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SKLEPI IN DODATNI SKLEPI 

) DODATNI SKLEPI 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o stavbnih zemljiščih 

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. izredni seji, dne 
11.7.1997 ob obravnavi predloga zakona o stavbnih zemljiščih 
(ZSZ) - hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednje 

DODATNE SKLEPE 

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da Državnemu zboru v roku šestih mesecev predloži 
v drugo obravnavo predlog zakona o lastninskih in drugih stvarnih 

pravicah. 

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v roku šestih mesecev predloži v obravnavo 
Državnemu zboru predlog zakona o davku na nepremičnine. 

3. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da preveri ustreznost določil zakona o lokalni 
samoupravi glede postopka odsvojitve nepremičnin v lasti občine. 

DODATNA SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o urejanju naselij in drugih posegov v prostor  

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. izredni seji, dne 
\ 11.7.1997 ob obravnavi predloga zakona o spremembah in 
' dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v 

prostor (ZUN-G) - hitri postopek, na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

DODATNA SKLEPA 

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da še do konca leta 1997 predloži v obravnavo predlog 

novega zakona o urejanju prostora ter predlog ukrepov za prenos 
pristojnosti s tega področja na lokalne skupnosti v skladu z 
Evropsko listino o lokalni samoupravi. 

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da še do konca leta 1997 predloži v obravnavo predlog 
zakona o ohranjanju narave in varstvu naravnih vrednot in predlog 
zakona o vodah ter takoj zagotovi varstvo naravnih vrednot kot 
javnega dobra. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o notariatu 

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. izredni seji, dne 
10.7.1997 ob obravnavi predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o notariatu (ZN-D) - hitri postopek, na 
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike 
Slovenije, da v sodelovanju z notarsko in odvetniško zbornico 
doseže znižanje tarif za sestavo, potrjevanje in overitev listin o 
pravnih poslih. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 

obrambi 

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. izredni seji, dne 
10.7.1997, ob obravnavi predloga zakona o spremembi in 
dopolnitvi zakona o obrambi (ZObr-A) - hitri postopek, na 
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike 

Slovenije, da obravnava problematiko prebivalstva v občinah, ki 
imajo okoliše posebnega pomena za obrambo po tem zakonu in 
predlaga tako zakonodajo o financiranju demografsko ogroženih 
območij in regionalnega razvoja, ki bo zagotavljala finančno 
podporo in davčne olajšave za morebitni izpad dohodka zaradi 
posebnega statusa območij. 

DODATNA SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o' 

pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in evropskimi skupnostmi in 

njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s 

sklepno listino ter Protokola, s katerimi se spreminja evropski sporazum o pridružitvi 

med Republiko Slovenijo in evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, 

ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani  •   

Državni zbor Republike Slovenije je na 11. izredni seji, dne 
15.7.1997, ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji 
Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko 
Slovenijo na eni strani in evropskimi skupnostmi in 
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske 
unije, na drugi strani s sklepno lisino ter Protokola, s katerimi 
se spreminja evropski sporazum o pridružitvi med Republiko 
Slovenijo in evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami 
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani 
(MESP), na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednja 

DODATNA SKLEPA 

1. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike 

Slovenije, da do uveljavitve evropskega sporazuma določi 
postopke in pogoje oziroma kriterije, pod katerimi bodo državljani 
držav članic Evropske unije, ki so imeli tri leta stalno bivališče na 
ozemlju Republike Slovenije, uveljavili pravico do nakupa 
nepremičnin, ki se ugotavlja na podlagi nacionalne zakonodaje. 

2. Državni zbor izjavlja, da se štiriletni rok iz točke I priloge XIII 
razume tako, da bo Republika Slovenija ob koncu četrtega leta 
po začetku veljavnosti Sporazuma o pridružitvi sprejela potrebne 
ukrepe, s katerimi bo najkasneje do uveljavitve Sporazuma o 
polnopravnem članstvu zagotovila državljanom držav članic 
Evropske unije, ob pogoju vzajemnosti in na nediskriminatorni 
osnovi, pravico do nakupa nepremičnin. 
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Predlog ustavnega 

ZAKONA 0 SPREMEMBI 68. ČLENA 

USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE 

- EPA 173 - II - 

POSLANKAM IN POSLANCEM V vednost: 
DRŽAVNEGA ZBORA 

- Vladi Republike Slovenije 
Na podlagi sklepa Državnega zbora z dne 24. junija 1997 je 
Ustavna komisija Državnega zbora Republike Slovenije 
pripravila predlog ustavnega zakona o spremembi 68. člena Predsednik 
Ustave Republike Slovenije, ki ga pošilja v obravnavo in Janez Podobnik dr. med., I. r. 
sprejem. 

USTAVNI ZAKON 

O SPREMEMBI 68. ČLENA USTAVE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

i. 

) V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS št. 33/91-1) se 68. 
člen spremeni tako, da se glasi: 

"Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod 
pogoji, ki jih določa zakon ali če tako določa mednarodna pogodba, 
ki jo ratificira državni zbor, ob pogoju vzajemnosti. 

Zakon in mednarodno pogodbo iz prejšnjega odstavka sprejme 
državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev." 

II. 

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v državnem zboru. 

Dne 6.6.1997 je Vlada Republike Slovenije Državnemu zboru 
Republike Slovenije podala predlog za začetek postopka za 
spremembo 68. člena ustave. Vlada je predlagala, naj bi se tujcem 
omogočilo pridobivanje lastninske pravice in drugih stvarnih pravic 
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon, ali če tako 
določa mednarodna pogodba, ob pogoju vzajemnosti. 

Ustavna komisija je po preučitvi navedenega predloga državnemu 
zboru predlagala da na podlagi vladnega predloga začne postopek 
za spremembo 68. člena ustave. Državni zbor je nato na seji dne 
24.6.1997 z (več kot) predpisano dvotretjinsko večino glasov 
navzočih poslancev sprejel sklep, da začne postopek za 
spremembo ustave ter naložil ustavni komisiji, da pripravi akt o 
spremembi 68. člena ustave. 

Ustavna komisija je dne 10.7.1997 oblikovala besedilo predloga 
akta o spremembi 68. člena ustave. Komisija je sprejela stališče, 
da se ustavna sprememba izvede z ustavnim zakonom, ki 
vsebuje dva dela. V prvem delu (razdelek t.) je vsebovano besedilo 
spremembo ustave, ki postane integralni del ustavnega besedila. 
Drugi del (razdelek II.) pa je izvedbeni del ustavnega zakona o 
spremembi ustave, pri čemer Ima v tem primeru pomen le za 
uveljavitev ustavne spremembe. 

Z ustavnim zakonom se spreminja 68. člen ustave, ki je določal, 
da tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah 
pod pogoji, ki jih določa zakon, pri čemer pa je posebej določil, da 
tujci na zemljiščih ne morejo pridobiti lastninske pravice, razen z 
dedovanjem ob pogoju vzajemnosti. Ustavni zakon o spremembi 
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68. člena ustave odpravlja takšno omejevalno določbo za 
pridobivanje lastninske pravice tujcev na zemljiščih. Ustavni zakon 
v I. razdelku določa, da tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na 
nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon, ali če tako določa 
mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, ob pogoju 
vzajemnosti. Zaradi velikega pomena urejanja pridobivanja 
lastninske pravice tujcev na nepremičninah je hkrati določeno, 
da sprejme državni zbor navedeni zakon oziroma ratificira 
mednarodno pogodbo z dvotretjinsko večino glasov vseh 
poslancev. 

Ustavna sprememba torej v prihodnje tujcem omogoča 
pridobivanje lastninske in drugih stvarnih pravic na nepremičninah 
v Republiki Sloveniji, pri čemer skupni pojem nepremičnine zajema 
tudi zemljišča. Seveda pa bo pridobivanje lastninske pravice na 

nepremičninah tujcem omogočeno le v skladu z zakonom ali 
mednarodno pogodbo iz I. razdelka ustavnega zakona. 

Pravica tujcev do pridobivanja lastninske pravice na nepremi- 
čninah je pogojena z načelom vzajemnosti, ki se upošteva tako v 
primeru zakona kot tudi v primeru mednarodne pogodbe. Ta pogo) 
vzajemnosti obsega vse tri znane vrste vzajemnosti, to je 
diplomatsko vzajemnost po mednarodni pogodbi, zakonsko 
vzajemnost po notranji zakonodaji in dejansko vzajemnost po 
kriteriju učinkovitosti. 

V skladu s 171. členom je v II. razdelku ustavnega zakona 
določeno, da začne ustavni zakon o spremembi 68. člena ustave 
veljati z razglasitvijo v državnem zboru. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 LOKALNI SAMOUPRAVI 

(ZLS-F) 

- EPA -231- II - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 3. julija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204. a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po 
skrajšanem postopku, ker gre za spremembo in dopolnitve 

zakona v zvezi z odločbami Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije št. U-l-304/94-9 in št. U-l-274/95. 

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

- mag. Božo GRAFENAUER, minister brez resorja, odgovoren 
za področje lokalne samouprave, 
- Vesna JUVAN GOTOVAC, državna podsekretarka v Službi 
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Z Zakonom o lokalni samoupravi - ZLS (Uradni list RS št. 72/93, 
57/94, 14/95, 26/97), ki ga je Državni zbor sprejel na seji dne 
21.12.1993 in je bil spremenjen s tremi novelami, v septembru 
1994, marcu 1995 in maju 1997, je bila, na podlagi Ustave Republike 
Slovenije, oblikovana pravna podlaga za organizacijo in delovanje 
občin kot temeljnih lokalnih samoupravnih skupnosti. Strokovna 
podlaga za pripravo Zakona o lokalni samoupravi so bile 
primerjalno pravne študije sistemov lokalne samouprave v Evropi 
ter Evropska listina lokalne samouprave. 

Prva novela zakona je bila potrebna že pred oblikovanjem novih 
občin. Zakon je bil dopolnjen z določbami, pomembnimi za 
vzpostavitev prve mreže občin. Določeni so bili pogoji, ki jih mora 
izpolnjevati območje, na katerem naj se ustanovi nova občina 
(13. in 13.a člen) ter mestna občina (16.člen), kriteriji in postopek 
za določitev statusa mesta (15.a člen). Z novelo je bilo tudi 
določeno, da organizacijo pokrajin ureja posebni zakon. 

Z drugo novelo je bil 2akon o lokalni samoupravi dopolnjen, z 
določbami o postopku in oblikah teritorialnih sprememb novih 
občin (14. in 15,člen), o pravicah občine v zvezi s statistično, 
evidenčno in analitično dejavnostjo, o pravici pridobivanja 
podatkov od upravljalcev zbirk podatkov (21 .a člen) ter o določanju 
posebnega statusa občinam v primeru interesa države za 
ohranitev poselitve (26.člen). Obsežnejši je bil poseg novele v 
določbe, s katerimi so določene pristojnosti občinskega sveta 
(29.člen) in župana (33,člen, 50.člen, 67.člen) ter spremenjen 
položaj odborov in komisij (30. in 31 člen). Novela zakona je določila 
tudi, da ima občina lahko podžupana (33.a člen), kdo je občinski 
funkcionar (34.a člen), način odločanja občinskega sveta in druge 
določbe, pomembne za njegovo delo ter opredeljen položaj in 
izvolitev predsednika ter podpredsednika občinskega sveta kot 
tudi način zagotavljanja opravil, potrebnih za delovanje občinskega 
sveta (35.člen) ter način prenehanja mandata članu občinskega 
sveta oziroma drugemu funkcionarju (37.a in 43.člen). Obsežna 
vsebina novele je posvečena tudi nezdružljivosti funkcij občinskih 
funkcionarjev in nezdružljivosti opravljanja teh funkcij z delom v 
občinski upravi ter na nekaterih nalogah v državni upravi (37.b, 
42. In 43. člen). S postopkom sprejemanja odločitev o ustanovitvi, 
spremembi ali ukinitvi pokrajin so bile z novelo dopolnjene tudi 
določbe o pokrajinah (1.odstavek 73. člena). S prehodnimi in 
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končnimi določbami novele so bila urejena še nekatera vprašanja, 
ki so bila pomembna za konstituiranje občine, in sicer: sprejem 
temeljnih aktov (99.člen), veljavnost predpisov prejšnjih občin - 
DPS (99.a člen), rok ureditve premoženjskopravnih vprašanj 
(100.člen), način izvrševanja ustanoviteljskih pravic občin v 
skupnih javnih zavodih, skladih in javnih podjetjih v času do 
dogovora (100.a člen), uporaba predpisov o funkcionarjih in o 
delavcih v državni upravi ter o njihovih plačah za občinske 
funkcionarje in delavce občinske uprave (1 OO.b člen). 

Tretja novela (50.a člen) je opredelila nadzorstvo nad izvajanjem 
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja 
zadeve iz svoje pristojnosti na enak način, kot to velja za državno 
inšpekcijo. 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi občine delujejo dve leti in 
pol. V tem času je bilo sproženih kar nekaj zahtev za oceno 
ustavnosti posameznih določb zakona. Ustavno sodišče je po 
obravnavi teh zahtev naložilo zakonodajalcu vrsto sprememb in 
dopolnitev. Z odločbo U-l-304/94-9 z dne 09.11.1995 je Ustavno 
sodišče v postopku za oceno ustavnosti 2. in 3. člena Zakona o 
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, 
št. 60/94, 69/94 in 73/94 - odi. US) ter 9. in 16.člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) 
odločilo, da 9. in 16.člen zakona nista v skladu z ustavo, kolikor 
ne določata, da zakon določi ime in sedež občine po prej 
opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev 
ter da Zakon o lokalni samoupravi ni v skladu z ustavo, kolikor ne 
določa postopka in kriterijev za določitev ali spremembo imena in 
sedeža občine. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti 
tretjega odstavka 18. člena in 19.člena ZLS v delu, ki se nanaša 
na pravni status ožjih delov občine ter obvezne razlage 19.člena, 
z odločbo št. U-l- 274/95 z dne 12.07.1996 (Uradni list RS, št.39/ 
96) ugotovilo, da predmetne določbe niso v neskladju z ustavo, v 
neskladju z ustavo pa je, da z zakonom niso urejene glavne 
statusnopravne značilnosti ožjih delov občin s pravno 
subjekti viteto. 

Ob izvajanju določb Zakona o lokalni samoupravi so se pokazale 
še nekatere njegove slabosti in pravne praznine, ki jih je potrebno 
v postopku dograjevanja sistema lokalne samouprave odpraviti. 
Najnujnejše spremembe in dopolnitve zakona so poleg uskladitve 
določb zakona z zahtevami Ustavnega sodišča še na področju 
urejanja tretjega najpomembnejšega organa občine, nadzornega 
odbora. Ob izvajanju določbe 32. člena se je pokazalo, da določba 
ne opredeljuje dovolj vloge tega organa, okvira in načina njegovega 
delovanja, predvsem pa ne opredeljuje medsebojnih odnosov 
organov občine v zadevah, ki so v pristojnosti nadzornega odbora. 
Zaradi nedorečenosti določbe drugega odstavka 33.člena, ki 
opredeljuje predlaganje aktov občinskemu svetu, je v delovanju 
občin prihajalo do sporov predvsem ob ugotavljanju, kdo je zakoniti 
predlagatelj občinskega proračuna. 

Izvajanje določb o občinski upravi je pokazalo, da je potrebno 
jasnejše opredeliti status in vodenje občinske uprave ter določiti 
organizacijo organov znotraj občinske uprave, kar praksa že 
uporablja. Določba o skupni občinski upravi ni razreševala 
vprašanj ustanovitve take uprave, zato do sedaj, kljub 
racionalnosti in ekonomičnosti takšne možnosti, ni bila ustanovljena 
niti ena skupna občinska uprava. Poseben problem so pomenile 
določbe zakona, ki so določale pristojnost občinskih organov za 
odločanje o razpolaganju z občinskim premoženjem. Določbi 
11 .alinee 29.člena In tretjega ter četrtega odstavka 51 .člena nista 
usklajeni, tako da prihaja do različnih razlag In takšnih ureditev v 
statutih občin, kl niso v skladu z 51.členom zakona. 

Ustavno sodišče je v svojih odločbah določilo, da je treba 

ugotovljene neskladnosti Zakona o lokalni samoupravi z Ustavo 
RS, ki se tičejo statusnopravnih značilnosti krajevnih skupnosti s 
pravno subjektiviteto odpraviti v enem letu od dneva objave 
odločbe (26.7.1996), določbe, ki se nanašajo na ime in sedež 
občine, pa najkasneje šest mesecev pred razpisom naslednjih 
rednih lokalnih volitev. Tudi ostale manjše spremembe in dopolnitve 
so takšnega značaja, da je njihov sprejem nujen še pred novimi 
volitvami. Glede na postavljene roke je predlagano, da se zakon 
sprejme po skrajšanem postopku. Spremembe in dopolnitve 
zakona ne posegajo v bistvene konceptualne rešitve zakona. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o lokalni samoupravi 
pomenijo uskladitev določb 9., 16.,18. in 19.člena Zakona o lokalni 
samoupravi z Ustavo Republike Slovenije in izpolnitev zahtev po 
odločbah Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-l-304/94- 
9 in št. U-l- 274/95. 

Cilj sprememb in dopolnitev zakona je: 
• določitev kriterijev za določanje imena in sedeža občine, 
• ureditev področja členitve občin s poudarkom na 

statusnopravnih značilnostih delov občin, ki imajo pravno 
subjektiviteto, 

• vzpostavitev pogojev za delovanje nadzornih odborov občin, 
• določitev pravne podlage za ustanovitev organov občinske 

uprave ter skupnih organov občinske uprave, 
• natančnejšo razmejitev pristojnosti med občinskimi organi pri 

odločanju o razpolaganju s premoženjem. 

Zahteve Ustavnega sodišča, ki se tičejo imena in sedeža občine, 
so bile deloma že upoštevane ob pripravi Zakona o postopku za 
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij. Zakon, ki ga 
je Državni zbor sprejel julija 1996, spoštuje razlago tretjega 
odstavka 139.člena ustave, da sta ime in sedež občine sestavini 
referendumskega vprašanja in se prebivalci o njiju odločajo na 
predhodnem referendumu skupaj z odločanjem o območju občine. 
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami pa se postavlja 
sistemski okvir za določanje imena in sedeža občine. Zakon je 
dopolnjen z določbami, ki natančno opredeljujejo pravni status 
delov občin, ki imajo pravno subjektiviteto, določa njihovo 
zastopanje, način financiranja ter odgovornost za obveznosti. 
Zakon ne omogoča zadolževanja občin po njenih delih. Med 
določbe, ki bodo vsebinsko napolnile splošno določbo o 
povezovanju občin zaradi izvajanja skupnih interesov ter jo 
napravile izvedljivo, sodi tudi dopolnitev ter operacionalizacija 
določb o občinski upravi, predvsem pa določba, ki omogoča 
ustanavljanje skupnih organov občinske uprave. Določba bo 
občinam omogočila organizacijsko, strokovno in kadrovsko 
povezovanje in združevanje za skupno izvajanje nekaterih nalog, 
kl bi sicer lahko presegale njihove zmožnosti ali pa pomenile 
neekonomično povečevanje občinskih uprav.Predlagane 
dopolnitve določb o nadzornem odboru poudarjajo vlogo 
nadzornega odbora kot tretjega organa občine, ki je pristojen za 
nadzor nad porabo javnofinančnih sredstev v občini ter obveznosti 
drugih organov občine, v zvezi z njegovimi ugotovitvami. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo povzročile 
novih obveznosti za državni proračun in za občinske proračune, 
omogočile pa bodo, da bo določitev Imen In sedežev novih občin 
potekala v skladu z ustavo ter zagotovile varnost pravnega 
prometa tudi, kadar v njem nastopajo deli občin (krajevne 
skupnosti). 
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BESEDILO ČLENOV 
4.člen 

1. člen 

V Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94 - 
odločba US, št. 45/94 - odločba US, 57/94,14/95, 20/95 - odločba 
US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US, 39/96 - odločba 
US, 44/96 - odločba US, 26/97) se v 9. členu dodajo tretji, četrti, 
peti in šesti odstavek, ki se glasijo: 

"O imenu in sedežu občine oziroma njuni spremembi se ugotovi 
volja prebivalcev naselij, vključenih v občino, z referendumom. V 
Republiki Sloveniji ne sme biti več občin z enakim imenom. 

Kadar predlog imena in sedeža občine na referendumu ni bil 
sprejet, določi državni zbor ime občine po imenu središčnega 
naselja \ občini ali po krajinskem imenu. Za sedež občine določi 
državni zbor središčno naselje. Ime občine je lahko sestavljeno 
iz imen dveh naselij v občini. Ime občine se lahko razlikuje od 
imena kraja, kjer je sedež občine. 

Pri določitvi imena in sedeža občine državni zbor upošteva 
zgodovinske in prometne vidike ter ustaljene splošne krajinske 
oznake. 

Kadar zaradi spremembe območja občine naselje, po katerem je 
imela občina ime, ni več v tej občini, določi novo ime občini državni 
zbor na predlog občinskega sveta." 

2. člen 

V 16. členu se dodata šesti in sedmi odstavek, ki se glasita: 

"Pred ustanovitvijo mestne občine ali ob spremembi njenega 
območja se o imenu občine ugotovi volja prebivalcev naselij, 
vključenih v mestno občino, z referendumom. 

Kadar predlog imena in sedeža občine na referendumu ni sprejet, 
določi državni zbor ime in sedež občine po imenu mesta, na 
območju katerega se ustanovi mestna občina." 

3.člen 

18. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Na območju občine se lahko ustanovijo ožji deli občine (krajevne, 
vaške ali četrtne skupnosti). Ime in območje ožjega dela občine 
se določi s statutom občine. Pri notranji členitvi mora občinski 
svet upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, 
kulturne in druge značilnosti območja. 

Pred ustanovitvijo ožjih delov občine ali pred spremembo njihovih 
območij mora občinski svet na zborih krajanov ali na referendumu 
ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v občini, kjer 
naj bi bili ustanovljeni ožji deli občine. Ugotavljanje interesa se 
nanaša na ime in območje ožjega dela občine. 

Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine ožji del občine ali 
spremeni njegovo območje. Sprememba statuta, s katero se ukine 
ožji del občine oziroma spremeni njegovo območje, lahko začne 
veljati šele po izteku mandata sveta ožjega dela občine. 

Pobudo za ustanovitev ožjih delov občine ali za spremembo 
njihovih območij lahko da zbor krajanov ali s statutom določeno 
število prebivalcev dela občine. Občinski svet mora pobudo 
obvezno obravnavati." 

19. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Organ ožjega dela občine je svet, ki ga izvolijo volilni upravičenci 
s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela občine. Način 
izvolitve članov sveta ožjega dela občine določa zakon. 

Če s statutom občine niso ustanovljeni ožji deli občine ali če statut 
občine določi, da ožji del občine nima sveta, lahko občinski svet 
ustanovi krajevne, vaške ali četrtne odbore v skladu s tretjim 
odstavkom 30. člena tega zakona." 

5. člen 

Za 19. členom se dodajo štirje novi členi, ki se glasijo: 

"19. a člen 

Število članov sveta ožjega dela občine določi občinski svet. Glede 
odločanja sveta ožjega dela občine se smiselno uporablja določba 
prvega odstavka 35. člena tega zakona. Svet ožjega dela občine 
ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta ožjega dela 
občine. 

Svet ožjega dela občine lahko občinskemu svelu predlaga 
odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine. Če tako določa statut 
občine, mora občinski svet pred sprejetjem odločitve, ki se nanaša 
na ožji del občine, pridobiti mnenje sveta ožjega dela občine. 

Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah sveta ožjega 
dela občine brez pravice glasovanja. 

Statut občine lahko določi, da so posamezne odločitve sveta 
ožjega dela občine veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet. 

19. b člen 

Ožji del občine, ki ima svet, opravlja naloge, ki se pretežno 
nanašajo na njegove prebivalce in ki so mu prenešene v izvajanje 
s statutom občine. Statut občine lahko prenese v izvajanje ožjemu 
delu občine zlasti naloge, ki se nanašajo na: 

- lokalne javne službe, 
- vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin, 
- upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega 
prebivalstva, 
- pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti. 

Podrobneje se naloge, ki se prenesejo v izvajanje ožjim delom 
občine določijo z odlokom. 

19. c člen 

Statut občine lahko določi, da je ožji del občine pravna oseba 
javnega prava. 

V primeru, daje ožji del občine pravna oseba, nastopa v pravnem 
prometu v okviru nalog, ki so določene s statutom občine. 

V primeru, da je ožji del občine pravna oseba, ga zastopa njegov 
svet. Statut občine lahko določi, da zastopa ožji del občine 
predsednik njegovega sveta. Statut občine lahko tudi določi, da 
so pravni posli nad določeno vrednostjo, ki jih sklene ožji del le ob 
soglasju župana ali občinskega sveta. 
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V primeru, da je ožji del občine pravna oseba, odgovarja za svoje 
obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti ožjega 
dela občine subsidiarno odgovarja občina. 

Če ožji del občine, ki je v skladu s statutom občine pravna oseba, 
preneha obstajati ali če mu preneha pravna subjektiviteta, njegove 
pravice in obveznosti preidejo na občino. 

V primeru, da ožji del občine ni pravna oseba, lahko statut občine 
določi, da v okviru nalog ožjega dela in v okviru s proračunom 
določenih sredstev za izvajanje teh nalog občino pri izvajanju 
odločitev sveta ožjega dela občine zastopa svet ožjega dela 
občine ali njegov predsednik. Statut občine lahko v tem primeru 
določi tudi, da so pravni posli nad določeno vrednostjo veljavni le 
ob soglasju župana ali občinskega sveta. 

19. d člen 

Če je ožji del občine v skladu s statutom občine pravna oseba, se 
njegovo delovanje financira iz občinskega proračuna, s 
prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, 
s samoprispevkom in s prihodki od premoženja ožjega dela občine. 
Ožji del občine se ne sme zadolževati. Prihodki in odhodki ožjega 
dela občine morajo biti zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki je 
sestavni del občinskega proračuna. 

Če ožji del občine ni pravna oseba, način financiranja njegovega 
delovanja določi občinski statut. Sredstva za izvajanje nalog ožjih 
delov občine se zagotovijo v občinskem proračunu." 

6. člen 

V 21. členu se črta štirinajsta alinea. 

7. člen 

V 29. členu se spremeni 11. alinea tako, da se glasi: 

odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s 
tem zakonom drugače določeno". 

8. člen 

V 30. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Občinski svet lahko kot svoja posvetovalna telesa z odlokom 
ustanovi tudi krajevne, vaške ali četrtne odbore. Člane teh 
odborov imenuje in razrešuje občinski svet. Imenuje jih izmed 
prebivalcev posameznih ožjih delov občine, če v občini niso 
ustanovljeni ožji deli, pa izmed prebivalcev posameznih območij 
občine, določenih z odlokom. S statutom občine ali odlokom se 
lahko določi, da člane teh odborov imenujejo in razrešujejo na 
svojih zborih prebivalci ožjih delov oziroma z odlokom določenih 
območij občine. S statutom občine ali odlokom se lahko določi, da 
ima krajevni, vaški ali četrtni odbor pravico občinskemu svetu 
predlagati odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine. Če tako 
določa statut občine ali odlok, mora občinski svet pred vsako 
odločitvijo, ki se nanaša na ožji del občine, obvezno pridobiti 
mnenje krajevnega, vaškega oziroma četrtnega odbora." 

9. člen 

32.člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. 
V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor: 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine; 
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih 
sredstev; 

- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 
sredstev. 

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja 
pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega 
proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in 
občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in 
gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev. 

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem 
delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in 
poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim 
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov 
proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in 
integriteto posameznikov. 

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela 
poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi 
porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati 
poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in 
predloge v skladu s svojimi pristojnostmi. 

Statut občine določa naloge, postopke in načine dela nadzornega 
odbora, oblikovanje nadzornega odbora, načela za organizacijo 
dela in predstavljanje nadzornega odbora, obveznosti in pravice 
občinskih organov v zvezi z delom ter priporočili in predlogi 
nadzornega odbora ter javnost dela nadzornega odbora. Nadzorni 
odbor v skladu s statutom občine sprejme svoj poslovnik." 

10. člen 

Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi: 

"Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet. 

Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno. 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, 
župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, 
delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so 
uporabniki proračunskih sredstev ter člani vodstev političnih 
strank. 

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora 
zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne posebne 
strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog 
nadzornega odbora imenuje občinski svet. 

Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno 
uporabljajo razlogi iz določbe prvega odstavka 37. a člena tega 
zakona. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega 
odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem 
razrešitve." 

11. člen 

V 33. členu se v drugem stavku drugega odstavka pika nadomesti 
z vejico in doda besedilo: 

"razen proračuna in zaključnega računa proračuna ter drugih 
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih 
sprejme občinski svet na predlog župana." 

12. člen 

49. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"Občinsko upravo sestavljajo eden ali več organov občinske 
uprave, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim 
aktom ter določi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje. 
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Organe občinske uprave usmerja in nadzira župan, neposredno 
pa vodi njihovo delo tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje 
občinski svet na predlog župana. 

Kadar je v občini ustanovljenih več organov občinske uprave, 
pooblasti tajnik za posamezne naloge v zvezi z njihovim vodenjem 
predstojnike teh organov, katere imenuje in razrešuje župan. 

O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan. 

O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega 
v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve 
predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je predstojnik 
pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh. 

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet, ki v 
primeru izločitve o stvari tudi odloči." 

13. člen 

Za 49. členom se dodajo štirje novi členi, ki se glasijo: 

"49. a člen, ki se glasi: 

Občina za opravljanje upravnih nalog ne more pooblastiti organa 
uprave druge občine. 

Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov 
skupne občinske uprave. 

Organ skupne občinske uprave je ustanovljen, ko splošni akt o 
njegovi ustanovitvi, na skupen predlog županov občin, sprejmejo 
občinski sveti. 

49. b člen 

Organ skupne občinske uprave vodi predstojnik, ki ga imenujejo 
in razrešujejo župani občin, ki so ustanovile organ skupne 
občinske uprave. 

Predstojnik organa skupne občinske uprave določi sistemizacijo 
delovnih mest v organu in odloča o sklenitvi in prenehanju 
delovnega razmerja zaposlenih v tem organu. 

49. c člen 

Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa organ skupne občinske 
uprave kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost zadeva 
spada. 

Organ skupne občinske uprave mora pri izvrševanju upravnih 
nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine, v 
katere krajevno pristojnost zadeva spada, glede splošnih vprašanj 
organiziranja in delovanja organa skupne občinske uprave pa po 
skupnih usmeritvah vseh županov občin, ki so organ skupne 
občinske uprave ustanovile. 

Predstojnik organa skupne občinske uprave odgovarja za 
izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost 
posamezne občine, županu In tajniku te občine, za delo organa 

skupne občinske uprave v celoti pa skupaj vsem županov občin, 
ki so organ skupne občinske uprave ustanovile. 

O izločitvi predstojnika organa skupne občinske uprave ali 
zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, v katere 
krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve 
predstojnika o stvari tudi odloči. 

49. d člen 

Sredstva za delo organa skupne občinske uprave zagotavljajo 
občine, ki so organ skupne občinske uprave ustanovile, v 
razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh 
prebivalcev teh občin. 

Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v 
organu skupne občinske uprave odgovarjajo solidarno občine, ki 
so organ ustanovile." 

14. člen 

V 2. odstavku 50. člena in v 2. odstavku 100. b člena se besede 
"tajnik občinske uprave" nadomestijo z besedami "tajnik občine" 
v ustreznem sklonu. 

15. člen 

V tretjem odstavku 51. člena se za zadnjim stavkom doda nov 
stavek, ki se glasi: 

"Za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter 
za pridobitev nepremičnega premoženja se lahko s statutom 
občine ali z odlokom občinskega sveta na podlagi 29. člena 
pooblasti župana." 

Črta se četrti odstavek 51. člena. 

16. člen 

V 64. členu se v drugem odstavku za besedami "oblikovanje in 
pristojnost občinskih organov" doda besedilo "razen glede organov 
občinske uprave", besede "organizacijo občinske uprave in javnih 
služb" pa se črtajo. 

17. člen 

V 67. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave 
odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, 
če zakon drugače ne določa". 

18. člen 

Občinski sveti morajo uskladiti statute s tem zakonom v šestih 
mesecih po njegovi uveljavitvi. 

19. člen 

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

K 1. členu: 

Ime občine in z njim povezan sedež občine sta dela identitete 
določene občine. Zavest o pripadnosti določeni občini se v številnih 
primerih navzven simbolno izraža skozi ime občine. Sedež občine 
pa ima praktične, politične, upravne, gospodarske in socialne 
posledice. Zato je določitev imena in sedeža občine, ob ustavni 
pravici prebivalcev naselij do lokalne samouprave, prvenstveno 
izraz volje prizadetih prebivalcev. To voljo je mogoče ugotoviti s 
predvidenim referendumskim povpraševanjem, njena omejitev 
pa je določena edino s pravilom, da v Sloveniji ne sme biti več 
občin z istim imenom. Na vprašanje o imenu in sedežu občine je 
potrebno odgovoriti vedno, kadar se ustanavlja nova občina in ob 
vsaki njeni teritorialni spremembi (združitev, razdelitev, pripojitev 
naselja), lahko pa tudi na pobudo občinskega sveta po zakonu o 
postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij. 

Kadar pa je na referendumu občina izglasovana, ni pa s potrebno 
večino odločeno o imenu ali sedežu občine, oziroma ni mogoče 
razbrati volje prebivalcev, določi zakon kriterije, po katerih določi 
ime in sedež občine državni zbor. V primeru jasnega referen- 
dumskega izida naj bi bil namreč državni zborna voljo prebivalcev 
vezan, le kadar ta izid ni jasen, naj državni zbor določi ime in 
sedež občine po kriteriju središčnega naselja (naselje, h kateremu 
gravitira največji del prebivalstva, poslovno, trgovsko, upravno in 
prometno središče. Op: v strokovni literaturi znano kot "centralno 
naselje"), zgodovinskih okoliščinah, ustaljenem poimenovanju 
širšega območja oziroma krajinskem imenu. 

K 2. členu: 

Ime mestne občine izraža na simbolni ravni njeno identiteto. Ime 
mesta oziroma mestne občine je po eni strani sestavina zavesti 
o pripadnosti kraju, po drugi strani pa tudi sestavina samo- 
upravnosti lokalne skupnosti. Zato je določitev imena mestne 
občine najprej odraz volje prebivalcev mesta in naselij, ki so 
vključena v mestno občino. Ta volja se ugotavlja z referendumom 
ob ustanovitvi mestne občine, lahko pa tudi kasneje ob njenih 
teritorialnih spremembah. Tako ugotovljena volja prebivalcev o 
imenu mestne občine je za državni zbor obvezna. 

Sedež mestne občine pa bo tako iz praktičnih kot logičnih razlogov 
v mestu, na območju katerega je ustanovljena mestna občina. 

Kadar pa predlog imena ali sedeža občine na referendumu ni bil 
izglasovan, je v zakonu določen kriterij za določitev imena in 
sedeža mestne občine. V takem primeru se ime mestne občine, 
upoštevaje zgodovinske, ekonomske, socialne in politične ter 
prometno-geografske vidike, določi po imenu mesta, kjer je 
ustanovljena mestna občina. 

K 3. členu: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah ZLS podrobneje ureja 
ustanovitev, organe, naloge in pravni položaj ožjih delov občine. 
Krajevne, vaške in četrtne skupnosti so predvidene kot 
fakultativna oblika notranje členitve občine. Občinski svet o notranji 
členitvi občine svobodno odloča, dolžan pa je upoštevati 
zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne in 
druge značilnosti občine. Pred ustanovitvijo ožjih delov je potrebno 
ugotoviti interes prebivalcev ožjih delov, vendar izid referenduma 
oziroma zborov občanov ni zavezujoč. 

K 4., 5. in 8. členu: 

Kot organi ožjih delov občine so predvideni neposredno izvoljeni 

sveti. Način izvolitve njihovih članov ureja Zakon o lokalnih volitvah 
v členih 109. do 114. 

Zakon predvideva tudi možnost, da se namesto neposredno 
izvoljenih svetov predvidi samo krajevne, vaške in četrtne odbore 
kot posvetovalna telesa. To rešitev je mogoče uvesti tudi z 
odlokom; torej v primeru, da v občinskem svetu ne bi bila dosežena 
dvotretjinska večina za ustanovitev ožjih delov občine. Člane teh 
odborov imenuje in razrešuje občinski svet, statut ali odlok, s 
katerim so bili ustanovljeni, pa lahko določi tudi, da člane izvolijo 
krajani na zborih. 

Naloge ožjih delov občine se določijo s statutom občine. Zakon 
primeroma navaja poglavitne naloge in poudarja, da gre zgolj za 
prenos v izvajanju. Sveti ožjih skupnosti niso oblastni organi, ki bi 
bili pristojni za izdajanje predpisov; izdajajo lahko le splošne akte 
po javnem pooblastilu, podobno kot javna podjetja ali koncesionarji 
javnih služb. 

Zakon še naprej ohranja možnost, da se s statutom občine določi, 
da so ožji deli občine pravne osebe. V skladu z odločbo Ustavnega 
sodišča št. U-l-274/95 zakon ureja glavne statusnopravne 
značilnosti ožjih delov občine, ki imajo pravno subjektiviteto: 
odgovornost za obveznosti (določeno je, da občina za njihove 
obveznosti odgovarja subsidiarno), zastopanje, pravno nasledstvo 
v primeru prenehanja, pooblastila v pravnem prometu. Urejeno je 
tudi financiranje ožjih delov. Zakon ožjim delom prepoveduje 
zadolževanje. 

K 6. členu: 

Črtanje določbe štirinajste alinee 21. člena temelji na spremembi 
kazenskopravne zakonodaje. Zakon o kazenskem postopku, ki 
je veljal ob sprejemu zakona o lokalni samoupravi, je določal 
izvensodno poravnavo kot procesno predpostavko v kazenskem 
postopku za določene vrste kaznivih dejanj. 

K 7. in 15. členu: 

V praksi je prišlo večkrat do nerazumevanja obeh členov, saj so 
navedene določbe v nekaterih občinah razlagali tako, da se lahko 
na podlagi 29. člena ZLS pooblasti župana tudi za odločanje o 
odtujitvi nepremičnega premoženja kljub določbam tretjega in 
četrtega odstavka 51. člena. Predlagano je črtanje četrtega 
odstavka zakona, saj ni utemeljenih razlogov, da bi bila za 
odsvojitev nepremičnin potrebna posebna, dvotretjinska večina 
članov občinskega sveta. 

K 9. členu: 

V zakonu je treba določiti, da je nadzorni odbor(v nadaljevanju: 
NO) občine najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ker se 
v praksi pogosto ugovarja, da nadzor nadzornega odbora v 
skladih in javnih podjetjih oziroma zavodih, ki imajo v svoji 
organizaciji tudi nadzorne odbore, ni potreben oziroma celo, da le 
ta ni pristojen. Enako je v primeru, da so občine dopustile, da se 
nadzorni odbori oblikujejo v krajevnih skupnostih. 

Pogosto je sporna vsebina nadzora. Vrsta teh organov opravlja 
svoje delo po pravilih splošne pravičnosti in sprejemljivosti odločitev 
občinskega sveta ali župana. Zato je treba poudariti, da je smisel 
nadzora v tem, da se ugotovi, ali pristojni spoštujejo zakone in 
druge predpise ter oceni, ali so njihove odločitve v danih razmerah 
in okoliščinah tako učinkovite in gospodarne, kot je to pričakovati. 

Nadzorni odbori po občinah praviloma še ne opravljajo nalog, ki 
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jih imajo na podlagi 32.člena zakona o lokalni samoupravi. Mnogi 
skušajo svojo funkcijo uveljaviti tako, da na podlagi pomanjkljivih 
podatkov, obvestil in celo insinuacij v javnosti neupravičeno 
ustvarjajo vznemirjenje in sumničenje. Javnost dela je treba torej 
omejiti z načeli spoštovanja pravic drugih. 

Zakon ni določal aktov in usode aktov nadzornega odbora. Predlog 
vsebuje torej določbo, po kateri je temeljni akt nadzornega odbora 
poročilo, ki mu sledijo priporočila in predlogi. Občinski organi so 
dolžni obravnavati akte nadzornega odbora ter pri izvrševanju 
svojih nalog upoštevati njegova priporočila ter predloge. 

Po pregledu statutov občin je bilo ugotovljeno, da so določbe 
statutov občin v zvezi z nadzornimi odbori tako pomanjkljive, da 
NO ni omogočeno izvrševanje njihovih pristojnosti, po drugi strani 
pa niso zaščitene pravice tistih, ki jih NO nadzoruje. 

K10. členu: 

S predlagano določbo je le poudarjeno načelo nepoklicnega 
opravljanja nalog v nadzornih odborih. V precejšnjem številu občin 
so se ob nedoločni ureditvi tudi člani NO profesionalizirali. 

Določba o nezdružljivosti članstva je konkretizirana tako, da so 
izključeni "javni uslužbenci" kot še ne dovolj opredeljen termin. 

Ker so člani nadzornih odborov ugotovili, da nimajo dovolj 
strokovnega znanja oziroma, da so nekatere naloge zelo obsežne 
in zahtevne, so ali profesionalizirali nekatere svoje člane ali pa 
zahtevali oblikovanje posebne strokovne službe. Menimo, da to 
ni potrebno in da je pretežno mogoče delo opraviti z delavci 
občinske uprave, če to ni mogoče, pa z izvedencem. 

Občinski svet imenuje in razreši člana nadzornega odbora. Člani 
praviloma nimajo omejenega mandata. Ker je delo NO pogosto 
neprijetno za nekatere občinske organe, bi se lahko zgodilo, da bi 
bili razrešeni brez razloga oziroma zaradi kakšnega nespre- 
jemljivega namena. 

K11. členu: 

Predsednik državnega zbora je z dopisom z dne 15.1.1997 poslal 
vladi vlogo Stalne konference lokalnih skupnosti, Združenja 
slovenskih občin in mest za obvezno razlago 33. člena zakona o 
lokalni samoupravi. Služba vlade za lokalno samoupravo je bila 
mnenja, da obvezna razlaga ni potrebna. Po drugem odstavku 
33. člena tega zakona je edini možni predlagatelj občinskega 
proračuna in zaključnega računa župan. Določba je jasna in 
določna in po mnenju službe ne dopušča drugačne razlage. Pri 
tem ni pomembno v obliki kakšnega akta (proračun, odlok o 
proračunu, odlok o začasnem financiranju itd.) je proračun 
predlagan. Proračun in zaključni račun sta izpostavljena kot 
predpisa posebne vrste (sui generis), za katera je pristojnost 
predlaganja dodeljena županu. Pravica je vezana na vsebino, in 
ne na vrsto občinskega predpisa. Drugi stavek drugega odstavka 
33. člena zakona določa predlagalno pravico članov občinskega 
sveta. S to določbo je v izogib nejasnosti še določneje poudarjena 
razlika med predlagalno pravico župana in člana občinskega 
sveta. Ker pa je bil dvom v jasnost drugega odstavka 33. člena 
zakona o lokalni samoupravi izražen zaradi vsebine 14. točke 
obrazložitve k odločbi Ustavnega sodišča št. U-l-238/96-11, je 
nujno določbo konkretizirati. 

Z dopolnitvijo drugega stavka drugega odstavka 33. člena je treba 
zaradi jasnosti izvzeti iz predlaga/ne pravice članov občinskega 
sveta poleg proračuna in zaključnega računa tudi druge akte, za 
katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme 
občinski svet na predlog župana. Taki akti so po tem zakonu še: 
akt o imenovanju podžupana (29. člen), akt o organizaciji in 

delovnem področju občinske uprave in akt o imenovanju tajnika 
občine (49. člen). 

K 12. členu: 

Gre za potreben obseg sprememb določb bivšega 49. člena 
Zakona o lokalni samoupravi, ki so potrebne, da se odpravijo 
nejasnosti v zvezi s statusom in vodenjem občinske uprave. Kot 
iz naše ureditve splošnega upravnega postopka izhaja, lahko v 
upravnih stvareh odločajo le organi občine, kar zahteva, da je 
občinska uprava oblikovana v organih občinske uprave. Taka je 
praksa že sedaj, saj je to tudi edino mogoče, vendar mora zakon 
ustanovitev organov lokalnih skupnosti izrecno predvideti. Zaradi 
velike raznolikosti dopušča sprememba ustanovitev enega ali 
več organov občinske uprave, kot to terjajo razmere v večjih, 
zlasti mestnih občinah. 

Predlagana sprememba predvideva, da župan le politično vodi in 
usmerja organe občinske uprave, kar je potrebno tako iz praktičnih 
kot tudi pravnih razlogov. Praktični razlogi so v tem, da je zlasti v 
večjih občinah župan preobremenjen z drugim delom in ne more 
še neposredno voditi uprave, hkrati pa je treba izenačiti položaj 
vseh županov kot politično-usmerjevainih organov v razmerju do 
občinske uprave. Pravni razlogi pa so v tem, da je župan poseben 
organ, ki odloča o pritožbah zoper odločbe organov občinske 
uprave, hkrati pa po sedanji ureditvi lahko te organe tudi 
neposredno vodi. Taka ureditev sproža dvom o učinkovitosti 
pritožbe kot pravnega sredstva. 

Določbe o sporih o pristojnosti in izločitvi so potrebne zaradi 
možnosti oblikovanja več organov občinske uprave. 

K 13. členu: 

Sedanja povsem kratka določba o skupni občinski upravi je 
povsem nezadostna, saj ne rešuje nobenega problema 
ustanovitve take uprave. Dokaz za to je tudi dejstvo, da do sedaj 
ni bila ustanovljena nobena skupna občinska uprava. Teh 
problemov pa je mnogo: način ustanovitve, vodenje, financiranje, 
odgovornost zaposlenih in mnoga druga. 

Namen predlaganih 49.a do 49.d členov je ureditev naj- 
pomembnejših vprašanj, ki naj omogočijo ustanovitev vsaj 
posameznih organov skupne občinske uprave, saj za celotno 
skupno upravo ni niti praktičnih možnosti (organi posamezne 
občine, zlasti župan in občinski svet, morajo imeti pri sebi neko 
strokovno službo) niti potrebe. Potrebna pa je v mnogih primerih 
ustanovitev posameznih skupnih organov, zlasti tistih, ki zahtevajo 
specializirano strokovno delo. 

Predlagane rešitve temeljijo na prilagoditvi siceršnjih razmerij med 
občinskim svetom, županom, tajnikom in organi občinske uprave, 
naravi in načinu dela skupnega organa. Na ta način urejajo 
ustanovitev, usmerjanje in vodenje, financiranje ter nekatera druga 
vprašanja delovanja skupnnega organa, pri čemer predlagatelj 
sledi namenu omogočiti praktične rešitve in zagotoviti vpliv 
posameznih občin na izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v 
njeno krajevno pristojnost. 

K 14. členu: 

Sprememba je redakcijska in pomeni poenotenje izraza za funkcijo 
tajnika občine v vsem zakonu. 

K16. členu: 

Sprememba je deloma potrebna zaradi spremembe 49. člena, 
deloma pa zato, da se zagotovi večja fleksibilnost organiziranja 
občinske uprave in javnih služb, saj se po predlagani ureditvi to 
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ureja z odlokom, ki ga občinski svet sprejme z navadno večino. 
Pri tem je treba opozoriti, da tak način urejanja predvidevata 
glede gospodarških javnih služb tudi 3.in 7. člen Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Ur. I. RS, št. 32/93). 

K 17. členu: 

Sprememba je potrebna zaradi jasnejše določitve pritožbene in- 
stance v primeru ustanovitve skupne občinske uprave. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

9. člen 

Občina ima svoje ime, ki ga določi zakon. 

Zakon določi tudi sedež občine. 

16. člen 

Na območju mesta se zaradi enotnega prostorskega in 
urbanističnega urejanja, zadovoljevanja komunalnih potreb in 
planiranja razvoja ustanovi mestna občina. Mestna občina je gosto 
in strnjeno naselje ali več naselij, povezanih v enoten prostorski 
organizem in mestno okolico, ki jo povezuje dnevna migracija 
prebivalstva. 

Na mestno občino država lahko prenese opravljanje določenih 
nalog iz svoje pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta. 

Mesto lahko dobi status mestne občine, če ima najmanj 20.000 
prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest, od tega najmanj 
polovico v terciarnih in kvartarnih dejavnostih in je geografsko, 
gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega 
območja. 

Mestno občino ustanovi Državni zbor z zakonom. Z zakonom se 
določita območje in ime mestne občine. 

18. člen 

Območje občine je lahko v skladu s statutom občine razdeljeno 
na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, če je to utemeljeno s 
prostorskimi, zgodovinskimi, upravno-gospodarskimi ali kulturnimi 
razlogi in če je to v interesu prebivalcev dela občine. 

Interes prebivalcev za četrtne skupnosti se ugotovi na zborih 
krajanov. 

V krajevni, vaški ali četrtni skupnosti se lahko v skladu s statutom 
občine in z zagotovitvijo finančnih sredstev opravlja del nalog, ki 
jih ima po tem zakonu občina. 

19. člen 

Statut občine podrobneje določa naloge, ki jih ožji deli občine 
opravljajo samostojno, način njihovega financiranja, načela za 
organiziranost in delovanje njihovih organov ter njihov pravni sta- 
tus. 

21. člen 

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki 
jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. 

Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti 
naslednje naloge: 

- upravlja občinsko premoženje; 
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine; 

- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje 
najemnega socialnega sklada stanovanj; 
- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne 
javne službe; 
- pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, 
osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide 
in ostarele; 
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom,, 
za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti 
varstva okolja; 
- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte; 
- pospešuje vzgojnoizobraževalno, informacijsko dokumen- 
tacijsko, društveno, turistično, kulturno in drugo dejavnost na 
svojem območju; 
- pospešuje razvoj športa in reakcije; 
- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, 
rekreacijske in druge javne površine; 
- opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami; 
- organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini; 
- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč; 
- zagotavlja izvensodno poravnavo sporov; 
- organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih 
nesreč; 
- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe; 
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se 
kršijo predpisi občine; 
- sprejema statut občine in druge splošne akte; 
- organizira občinsko upravo; 
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena; 

29. člen 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru 
pravic in dolžnosti občine. 

V okviru svojih pristojnosti občinski svet: 

- sprejema statut občine; 
- sprejema odloke in druge občinske akte; 
- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine; 
- sprejema občinski proračun in zaključni račun; 
- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino; 
- na predlog župana imenuje in razrešuje enega ali več podžupanov;' 
- imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij 
in odborov občinskega sveta; 
- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede 
izvrševanja odločitev občinskega sveta; 
- daje mnenje k imenovanju načelnikov upravnih enot; 
- imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika 
upravne enote; 
- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s 
statutom občine ali z odlokom občinskega sveta za odločanje o 
tem ni pooblaščen župan; 
- imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin; 
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine. 

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih 
zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh 
zadevah odloča drug občinski organ. 
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30. člen 50. člen 

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinskega sveta. 
Občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in odbore kot 
svoja delovna telesa. Člane komisij in odborov imenuje izmed 
članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov. 

32. člen 

Nadzorni odbor: 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine; 
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih 
sredstev; 
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 
sredstev. 

Člane nadzornega odbora imenuje otrčinski svet. Člani 
nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, občinski 
uradniki in drugi javni uslužbenci ter člani poslovodstev organizacij, 
ki so uporabniki proračunskih sredstev. 

33. člen 

Župan predstavlja in zastopa občino. 

Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in 
zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti 
občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega 
sveta. Odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta lahko 
predloži tudi vsak posamezni član občinskega sveta. 

Župan ima pravico udeleževati se sej občinskega sveta in na njih 
razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje občinskega 
sveta ter predlaga obravnavanje določenih zadev na seji 
občinskega sveta. 

Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov 
občine. Če predsednik občinskega sveta na predlog župana ne 
skliče seje v roku enega meseca od podanega predloga, jo lahko 
skliče župan. 

Župan zadrži objavo splošnega akta občinskega sveta, če meni, 
da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu svetu, da 
o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora 
navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji 
odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem 
sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in 
zakonom. 

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z 
zakonom prenešena na občino, župan opozori pristojno 
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve. 

49. člen 

Organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski 
svet na predlog župana. 

Občinsko upravo praviloma vodi župan. 

Občinsko upravo lahko vodi tajnik, ki ga imenuje občinski svet na 
predlog župana. Manjše občine imajo lahko skupno občinsko 
upravo. 

Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan. 

O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih 
v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu 
tajnik občinske uprave. 

51. člen 

Premoženje občine sestavljajo nepremičnine in premične stvari v 
lasti občine, denarna sredstva in pravice. Občina mora s 
premoženjem gospodariti kot dober gospodar. 

Odsvojitev delov premoženja občine je dopustna le proti plačilu, 
ki postane del premoženja občine, razen če se del premoženja 
podari za humanitarne, znanstvenoraziskovalne, izobraževalne 
ali druge tovrstne namene. Odločitev o odsvojitvi delov 
premoženja občine sprejme občinski svet. 

Odsvojitev nepremičnin je možna, kadar se zanjo opredeli dve 
tretjini članov občinskega sveta. 

Vrednost premoženja izkazuje občina v premoženjski bilanci v 
skladu z zakonom. 

64. člen 

Občina sprejme svoj statut. 

Statut občine določa temeljna načela za organizacijo in delovanje 
občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, organizacijo 
občinske uprave in javnih služb, način sodelovanja občanov pri 
sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega 
pomena v občini, ki jih določa zakon. 

Statut sprejme svet z dvotretjinsko večino vseh članov. Če statut 
ni sprejet, se najprej v tridesetih dneh, najkasneje pa v šestdesetih 
dneh ponovno odloča o njegovem sprejemu. 

67. člen 

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne 
pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti. 

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji 
občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom 
drugače določeno. 

100. b člen 
• 

Za člane občinskega sveta, župana, podžupana in tajnika se 
uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih 
(Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93) in določbe 
zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v 
organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94). 

Za zaposlene v občinski upravi se uporabljajo predpisi o delovnih 
razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi. Pri tem 
se lahko za delovno mesto tajnika občinske uprave določi količnik 
za določitev osnovne plače največ v višini, ki ne dosega količnika 
delovnega mesta načelnika upravne enote. 
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Predlog zakona o 

POLICIJI (ZPol) 

- EPA 871- II - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 21. seji dne 10. julija 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POLICIJI, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov 
28. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 14/2- 
1995 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 

Slovenije k predlogu zakona o policiji - druga obravnava. 

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

- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve, 
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja naloge in organizacijo policije, policijska pooblastila, 
posebne policijske ukrepe, varstvo in zavarovanje podatkov, 
posebnosti delovnih razmerij, izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje, rezervno sestavo policije ter razmerja med 
ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo) in policijo. 

2. člen 

Ministrstvo v razmerju do policije: 

- določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge temeljne 
usmeritve za delo policije; 
- pripravlja letni finančni načrt policije in nadzira njegovo 
izvrševanje; 
- koordinira in usklajuje projektiranje, gradnjo in vzdrževanje 
informacijskega in telekomunikacijskega sistema policije ter skrbi 
za njegovo skladnost s sistemi drugih državnih organov; 
- nadzoruje izvajanje nalog policije; 
- zagotavlja izobraževanje na Visoki policijsko-varnostni šoli in 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

3. člen 

Policija je organ v sestavi ministrstva. 

Naloge policije so: 

- varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi; 
- preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj in prekrškov, 
odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, 
drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom; 
- vzdrževanje javnega reda; 
- nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih 
cestah, ki so dane v uporabo za javni promet; 
- varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole; 
- opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih; 
- varovanje določenih oseb, organov, objektov in okolišev; 
- varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih 
organov, če z zakonom ni drugače določeno; 
- izvajanje nalog, določenih v tem in drugih zakonih in podzakonskih 
predpisih. 

4. člen 

Policijo sestavljajo generalna policijska uprava, policijske uprave 
in policijske postaje. 

Sedež policije je v Ljubljani. 

5. člen 

Policijo vodi generalni direktor policije, ki vodi tudi delo generalne 
policijske uprave. 

Generalnega direktorja policije nadomešča namestnik. 

Generalnega direktorja policije in namestnike imenuje in razrešuje 
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za 
notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister). 
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Generalni direktor policije je za svoje delo in delo policije odgovoren 
ministru. 

6. člen 

Generalna policijska uprava opravlja naslednje naloge: 

- spremlja, analizira in ocenjuje varnostne razmere, ugotavlja 
stanje na področju izvrševanja policijskih nalog, vodi, usmerja in 
usklajuje delo policijskih uprav, zagotavlja strokovno in tehnično 
pomoč, nadzoruje njihovo delo, skrbi za izpopolnjevanje 
organiziranosti sistema in metod dela, skrbi za delovanje policije 
v izrednem stanju ali v vojni, skrbi za zakonito izvrševanje 
predpisov s področja dela policije ter izvaja ukrepe za učinkovito 
delovanje policije; 
- ukrepa na področju zatiranja kriminalitete, varnosti prometa, 
mejnih zadev in tujcev, javnega reda v primerih, ko je potrebno 
usklajeno delovanje na širšem območju, in odloča na drugi stopnji 
v zadevah prehajanja čez državno mejo; 
- organizira, vodi in izvaja varovanje določenih oseb, organov, 
objektov, okolišev, delovnih mest in tajnih podatkov; 
- opravlja kriminalistično tehnična in laboratorijska raziskovanja 
ter daje strokovna mnenja s tega področja; 
- skrbi za izvajanje mednarodnih sporazumov s področja nalog 
policije; 
- sodeluje s policijami tujih držav in z mednarodnimi organizacijami 
s področja dela policije; 
- zbira, obdeluje, posreduje in hrani podatke s področja dela policije 
ter upravlja z informacijskim in telekomunikacijskim sistemom 
policije; 
- skrbi za informiranje pristojnih državnih organov in javnosti o 
delu policije, o aktualnih varnostih vprašanjih in varnostih razmerah; 
- skrbi za zaposlovanje policistov in drugih delavcev v policiji, jih 
razporeja ter organizira in vodi strokovno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje; 
- skrbi za uniformo in drugo osebno opremo, oborožitev in strelivo, 
tehnično in drugo opremo policije, zagotavlja oskrbo, skrbi za 
reševanje prostorske in stanovanjske problematike, izvaja naloge 
investicijske dejavnosti in investicijskega vzdrževanja prostorov 
policije, upravlja in vzdržuje zgradbe, naprave in opremo ter 
opravlja naloge na področju pisarniškega poslovanja; 
- v okviru odobrenih finančnih sredstev načrtuje, razporeja in 
skrbi za racionalno in namensko porabo; 
- opravlja druge naloge s področja dela policije, ki jih določa zakon 
ali drug predpis, izdan na podlagi zakona. 

Naloge generalne policijske uprave opravljajo notranje 
organizacijske enote. Vodje notranjih organizacijskih enot imenuje 
minister na predlog generalnega direktorja policije. Vodje notranjih 
organizacijskih enot so za svoje delo, stanje v enoti in delo notranje 
organizacijske enote odgovorni generalnemu direktorju policije. 

Če generalna policijska uprava ugotovi, da policijska uprava ne 
izvršuje svojih nalog, oziroma jih ne izvršuje pravilno ali 
pravočasno, mora na to opozoriti direktorja policijske uprave in 
mu naložiti, da zagotovi izvrševanje njenih nalog, oziroma da 
odpravi ugotovljene nepravilnosti v roku, ki mu ga določi. 

Generalna policijska uprava lahko neposredno prevzame 
posamezno nalogo iz pristojnosti policijske uprave, kadar oceni, 
da je to potrebno. 

7. člen 

Policijska uprava je območna organizacijska enota policije, 
ustanovljena na določenem območju države. 

Policijske uprave, njihovo območje in sedež določi Vlada Republike 
Slovenije. 

8. člen 

Policijsko upravo vodi direktor. Direktorja policijske uprave imenuje 
in razrešuje minister na predlog generalnega direktorja policije. 

Direktor policijske uprave je za svoje delo in za delo policijske 
uprave odgovoren generalnemu direktorju policije. 

9. člen 

Policijska uprava opravlja naslednje naloge: 

- vodi, usklajuje in usmerja delo policijskih postaj, jim daje strokovna 
navodila, izvaja nadzor nad njihovim delom ter jim zagotavlja 
strokovno pomoč; 
- odkriva določena kazniva dejanja, odkriva in prijema storilce 
takih dejanj in jih izroča pristojnim organom; 
- zagotavlja izvajanje nalog s področja javnega reda, ko je potrebno 
usklajeno delovanje na območju uprave, ali ko gre za hujše kršitve 
javnega reda; 
- zagotavlja in izvaja določene naloge s področja urejanja in 
nadzora prometa, ko je potrebno usklajeno delovanje na širšem 
območju uprave; 
- opravlja določene naloge s področja varovanja določenih oseb 
in objektov; 
- zagotavlja in izvaja določene naloge za mejno kontrolo in 
varovanje državne meje; 
- izvaja postopke s tujci; 
- sodeluje z obmejnimi policijskimi organi sosednjih držav; 
- izdaja na prvi stopnji odločbe v zadevah prehajanja čez državno 
mejo; 
- opravlja določene naloge s področja delovanja policije v izrednem 
stanju ali v vojni; 
- izvaja določene naloge vzdrževanja informacijskega in 
telekomunikacijskega sistema policije; 
- opravlja določene naloge s področja delovnih razmerij, 
strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, finančnih in 
materialnih zadev, tekočega vzdrževanja objektov in materialno- 
tehničnih sredstev; 
- opravlja druge naloge s področja dela policije, ki jih določa zakon 
ali drug predpis, izdan na podlagi zakona. 

Policijska uprava opravlja naloge v notranjih organizacijskih enotah. 
Vodje notranjih organizacijskih enot imenuje generalni direktor 
policije na predlog direktorja policijske uprave. Vodje notranjih 
organizacijskih enot so za svoje delo, stanje v enoti in delo notranje 
organizacijske enote odgovorni direktorju policijske uprave. 

Če policijska uprava ugotovi, da policijska postaja ne izvršuje 
svojih nalog, oziroma jih ne izvršuje pravilno ali pravočasno, mora 
na to opozoriti komandirja policijske postaje in mu naložiti, da 
zagotovi izvrševanje njenih nalog, oziroma da odpravi ugotovljene 
nepravilnosti v roku, ki mu ga določi. 

Policijska uprava lahko neposredno prevzame posamezno nalogo 
iz pristojnosti policijske postaje, kadar oceni, da je to potrebno. 

10. člen 

Policijska postaja je območna organizacijska enota policije, 
ustanovljena za neposredno opravljanje nalog policije na 
določenem območju ali za določeno področje dela policijske 
uprave. 

Območje In sedež policijske postaje določi minister. 

Obseg nalog policijske postaje določa, akt, ki ureja notranjo 
organizacijo policije. 
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11. člen 

Policijsko postajo vodi komandir. Komandirja policijske postaje 
imenuje in razrešuje generalni direktor policije na predlog direktorja 
policijske uprave. 

Komandir policijske postaje je za svoje delo, stanje na policijski 
postaji in delo policijske postaje odgovoren direktorju policijske 
uprave. 

12. člen 

Policijska postaja pri izvajanju nalog policije, ki so pomembne za 
lokalno skupnost, sodeluje v okviru svoje pristojnosti z organi 
lokalnih skupnosti. 

Za sodelovanje med policijsko postajo in lokalnimi skupnostmi 
komandir policijske postaje ustanovi sosvet kot posvetovalni or- 
gan komandirja. 

Člane sosveta, v skladu z aktom o ustanovitvi, predlagajo pristojni 
organi lokalnih skupnosti. 

Sosvet obravnava vprašanja, ki se nanašajo na opravljanje nalog 
policijske postaje, ter komandirju policijske postaje posreduje 
mnenja in predloge. 

V lokalnih skupnostih, kjer je ustanovljenih več policijskih postaj, 
zagotovi pristojna policijska uprava sodelovanje z organi lokalne 
skupnosti na način, določen v drugem odstavku tega člena. 

13. člen 

Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v policiji 
predpiše minister na predlog generalnega direktorja policije v 
soglasju z Vlado Republike Slovenije. 

14. člen 

Za občasno opravljanje določenih nalog ali za izvedbo posamezne 
naloge policije lahko generalni direktor policije ustanovi posebno 
policijsko enoto ter določi njene naloge, način delovanja in uporabe. 

15. člen 

Policija se v okviru delovnega področja, določenega z zakonom, 
pripravlja tudi za delovanje v izrednem stanju ali vojni. 

V izrednem stanju ali vojni opravlja policija naloge s svojega 
delovnega področja tako, da nastalim razmeram prilagaja svojo 
organiziranost, oblike in metode dela. 

O obsegu in oblikah delovanja policije v izrednem stanju ali vojni 
odloči Državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije. Če se 
Državni zbor zaradi izrednega stanja ali vojne ne more sestati, o 
obsegu in oblikah delovanja policije, na predlog Vlade Republike 
Slovenije, odloča predsednik republike. 

Uporabo materialno-tehničnih sredstev, infrastrukture, zemljišč 
in objektov policije v izrednem stanju ali vojni načrtuje policija. 

16. člen 

Policija obvešča javnost o zadevah s svojega delovnega področja, 
če s tem ne škodi svojemu delu ali upravičenim koristim drugih. 

Podatke in obvestila o izvrševanju nalog iz prejšnjega odstavka 
daje generalni direktor policije, ali za to pooblaščen delavec. 

17. člen 

Če Vlada Republike Slovenije oceni, da drugače ni mogoče 
zavarovati javnega reda, lahko naloži ministru, da z odredbo: 

- omeji ali prepove gibanje na določenih območjih, določenih krajih 
ali na javnih mestih; 
- prepove nastanitev v določenem kraju ali zapustitev določenega 
kraja. 

Ukrepi iz prejšnjega odstavka smejo veljati, dokler trajajo razlogi, 
zaradi katerih so bili odrejeni. 

18. člen 

Policija za izvajanje z zakonom določenih nalog uporablja vozila, 
plovila, oborožitev in posebno opremo. Barvo, posebno opremo 
in oznake vozil ter plovil in oborožitve policije določi Vlada 
Republike Slovenije. 

II. POLICISTI 

19. člen 

Policisti so uniformirani ali neuniformirani delavci policije, ki 
opravljajo naloge policije in imajo pravico in dolžnost izvrševati 
policijska pooblastila ali posebne policijske ukrepe. 

Za poklic policista se zahteva najmanj srednja strokovna 
izobrazba. 

Poklic policista se določi z nomenklaturo poklicev, ki je podlaga 
za oblikovanje izobraževalnih programov srednjega strokovnega 
in višjega strokovnega policijskega izobraževanja. 

Policisti imajo službeno izkaznico, s katero izkazujejo 
pooblaščenost za izvajanje policijskih pooblastil. 

Službeno izkaznico izda generalni direktor policije. 

Obrazec službene izkaznice in postopek za njeno izdajo predpiše 
minister. 

20. člen 

Policisti so pri opravljanju nalog dolžni ravnati v skladu z ustavo in 
zakoni ter spoštovati in varovati človekove pravice in temeljne 
svoboščine. 

Policisti lahko omejijo človekove pravice in temeljne svoboščine 
le v primerih, določenih z ustavo in zakoni. 

Če posameznik meni, da so bile s policistovim dejanjem ali 
opustitvijo dejanja kršene njegove pravice ali svoboščine, se lahko 
v roku 30 dni pritoži. 

Pri reševanju pritožbe iz prejšnjega odstavka sodelujejo 
predstavniki strokovne javnosti ali strokovnih inštitucij. 

Policija mora na pritožbo odgovoriti v roku 30 dni po prejemu 
pritožbe. 

Način in postopek reševanja pritožb predpiše minister. 

21. člen 

Policisti so dolžni preprečevati nezakonita dejanja ter ukrepati in 
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uporabiti z zakonom določena pooblastila, če je zaradi nezako- 
nitega dejanja ali zaradi splošne nevarnosti ogroženo življenje, 
osebna varnost ali premoženje ljudi. 

22. člen 

Posameznik ima pravico pomagati policistu pri opravljanju z 
zakonom določenih nalog. 

Posameznik, ki policistu pomaga in se pri tem poškoduje, zboli ali 
izgubi delovno zmožnost, je upravičen do vseh pravic in prejemkov, 
ki izhajajo iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, do katerih je upravičen policist v primeru nesreče 
pri delu. 

Osnova za odmero pravic iz prejšnjega odstavka je posamezni- 
kova povprečna plača oziroma povprečna plača na delovnem 
mestu policista v zadnjem letu pred nastankom poškodbe, če je 
to zanj ugodneje ali če ni v delovnem razmerju. 

Če posameznik pri pomoči policistu izgubi življenje, so njegovi 
družinski člani upravičeni do družinske pokojnine. 

Družinski člani posameznika iz prejšnjega odstavka so upravičeni 
do enkratne denarne pomoči v višini najmanj šestih mesečnih 
povprečnih plač tega posameznika oziroma povprečne plače na 
delovnem mestu policista v preteklem letu, če je to zanje ugodneje. 

Posameznik, ki je policistu pomagal, ima pravico do povračila 
škode, ki jo ima zaradi dane pomoči. 

Če se uvede zoper posameznika kazenski ali odškodninski 
postopek, ki je v zvezi z dano pomočjo, mu policija zagotovi 
strokovno pravno pomoč v tem postopku. 

Sredstva, ki so potrebna za uresničevanje pravic iz prejšnjih 
odstavkov tega člena, zagotovi država. 

23. člen 

Policija zagotavlja pomoč državnim organom, zavodom, 
organizacijam, gospodarskim družbam in samostojnim 
podjetnikom posameznikom oziroma posameznikom, ki imajo na 
podlagi zakona javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij 
uprave (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), če pri izvrševanju 
svojih nalog naletijo na upiranje ali ogrožanje ali če to utemeljeno 
pričakujejo. 

24. člen 

Policija zagotavlja pomoč iz 23. člena tega zakona na podlagi 
pisnega zahtevka upravičenca, kadar okoliščine tak pisni 
zahtevek brez škode zaradi odlašanja časovno dopuščajo. 

Upravičenec mora zahtevek iz prejšnjega odstavka poslati 
pristojni policijski postaji najmanj tri dni pred opravljanjem nalog. V 
zahtevku morajo biti navedeni razlogi, zaradi katerih je potrebno 
zagotoviti pomoč policistov, in zakonska podlaga, na kateri temelji 
zahteva. 

25. člen 

Pred začetkom opravljanja nalog upravičenca morajo policisti 
opozoriti zavezanca ali druge osebe, da bodo zoper njih uporabili 
prisilna sredstva, če bodo ovirali opravljanje nalog upravičenca. 

Policisti ne smejo sami opravljati dejanj, za opravljanje katerih je 
pristojen upravičenec. 

26. člen 

V primerih, ko policisti pri zagotavljanju pomoči iz 23. člena tega 
zakona, pričakujejo upiranje ali ogrožanje večjega števila oseb, 
lahko do izvršitve naloge upravičenca prepovejo gibanje in 
zadrževanje na določenem območju ali v določenem objektu. 

Osebe, ki ovirajo ali poskušajo ovirati opravljanje upravnih nalog 
upravičenca ali ogrožajo življenje ljudi, lahko policisti odstranijo 
oziroma ukrepajo v skladu z zakonom. 

III. POLICIJSKA POOBLASTILA 

27. člen 

Pri opravljanju nalog policije imajo policisti pooblastila, določena s 
tem in z drugimi zakoni (v nadaljnjem besedilu policijska 
pooblastila). 

Policisti so dolžni preprečevati in odkrivati kazniva dejanja ter 
prijemati njihove storilce ob vsakem času, tudi če je izvršitev 
naloge povezana z nevarnostjo za njihovo življenje, čeprav niso 
v službi in ne glede na to, ali jim je to naloženo ali ne. 

Način izvajanja policijskih pooblastil predpiše minister na predlog 
generalnega direktorja policije. 

28. člen 

Policisti, ki opravljajo naloge v uniformi, jo imajo pravico in dolžnost 
nositi v skladu s predpisom, ki ga izda minister. 

Uniformo, položajne oznake in simbole policije določi Vlada 
Republike Slovenije. 

Kadar policisti opravljajo naloge v civilni obleki, se morajo pred 
tem legitimirati s službeno izkaznico. Če okoliščine tega ne 
dopuščajo, se morajo ustno predstaviti kot policisti. Takoj, ko je 
možno, pa se morajo legitimirati s službeno izkaznico. 

29. člen 

Policisti imajo pravico in dolžnost imeti in nositi orožje ter strelivo 
v skladu s predpisom, ki ga izda minister. 

30. člen 

Pri opravljanju nalog smejo policisti opozarjati, ukazovati, legitimirati 
in izvesti identifikacijski postopek, varnostno preverjati osebe, 
vabiti, opraviti varnostni pregled, prepovedati gibanje, opraviti 
protiteroristični pregled prostorov, objektov, naprav in območij, 
prijeti in privesti osebo, pridržati osebo, odrediti strožji policijski 
nadzor, zaseči predmete, vstopiti v tuje stanovanje in v tuje 
prostore, uporabiti prevozna in komunikacijska sredstva, razen 
sredstev Slovenske vojske, prisilna sredstva ter uporabiti druga 
pooblastila, določena v zakonih. 

31. člen 

Z opozorilom policisti opozarjajo osebe, državne organe, 
gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, 
organe, organizacije in skupnosti na okoliščine ali ravnanja, ki 
ogrožajo življenje, osebno varnost ali premoženje ljudi, kot tudi na 
splošno nevarnost. 

Z ukazom policisti dajejo posameznikom, državnim organom, 
gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posamezni- 
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kom, organom, organizacijam in skupnostim navodila in zahteve 
za ukrepe in dejavnosti, ki jih mora kdo storiti ali opustiti, da bi se 
zavarovalo življenje ljudi, varovalo premoženje pred uničenjem, 
poškodovanjem, tatvino in drugimi oblikami škodljivega ravnanja, 
zagotovila varnost prometa, preprečili neredi, nemiri in druge 
podobne kršitve javnega reda ter odvrnile škodljive posledice 
naravnih in drugih nesreč, v skladu z odločitvami organov, 
pristojnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Ukaz je dovoljeno dajati le za ukrepe in dejavnosti, od katerih je 
neposredno odvisno uspešno opravljanje nalog policije, in za toliko 
časa, kolikor je potrebno, da so te naloge opravljene. 

32. člen 

2 legitimiranjem policisti ugotavljajo identiteto osebe. 

Poleg domnevnih storilcev prekrškov in kaznivih dejanj ter v 
primerih prijetja in privedbe oseb lahko policisti legitimirajo osebo, 
ki s svojim obnašanjem, ravnanjem, videzom ali zadrževanjem 
na določenem kraju ali ob določenem času vzbuja sum, zaradi 
katerega jo je potrebno legitimirati. 

Policisti lahko legitimirajo osebo in posredujejo njene podatke tudi 
na upravičeno zahtevo uradnih oseb državnih organov ter 
subjektov z javnimi pooblastili. 

Policisti lahko legitimirajo osebo tudi na upravičeno zahtevo druge 
osebe. 

Policisti smejo vzeti prstne odtise osebe, katere identitete ni 
mogoče ugotoviti na drug način. 

Osebo iz prejšnjega odstavka lahko policisti tudi fotografirajo, 
zabeležijo njen osebni opis; fotografije te in pogrešane osebe pa 
lahko tudi objavijo. 

Določila petega in šestega odstavka tega člena veljajo tudi za 
identifikacijo trupel. 

33. člen 

Policisti lahko zaradi varovanja določenih oseb, organov, objektov, 
okolišev, delovnih mest, in tajnih podatkov ter v drugih primerih, 
določenih v zakonu, varnostno preverjajo osebe. 

Varnostno preverjanje oseb je ugotavljanje morebitnih varnostnih 
zadržkov za delo psebe pri varovani osebi, v varovanem organu, 
objektu ali v okolišu, na določenem delovnem mestu, pri 
obravnavanju tajnih podatkov ali v drugih primerih, določenih z 
zakonom. 

34. člen 

Policisti lahko vabijo v uradne prostore osebe, ki bi lahko dale 
koristne podatke za izvrševanje nalog, določenih z zakonom. 

Pisno vabilo mora vsebovati ime in priimek vabljene osebe, čas, 
kraj in razlog, zaradi katerega je vabljena in v kakšni vlogi ter 
opozorilo, da bo prisilno privedena, če se vabilu ne bo odzvala. 

Policisti lahko povabijo osebo tudi ustno in ji hkrati sporočijo razlog, 
zaradi katerega je vabljena. V tem primeru jo lahko prisilno privedejo 
le, če so podani z zakonom določeni razlogi za privedbo. 

35. člen 

Z varnostnim pregledom osebe, njenih stvari in prevoznega 
sredstva policisti ugotavljajo, ali je oseba oborožena oziroma ali 
ima pri sebi oziroma s sabo druge nevarne predmete za napad ali 
samopoškodovanje. 

Policisti opravijo varnostni pregled neposredno ali s tehničnimi 
sredstvi. 

36. člen 

Če je mogoče pričakovati, da bo na določenem območju ali v 
določenem objektu prišlo do ogrožanja življenja ali osebne varnosti 
ljudi, ali do ogrožanja premoženja večje vrednosti oziroma je do 
tega že prišio, ali iz razlogov zagotavljanja varnosti določenih 
oseb ali objektov, smejo policisti izprazniti to območje ali objekt, 
prepovedati dostop, ga pregledati in omejiti gibanje v njegovi 
neposredni bližini. 

37. člen 

Policisti opravijo protiteroristični pregled prostorov, objektov, 
naprav in območij zaradi zagotavljanja splošne varnosti ljudi in 
premoženja v določenih prostorih, objektih, napravah, na 
določenih območjih in v prometu zaradi zagotavljanja varnosti 
določenih oseb, objektov in tajnih podatkov ali zaradi varnosti 
javnih shodov in prireditev. 

Protiteroristični pregled obsega protibombni, kemijsko- 
bakteriološko-radiološki in protiprisluškovalni pregled. 

Če je mogoče pričakovati, da bo v določenem prostoru, objektu, 
napravi, na območju ali v prometu prišlo do ogrožanja splošne 
varnosti ljudi ali premoženja s posebno nevarnimi sredstvi ali 
napravami, oziroma je do tega že prišlo, smejo policisti prostor, 
objekt, območje ali prevozno sredstvo izprazniti, prepovedati 
dostop do njih in jih neposredno ali s tehničnimi sredstvi preiskati. 
V teh primerih lahko policisti opravijo tudi varnostni pregled. 

Pri izvajanju pooblastil iz tega člena lahko policisti od pristojnega 
inšpekcijskega organa zahtevajo, da opravi inšpekcijsko 
nadzorstvo. 

38. člen 

S prijetjem policisti začasno omejijo gibanje določeni osebi z 
namenom, da jo privedejo, ji odvzamejo prostost ali opravijo 
kakšno drugo dejanje, določeno z zakonom. 

Če je prijeti vojaška oseba, je potrebno o tem nemudoma obvestiti 
vojaško policijo. 

Prijetje obsega tudi varnostni pregled. 

39. člen 

Privedbo opravijo policisti zaradi izvršitve z zakonom določenih 
nalog na podlagi odredbe pristojnega organa, kadar določeno 
osebo privedejo v svoje uradne prostore, v uradne prostore 
drugega organa ali na določen kraj. Privedba se lahko izvede tudi 
brez odredbe, če gre za že prijeto osebo ali za osebo, ki ji je 
odvzeta prostost, ali na podlagi pooblastila, določenega z drugim 
zakonom. 

Pred privedbo policisti osebo seznanijo z razlogi privedbe in jo 
opozorijo na posledice, če se bo privedbi upirala ali skušala 
pobegniti. 

Če se oseba privedbi upira, jo policist privede prisilno. 

40. člen 

Pridržanje je odvzem prostosti, s katerim policisti pridržijo osebo, 
ki moti ali ogroža javni red, če javnega reda ne morejo drugače 
vzpostaviti oziroma če ogrožanja ne morejo drugače odvrniti. 
Pridržanje sme trajati največ 24 ur. 
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Oseba se sme izjemoma pridržati, dokler obstaja razlog, vendar 
največ 48 ur: 

- da se ugotovi njena identiteta; 
- če so jo izročili tuji varnostni organi in jo je potrebno izročiti 
pristojnemu organu. 

Pridržanje obsega tudi varnostni pregled osebe. 

Pridržanje odredi z odločbo delavec, ki ga za to pooblasti generalni 
direktor policije. Odločba mora biti izdana in vročena pridržani 
osebi v roku 6 ur od odreditve pridržanja. Pridržana oseba ima do 
konca pridržanja pravico do pritožbe zoper odločbo o pridržanju 
na pristojno sodišče, ki mora o pritožbi odločiti takoj. 

Pritožba ne zadrži izvršitve pridržanja. 

Če je pridržani vojaška oseba, je o tem treba nemudoma obvestiti 
vojaško policijo. 

41. člen 

Pred pridržanjem mora biti oseba v njenem maternem jeziku ali v 
jeziku, ki ga razume, obveščena, da ji bo odvzeta prostost in o 
razlogih za pridržanje. Osebo je treba poučiti, da ima pravico do 
takojšnje pomoči zagovornika, ki si ga lahko svobodno izbere, in 
jo opozoriti, da ni dolžna dajati izjav in da ima pravico zahtevati, 
da policist o pridržanju obvesti njene bližnje. 

Zagovornik ima pravico prisostvovati izvrševanju pridržanja, 
policist pa mora po začetku pridržanja odložiti vsa nadaljnja dejanja 
v zvezi z izvrševanjem pridržanja, vendar najdlje za dve uri od 
tedaj, ko je bila osebi dana možnost, da o pridržanju obvesti 
zagovornika. 

Policisti lahko takoj pridržijo osebo, če bi odlaganje pridržanja 
onemogočilo ali otežilo izvršitev naloge. 

42. člen 

Tujcu, ki mu ni dovoljen vstop v državo ali mu je bil izrečen izgon 
oziroma odstranitev iz države, vendar ga ni mogoče takoj 
odstraniti, se sme odrediti bivanje pod strožjim policijskim 
nadzorom v objektu, določenem za ta namen, za čas, ki je nujno 
potreben za njegovo odstranitev iz države. 

43. člen 

Policisti zasežejo predmete na podlagi odredbe pristojnega organa 
ali iz razlogov, določenih z zakonom. 

Policisti pri opravljanju drugih nalog, določenih z zakonom, 
zasežejo predmete, namenjene za napad ali samopoškodovanje, 
kakor tudi predmete, s katerimi se lahko huje ogrozi javni red ali 
splošna varnost ljudi ali premoženja, ali predmete, ki so bili 
uporabljeni, pridobljeni oziroma so nastali s prekrškom ali kaznivim 
dejanjem. 

Predmete iz prejšnjih odstavkov so policisti dolžni izročiti 
pristojnemu organu. V primeru, da zoper osebo, ki soji bili predmeti 
zaseženi, ni bil uveden postopek pred pristojnim organom, je 
treba predmete osebi vrniti, razen če gre za nevarne predmete. 

44. člen 

Policisti lahko brez odločbe sodišča vstopijo v tuje stanovanje in 
tuje prostore z namenom, da zavarujejo življenje ali premoženje 
ljudi, zaradi: 

- preprečitve kaznivega dejanja; 
- preprečitve hujšega prekrška zoper varnost ljudi in premoženja; 

• preprečitve in odprave splošne nevarnosti za ljudi in premoženje; 
- preprečitve samomora; 
- preverjanja in ugotavljanja okoliščin, ki kažejo na pogrešanje ali 
smrt določene osebe. 

V primerih iz prejšnjega odstavka se lahko, kadar ni mogoče 
drugače, za vstop v tuje stanovanje ali tuje prostore uporabi tudi 
sila. 

45. člen 

Če morajo prijeti storilca kaznivega dejanja ali prepeljati v najbližji 
zdravstveni zavod osebo, ki potrebuje nujno zdravniško pomoč, 
ali opraviti drugo nujno nalogo, imajo policisti, ki tega ne morejo 
storiti drugače, pravico uporabiti najbližje dosegljivo prevozno 
sredstvo ali sredstvo za zvezo, razen sredstev Slovenske vojske. 

Lastnik sredstva iz prejšnjega odstavka ima pravico do povračila 
stroškov in morebitne škode, ki mu je bila povzročena z uporabo. 
Pri opravljanju svojih nalog imajo policisti pravico do brezplačnega 
prevoza s sredstvi javnega prometa in pravice iz obveznega 
zavarovanja potnikov v javnem prometu. 

46. člen 

Policisti imajo pri opravljanju nalog pravico uporabiti naslednja 
prisilna sredstva: 

- sredstva za vklepanje in vezanje; 
- plinski razpršilec; 
- fizično silo; 
- palico; 
- plinska in druga sredstva za pasivizacijo; 
- vodni curek; 
- konjenico; 
- posebna motorna vozila; 
- službenega psa; 
- sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev; 
- strelno orožje. 

Za uporabo prisilnih sredstev gre le takrat, kadar policisti pri 
opravljanju nalog policije uporabijo katero od sredstev iz prejšnjega 
odstavka za neposredno delovanje na osebe. 

47. člen 

Policisti lahko uporabijo prisilna sredstva, če drugače ne morejo 
obvladati upiranje osebe, ki ne izpolnjuje zakonitih ukazov ali moti 
javni red, osebe, ki jo je treba prijeti, privesti aH ji odvzeti prostost, 
če je potrebno vzpostaviti javni red, ki je huje ali množično kršen, 
in v primerih, ko morajo odvrniti napad na osebe ali objekte, ki jih 
varujejo, ali napad nase. 

Policisti smejo uporabiti le tisto prisilno sredstvo, s katerim opravijo 
nalogo z najmanjšimi škodljivimi posledicami za osebo, proti kateri 
ga uporabijo. Pri uporabi prisilnih sredstev morajo policisti 
spoštovati človekovo osebnost in njegovo dostojanstvo. 

Policisti morajo prenehati uporabljati prisilno sredstvo takoj, ko 
prenehajo razlogi, zaradi katerih je bilo uporabljeno. 

48. člen 

Pri opravljanju nalog sme policist uporabiti strelno orožje samo, 
če ne more drugače: 

- zavarovati življenja ljudi; 
- preprečiti bega osebi, ki je zalotena pri kaznivem dejanju, za 
katero je po zakonu mogoče izreči kazen zapora 8 let ali več; 
- preprečiti bega osebi, ki ji je odvzeta prostost ali osebi, za 
katero je izdan nalog za odvzem prostosti, ker je storila kaznivo 
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dejanje iz prejšnje alinee, če je v nalogu za prijetje, privedbo 
oziroma spremljanje osebe izrecno določeno, da sme policist 
uporabiti strelno orožje, če bi taka oseba poskušala pobegniti; 
- odvrniti napada na varovano osebo ali varovani objekt; 
- odvrniti od sebe neposrednega protipravnega napada, s katerim 
je ogroženo njegovo življenje. 

Preden policist uporabi strelno orožje, mora, kadar okoliščine to 
dopuščajo, osebo, zoper katero naj bi uporabil strelno orožje, 
opozoriti s klicem: "Stoj, policija, streljal bom!" in z opozorilnim 
strelom. 

49. člen 

Pri neposrednem opravljanju nalog policije na vodah imajo policisti 
pravico; 

- preveriti zastavo plovila; 
- ustaviti plovilo, ga pregledati in preiskati; 
- pregledati listine plovila, članov posadke in potnikov; 
- uporabiti druga policijska pooblastila, če je to potrebno. 

Policisti smejo zasledovati, zajeti in odpeljati k pristojnemu organu 
plovilo in člane posadke, če obstaja sum, da so bili kršeni predpisi 
Republike Slovenije, mednarodne pogodbe ali pravila medna- 
rodnega prava. 

IV. POSEBNI POLICIJSKI UKREPI 

50. člen 

Posebni policijski ukrepi so oblika prikritega zbiranja obvestil, 
potrebna za preprečevanje in odkrivanje najhujših oblik kaznivih 
dejanj. 

Uporaba posebnih policijskih ukrepov se v skladu s tem zakonom 
dovoli izjemoma in za vsak primer posebej. 

Če se isti cilj lahko doseže z uporabo različnih posebnih policijskih 
ukrepov, se uporabijo tisti, s katerimi bodo najmanj prizadete 
pravice in koristi posameznika. 

Z uporabo je potrebno prenehati takoj, ko je bil dosežen njen 
namen ali če se izkaže, da namena ne bo mogoče doseči. 

Podatki, pridobljeni z uporabo posebnih policijskih ukrepov, se 
lahko uporabijo samo v skladu z namenom odobritve ukrepov. 

51. člen 

Posebni policijski ukrepi se uporabljajo skladno z določbami tega 
zakona zaradi preprečevanja najhujših oblik kaznivih dejanj. 

Če so podani razlogi za sum, da je bilo kaznivo dejanje že storjeno, 
se posebni policijski ukrepi uporabljajo skladno z določbami zakona 
o kazenskem postopku. 

52. člen 

Posebni policijski ukrepi so: 

- prisluškovanje in zvočno snemanje telefona in drugih telekomuni- 
kacij; 
- kontrola pisem in drugih poštnih pošiljk; 
- navidezni odkup predmetov; 
- navidezno podkupovanje; 
- prisluškovanje in zvočno snemanje v zaprtih in na odprtih 
prostorih s tajno namestitvijo naprav; 
- dostop do računalniškega sistema banke ali druge pravne osebe, 

ki opravlja finančno ali drugo gospodarsko dejavnost; 
- tajno opazovanje; 
- tajno policijsko delovanje; 
- tajno policijsko sodelovanje in 
- uporaba prirejenih uradnih listin in identifikacijskih oznak. 

53. člen 

Najhujše oblike kaznivih dejanj, ki posamično ali skupaj 
predstavljajo večjo nevarnost in jih organizirano izvršujejo 
posamezniki ali hudodelske združbe, so: 

- kazniva dejanja ugrabitve, neopravičene proizvodnje in prometa 
z mamili, omogočanja uživanja mamil, izsiljevanja, neupravičenega 
sprejemanja daril, neupravičenega dajanja daril, ponarejanje 
denarja, pranja denarja, tihotapstva, jemanje podkupnine, dajanja 
podkupnine, hudodelskega združenja, nedovoljene proizvodnje 
in prometa orožja ali razstrelilnih snovi, ugrabitve letala ali ladje in 
povzročitve nevarnosti z jedrskimi snovmi; 
- druga kazniva dejanja, za katera je v zakonu predpisana kazen 
zapora osem let ali več. 

54. člen 

O uporabi posebnih policijskih ukrepov v primerih preprečevanja 
kaznivih dejanj iz 53. člena tega zakona odloča: 

- predsednik okrožnega sodišča, na predlog generalnega 
direktorja, o uporabi ukrepov iz prve, druge, pete in šeste alinee 
52. člena tega zakona; 
- generalni direktor o uporabi ukrepov iz tretje, četrte, sedme, 
osme devete in desete alinee 52. člena tega zakona. 

55. člen 

Predlog mora vsebovati podatke o osebi ali organizaciji, zoper 
katero se izvaja ukrep, opis dejanja, način, obseg, trajanje ukrepov 
in utemeljitev razlogov. 

Izvajanje ukrepov lahko traja do prenehanja razlogov, zaradi 
katerih so bili uvedeni, vendar največ šest mesecev. 

56. člen 

Podatki, informacije in ugotovitve, pridobljene s tajnim opazova- 
njem in sledenjem ter slikovnim snemanjem, kontrolo telefona in 
drugih komunikacijskih sredstev in občil, kontrolo pisem in drugih 
pošiljk ter s prisluškovanjem in zvočnim snemanjem, morajo biti 
zapisane v izvorni obliki. 

Podatki, pridobljeni s tajnim opazovanjem, s prisluškovanjem in 
zvočnim snemanjem, s kontrolo pisem in drugih poštnih pošiljk, 
morajo biti dokumentirani v izvirniku. 

Pridobljenega podatka, ki ni v zvezi z obravnavanim dejanjem, se 
ne sme uporabiti, niti sporočiti drugim, temveč ga je treba takoj 
uničiti, razen če gre za podatek o drugem kaznivem dejanju iz 52. 
člena tega zakona. 

Način in pogoje uporabe posameznega posebnega policijskega 
ukrepa ter hrambo in arhiviranje zvočnih, slikovnih, magnetnih in 
drugih izvirnih zapisov, določi minister na predlog generalnega 
direktorja. 

57. člen 

Izvrševanje določb tega zakona o posebnih policijskih ukrepih 
spremlja in nadzoruje pristojno delovno telo Državnega zbora 
Republike Slovenije. 
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58. člen 

Uporaba posebnih policijskih ukrepov pomeni uradno tajnost, zato 
kot priča ne sme biti zaslišan, kdor bi s svojo izpovedjo prekršil 
dolžnost varovanja uradne tajnosti, dokler ga minister ne odveže 
te dolžnosti. 

V. ZBIRANJE, VARSTVO IN 
ZAVAROVANJE PODATKOV 

59. člen 

Policija zbira osebne in druge podatke zaradi opravljanja z zakonom 
določenih nalog. 

Policisti zbirajo osebne in druge podatke neposredno od osebe, 
na katero se ti podatki nanašajo, in od drugih, ki o tem kaj vedo, 
ali iz že obstoječih zbirk podatkov. 

Pri zbiranju osebnih in drugih podatkov od osumljenca lahko 
policisti z njegovo pisno privolitvijo uporabijo poligrafsko testiranje. 

Pri zbiranju osebnih in drugih podatkov, namenjenih za 
dokazovanje prekrškov in kaznivih dejanj ter za identificiranje 
kršiteljev oziroma storilcev, smejo policisti uporabljati tehnična 
sredstva za fotografiranje ter video in avdio snemanje. 

Pri zbiranju osebnih in drugih podatkov od drugih oseb ali iz 
obstoječih zbirk podatkov in na način iz prejšnjega odstavka 
policisti niso dolžni o tem obvestiti osebe, na katero se podatki 
nanašajo, če bi to onemogočilo ali otežilo izvršitev določene naloge. 

60. člen 

Če policisti zaradi opravljanja določenih nalog zbirajo osebne in 
druge podatke o osebah iz že obstoječih zbirk podatkov, so organi, 
organizacije in drugi subjekti, ki na podlagi zakona in v okviru 
svoje dejavnosti ali v zvezi z njo vodijo zbirke podatkov, dolžni na 
podlagi zahteve posredovati policistom zahtevane osebne in druge 
podatke. 

Minister lahko odloči, da smejo v primeru iz prejšnjega odstavka 
organi, organizacije in drugi subjekti seznaniti osebe, na katere 
se podatki nanašajo, s posredovanjem podatkov šele po 
določenem roku, ki pa ne sme biti daljši od petih let. 

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za seznanitev osebe s 
seznamom subjektov, ki so jim bili v določenem obdobju 
posredovani osebni in drugi podatki. 

VI. DELOVNA RAZMERJA iN 
POSEBNOSTI UREDITVE S PODROČJA 
ZDRAVSTVENEGA, POKOJNINSKEGA 
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 

61. člen 

Za delavce policije se uporabljajo splošni in posebni predpisi, ki 
urejajo delovna razmerja, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje delavcev, če s tem zakonom ni določeno drugače. 

Delavci policije so policisti In drugi delavci zaposleni v policiji. 

62. člen 

Delovno razmerje za opravljanje nalog policije lahko sklene oseba, 

ki poleg pogojev, določenih v predpisih, ki urejajo sklenitev 
delovnega razmerja delavcev v državnih organih, izpolnjuje še 
naslednje pogoje: 

- da ima ustrezne psihofizične sposobnosti; 
- da ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece; 
- da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje 
alinee; 
• da ima odslužen vojaški rok; 
- da praviloma ni starejša od 30 let; 
- da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji. 

Za ženske služenje vojaškega roka ni pogoj za sklenitev 
delovnega razmerja. 

Psihofizične sposobnosti iz prve alinee prvega odstavka tega 
člena se določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest. 

Policija lahko zbere o osebi, ki želi skleniti delovno razmerje v 
policiji, z njeno pisno privolitvijo, še podatke, na podlagi katerih se 
ugotavlja varnostne zadržke za delo v policiji. 

63. člen 

Če je bil delavec policije obsojen zaradi kaznivega dejanja iz 2. 
alinee prvega odstavka 62. člena tega zakona, mora sodišče 
pravnomočno sodbo poslati generalni policijski upravi. 

Delavcu policije preneha delovno razmerje, ko generalna policijska 
uprava prejme pravnomočno sodbo. 

64. člen 

Oseba, ki je sklenila delovno razmerje za opravljanje nalog polici- 
sta, mora v roku, določenim z aktom o sklenitvi delovnega 
razmerja, opraviti izpit za izvajanje policijskih pooblastil. 

Vsebino in način izvajanja izpita iz prvega odstavka tega člena 
predpiše minister na predlog generalnega direktorja policije. 

Osebi, ki ne opravi posebnega izpita iz prejšnjega odstavka, 
preneha delovno razmerje. 

65. člen 

Policist mora opravljati preizkus strokovne usposobljenosti in 
psihofizičnih zmožnosti za delo, ki ga opravlja, najmanj vsaka 3 
leta (v nadaljnjem besedilu: preizkus). 

Policist lahko opravlja preizkus največ trikrat zaporedoma. 

Policist opravlja preizkus pred komisijo, ki jo imenuje generalni 
direktor policije. 

Če policist preizkusa ne opravi pri prvem preizkusu, ima pravico 
drugi preizkus opravljati v roku treh mesecev od dneva neuspešno 
opravljenega prvega preizkusa oziroma ima pravico tretji preizkus 
opravljati v roku treh mesecev od dneva neuspešno opravljenega 
drugega preizkusa. 

Vsebino in kriterije za ugotavljanje strokovne usposobljenosti in 
psihofizičnih zmožnosti policista ter vsebino in potek opravljanja 
preizkusa, določi minister na predlog generalnega direktorja policije. 

66. člen 

Generalni direktor policije lahko odvzame delavcu status policista 
in s tem pravico izvajati policijska pooblastila: 
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- če le-ta uporabi policijska pooblastila v nasprotju s predpisi; 
- če ne ravna v skladu z določbo 27. člena tega zakona; 
- če iz razlogov varnosti in notranje zaščite ni več primeren za 
opravljanje nalog policije; 
- če tretjič ne opravi preizkusa iz 65. člena tega zakona; 
- če opravlja dela iz 78. člena tega zakona. 

Delavca iz prejšnjega odstavka generalni direktor policije razporedi 
na drugo delovno mesto, ustrezno njegovi strokovni izobrazbi. 

Odločba o razporeditvi je dokončna. 

Delavcu iz prvega odstavka tega člena se odvzame službena 
izkaznica, orožje in uniforma ter vse pravice, ki izhajajo iz statusa 
policista. 

67. člen 

Policija zagotovi pravno pomoč policistu, zoper katerega je uveden 
kazenski ali odškodninski postopek zaradi opravljanja uradnih 
nalog, ki jih je po oceni policije opravil v skladu s predpisi. 

Oceno zakonitosti opravljanja uradnih nalog poda komisija, ki jo 
imenuje generalni direktor policije za generalno policijsko upravo 
in direktor policijske uprave za to upravo. 

68. člen 

Za začasno ali občasno opravljanje zadev urejanja prometa na 
javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo 
za cestni promet, ter zadev na mejnih prehodih, se lahko sklene 
pogodba z osebo, ki je dopolnila 18 let starosti in izpolnjuje pogoje 
iz 62. in 63. člena tega zakona. 

69. člen 

Z osebami iz 62. člena tega zakona se lahko sklene delovno 
razmerje brez javne objave. 

70. člen 

Kandidatu, s katerim ni bilo sklenjeno delovno razmerje, policija 
ni dolžna sporočiti razlogov za svojo odločitev. 

71. člen 

Zaradi nemotenega opravljanja nalog policije lahko generalni 
direktor policije policista po službeni potrebi razporedi iz ene 
organizacijske enote v drugo ali na drugo delovno mesto, če to 
ustreza njegovi strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim. 

Odločba o razporeditvi po službeni potrebi mora biti policistu 
vročena najmanj sedem dni pred nastopom dela. Policist mora 
pričeti z delom na novem delovnem mestu z dnem, določenim v 
odločbi. Če ne prične z delom, mu s tem dnem preneha delovno 
razmerje. 

Odločba o razporeditvi policista po službeni potrebi je dokončna. 

72. člen 

V primerih, ko je policist po službeni potrebi razporejen na nižje 
vrednoteno delovno mesto, obdrži količnik za izračun plače, ki 
ga je imel na prejšnjem delovnem mestu. 

Policist, ki je razporejen po službeni potrebi, ima pravico do potnih 
stroškov ali do nadomestila stroškov za ločeno življenje in 
selitvenih stroškov, če se preseli. 

Policistu, ki je razporejen po službeni potrebi in se preseli, policija 
zagotovi ustrezno nastanitev. 

73. člen 

Zaradi nemotenega opravljanja nalog policije lahko generalni 
direktor policije začasno razporedi policista na delo na določeno 
območje ali področje dela, vendar najdalj za šest mesecev. 

Zaradi nemotenega opravljanja nalog policije lahko direktor 
policijske uprave začasno razporedi policista iz ene v drugo 
organizacijsko enoto na območju policijske uprave, vendar najdalj 
za šest mesecev. 

Odločba o začasni razporeditvi mora biti policistu vročena najmanj 
sedem dni pred nastopom dela. Odločba je dokončna. 

Policistu, ki je razporejen na delo v skladu s prvim ali drugim 
odstavkom tega člena, pripadajo pravice, določene v 72. členu 
tega zakona, razen selitvenih stroškov. 

74. člen 

Policist je lahko, zaradi varovanja določenih oseb in objektov, 
začasno razporejen na delo v drug državni organ. 

Policist, ki je v tem času v delovnerti razmerju v drugem državnem 
organu, je za svoje delo odgovoren predstojniku tega organa. V 
času začasne razporeditve ima pravice in obveznosti, ki izhajajo 
iz tega zakona, v obsegu, določenem v sporazumu med državnim 
organom, kamor je policist začasno razporejen, in policijo. 

Po izteku začasne razporeditve ima pravico vrniti se na delo v 
policijo na delovno mesto, ustrezno njegovi izobrazbi. 

75. člen 

Delavci policije so dolžni opravljati delo v posebnih delovnih pogojih, 
kadar je to potrebno za izvajanje z zakonom določenih nalog. 

Posebni delovni pogoji so: 

- delo po razporedu; 
- delo v izmenah; 
- delo ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih; 
- delo preko polnega delovnega časa; 
- popoldansko in nočno delo; 
- pripravljenost za delo v delovnih prostorih, na določenem kraju 
ali doma. 

Delo po razporedu oziroma v izmenah vključuje opravljanje delovne 
obveznosti ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela prostih 
dnevih ter delo v popoldanskem in nočnem času, v okviru določene 
redne mesečne oziroma letne delovne obveznosti. 

Delovna mesta, na katerih poteka delo v skladu s prejšnjim 
odstavkom, se določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest. 

Druge oblike dela v posebnih pogojih se odredijo, če to terjajo 
varnostne razmere oziroma če je samo tako mogoče opraviti 
določene naloge, ki jih ni mogoče odlagati, ali pa morajo biti naloge 
opravljene v določenem roku. 

Generalni direktor policije določi primere, v katerih je dovoljeno 
odrediti delo iz prejšnjega odstavka, in osebe, ki ga lahko odredijo. 

76. člen 

Pripravljenost za delo je poseben delovni pogoj, pri katerem mora 
biti delavec policije v pripravljenosti za delo na delovnem mestu, 
na določenem kraju ali na domu. 

Pripravljenost za delo se ne šteje v število ur tedenske oziroma 
mesečne delovne obveznosti. 
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Če delavec policije med pripravljenostjo za delo na delovnem 
mestu ali na določenem kraju dela, se to število ur šteje v število 
ur delovne obveznosti delavca policije. 

V primeru, ko število opravljenih delovnih ur delavca policije 
presega število ur njegove mesečne delovne obveznosti, se 
razlika ur šteje kot delo preko polnega delovnega časa. 

77. člen 

Policisti ne smejo biti člani političnih strank. 

Če policist krši določbo prejšnjega odstavka, mu preneha delovno 
razmerje. 

Odločba o prenehanju delovnega razmerja je dokončna. 

78. člen 

Policist ne sme opravljati poslovodskih poslov in ne sme biti član 
upravnega ali nadzornega odbora gospodarske družbe ali druge 
pravne osebe, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. 

Policist ne sme opravljati dela, ki bi ga oviralo pri opravljanju 
policijskih nalog, ali dela, ki bi škodovalo ugledu policije, oziroma 
dela, ki ni združljivo z dejavnostjo policije. 

Dela, ki jih policist ne sme opravljati, določi minister. 

Za vrednotenje posebnih prepovedi in omejitev iz tega člena Vlada 
Republike Slovenije določi odstotek povečanja osnovne plače 
policistov. 

79. člen 

Policisti so dolžni med stavko opravljati naslednje naloge policije: 

- varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja; 
- preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj; 
- odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih 
oseb in njihovo izročanje pristojnim organom; 
- odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje dejavnosti zoper 
varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev; 
- odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje delovanja terorističnih 
organizacij, skupin in posameznikov; 
- varovanje določenih oseb, organov, objektov, okolišev, delovnih 
mest in tajnosti podatkov državnih organov; 
- vzdrževanje javnega reda; 
- nadzor in urejanje prometa na javnih cestah; 
- varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole; 
- opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih; 
- pomoč pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. 

Naloge iz prejšnjega odstavka so policisti dolžni opravljati 
pravočasno, učinkovito in v skladu z navodili predstojnikov. 
Delavci policije so med stavko dolžni zagotoviti nemoteno izvajanje 
nalog iz prvega odstavka tega člena. 

80. člen 

Pri opravljanju dela se v vseh službenih prostorih, razen v 
prostorih, kjer se uporabljajo ali so uskladiščena sredstva 
oborožitve ter druga tehnična oprema, uporabljajo splošni predpisi 
o zagotavljanju varstva pred požarom, varnosti in zdravja 
delavcev pri delu. 

Generalni direktor policije predpiše ukrepe in postopke za 
zagotavljanje varstva pred požarom, varnosti in zdravja delavcev 
pri delu na področjih, za katera se ne uporabljajo splošni predpisi. 

Generalni direktor policije določi tudi organizacijo in izvajanje 
varstva pri delu ter odgovorne osebe na področju zagotavljanja 
varnosti in zdravja delavcev pri delu. 

81. člen 

Policistu se odmeri starostna pokojnina od povprečnega mese- 
čnega zneska plače, ki jo je dobil v zadnjem koledarskem letu 
pred upokojitvijo, če je to zanj ugodneje. 

82. člen 

Policistu, ki je opravljal naloge policista nad Ž0 let, pripada ob 
upokojitvi odpravnina v višini njegovih štirih zadnjih mesečnih 
plač; odpravnina ob upokojitvi v višini njegovih petih zadnjih 
mesečnih plač pripada policistu, ki je opravljal naloge policista 
nad 15 let; odpravnina ob upokojitvi v višini njegovih šestih zadnjih 
mesečnih plač pa policistu, ki je opravljal naloge policista nad 20 
let. 

Policist, ki je uveljavil pravico do starostne ali invalidske pokojnine, 
ima pravico do odpravnine po splošnih predpisih, če so ti zanj 
ugodnejši. 

Ob smrti policista se njegovi družini izplača odpravnina v skladu 
s prvim ali drugim odstavkom tega člena. 

83. člen 

Delavec policije, ki ima najmanj 30 (moški) oziroma 25 (ženska) 
let pokojninske dobe, od tega najmanj 15 let s statusom 
pooblaščene uradne osebe po zakonu o notranjih zadevah (Uradni 
list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/91, 4/92, 
58/93), oziroma s statusom policista, ima v roku šest mesecev 
po vložitvi zahteve pravico do upokojitve. 

Pokojnina se mu odmeri v skladu z 81. členom tega zakona v 
višini 65 % pokojninske osnove. Za vsako leto pokojninske dobe 
nad 30 let (moški) oziroma 25 let (ženska) se mu pokojnina 
poveča za 2 % pokojninske osnove, vendar največ do 85 % 
pokojninske osnove. 

84. člen 

Policija ima zdravstveno komisijo, ki ocenjuje sposobnost policista 
za opravljanje dela. 

Zdravstveno komisijo imenuje generalni direktor policije in ima 
pet članov, od katerih so najmanj trije zdravniki. 

Policist, ki ga komisija iz prvega odstavka tega člena oceni, da ni 
sposoben za opravljanje svojega dela, je pa sposoben za drugo 
delo v policiji, se razporedi na delovno mesto, ki ustreza stopnji 
njegove strokovne usposobljenosti in zdravstvenemu stanju. 

Po razporeditvi iz prejšnjega odstavka se zadeva odstopi v 
nadaljnji postopek pristojni enoti Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje zaradi priznanja pravic iz invalidskega 
zavarovanja. 

Če je zmanjšana delovna sposobnost posledica opravljanja z 
zakonom določenih nalog, policist obdrži plačo, ki jo je prejemal 
na prejšnjem delovnem mestu, če je to zanj ugodneje. 

Če komisija iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da policist ni 
sposoben za opravljanje svojega ali drugega dela v policiji, pošlje 
zadevo v nadaljnji postopek pristojni enoti Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje zaradi priznanja pravic iz invalidskega 
zavarovanja. 
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85. člen 

Policija dodatno zavaruje policiste za primer nesreče pri delu, 
katere posledica je smrt ali trajna izguba splošne delovne 
zmožnosti, če opravljajo delo, ki je zdravju in življenju posebno 
nevarno. 

Delovna mesta, na katerih so policisti dodatno zavarovani, so 
določena v aktu o sistemizaciji delovnih mest. 

86. člen 

Policist, ki ni zavarovan po določbah 85. člena tega zakona, ima 
poleg pravic iz invalidskega zavarovanja za primer nesreče pri 
delu, posledica katere je trajna izguba splošne delovne zmožnosti, 
še pravico do posebne odškodnine. V primeru policistove smrti 
pripadajo te pravice njegovi družini. 

Višino in način izplačevanja posebne odškodnine iz prejšnjega 
odstavka določi generalni direktor policije. 

87. člen 

Za policista, ki pri opravljanju svojega dela izgubi življenje, poravna 
policija stroške pogreba v kraju, ki ga določi njegova družina. 

V primeru iz prejšnjega odstavka ima družina policista pravico do 
enkratne denarne pomoči, in sicer najmanj v višini skupnega 
zneska plač, ki jih je v zadnjih šestih mesecih prejel ta policist. O 
višini enkratne denarne pomoči odloča generalni direktor policije. 

Denarna pomoč se izplača poleg odpravnine, določene v 82. 
členu tega zakona. 

88. člen 

Policist prejema med začasno zadržanostjo zaradi bolezni, nesre- 
če pri delu in v drugih primerih, določenih s predpisi o zdravstve- 
nem varstvu, razen v primerih začasne zadržanosti zaradi 
nesreče izven dela ali zaradi nege družinskega člana, ko prejema 
nadomestilo plače po splošnih predpisih, nadomestilo plače v 
višini plače za poln delovni čas brez dodatkov za delo v posebnih 
pogojih. 

89. člen 

Policistom, ki obvladajo posebna znanja in veščine, za katere se 
še dodatno usposabljajo in jih potrebujejo pri opravljanju policijskih 
nalog, in policistom, ki opravljajo posebno nevarne naloge, 
pripadajo dodatki za posebna znanja in veščine ter za nevarnost. 

Minister določi vrsto posebnih znanj in veščin ter nalog iz 
prejšnjega odstavka. 

Odstotek povišanja osnovne plače za posamezna delovna mesta 
določi minister v aktu o sistemizaciji delovnih mest. 

VII. DISCIPLINSKA IN ODŠKODNINSKA 

ODGOVORNOST 

90. člen 

Delavec policije je lahko začasno odstranjen z dela ali z delovnega 
mesta, če je zaloten pri hujši kršitvi delovnih obveznosti in dolžnosti 
ali če je zoper njega uveden kazenski postopek za kazniva 
dejanja, navedena v 62. členu tega zakona, ali se zahteva uvedba 
postopka zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti, 
za katero se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja. 

O začasni odstranitvi z dela ali z delovnega mesta odloči generalni 
direktor policije ali delavec, ki ga on pooblasti. 

Policistu, ki je začasno odstranjen z dela ali z delovnega mesta, 
se med trajanjem začasne odstranitve z dela ali z delovnega 
mesta odvzameta službena izkaznica in orožje. 

91. člen 

Disciplinski postopek je javen. 

Organ, ki vodi postopek, lahko odloči, da je disciplinski postopek 
tajen, kadar se v postopku obravnavajo zadeve, ki pomenijo 
državno, uradno ali drugo tajnost. 

92. člen 

O disciplinski odgovornosti delavcev policije na prvi stopnji odloča: 

- generalni direktor policije ali delavec, ki ga on pooblasti za delavce 
generalne policijske uprave; 
- direktor policijske uprave ali delavec, ki ga on pooblasti za 
delavce policijske uprave in policijskih postaj. 

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka ima delavec policije pravico 
do ugovora na disciplinsko komisijo v osmih dneh od dneva 
vročitve odločbe. 

Disciplinsko komisijo imenuje minister in ima deset članov. 

Komisija odloča v senatu treh članov, od katerih je eden zunanji 
član. 

93. člen 

Lažje kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti delavcev policije 
so poleg kršitev, navedenih v splošnih predpisih, ki veljajo za 
delavce v državnih organih, še naslednje kršitve: 

- nepravilen in nevljuden odnos do drugih delavcev policije; 
- nepravočasno, nevestno ali malomarno opravljanje dela brez 
hujših posledic; 
- nepravilno in malomarno nošenje uniforme in drugih uradnih 
označb ali drugo obnašanje, ki škoduje ugledu policije; 
- oteževanje ali motenje dela drugih delavcev. 

Za kršitve iz prejšnjega odstavka se lahko izreče javni opomin ali 
denarna kazen. 

94. člen 

Hujše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti delavca policije so 
poleg kršitev, navedenih v splošnih predpisih, ki veljajo za delavce 
v državnih organih, še naslednje kršitve: 

- neopravičen izostanek z dela, če to povzroči hujše posledice 
za delo policije; 
- nezakonita pridobitev premoženjske ali nepremoženjske koristi 
zase ali za drugega ter sprejemanje daril in drugih ugodnosti v 
zvezi z delom; 
- prihod na delo v vinjenem stanju ali uživanje alkohola oziroma 
drugega narkotičnega sredstva med delom, ki zmanjšuje 
zmožnost za delo; 
- opustitev dejanja ali dejanje, storjeno pod vplivom alkohola 
oziroma drugega narkotičnega sredstva, ki zmanjšuje zmožnost 
za delo in škoduje ugledu policije; 
- odklonitev preizkusa alkoholiziranosti ali strokovnega pregleda, 
s katerim se ugotavlja prisotnost alkohola oziroma drugega 
narkotičnega sredstva, ki zmanjšuje zmožnost za delo; 
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- vsako dejanje, ki ima znake katerega od kaznivih dejanj iz 2. 
alinee prvega odstavka 62. člena tega zakona, ali hujše kršitve 
predpisov o javnem redu; 
- dejanje ali obnašanje, ki škoduje ugledu policije; 
- ponavljanje lažjih kršitev, za katere je že bil izrečen disciplinski 
ukrep; 
- povzročanje pretepa ali nereda v delovnem času ali v delovnem 
okolju. 

Za kršitve iz prejšnjega odstavka se lahko izreče ukrep preneha- 
nja delovnega razmerja. 

Prisotnost alkohola oziroma drugega narkotičnega sredstva, ki 
zmanjšuje zmožnost za delo, se ugotavlja z alkotestom ali s 
strokovnim pregledom. 

95. člen 

Delavec policije je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo je pri 
delu oziroma v zvezi z delom povzročil policiji ali komu drugemu 
namenoma ali iz hude malomarnosti. 

Odškodninsko odgovornost delavca policije ugotovi posebna 
komisija, ki jo imenuje generalni direktor oziroma delavec, ki ga 
on pooblasti. 

Dokončna odločba o delavčevi odgovornosti za nastalo škodo in 
o obveznosti povrnitve je izvršilni naslov. 

VIII. IZOBRAŽEVANJE, 

IZPOPOLNJEVANJE IN 

USPOSABLJANJE 

96. člen 

Generalna policijska uprava skrbi za načrtovanje in izvajanje 
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja za potrebe policije. 

97. člen 

Za izobraževanje se smiselno uporabljajo določbe šolske zakono- 
daje, če ni s tem zakonom ali ustanovitvenim aktom šole določeno 
drugače. 

98. člen 

Policija izvaja izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih 
programih za pridobitev srednje in višje strokovne izobrazbe ter 
po programih poklicnega izpopolnjevanja in usposabljanja, 
prekvalifikacije in specializacije. 

Policija izvaja tudi vzgojni program v domu. 

Visoko izobraževanje izvaja Visoka policijsko-varnostna šola. 

99. člen 

Izobraževanje po prvem odstavku prejšnjega člena opravljata: 

- srednja strokovna šola; 
- višja strokovna šola. 

100. člen 

Šole iz 99. člena tega zakona ustanovi Vlada Republike Slovenije 
na predlog ministra z ustanovitvenim aktom. 

Šole so organizacijske enote generalne policijske uprave. 

101. člen 

Šole imajo organe v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja. 

Pristojnosti organov se določijo v ustanovitvenem aktu. 

102. člen 

Izobraževalne programe šol sprejme minister potem, ko Strokovni 
svet Republike Slovenije za poklicno izobraževanje ugotovi 
enakovreden izobrazbeni standard. 

Izobraževalni programi pridobijo javno veljavnost z dnem objave 
v posebni publikaciji. 

103. člen 

Kandidati za vpis v posamezno šolo morajo, poleg pogojev, 
določenih s predpisi s področja šolstva, izpolnjevati tudi pogoje, 
ki jih predpiše generalni direktor policije v soglasju z ministrom. 

104. člen 

Izpopolnjevanje in usposabljanje policistov lahko izvajajo tudi 
druge organizacijske enote policije po programih, ki jih predpiše 
generalni direktor policije. 

Delavci policije se vključujejo tudi v druge organizirane oblike 
izobraževanja, ki jih izvajajo zunanje ustanove. 

105. člen 

Generalna policijska uprava s kandidati za izobraževanje sklene 
pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti. 

Medsebojne pravice in obveznosti z udeleženci izpopolnjevanja 
in usposabljanja se določijo z odločbo o napotitvi. 

106. člen 

Nadzor nad izvajanjem izobraževanja izvaja šolska inšpekcija. 

IX. REZERVNA SESTAVA POLICIJE 

107. člen 

V rezervno sestavo policije so na podlagi delovne dolžnosti 
razporejeni državljani, ki so usposobljeni za izvajanje nalog policije. 

Pomožni policisti so osebe na osnovnem usposabljanju in osebe, 
razporejene v rezervno sestavo policije. 

Za izvajanje določenih nalog policije se lahko razporedijo sredstva 
in oprema na podlagi materialne dolžnosti. 

Pojma delovna dolžnost in materialna dolžnost imata enak pomen 
kot v zakonu o obrambi. 

108. člen 

V rezervno sestavo policije so lahko razporejeni državljani, ki 
izpolnjujejo pogoje iz 62. člena tega zakona in imajo najmanj štiriletno 
srednješolsko izobrazbo. 

109. člen 

Usposabljanje za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije je 
osnovno, nadaljevalno in dopolnilno. 
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Izbira kandidatov za osnovno usposabljanje se opravi med 
naborom v skladu z zakonom. 

Dolžina osnovnega usposabljanja ne sme biti krajša od dolžine 
vojaškega roka, določene z zakonom. 

Pomožni policisti, ki so uspešno opravili osnovno usposabljanje, 
se praviloma razporedijo v rezervno sestavo policije. 

Med osnovnim usposabljanjem pomožni policisti ne morejo 
samostojno izvajati policijskih pooblastil. 

Nadaljevalna in dopolnilna usposabljanja se organizirajo za 
pomožne policiste, ki so razporejeni v rezervno sestavo. 

Inšpekcijo nad izvajanjem usposabljanja izvaja ministrstvo. 

Minister, na predlog generalnega direktorja policije, predpiše 
programe usposabljanj iz prvega odstavka tega člena in ureja 
druge pogoje za izvajanje usposabljanj. 

110. člen 

Pomožni policisti imajo med osnovnim usposabljanjem pravice in 
dolžnosti kot vojaški obvezniki med služenjem vojaškega roka, 
med nadaljevalnim in dopolnilnim usposabljanjem pa imajo enake 
pravice kot državljani med opravljanjem obrambnih dolžnosti. 

111. člen 

Pomožnemu policistu preneha osnovno usposabljanje: 

- če več ne izpolnjuje pogojev iz 108. člena tega zakona; 
- če ne opravi preizkusa znanj in usposobljenosti, predpisanega 
s programom osnovnega usposabljanja; 
- če mu je izrečeno prenehanje usposabljanja zaradi hujše kršitve 
discipline in dolžnosti med usposabljanjem; 
- iz zdravstvenih razlogov. 

Iz razlogov iz prvega odstavka tega člena se pomožnemu policistu 
izreče ukrep prenehanja usposabljanja, pošlje na doslužitev v 
enote Slovenske vojske in v skladu z zakonom prerazporedi na 
druge obrambne dolžnosti. 

O predčasnem prenehanju in prekinitvi osnovnega usposabljanja 
odloča generalni direktor policije ali delavec, ki ga on pooblasti. 

112. člen 

Pomožni policisti so razporejeni v enote policije v skladu z vojno 
organizacijo in sistemizacijo policije, ki jo določi minister na predlog 
generalnega direktorja policije. 

Pomožni policisti, ki so vpoklicani na opravljanje nalog Iz šestega 
odstavka 109. člena tega zakona in 113. člena tega zakona, 
nosijo uniformo in imajo pri opravljanju nalog enake pravice, 
dolžnosti ter pooblastila kot policisti. 

113. člen 

Minister lahko, na predlog generalnega direktorja policije, odloči, 
da se pomožne policiste, poleg primerov iz 15. in 109. člena tega 
zakona, vpokliče za izvajanje nalog policije tudi v naslednjih 
primerih: 

- ob naravnih in drugih nesrečah; 
- za zavarovanje državne meje; 
- v drugih primerih, ko je huje ogrožena notranja varnost. 

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko minister odloči tudi o 
izročitvi vozil, strojev, objektov in drugih sredstev na podlagi 
materialne dolžnosti. 

114. člen 

Pomožnemu policistu med opravljanjem nalog iz prejšnjega člena 
pripadajo nadomestila in povračila, kot so predpisana za vojaške 
obveznike. 

115. člen 

Pomožni policist, ki se med opravljanjem nalog iz 113. člena tega 
zakona poškoduje ali zaradi takih poškodb zboli, tako da ima 
telesno okvaro, ima enake pravice, kot jih v takih primerih določa 
ta zakon za policiste. 

Če pomožni policist v okoliščinah iz prejšnjega odstavka izgubi 
življenje, pripadajo njegovi družini enake pravice, kot jih v takih 
primerih določa 87. člen tega zakona za policiste. 

116. člen 

Za kršitve predpisane discipline in za neizpolnjevanje dolžnosti 
med usposabljanjem se pomožnemu policistu lahko izrečejo 
naslednji disciplinski ukrepi: 

- opomin; 
-javni opomin; 
- prepoved izhoda v prostem času; 
- premestitev v drugo policijsko enoto; 
- prenehanje usposabljanja in izključitev iz rezervne sestave. 

Za lažjo kršitev se izreče opomin ali prepoved izhoda v prostem 
času, za hujšo pa javni opomin, premestitev v drugo policijsko 
enoto ali prenehanje oziroma prekinitev usposabljanja. 

117. člen 

Kršitve predpisane discipline in dolžnosti med usposabljanjem so 
lažje in hujše. 

Lažje kršitve so: 

- nepravočasno prihajanje na usposabljanje in predčasno 
odhajanje z usposabljanja; 
- neupravičena zapustitev ali nepravočasna vrnitev v kraj 
usposabljanja; 
- nepravilno oziroma malomarno nošenje uniforme in osebna 
neurejenost; 
- malomarno izvrševanje nalog in dolžnosti. 

Hujše kršitve so: 

- ponavljanje lažjih kršitev discipline in dolžnosti med 
usposabljanjem; 
- prihajanje na usposabljanje v vinjenem stanju ali uživanje alkohola 
oziroma narkotičnih sredstev med usposabljanjem; 
- zloraba bolezni za odsotnost z usposabljanja; 
- neopravičen izostanek z usposabljanja nad 2 dni; 
- povzročitev večje materialne škode, če je povzročena 
namenoma ali iz hude malomarnosti; 
- nedostojno, žaljivo, nasilno ali drugače neprimerno obnašanje 
do udeležencev usposabljanja ali državljanov; 
- odklonitev nalog, ki so določene s programom usposabljanja in 
redom v enoti, v kateri se pomožni policist usposablja; 
- odklonitev, nepopolna izvršitev ali neizvršitev dobljenega povelja 
ali ukaza; 
- kršitev predpisov o varstvu zaupnih in osebnih podatkov ali 
opustitev varnostnih in drugih ukrepov. 

118. člen 

Policija vodi evidenco pomožnih policistov in evidenco obveznikov 
materialne dolžnosti. 

23. julij 1997 29 poročevalec, št. 35 



Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke iz vojaške 
evidence osebe: ime in priimek, enotno matično številko, rojstni 
datum in kraj, stalno in začasno prebivališče, zdravstveno stanje, 
šolsko izobrazbo, zaposlitev in poklic, strokovno usposobljenost 
za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije, in znanja, 
pomembna za razporeditev osebe v skladu z vojno organizacijo 
in sistemizacijo policije, napredovanja, prejeta priznanja, 
disciplinske kršitve in ukrepe ter bivanje v tujini, ki traja več kot tri 
mesece. 

Evidenca obveznikov materialne dolžnosti se vodi v skladu s 
predpisi, ki urejajo izvajanje materialne dolžnosti. 

Vsakdo ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki jih o njem 
vodi policija na podlagi prejšnjih odstavkov. 

Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki vodi zbirke 
osebnih podatkov o vojaških obveznikih, je dolžan dati policiji 
osebne podatke o vojaških obveznikih, ki se usposabljajo za 
opravljanje nalog v rezervni sestavi policije oziroma so razporejeni 
v rezervno sestavo policije. 

X. PRIZNANJA 

119. člen 

Za širjenje varnostne kulture, za zasluge in prispevek k razvijanju 
in krepitvi varnosti, za pomoč policiji ali za sodelovanje in pomoč 
v posameznih varnostnih akcijah se policistom, drugim delavcem 
policije ali organizacijskim enotam policije, pomožnim policistom, 
dijakom in študentom podeljujejo priznanja. 

Priznanja iz prejšnjega odstavka se podeljujejo tudi državnim 
organom, lokalnim skupnostim, gospodarskim družbam, samo- 
stojnim podjetnikom posameznikom in drugim pravnim osebam 
ter društvom in posameznikom. 

Vrste priznanj in postopek podeljevanja določi minister na predlog 
generalnega direktorja policije. 

XI. ZAŠČITA UNIFORME, POLOŽAJNIH 

OZNAK IN SIMBOLOV 

120. člen 

Državni organi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki 
posamezniki, društva ter druge pravne in fizične osebe ne smejo 
reproducirati ali uporabljati uniforme in oznak, ki so po barvi, 
kroju, označbah nazivov in posebnih označbah enake ali podobne 
uniformi in položajnim oznakam ali simbolom policije, ter 
reproducirati in uporabljati v prometu vozil, ki so po grafični podobi 
enaka vozilom in drugim prevoznim sredstvom policije. 

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek 
z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 tolarjev. 

Odgovorna oseba pravne osebe ali državnega organa oziroma 
fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se 
kaznuje z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 tolarjev. 

Predmeti, ki so bili izdelani ali uporabljeni v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, se odvzamejo. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

121. člen 

Ministrstvo mora uskladiti organizacijo in delo z določbami tega 
zakona najkasneje v roku enega leta od njegove uveljavitve. 

122. člen 

Vlada Republike Slovenije izda predpis o: 

- varovanju določenih oseb, organov, objektov in okolišev ; 
- varovanju določenih delovnih mest in tajnih podatkov državnih 
organov. 
Vlada Republike Slovenije izda akte o ustanovitvi: 
- srednje strokovne šole za policiste; 
- višje strokovne šole za policiste; 
- visoke policijsko-varnostne šole. 

123. člen 

Do sprejema predpisov, ki bodo urejali štetje zavarovalne dobe s 
povečanjem, se za policiste, določene v aktu o sistemizaciji 
delovnih mest, uporabljajo določbe 99. člena zakona o notranjih 
zadevah (Uradni list SRS št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS 
19/91, 4/92 in 58/93) in zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96). 

V enem letu od uveljavitve tega zakona se opravi revizija delovnih 
mest v policiji in v Ministrstvu za notranje zadeve, na katerih se 
šteje zavarovalna doba s povečanjem. 

124. člen 

Do sprejema predpisa, ki bo urejal položaj javnih uslužbencev, se 
za policiste uporabljajo določbe 136. člena zakona o notranjih 
zadevah (Uradni list SRS št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS 
19/91,4/92 in 58/93). 

125. člen 
i 

Pogodbe, sklenjene z učenci, ki se izobražujejo v Srednji policijski 
šoli na podlagi zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 
28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93), 
ostanejo z dnem uveljavitve tega zakona v veljavi. 

126. člen 

Delavec ministrstva, ki na dan uveljavitve tega zakona izpolnjuje 
pogoje iz 83. člena tega zakona, ima v obdobju šestih mesecev 
po uveljavitvi tega zakona pravico do upokojitve po 83. členu tega 
zakona. 

127. člen 

Policijska enota, ki opravlja naloge varovanja Državnega zbora 
Republike Slovenije, do oblikovanja posebne službe za notranje 
varovanje državnega zbora opravlja svoje naloge v skladu z 
internimi akti državnega zbora ter na način in v skladu s pravili 
policijske stroke. 

128. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o notranjih 
zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list 
RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93), razen določbe 99. in 136. člena, ki 
prenehata veljati z dnem uveljavitve predpisa o štetju zavarovalne 
dobe s povečanjem, oziroma predpisa, ki bo urejal položaj javnih 
uslužbencev. 
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129. člen 130. člen 

Za Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo se do sprejetja Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
ustreznega zakona uporabljajo določbe zakona o notranjih Republike Slovenije, 
zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list 
RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93), kolikor niso v nasprotju s tem 
zakonom. 

♦ 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 28. seji, dne 14.02.1995, 
opravil prvo obravnavo predloga Zakona o javni varnosti in sprejel 
predloženo besedilo kot primerno podlago za pripravo zakona za 
drugo obra vnavo. Vladi Republike Slovenije je naložil, naj pri pripravi 
besedila predloga zakona za drugo obravnavo upošteva stališča 
Državnega zbora. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo 
upošteval stališča Državnega zbora, mnenje Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve ter ponovno proučil tudi pripombe 
iz razprave. 

Na podlagi stališč Državnega zbora se je predlagatelj pri pripravi 
predloga zakona za drugo obravnavo soočil z naslednjimi 
kompleksnimi sklopi vprašanj. 

1. Zaradi spremembe naslova zakona je predlagatelj proučil 
vse določbe zakona in izločil iz besedila vse določbe, ki po vsebini 
ne sodijo v Zakon o policiji. Upoštevajoč nesporno stališče 
Državnega zbora, da naj zakon ureja le policijo in s tem tudi le del 
nalog z delovnega področja Ministrstva za notranje zadeve, je 
predlagatelj, skladno z zakonom o upravi, v 3. členu opredelil 
policijo kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za notranje 
zadeve, določil osnovne organizacijske enote (4. člen) ter njihove 
pristojnosti (6. in 9. člen). Naloge, ki jih v razmerju do policije 
opravlja Ministrstvo za notranje zadeve, so določene v 2. členu. 

Območne organizacijske enote policije so policijske uprave in 
policijske postaje. Območje in sedež policijskih uprav določi Vlada 
Republike Slovenije, policijskih postaj pa minister, pristojen za 
notranje zadeve, ki na predlog generalnega direktorja policije in v 
soglasju z Vlado Republike Slovenije predpiše tudi notranjo 
organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v policiji. 

Predlagatelj je v 15. členu na novo opredelil delovanje policije v 
izrednem in vojnem stanju, tako da o obsegu in oblikah delovanja 
odloči Državni zbor. V primeru, da se le-ta ne bi mogel sestati, pa 
o obsegu in oblikah delovanja odloči predsednik republike na 
predlog vlade. 

Zakon določa tudi način imenovanja generalnega direktorja policije, 
vodij organizacijskih enot in njihove odgovornosti. 

V 19. členu je predlagatelj natančno opredelil, kdo je policist, v20. 
členu pa je, skladno s stališčem Državnega zbora, določil, da pri 
reševanju pritožb posameznikov, vloženih zoper ravnanje 
policistov, sodelujejo tudi predstavniki strokovne javnosti ali 
strokovnih institucij. V interesu zaščite pravic posameznika pa je 
določil, da je pritožbo zoper delo policista mogoče vložiti v roku 
30 dni. Ta rok zavezuje policijo, da hrani vse podatke in dokaze, 
ki so pomembni za obravnavo pritožbe. 

2. Odnos policije do lokalne skupnosti je natančneje opredeljen 
v 12. členu. Učinkovito sodelovanje bi, po mnenju predlagatelja, 
zagotavljal sosvet komandirja policijske postaje kot posvetovalni 

organ komandirja. V občinah, kjer je ustanovljenih več policijskih 
postaj (na primer mestne občine Ljubljana, Maribor,...), pa bi bil 
sosvet ustanovljen na ravni pristojne policijske uprave. 

Po oceni predlagatelja pa lokalna skupnost - občina ne more imeti 
neposrednega ali celo odločujočega vpliva na organizacijo enot 
policije. Policijo ustanavlja država in je torej del državne uprave, 
kar pomeni, da lahko edino država določa njeno organizacijo in jo 
po potrebi tudi spreminja. Predlagatelj pojasnjuje, da sta drugačno 
ureditev v Zakonu o notranjih zadevah omogočala nekdanja vloga 
in položaj občine kot družbenopolitične skupnosti. 

Predlagatelj je iz zakona izločil določbe o ustanavljanju redarske 
službe, saj je ustrezno urejena v Zakonu o lokalni samoupravi ter 
v drugih specialnih zakonih, ki natančno urejajo tudi pristojnosti 
redarjev. 

3. V zvezi z zahtevami Državnega zbora in Odbora za notranjo 
politiko in pravosodje je predlagatelj ponovno proučil določbe o 
pooblastilih policistov. Na tej podlagi je: 

• v 21. členu določil, da so policisti dolžni ukrepati in uporabiti z 
zakonom določena pooblastila, če je zaradi nezakonitega 
dejanja ali zaradi splošne nevarnosti ogroženo življenje, 
osebna varnost ali premoženje ljudi; 

• v 27. členu na novo opredelil obveznost ukrepanja policistov 
v času, ko niso v službi, tako da je policist v času, ko ni v 
službi oziroma mu to ni naloženo, dolžan opravljati le naloge, 
povezane s preprečevanjem in odkrivanjem kaznivih dejanj 
in prijemanjem njihovih storilcev; 

• v 40. in 41. členu natančneje opredelil pojem pridržanja. V ta 
člen je v celoti vključena določba 36. člena predloga, 
pripravljenega za prvo obravnavo, kar pomeni, da je odvzem 
prostosti po tem zakonu lahko samo pridržanje; 

• v 44. členu določil, da policisti lahko, brez odločbe sodišča, 
vstopijo v tuje stanovanje ali tuje prostore le z namenom, da 
zavarujejo življenje in premoženje ljudi; 

• v 48. členu znižal število let predpisane zaporne kazni kot 
pogoj za uporabo strelnega orožja. Tako so kot taka 
opredeljena kazniva dejanja, za katera je po zakonu mogoče 
izreči kazen zapora 8 let ali več (prej 15 let ali več). 

Določbe o zbiranju osebnih in drugih podatkov je predlagatelj 
vključil v novo poglavje "Zbiranje, varstvo in zavarovanje 
podatkov". Pri tem je upošteval stališče Državnega zbora in določil, 
da je za uporabo poligrafa potrebna pisna privolitev osumljenca. 

4. Predlagatelj je ponovno proučil tudi določbe poglavja 
"Posebne metode in sredstva. Zaradi uskladitve z novelo 
Zakona o kazenskem postopku in nedvoumnega razlikovanja 
uporabe posebnih preiskovalnih ukrepov po ZKP, je spremenil 
naslov poglavja tako, da se glasi"Posebni policijski ukrepi". Ugotovil 
je, da je njihova opredelitev v tem zakonu, kljub skoraj enaki 
opredelitvi v Zakonu o kazenskem postopku, nujna, saj Zakon o 
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kazenskem postopku omogoča uporabo posebnih preiskovalnih 
ukrepov le v predkazenskem postopku (ko je kaznivo dejanje že 
izvršeno ali vsaj poskušano), ne pa v primerih preprečevanja 
kaznivih dejanj. Prav to pa je ena temeljnih nalog policije, katere 
učinkovitosti, brez uporabe posebnih ukrepov, ni mogoče 
pričakovati. 

Pomisleki, da bi z vključitvijo posebnih policijskih ukrepov v Zakon 
ofoiiciji nastala policijska država, niso utemeljeni, saj jih imajo 
pod takim ali drugačnim nazivom uzakonjene vse demokratične 
države. 

Ob sodelovanju s strokovnjaki na področju kazenskega prava je 
natančneje opredelit pogoje in način uporabe. 

Posebni policijski ukrepi so taksativno določeni v 52. členu. Zaradi 
uskladitve z Zakonom o kazenskem postopku sta kot taka ukrepa 
na novo opredeljena dostop do računalniškega sistema banke ali 
druge pravne osebe, ki opravlja finančno ali drugo gospodarsko 
dejavnost in navidezno podkupovanje, ukrep odlog ukrepanja pa 
je izločen. , 

Skladno z določbami tega zakona se uporabljajo le ^ primeru 
preprečevanja najhujših oblik kaznivih dejanj. Če pa so podani 
razlogi za sum, da je bilo kaznivo dejanje že storjeno, pa se 
uporabijo le skladno z Zakonom o kazenskem postopku (51. 
člen). Katere so najhujše oblike kaznivih dejanj, določa 53. člen. 

Ukrepe iz 1., 2., 5. in 6. alinee 52. člena, ki posegajo v nedotakljivost 
človekove zasebnosti, lahko odredi le predsednik okrožnega 
sodišča, ostale ukrepe pa generalni direktor policije (54. člen). 

Način ravnanja s podatki, pridobljenimi z uporabo posebnih 
policijskih ukrepov, je opredeljen v 56. členu. Predlagatelj ob tem 
pojasnjuje, da podatkov, pridobljenih na način, opredeljen s tem 
zakonom, ni mogoče, skladno s 155. členom Zakona o kazenskem 
postopku, uporabiti kot dokazno gradivo v kazenskem postopku. 

Operativno izvajanje odrejenih ukrepov je, zaradi posebne 
strokovne usposobljenosti, vezano na majhno število policistov, 
zato predlagatelj ocenjuje, da konkretna opredelitev, kdo lahko 
izvaja posebne policijske ukrepe in uporablja posebna sredstva, 
v zakonu ni mogoča. 

5. Skladno s stališči Državnega zbora, mnenjem Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve ter Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve je predlagatelj ponovno proučil določbe, ki urejajo 
delovna razmerja, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ter disciplinsko odgovornost in spremenil oz. 
dopolnil naslednje člene: 

• v 62. členu (prej 52. člen) je med posebnimi pogoji za sklenitev 
delovnega razmerja na novo opredelil pogoj nekaznovanosti 
kandidata. V novem 2. odstavku je določil, da pogoj 
odsluženega roka ne velja za ženske. Stališča Državnega 
zbora, da naj bi kot posebno omejitev za sklenitev delovnega 
razmerja v zakon vključili tudi "dvojno državljanstvo", 
predlagatelj ni upošteval, saj rešitev iz ustavno-pravnih 
razlogov ni sprejemljiva; 

• 65. člen (prej 55. člen) je dopolnil z določbami o rokih in pogojih 
za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti policista. 
Policist, ki tudi tretjič ne opravi preizkusa, lahko izgubi status 
policista. S tem je, po mnenju predlagatelja, odpravljena 
možnost napačne razlage določbe; 

• 71. člen (prej 63. člen) je dopolnil tako, da ima policist, 
razporejen po službeni potrebi za določen čas, enake pravice 
kot v primeru trajne razporeditve, razen pravice do selitvenih 
stroškov. Ker začasna razporeditev traja največ šest 
mesecev, v praksi ne prihaja do situacij, ko bi se policist za ta 
čas dejansko preselil. Skladno s statusom policije ter do sedaj 

veljavnim postopkom je spremenjena pristojnost odločanja o 
razporeditvi, tako da o razporeditvah na območju celotne 
države odloča generalni direktor policije, o razporeditvah na 
območju policijske uprave pa direktor te uprave; 

• 74. člen (prej 64. člen) je dopolnil in spremenil tako, da je 
policist v drug državni organ lahko začasno razporejen le 
zaradi varovanja določenih oseb in objektov. V času 
razporeditve je v delovnem razmerju pri tem organu. Tak 
način omogoča ustrezno ureditev odgovornosti policista in 
odgovornosti za njegovo delo. Po poteku začasne raz- 
poreditve ima pravico do vrnitve na delo v policijo; 

• 92. člen je spremenil tako, da je za odločitev o disciplinski 
odgovornosti na prvi stopnji pristojen generalni direktor policije 
(za delavce generalne uprave policije) oziroma direktor 
policijske uprave (za delavce te uprave in policijskih postaj). 
Na drugi stopnji pa bi odločala disciplinska komisija, v katero 
bi bila kot člana imenovana tudi dva predstavnika zunanje 
javnosti. Predlagatelj meni, da je predlagana ureditev, glede 
na število delavcev, ustreznejša, saj omogoča spoštovanje 
vseh načel disciplinskega postopka. 

Predlagatelj je večinoma nespremenjene ohranil določbe o osnovi 
za odmero pokojnine, o višini nadomestila za čas odsotnosti zaradi 
bolezni, o zdravstveni komisiji ter določbe o disciplinski in 
odškodninski odgovornosti (razen že obrazloženega 92. člena). 
Ob tem predlagatelj pojasnjuje sledeče: 

Drugačen položaj, obveznosti, odgovornosti in pooblastila 
policistov so realno dejstvo, zato morajo biti drugačne tudi pravice, 
ki iz tega izhajajo. To je značilno tudi za tuje zakonodaje, ki ob 
sicer enakih pravicah državnih uslužbencev, določenim 
strukturam dajejo dodatne pravice. Tako imajo policisti v nekaterih 
tujih državah pravico do predčasne upokojitve z zmanjšano 
pokojninsko osnovo kadarkoli po 20 letih delovne dobe, ob 
upokojitvi prejmejo kot odpravnino toliko plač, kolikor imajo let 
delovne dobe, pravico do nakupa vrednejših stvari z nižjim 
prometnim davkom ali celo brez davka ter možnost koriščenja 
posebnih popustov in ugodnejših kreditnih pogojev. 

Posebne pravice, ki jih ta zakon daje policistom, so le minimalno 
nadomestilo za delo: 

- ki pomeni ne le izpostavljenost in ogroženost zdravja, pač pa 
tudi nevarnost za življenje; 
- ki se ne opravlja le v posebnih delovnih pogojih, pač pa takrat, 
ko to terjajo varnostne razmere in posebni dogodki; 
- ki zaradi pogostih prerazporeditev negativno vpliva na urejanje 
socialnih, družinskih in stanovanjskih razmer; 
- pri katerem so stresne situacije vsakodnevni dogodki. 

Analize kažejo, da so policisti v bolniškem staležu najpogosteje 
zaradi akutnih bolezni dihal, bolezni mišično-kostnega sistema in 
vezivnega tkiva ter bolezni prebavil. Že parcialne raziskave, so 
pokazale, da obstaja visoka korelacija med navedenimi obolenji 
in stresnimi obremenitvami policistov. Ob tem je vsekakor 
pomemben podatek, da odstotek bolniških staležev pri policistih 
znaša le 4,35, kar je za 0,5 do 1 % manj kot znaša povprečna 
odsotnost z dela zaradi bolezni v Republiki Sloveniji. To dokazuje, 
da ne glede na ugodnejšo višino nadomestila policisti bolniškega 
staleža ne zlorabljajo. 

Ohranitev določbe o posebni zdravstveni komisiji je pogojena z 
dejstvom, da policist svoje delo lahko opravlja le, če ima za to 
zahtevane in potrebne psihofizične zmožnosti. V primeru poškodb, 
trajnih okvar ali kroničnih bolezni je v čim krajšem času potrebno 
ugotoviti, ali je policist še zmožen opravljati svoje delo, v kakšnem 
obsegu oz. s kakšnimi omejitvami. To lahko opravi le posebna 
komisija, ki kot že pred postopkom pri Zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje poda oceno delazmožnosti. 
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Po ponovni oceni določbe o t.i. administrativni upokojitvi (prej 69. 
člen) in ob upoštevanju možnosti predčasne upokojitve policistov, 
urejenih v tujih zakonih, je predlagatelj prvotno besedilo v celoti 
spremenil. Tako ima policist, skladno s 83. členom, pravico, da se 
predčasno upokoji. To pravico lahko uveljavi, ko ima 30 let (moški) 
oziroma 25 let (ženska) pokojninske dobe in je najmanj 15 let imel 
status pooblaščene uradne osebe oz. status policista. V tem 
primeru se mu pokojnina odmeri v odstotku, ki jo za takšno delovno 
dobo določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
kar je po mnenju predlagatelja ustrezneje od sedanje ureditve. 

6. Zaradi uskladitve z Zakonom o vojaški dolžnosti, Zakonom o 
obrambi ter na njuni podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi, z 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o vladi ter ureditve 
področja z mednarodnim pravom, je predlagatelj na novo uredil 
področje rezervne sestave policije. 

S tem dejansko ni spreminjal vsebine, pač pa je le jasneje in 
natančneje opredelil pravice in obveznosti pomožnih policistov in 
policije. 

7. Zaradi opredelitve pooblastil za izdajo predpisov neposredno v 
materialnih določbah le-ta niso opredeljena tudi v posebnem (prej 
XI.) poglavju. 

Iz končnih in prehodnih določb je predlagatelj izločil vse določbe, 
ki so ohranjale posebne pravice vsem delavcem ministrstva, ki 
bodo ob uveljavitvi tega zakona imeli status pooblaščene uradne 
osebe. 

- Za policiste je ohranil le določbo 99. člena Zakona o notranjih 
zadevah, ki določa zavarovalno dobo s povečanjem, pa še to le 
za policiste, ki opravljajo posebno težka in za zdravje škodljiva 
dela. 

• V 124. členu je za policiste ohranjena določba 136. člena 
Zakona o notranjih zadevah do sprejema predpisa, ki bo 
urejal položaj javnih uslužbencev; 

• v 126. členu je opredelil pravico delavcev ministrstva, ki 
izpolnjujejo pogoje iz 83. člena tega zakona, da se lahko v 
prehodnem roku 6 mesecev upokojijo; 

• v 127. členu je, skladno s sklepom Državnega zbora, opredelil 
način dela policijske enote, ki opravlja naloge varovanja 
Državnega zbora. 

Zaradi pravne praznine, ki bi z razveljavitvijo Zakona o notranjih 
zadevah nastala na področju dela Slovenske obveščevalno- 
varnostne agencije, določba 129. člena ohranja ta zakon za to 
področje v veljavi. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

NOVI ČLENI 

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

»12. a člen 

Policija lahko na prošnjo mednarodnih organizacij ali na podlagi 
meddržavnih sporazumov, katerih članica ali podpisnica je 
Republika Slovenija, sodeluje v tujini pri opravljanju policijskih ali 
drugih nevojaških nalog. 

O uporabi policije za naloge iz prejšnjega odstavka odloča Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra." 

Obrazložitev: 

Vključevanje Slovenije v mednarodne organizacije in izvajanje 
meddržavnih sporazumov bo nedvomno" zahtevalo določene 
obveznosti tudi za slovensko policijo. Vsebina amandmaja 
opredeljuje sodelovanje policije v tujini na podlagi sprejetih 
obveznosti iz naslova članstva v mednarodnih organizacijah in 
izvajanja meddržavnih sporazumov, katerih članica oziroma 
podpisnica je Republika Slovenija. 

Za 17. členom se doda nov 17. a člen, ki se glasi: 

»17. a člen 

Minister na predlog generalnega direktorja policije, določi objekte 
in okoliše objektov, ki jih uporablja policija in so posebnega pomena 
za opravljanje nalog policije ter predpiše ukrepe za njihovo varo- 
vanje. 

Okoliš iz prejšnjega odstavka je funkcionalno ograjeno ali 
neograjeno zemljišče policijskega objekta, ki je posebnega pomena 
za opravljanje nalog policije in je potrebno za uporabo takega 
objekta." 
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Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem želi predlagatelj zagotoviti možnost 
varovanja državnega oziroma javnega interesa na nepremičninah, 
ki jih uporablja policija in so posebnega pomena za opravljanje z 
zakonom določenih nalog policije. 

Za 20. členom se doda nov 20. a člen, ki se glasi: 

»20. a člen 

Policija mora v okviru zakonskih predpisov tudi brez posebnega 
pooblastila, določenega v tem ali drugih zakonih, ukreniti vse, kar 
je potrebno, da od skupnosti ali posameznika odvrne nevarnost 
ali prepreči ravnanja, ki ogrožajo varnost, red in mir. 

O uporabi policije po prejšnjem odstavku odloča minister. 

Državni organi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki 
posamezniki morajo dati policiji na razpolago tehnična sredstva 
in osebe, usposobljene za upravljanje z njimi, potrebna za izvršitev 
nalog iz prvega odstavka tega člena. 

Stroški, nastali z uporabo tehničnih sredstev in opreme po 
prejšnjem odstavku, so stroški proračuna. 

Pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek 
z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev. Odgovorna oseba 
pravne osebe pa se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 200.000 
tolarjev." 

Obrazložitev: 

V tem in drugih zakonih ni mogoče natančno našteti vseh primerov, 
ko je potrebno zaščitno, varnostno ukrepanje policije in ko 
skupnost ali posamezniki upravičeno pričakujejo ukrepanje policije. 
Policija bo torej to, lahko bi ocenili generalno pooblastilo, uporabila 
le takrat, ko njeno določeno pričakovano ravnanje nima direktnega 
pooblastila v tem ali drugih zakonih, a je njeno ukrepanje kljub 
vsemu nujno potrebno. Seveda bo odločitev o tem sprejel minis- 
ter. 
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Za 21. členom se doda nov 21. a člen, ki se glasi: 

»21. a člen 

Za zagotavljanje varnosti policistov, varovanje tehničnih sredstev 
ter opreme izvaja policija posebne ukrepe. 

Vrste in način izvajanja ukrepov iz prejšnjega odstavka predpiše 
minister na predlog generalnega direktorja policije." 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem želi predlagatelj urediti obveznost 
policije, da izvaja potrebne ukrepe in postopke, ki bodo zagotavljali 
zlasti varnost policistov, zaščito tehničnih sredstev ter opreme, s 
katerimi razpolaga policija. 

Policija gotovo razpolaga z informacijami, podatki in tehničnimi 
sredstvi, ki so in bodo predmet zanimanja zlasti kriminalnih zdruzb 
in posameznikov, ki jih v svojih postopkih obravnava policija. 
Posledično so tudi policisti objekt ogrožanja takih posameznikov, 
zato kaže s celovitim sistemom ukrepov in postopkov zavarovati 
policiste in policijo kot celoto. 

Za 58. členom se doda nov 58. a člen, ki se glasi: 

»58. a člen 

Sodelavcem, tajnim policijskim preiskovalcem in osebam, ki so 
na osnovi javno razpisanih nagrad omogočili prijetje storilcev 
kaznivih dejanj, se lahko podeli nagrada. 

Način izplačila ter višino in obliko nagrade predpiše minister." 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem želi predlagatelj omogočiti izvajanje 
nalog policije in pravno urediti doslej slabo urejeno področje 
izplačevanja nagrad. 

Za 60. členom se dodajo novi 60. a, 60. b, 60. c, 60. č, 60. d, 
60. e, 60. f, 60. g in 60. h člen, ki se glasijo: 

»60. a člen 

Policist mora varovati državno, uradno ali drugo tajnost, s katero 
se seznani pri opravljanju nalog. Dolžnost varovanja državne, 
uradne ali druge tajnosti traja tudi po prenehanju delovnega 
razmerja policista. 

Policist je dolžan varovati tajnost vira prijave, sporočila oziroma 
pritožbe. 

Minister lahko v utemeljenem primeru oziroma na zahtevo pristoj- 
nih organov razreši policista varovanja državne, uradne ali druge 
tajnosti. 

60. b člen 

Minister predpiše organizacijske in logično-tehnične postopke 
ter ukrepe za zavarovanje osebnih in zaupnih podatkov policije in 
kriterije ter postopke za določanje zaupnosti podatkov, katerih 
upravljalec je policija. 

60. c člen 

Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo 
podatkov policijskih evidenc, se uporabljajo določbe zakona o 
varstvu osebnih podatkov, če ni s tem zakonom določeno drugače. 

60. č člen 

Policija upravlja zbirke osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: 
evidence), ki jih zaradi opravljanja nalog zbirajo, obdelujejo, 
shranjujejo, posredujejo in uporabljajo policisti. 

V zvezi z izvajanjem policijskih pooblastil policija vodi in vzdržuje 
naslednje evidence: 

- evidenco ovadenih oseb in kaznivih dejanj; 
- evidenco kršiteljev in prekrškov; 
- evidenco iskanih oseb; 
- evidenco legitimiranih oseb; 
- evidenco osumljenih oseb in operativnih informacij; 
- evidenco posebnih policijskih ukrepov; 
- evidenco daktiloskopiranih in fotografiranih oseb; 
- evidenca DNK preiskav; 
- evidenco dogodkov; 
- evidenco pridržanih oseb; 
- evidenco varnostno preverjenih oseb in 
- evidenco pritožb. 

60. d člen 

Evidence iz prejšnjega člena vsebujejo naslednje skupne osebne 
podatke: 

- ime in priimek; 
- rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj); 
- naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča; 
- državljanstvo. 

60. e člen 

Poleg skupnih osebnih podatkov vsebujejo posamezne evidence 
še naslednje podatke: 

- evidenca ovadenih oseb in kaznivih dejanj: vzdevek ali lažno 
ime, spol, osebni opis, narodnost ovadene osebe, njene družinske 
in premoženjske razmere, šolsko izobrazbo, poklic in zaposlitev, 
osebne podatke oškodovancev ter podatke o kaznivem dejanju 
(vrsta, kraj, čas, način, motiv, opis predmetov kaznivega dejanja, 
škoda in druge okoliščine izvršitve); 
- evidenca kršiteljev in prekrškov: poklic in zaposlitev storilca, za 
odgovorno osebo pravne osebe delovno mesto, ki ga zaseda, 
osebne podatke oškodovancev ter podatke o prekršku (vrsta, 
kraj, čas, način storitve, motiv, udeleženci in škoda); 
- evidenca iskanih oseb: vzdevek ali lažno ime iskane osebe, 
njene družinske in premoženjske razmere, šolsko izobrazbo, 
poklic in zaposlitev; 
- evidenca legitimiranih oseb: razlog, kraj, čas, prevozno sredstvo 
legitimirane osebe in druge okoliščine legitimiranja; 
- evidenca osumljencev in operativnih informacij: vzdevek ali lažno 
ime iskane osebe, njene družinske in premoženjske razmere, 
šolsko izobrazbo, poklic in zaposlitev ter podatke v zvezi z 
dejanjem, ki ga je oseba osumljena (vrsta, kraj, čas, način, motiv, 
udeleženci in druge okoliščine izvršitve). 
■ evidenca posebnih policijskih ukrepov: vzdevek ali lažno ime 
iskane osebe, njene družinske in premoženjske razmere, šolsko 
izobrazbo, poklic in zaposlitev ter številko odločbe sodišča oz. 
številko pisnega dovoljenja ministra za notranje zadeve ter 
podatke o načinu, obsegu in trajanju ukrepov; 
- evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb: vzdevek ali 
lažno ime iskane osebe, njene družinske in premoženjske 
razmere, šolsko izobrazbo, poklic in zaposlitev, prstne odtise In 
odtise dlani, tropozno fotografijo ter kraj, čas in razlog 
daktiloskopiranja ali fotografiranja; 
- evidenca DNK preiskav: genotip; 
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- evidenca dogodkov: podatke o dogodku (vrsta, kraj, čas, 
udeleženci, škoda in druge okoliščine); 
- evidenca pridržanih oseb: podatke o pridržanju (kraj, čas in 
razlog pridržanja); 
- evidenca varnostno preverjenih oseb: šolsko izobrazbo, poklic, 
zaposlitev, predkaznovanost preverjene osebe in razlogi, zaradi 
katerih je bila preverka opravljena in ugotovitve preverjanja; 
- evidenca pritožb: podatke o policistu, zoper katerega je bila 
dana pritožba, pritožnikove podatke, podatke o ukrepu, ravnanju 
ali postopku policije, ki je predmet pritožbe. 

60. f člen 

Posameznik ima pravico vpogleda v svoje podatke v evidencah: 

- iz tretje, četrte, sedme, osme, devete, desete in dvanajste alinee 
60. č člena tega zakona takoj po vzpostavitvi evidence; 
- iz prve in druge alinee 60. č člena tega zakona po uvedbi 
kazenskega postopka ali postopka o prekršku, če ta ni uveden, 
pa najkasneje po zastaranju pregona; 
- iz pete, šeste in enajste alinee 60. č člena tega zakona po 
arhiviranju podatkov. 

60. g člen 

Podatki se hranijo: 

- v evidencah iz prve, druge, pete, šeste, sedme in osme alinee 
60. č člena tega zakona do izbrisa obsodbe, če te ni, pa do 
zastaranja pregona; 
- v evidenci iz tretje alinee 60. č člena tega zakona, dokler trajajo 
razlogi, zaradi katerih je bilo uvedeno iskanje ali drug zakonit 
ukrep, vendar najdalj do zastaranja pregona; 
- v evidenci iz četrte alinee 60. č člena tega zakona eno leto po 
vnosu podatkov; 
- v evidenci iz devete in enajste alinee 60. č člena tega zakona pet 
let po vnosu podatkov; 
- v evidenci iz desete in dvanajste alinee 60. č člena tega zakona 
dve leti po vnosu podatkov.' 

60. h člen 

Po preteku rokov iz prejšnjega člena tega zakona se podatki 
arhivirajo. 

Arhivirani podatki se smejo uporabljati skladno z določili zakona o 
arhivskem gradivu in arhivih.' 

Obrazložitev; 

S predlaganim amandmajem želi predlagatelj celovito urediti 
posebnosti zbiranja, obdelovanja, shranjevanja in posredovanja 
podatkov, ki jih policisti obravnavajo zaradi opravljanja z zakonom 
določenih nalog. Z določbami tega poglavja se nadomešča Zakon 
o evidencah javne varnosti, ki je bil sprejet leta 1993, zaradi 
uskladitve z zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

60. a člen določa obveznost policista varovati tajnost podatkov, 
virov prijav, sporočil oz. pritožb ter pristojnost ministra, da policista 
razreši dolžnosti varstva tajnosti. 

60. b člen pooblašča ministra, da predpiše postopke in ukrepe za 
zavarovanje podatkov ter kriterije in postopke določanja zaupnih 
podatkov policije. 

60. c člen določa, da se za obravnavanje osebnih podatkov v 
policijskih evidencah uporablja Zakon o varstvu osebnih podatkov, 
če z Zakonom o policiji ni določeno drugače. 

60. č člen določa naslednje evidence: 

- evidenca ovadenih oseb in kaznivih dejanj vsebuje podatke o 
osebah, ki so bile ovadene javnemu tožilstvu zaradi suma, da so 
storile kaznivo dejanje. Evidenca vsebuje tudi osebne podatke 
oškodovancev in podatke o kaznivem dejanju: vrsti, kraju, času, 
načinu, motivu, škodi in drugih okoliščinah izvršitve; 
- evidenca kršiteljev in prekrškov vsebuje podatke o osebah, ki 
so bile predlagane v postopek zaradi suma, da so storile prekršek 
in osebah, ki so bile mandatno kaznovane zaradi izvršitve 
prekrška; 
- evidenca iskanih oseb vsebuje podatke o osebah, za katerimi 

je razpisano iskanje ali drug z zakonom določen ukrep na podlagi 
odločitve pristojnega pravosodnega ali upravnega organa; 
- evidenca legitimiranih oseb vsebuje podatke o osebah, ki so jih 
uradne osebe s policijskimi pooblastili legitimirale pri opravljanju z 
zakonom določenih nalog; 
- evidenca osumljencev in operativnih informacij vsebuje podatke 
o osebah, za katere uradne osebe s policijskimi pooblastili zbirajo 
informacije zaradi suma, da izvršujejo kazniva dejanja ali hujše 
prekrške ali ogrožajo varnost določene osebe, objekta, tajnih 
podatkov ali varnost Republike Slovenije; 
- evidenca posebnih policijskih ukrepov vsebuje podatke o osebah, 
zoper katere so bili uporabljeni posebni policijski ukrepi ter podatke 
o osebah, ki sodelujejo s policisti; 
- evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb vsebuje podatke 
o osebah, ki so jih policisti daktiloskopirali ali fotografirali v skladu 
z zakonom; 
- evidenca DNK (deoksiribonukleinske kisline) vzorcev vsebuje 
podatke oseb, katerih vzorce izločkov (sline, krvi,...) je policija 
preiskala v skladu z zakonom zaradi identificiranja osebe s 
pomočjo njenega genotipa; 
- evidenca dogodkov vsebuje podatke o osebah, ki so jih policisti 
obravnavali kot udeležence dogodkov (npr. naravne in druge 
nesreče, onesnaževanje okolja, pogrešane osebe, požari, 
samomori); 
- evidenca pridržanih oseb vsebuje podatke o osebah, ki so jih 
policisti pridržali v skladu z zakonskimi pooblastili; 
- evidenca varnostno preverjenih oseb vsebuje podatke o osebah, 
ki jih je policija varnostno preverila v okviru varovanja določenih 
oseb in objektov ter delovnih mest državnih organov in objektov, 
delovnih mest ter tajnih podatkov policije; 
- evidenca pritožb vsebuje podatke o ukrepu, ravnanju ali postopku 
policije, na katerega se je prizadeta oseba pritožila, njena pritožba 
pa je bila obravnavana v predpisanem pritožbenem postopku. 

Za 64. členom se doda nov 64.a člen, ki se glasi: 

»64. a člen 

Kdor prvič nastopi delo policista mora dati prisego. 

Prisega se glasi: 

Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog policije vestno, 
odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter 
spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine. 

Prisego iz prejšnjega odstavka dajo tudi pomožni policisti." 

Obrazložitev; 

S predlaganim amandmajem želi predlagatelj na tak način posebej 
poudariti pomembnost izvajanja policijskih nalog. Prav tako želi 
za pomožne policiste določiti drugačen tekst slovesne zaprisege, 
kot jo pozna Slovenska vojska in jo uskladiti z drugačno vlogo 
policije v izrednem stanju in vojni glede na določila mednarodnih 
konvencij in 15. člena tega zakona. 

K 66. členu 

V prvem odstavku se pika za peto alineo nadomesti s podpičjem 
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in doda nova šesta alinea, ki se glasi: 

če je član politične stranke." 

Obrazložitev: 

Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem k 77. členu, 
zato ga je treba obravnavati skupaj s tem amandmajem. 

K 77. členu 
i 

77. člen se črta. 

Obrazložitev: 

Predlagatelj meni, da je sankcija za kršitev prepovedi članstva v 
politični stranki, določena v drugem odstavku 77. člena, 
nesorazmerna s težo kršitve, še posebno ob dejstvu, da prepoved 
velja le za policiste, in ne za druge delavce policije. Predlagatelj 
zato meni, da je namen določbe 42. člena Ustave Republike 
Slovenije dosežen, z ukrepom, predlaganim v amandmaju k 66. 
členu. 

NOV ČLEN 

Za 89. členom se doda nov 89. a člen, ki se glasi: 

»89. a člen 

Za posamezna delovna mesta, ki zahtevajo specifična strokovna 
znanja ali posebno izurjenost in so posebnega pomena za 
učinkovito delovanje policije, lahko Vlada Republike Slovenije, na 
predlog ministra, izjemoma določi višji količnik, kot ga določa 
splošni predpis." 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem želi predlagatelj zagotoviti ustrezne 

kadre za delo v policiji, ki zahteva specifična strokovna znanja ali 
posebno izurjenost, kot so pirotehniki, piloti policijskih helikopterjev, 
policisti specialne enote, ki se urijo za boj proti terorizmu, in 
podobne. Takih delovnih mest je v policiji le nekaj deset. 

NOV ČLEN: 

Za 127. členom se doda nov 127. a člen, ki se glasi: 

»127. a člen 

Republika Slovenija določi Nacionalni program preprečevanja in 
zatiranja kriminalitete v Republiki Sloveniji.« 

Obrazložitev: 

Predlagani amandma predstavlja pravno podlago za pripravo 
Nacionalnega programa, katerega izhodišča so bila že 
posredovana v obravnavo Vladi Republike Slovenije. 

NOV ČLEN 

Za 128. členom se doda nov 128. a člen, ki se glasi: 

128. a člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o 
evidencah javne varnosti (Uradni list RS, št. 8/93)." 

Obrazložitev: 

Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem, s katerim se v 
zakon vključujejo novi členi V. poglavja zakona. Ta amandma je 
zato potrebno obravnavati skupaj z navedenim amandmajem. 
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Poročilo o 

IZVAJANJU SANACIJSKEGA 

PROGRAMA SLOVENSKIH ŽELEZARN V 

OROORJU 1992-1090 In 

SANACIJA SLOVENSKIH ŽELEZARN V 

OROORJU 1097-2000 

Vlada Republike Slovenije pošilja k predlogom zakonov, ki 
obravnavajo problematiko Slovenskih železarn gradivi: 

- POROČILO O IZVAJANJU SANACIJSKEGA PROGRAMA 
SLOVENSKIH ŽELEZARN V OBDOBJU 1992-1996 in 

- SANACIJO SLOVENSKIH ŽELEZARN V OBDOBJU 1997- 
2002 

Borut Šuklje, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

POROČILO O IZVAJANJU 
SANACIJSKEGA PROGRAMA 

SLOVENSKIH ŽELEZARN 

V OBDOBJU 1992-1996 

Uprava Slovenskih železarn d.d. je na zahtevo Vlade Republike 
Slovenije (sklep 174. seje z dne 21.12.1995) pripravila Poročilo o 
izvajanju sanacijskega programa Slovenskih železarn. Poročilo o 
izvajanju sanacije za obdobje 1992-1995 smo predložili Vladi 
Republike Slovenije v januarju 1996. 

Vlada Republike Slovenije je poročilo o sanacijskem programu 
Slovenskih železarn obravnavala na svoji 187. seji dne 7.3.1996. 
Ob tem je Vlada s svojimi sklepi med drugim ocenila: "da je 
realizacija sanacijskega programa Slovenskih železarn v obdobju 
1992-1995 uspešna, upoštevaje še plan za leto 1996 pa dosežen 
njen osnovni cilj, pozitivno poslovanje." 

V letu 1996 planski cilji žal niso bili doseženi. Zato je Uprava 

Slovenskih železarn pripravila ažurirano poročilo o izvajanju 
sanacijskega programa Slovenskih železarn, v katerega so 
vnešeni podatki za leto 1996, kot tudi planski podatki za leto 
1997. To poročilo posredujemo Nadzornemu svetu Slovenskih 
železarn in Vladi Republike Slovenije z namenom, da ocenita 
uspešnost izvajanja sanacijskega programa ter da razpravljata 
in odločata o predlaganih ukrepih za dokončanje sanacijskega 
procesa v Slovenskih železarnah. 

Z zgoraj citiranimi sklepi je Vlada tudi zahtevala od Uprave 
Slovenskih železarn: "da do konca leta 1996 predstavi Vladi 
Republike Slovenije strategijo razvoja Slovenskih železarn do 
leta 2005, s potrebnimi investicijskimi vlaganji". 

V skladu s tem sklepom je Uprava Slovenskih železarn dolgoročno 
strategijo Slovenskih železarn dne 16. decembra 1996 posredovala 
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti. 

Predsednik uprave SŽ d.d. 
Ljubljana, 26.3.1997 mag. Alojz Vrečko, l.r. 
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ODGOVORNI IZVAJALCI PROJEKTA 
SANACIJE 

Projekt sanacije in rekonstrukcije Slovenskih železarn so pripravili 
generalni direktor Slovenskih železarn dr. Andro Ocvirk in člani 
vodstva SŽ. Potrdil in sprejel ga je upravni odbor, katerega 
predsednik je bil Dušan Šešok. 

Izvajalci projekta so: 

- v letih 1992-1993: dr. Andro Ocvirk - generalni direktor SŽ s 
člani vodstva SŽ 
- v letu 1994: Andrej Kokalj, dipl. ing. - generalni direktor SŽ s člani 
vodstva SŽ 
- v letih 1995-1996: mag. Alojz Vrečko - predsednik uprave SŽ s 
člani uprave 

Od 28.4.1993 je predsednik upravnega odbora SŽ g. Jože Hujs, 
ki je s preoblikovanjem Slovenskih železarn v delniško družbo v 
decembru 1994, prevzel tudi predsedniško funkcijo nadzornega 
sveta SŽ. 

VSEBINA 

1. UVOD 

2. VLOGA DRŽAVE K PROCESU SANACIJE SLOVENSKIH 
ŽELEZARN 

2. 1. SVEŽENJ SANACIJSKIH ZAKONOV 

2.1.1. Zakon o kritju izgube Slovenskih železarn 
2.1.2. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice 

izdane zaradi sanacije SŽ 
2.1.3. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za kredite za trajna 

obratna sredstva SŽ 

2.2. NEPORAVNANE OBVEZNOSTI SŽ DO DRŽAVE IN JAVNIH 
PODJETIJ 

2. 3. SREDSTVA ZA ODPLAČILA KREDITOV ZA TRAJNA 
OBRATNA SREDSTVA IN IZVEDBO NUJNIH INVESTICIJSKIH 
DEL 

2.4. FINANCIRANJE PROGRAMA KADROVSKEGA PRESTRU- 
KTURIRANJA 

2. 5. REKAPITULACIJA VLAGANJ DRŽAVE V SANACIJO SŽ 

3. IZVAJANJE SPREJETIH OBVEZ VODSTVA SŽ IN 
DOSEGANJE CILJEV SANACIJE 

3.1. STATUSNO ORGANIZACIJSKO STANJE 
3.1.1. Stanje pred sanacijo 
3.1.2. Organizacijsko prestrukturiranje 

3. 2. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKA SANACIJA 

3.2.1. Dopolnitev sanacijskega programa (študija PHARE) 
3.2.2. Ukrepi za izvajanje tehnično-tehnološke sanacije 

3. 3. ENERGETIKA 

3.3.1. Stroški energije 
3.3.2. Cene zemeljskega plina 
3.3.3. Cene električne energije 
3.3.4. Zaključki in predlogi na področju energetike 

3. 4. VARSTVO OKOLJA 

3.4.1. Varstvo zraka 
3.4.2. Varstvo voda 
3.4.3. Odpadki 
3.4.4. Varstvo pred hrupom 

3. 5 TRŽENJE 

3.5.1. Položaj na tržišču 
3.5.2. Količinska prodaja 
3.5.3. Vrednostna prodaja 
3.5.4. Nabava 
3.5.5. Zunanjetrgovinska bilanca 
3.5.6. Tržno prestrukturiranje 
3.5.7. Lastna prodajna mreža 

3. 6. KADROVSKO-SOCIALNI UKREPI 

4. DRUŽBE V MIROVANJU IN DRUŽBE V LIKVIDACIJI 

4. 1. PREGED STANJA PO POSAMEZNIH DRUŽBAH 

4.1.1. Lokacija Jesenice 
4.1.2. Lokacija Ravne 
4.1.3. Lokacija Štore 
4.1.4. Žična Celje, d.o.o. 
4.1.5. SŽ PFJ, d.o.o. in SŽ PFP, d.o.o. 

4. 2. NADALJNE AKTIVNOSTI 

5. DOSEŽENI REZULTATI SANACIJE 

5.1. USPEH POSLOVANJA 

5.2. SREDSTVA IN VIRI 

5.3. DEZINVESTIRANJE 

5.4. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (ISO 9001) 

6. SKLEPNE UGOTOVITVE 

7. PREDLOG UPRAVE SŽ 
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1. UVOD 

Slovensko jeklarstvo je v začetku 90-ih let doživelo eno najtežjih 
gospodarskih kriz. Izguba tradicionalnih trgov, hitri tehnološki 
razvoj zahodnega gospodarstva in netržni gospodarski sistem v 
lastnem ekonomske okolju so slovensko metalurško in strojno- 
predelovalno industrijo popolnoma finančno izrčpali. 

Slovenske železarne so se znašle na prelomnici, ki je terjala 
odločitev o nadaljni usodi jeklarstva v Sloveniji. Vlada Republike 
Slovenije se je na osnovi vrste analiz in presoj odločila, da 
Slovenske železarne sanira. Pri tem je uporabila enake principe, 
kot so to storile nekatere zahodnoevrospke države, to je postopek 
podržavljanje - sanacija - privatizacija. 

V marcu 1991 je Vlada RS podržavila vse družbe, ki so bile takrat 
članice Slovenskih železarn. Država Republika Slovenija je s tem 
postala njihov edini lastnik. 

V drugi fazi je bil postavljen koncept sanacije Slovenskih železarn, 
ki ga je sprejela in potrdila tudi Vlada Republike Slovenije. Temeljil 
je na: 

- finančni sanaciji 
- tehnično-tehnološki sanaciji 
- tržno-poslovni sanaciji in 
- kadrovski sanaciji. 

V septembru 1992 izdelan projekt sanacije in rekonstrukcije 
Slovenskih železarn je bil kasneje na osnovi sklepov 44. redne 
seje Vlade Republike Slovenije z dne 23. septembra 1993, dopolnjen 
z razvojnimi usmeritvami SŽ do leta 2000.1 Dopolnitve so temeljile 
na novih tržnih razmerah upoštevajoč že prve ugotovitve, oziroma 
smernice posebne študije. 'Tehnološka in tržna sanacija SŽ", ki 
jo je za Ministrstvo za gospodarske dejavnosti izdelala firma 
Sofres Conseil v okviru projekta PHARE. V februarju 1994 
dokončana študija je bila tudi strokovna podlacja kasnejšim 
predlogom, ki sta jih vodstvo in upravni odbor SZ naslovila na 
Vlado RS za nadaljevanje in učinkovito sanacijo SŽ. 

V analizi izvajanja sanacijskega programa Slovenskih Železarn 
zato primerjamo dosežene rezultate z osnovnim Projektom 
sanacijskega načrta iz leta 1992, kot tudi z Dopolnitvami iz leta 
1993 in s Študijo PHARE. 

Uspešnost sanacije Slovenskih železarn Vlada Republike 

Slovenije tekoče spremlja z obravnavanjem četrtletnih poročil o 
poslovanju SŽ. S sprejemanjem ustreznih sklepov in predlogov 
pa na njen potek in vsebino tudi neposredno vpliva. 

2. VLOGA DRŽAVE V PROCESU 

SANACIJE SLOVENSKIH ŽELEZARN 

Projekt sanacije in rekonstrukcije Slovenskih železarn je 
predvideval aktivno vključitev Vlade Republike Slovenije v sanacijo 
SŽ, saj brez pomoči države Slovenske železarne ne bi bile 
sposobne realizirati zastavljenih ciljev. Ključnega pomena v 
procesu sanacije Slovenskih železarn je bila izvedba finančne 
sanacije, ki je omogočila pokrivanje obveznosti Slovenskih 
železarn do bank, javnih podjetij in države. 

2.1. SVEŽENJ SANACIJSKIH ZAKONOV 

Po obravnavi sanacijskega načrta je Državni zbor Republike 
Slovenije v mesecu novembru 1992 sprejel sveženj zakonov o 
sanaciji Slovenskih železarn, s katerimi se je država aktivno 
vključila v proces sanacije: 

1. Zakon o kritju izgube Slovenskih železarn 2, 
2. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane 
zaradi sanacije Slovenskih železarn 3, 
3. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za kredite na trajna obratna 
sredstva Slovenskih železarn \ 

Zakoni so postali operativni v obdobju januar-april 1993. 

2.1.1. Zakon o kritju izgube Slovenskih železarn 

S sprejemom tega zakona je država nadomestila izgubo podjetij 
sistema Slovenskih železarn, izkazano v izkazu uspeha za leto 
1991, ki je znašala 4.369 mio SIT. 

Za nadomestilo izgube je država Republika Slovenija ob koncu 
leta 1992 izdala blagajniške zapise nominirane v DEM, v skupni 
vrednosti 71,7 mio DEM, ki so zapadli v plačilo 23.6.1993. 

S prejetimi blagajniškimi zapisi so Slovenske železarne poravnale 
obveznosti do domačih dobaviteljev, Zavoda za pokojninsko 
zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje in proračuna. 
Pregled porabe blagajniških zapisov je razviden iz spodnje tabele. 

Projekt sanacije In rekonstrukcije SŽ je bil Izdelan za vse tri železarne na * Uradni list RS št. 57/92 
lokacijah Jesenice, Ravne In Štore. Na njegovi osnovi so se te družbe 3 Uradni list RS št. 55/92 
razdelile v vrsto družb s področja metalurgije, strojegradnje, livarstva, * Uradni list RS, št. 55/92 
predelave In storitev, zato Je vlada terjala dopolnitve projekta z oceno 
smiselnosti sanacije posameznih družb v skladu z novimi razmerami. V 
dopolnitve sanacijskega načrta so bil vključene tudi 4 družbe predelave, 
članice Slovenskih železarn, ki jih prvi projekt, ki je obravnaval le železarne, 
nI zajel. 
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Tahela 1: Poraba blagajniških zapisov RS, v DEM 

 Upnik DEM  
1 Proračun Rep.Slovenije 8 073.475 
2. ZPIZ 3.463.752 
3. Zavod za zdravstveno zavarovanje 1 401.421 
4. ELES Slovenije 18 042.519 
5. Slovenske železnice 6.04S.294 
6. Petrol - zemeljski plin 18.671.45S 
7. Ostalo 16.023.081     

8. SKUPAJ 71.724.000 

2.1.2. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice 
izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn 

Ena od ključnih nalog v postopku sanacije Slovenskih železarn je 
bilo saniranje obveznosti železarn do slovenskega bančnega 
sistema, ki so predstavljale glavnino celotnih obveznosti 
Slovenskih železarn. 

Zakon je omogočil Slovenskim železarnam izdajo obveznic za 
poravnavo obveznosti do domačih bank iz naslova dolgoročnih 
in kratkoročnih deviznih kreditov, zapadlih do konca leta 1991, 
ter vseh tolarskih kreditov, vključno z obrestmi, v višini 248,7 mio 
DEM. S tem zakonom je država sanirala tako Slovenske železarne 
- Slovenskim železarnam je bila, z garancijo države, omogočena 
sprememba kratkoročnih obveznosti v dolgoročne - kot prizadete 
banke. 

Tabela 2: Razdelilnik obveznic Slovenskih železarn izdanih z garancijo Republike Slovenije, v 000 DEM 

 Banka 000 DEM % 

LB Gorenjska Banka Kranj 94.237 37,9 
LB Splošna banka Celje 60.264 24,2 
LB Koroška banka Slov.Gradec 37.130 14,9 
LB d.d. Ljubljana 31.705 12,7 
LB Banka Zasavje Trbovlje 14.641 5,9 
LB Kreditna banka Maribor 3.181 1,3 
LB Komercialna banka No%-a Gorica 1.839 0,7 
LB Dolenjska banka Novo mesto 1.714 0,7 
LB Pomurska banka Murska Sobota 957 0,4 
LB splošna banka Koper 811 0,3 
LB splošna banka Velenje S00 0.3 
A-banka Ljubljana 636 0,3 
LB Posavska banka Krško 619 0,2 
LB Banka Domžale 81 
SKB banka Ljubljana 69 
Kom.in hipotek.banka Ljubljana (v stečaju) 40 ^ 
SKUPAJ 248.723 100 
Opomba uporabljeni so nazivi bank kot so navedeni na obveznicah 

S sprejemom zakona je Republika Slovenija prevzela jamstvo za 
poravnavo obveznosti iz naslova obveznic ob njihovi zapadlosti 
31.12.2022, v primeru, da Slovenske železarne tega same ne bi 
zmogle. Poleg tega Republika Slovenija v skladu z zakonom iz 
proračuna do konca leta 1997 zagotavlja sredstva za izplačilo 
obresti za izdane obveznice, in sicer 19,9 mio DEM letno. 

2.1.3. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za kredite za 
trajna obratna sredstva Slovenskih železarn 

S tem zakonom je Republika Slovenija izdala jamstva v višini 72 
mio DEM za kredite, ki jih najemajo Slovenske železarne za trajna 
obratna sredstva. Garancije v tej višini veljajo za dobo 8 let. 
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Slovenske železarne v okviru tega jamstva najemajo praviloma 
enoletne kredite pod najugodnejšimi kreditnimi pogoji. Do marca 
1997 še ni bila vnovčena nobena od izdanih garancij. 

Višina najetih kreditov na osnovi tega zakona na dan 31.12.1996 

je razvidna iz spodnje tabele. Razlika do izkoriščenja celotnega 
potenciala je namenjena zavarovanju obresti iz naslova najetih 
kreditov. 

Tabela 3: Pregled kreditov zavarovanih s poroštvom Republike Slovenije, stanje na dan 31.12.1996 

Kreditodajalec 
Znesek obrestna mera 

000 SIT devizni 

1. LBS New York 
2. Factor banka Lj. 
3. NLB Ljubljana 
4. NLB Ljubljana 

5. NLB Ljubljana 
6. SKB Banka Ljubljana 
7. SKB Banka Ljubljana 
8. SKB Banka Ljubljana 
9. Banka Velenje 
10. Gor.banka Kranj 
11. Gor.banka Kranj 
12. Gor.banka Kranj 
13. NKB Maribor 

707.396 
150.000 
530.000 

1.320.000 
200.000 
454.976 
410.388 

68.246 
80.000 

890.000 
490.000 
260.000 

90.000 

5.000.000 USD 

5.000.000' DEM 
4.510.000 DEM 

750.000 DEM 

7,75 % 
T+8,8% 
T+9 % 

T+8,9 % 
T+8,8 % 

8,8 % 
8,8 % 
8,8 % 

T+8,5% 
T+8,5 % 
T+8,5 % 
T+8,49 % 

T+9 % 

14. SKUPAJ 5.651.006 62.102.310 DEM 

2.2. NEPORAVNANE OBVEZNOSTI SŽ DO DRŽAVE IN JAVNIH 
PODJETIJ 

Težka likvidnostna situacija Slovenskih železarn v času krize se 
je odražala tudi v nesposobnosti tekočega poravnavanja 
obveznosti. Med njimi so bile tudi obveznosti do države in javnih 
podjetij. Stanje le-teh je na dan 31.12.1992 znašalo: 

- do države 2,56 milijarde SIT - v znesek so vključeni tudi 
kratkoročni krediti Ministrstva za gospodarske dejavnosti v skupni 
višini 27,9 mio DEM, ki so jih Slovenske železarne prejele v obdobju 
1990-92. 
- do ELES 2,46 miijarde SIT 
- do Slovenskih železnic 245,8 mio SIT. 

Vlada Republike Slovenije je na predlog upravnega odbora SŽS, v 
decembru 1993 sprejela sklep6, da se navedene terjatve 
spremenijo v trajne kapitalske vloge upnic v Slovenskihželezarnah. 

Pri izvajanju sklepa je prišlo do zapletov, tako da še ni v celoti 
realiziran. Problematična je zlasti izvedba tistega dela sklepa, ki 
se nanaša na kapitalizacijo neporavnavnih obveznosti do države. 
Po tolmačenju Ministrstva za finance je za njegovo izvedbo 
potrebno sprejeti poseben zakon, ker v tem primeru ne gre za 

poravnavo obveznosti v postopku prisilne poravnave. Poleg tega 
v proračunu zanj niso predvidene ustrezne postavke. Zaradi 
vsega navedenega, po mnenju Ministrstva za finance, sklepa v 
sprejeti obliki ni mogoče realizirati. Kot rešitev predlaga repro- 
gram ali odpis davčne obveznosti, vendar je tudi za izvedbo tega 
predloga potrebno sprejeti ustrezne zakone. 

Problematiko neporavnavnih obveznosti Slovenskih železarn do 
ELES je vlada RS ponovno obravnavala v letu 1995 in na svoji 
136. seji v marcu 1995 sprejela sklep, da Slovenske železarne 
svoje obveznosti do ELES iz let 1993 in 1994 v višini 2.200 mio 
SIT poravnajo s prenosom energetskih objektov na ELES. Ker je 
bilo naknadno ugotovljeno, da Slovenske železarne ne razpolagajo 
z ustreznimi energetskimi objekti, je vlada v letu 19967 sprejela 
dodatni sklep, da se tudi obveznosti iz let 1993 in 1994 spremenijo 
v kapitalski delež ELES-a. 

Postopek kapitalizacije obveznosti ELES-a je v zaključni fazi. 
Odprto je le še vprašanje operativne izvedbe ukrepa (problem 
plačila prometnega davka), medtem ko Slovenske železnice, po 
lastnih navedbah, na dan 31.12.1992 ne izkazujejo nobenih terjatev 
do Slovenskih železarn. Ker so Slovenske železnice prvenstveno 
zapirale stare in ne tekoče terjatve do železarn, so bile le-te v 
času od 31.12.1992 do sprejema sklepa Vlade že poravnane. 

5 seja UO SŽ z dne 28.8.1993 | 7 sklep 190. seje vlade RS z dne 28.3.1996 
6 4. sklep 61. seje RS z dne 23.12.1993 

23. julij 1997 41 poročevalec, št. 35 



Kljub plačani glavnici Slovenske železnice sodno izterjujejo že 
plačilo zamudnih obresti (blokada računa Jekla oz. Metala v višini 
53 mio SIT). 

2.3. SREDSTVA ZA ODPLAČILA KREDITOV ZA TRAJNA 
OBRATNA SREDSTVA IN IZVEDBO NUJNIH INVESTICIJSKIH 
DEL 

Doseženi poslovni rezultati leta 1993 so že odražali trende, ki so 
bili zahtevani v projektu sanacije Slovenskih železarn, saj se je 
delež izgube v prihodku znižal od 64 % v letu 1992 na 25 % v letu 
1993. Za poslovanje v letu 1993 so bila značilna ugodna tržna 
gibanja, kar se je odražalo tudi na večjem obsegu poslovanja. 
Vendar pa so bili denarni tokovi v Slovenskih železarnah še vedno 
negativni in družbe niso bile sposobne financirati potrebnega 
povečanja obratnih sredstev. 

Na osnovi pozitivnih trendov se je država ftdločila, da podpre 
sanacijo Slovenskih železarn in ugotovi potrebna dodatna 
sredstva. 

V mesecu oktobru 1994 je tako Državni zbor Republike Slovenije 

sprejel Zakon o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za 
trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih 
del Slovenskih železarn8, ki je bil naknadno v februarju 1995, 
spremenjen in dopolnjen 9 s klavzulo o revalorizaciji vrednostne 
glavnice, ki jo bo odplačevala država. Zakon je postal operativen 
v mesecu maju 1995. 

V skladu s tem zakonom Republika Slovenija iz sredstev 
proračuna v obdobju 1995-2002 letno zagotavlja eno osmino 
sredstev za odplačilo glavnic kredita, v višini 61 mio DEM, ki so 
ga Slovenske železarne najele za pridobitev trajnih obratnih 
sredstev in izvedbo nujnih investicijskih del. 

Glavnico bo država Republika Slovenija iz sredstev proračuna 
odplačevala v obdobju 1995-2002 v višini 7,63 mio DEM letno, 
medtem ko obresti iz naslova najetega kredita v celoti bremenijo 
Slovenske železarne. 

Sredstva kredita so bila porabljena v skladu z določili zakona, in 
sicer 32,3 mio DEM za financiranje trajnih obratnih sredstev, 27,4 
mio pa za financiranje nujnih investicij. 

Tabela 4: Poraba sredstev po zakonu o zagotavljanju sredstev..., v 000 DEM 

Trajna obr. 
družba sredstva Investicije Skupaj 

Acroni Jesenice 6.362 21.044 27.406 
Fiprom Jesenice 4.405 4.405 
Metal Ravne 7.341 6.362 13.703 
Jeklolivarna Ravne 1.468 1.468 
Stroji Ravne 1.958 1.958 
Noii Ravne 489 489 
Valji Štore 1.468 1.468 
SŽ d.d. Ljubljana 8_809 8 809 

SKUPAJ SŽ 32.300 27.406 59.706 
OPOMBA: razliko do 61 mio predstavljajo tečajne razlike 

8 Uradni list RS št. 70/94 
' Uradni list RS št. 13/95 

2.4. FINANCIRANJE PROGRAMA KADROVSKEGA 
PRESTRUKTURIRANJA 

Projekt sanacije in rekonstrukcije Slovenskih železarn, ki je bil 
izdelan v septembru 1992, je med drugim predvideval tudi še 
nadaljne zmanjševanje števila zaposlenih v obdobju 1992-95. 

Ocenjeni stroški programa kadrovskega prestrukturiranja v tem 
obdobju so znašali 37,5 mio DEM. Ker pa v Slovenskih železarnah 
ni bilo več na razpolago lastnih virov, je realizacija zastavljenega 
programa kadrovskega prestrukturiranja temeljila na izhodišču, 
da država v celoti prevzame stroške financiranja socialnih 
programov. 

Ob obravnavi projekta sanacije in rekonstrukcije Slovenskih 

železarn je tako Vlada Republike Slovenije odobrila tudi porabo 
proračunskih sredstev za izvedbo teh programov. 

Celotna sredstva, ki so jih Slovenske železarne prejele s strani 
Ministrstva za delo družino in socialne zadeve za financiranje 
socialnih programov, so v obdobju 1992-96 znašala 3,87 milijarde 
SIT, oziroma 51,7 mio DEM10. 

2.5. REKAPITULACIJA VLAGANJ DRŽAVE V SANACIJO 
SLOVENSKIH ŽELEZARN 

Celotna nepovratna vlaganja države v Slovenske železarne so v 
obdobju sanacije (1992-96) znašala 218,3 mio DEM". 

Pregled vlaganj po posameznih letih je razviden iz spodnje tabele. 

" prerafiun v DEM je bil izveden po povprečnem letnem srednjem tečaju 
Banke Slovenije v posameznem letu 11 vse vrednosti so navedene v DEM, ker so tudi zneski v sanacijskih 
zakonih navedeni v DEM, poleg tega pa ie tudi kredit na osnovi Zakona o 
zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in 
kreditov za Izvedbo nujnih Investicijskih del v SŽ, najet v DEM. 
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Tabela 5: Neposredna vlaganja države v sanacijo SŽ v letih 1992-96, v 000 DEM 

1992 1993 1994 1995 1996 
Skupaj 
1992-96 

- Blagajniški zapisi 
- Obresti za izdane 

obveznice SŽ 
- Plačilo glavnice kredita 
- Socialni proerami 6.750 

71.724 
19.898 

12.125 

19.898 

15.074 

19.898 

7.625 
8.954 

19.898 

7.625 
8.81? 

71.724 
79.592 

15.250 
51.716 

SKUPAJ 6.750 103.747 34.972 36.477 36.336 218.282 

3. IZVAJANJE SPREJETIH OBVEZ 
VODSTVA SLOVENSKIH ŽELEZARN IN 

DOSEGANJE CILJEV SANACIJE 

3.1. STATUSNO ORGANIZACIJSKO STANJE 

Sanacijski program je predvidel, da se Slovenske železarne 
statusno organizirajo kot delniška družba, organizacijsko pa 
razdelijo na več podjetij znotraj metalurškega, livarskega, 

3.1.1. Stanje pred sanacijo 

V času izdelave in sprejema sanacijskega programa je Koncem 
Slovenske železarne bil organiziran kot družba z omejeno 
odgovornostjo, v 100 % lasti države Slovenije. Znotraj koncema 
je bilo 7 pravnih oseb: Železarna Jesenice, Železarna Ravne, 
Železarna Štore, Veriga, Tovil, Plamen in Žična. 

pred izvajanjem sanacijskega programa 

PREDELOVALNA 

PODJETJA 

Veriga Lesce 

Plamen Kropa 

Tovil Ljubljana 

Žična Celje 

strojnopredelovalnega, žičnega in storitvenega programa (glej 
sliko št. 2). 

Slika 1: Organizacijska shema poslovnega sistema Slovenske železarne v septembru 1992 - 

SŽ d.o.o. Ljubljana 
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Slika 2: V sanacijskem programu predvidena organizacijska shema poslovnega sistema Slovenske železarne v letu 1992 

SKUPŠČINA 

3.1.2. Organizacijsko prestrukturiranje 

Slovenske železarne so se v decembru 1994 reorganizirale v 
delniško družbo in se uskladile z Zakonom o gospodarskih 
družbah. 

Večinski lastnik Slovenskih železarn d.d. je še vedno država, ki 
ima v lasti 99,6 % vseh delnic, ostali delničarji pa so: Kovinotehna 
Celje, Kovintrade Celje, Merkur Kranj, Rotomatika Idrija in Unior 
Zreče. Skupščina SŽ d.d. je že sprejela sklep o dokapitalizaciji, ki 
bi jo naj izvedel novi delničar ELES v višini neplačanih obveznosti 
za leto 1991 in 1992, za dokapitalizacijo iz naslova neplačanih 
obveznosti iz let 1993 in 1994 pa tudi potekajo odgovori. Do končne 
realizacije sklepa ni prišlo zaradi nerešenega vprašanja plačila 
prometnega davka, na kar opozarjamo tudi v zaključkih tega 
poročila. 

Organizacijsko je znotraj SŽ registriranih 35 družb z omejeno 
odgovornostjo, koncem pa ima naložbe še v sedem pravnih oseb 
v tujini ter v treh pravnih osebah v Sloveniji (slika 3: shema iz 

decembra 96). Od tega jih je v ukinjanju v Sloveniji osemnajst in 
dve v tujini. 

Tri pravne osebe so bile v letu 1996 že priključene, sedem jih je v 
fazi pripojitve k eni izmed delujočih družb (ERC,' Hrast, Varing, 
Steeltrans in Rentax na Jesenicah ter Translog na Ravnah), šest 
jih je v postopku rednega izbrisa iz sodnega registra (SEIKO 
Jesenice, Žična Celje, PFP Ljubljana, Vzdrževanje Štore, KHF 
Švica in Valmet Slovaška), pet pa jih je v fazi preučevanja 
najoptimalnejše variante likvidacije (VIP Ravne, ŽJ Holding, ŽR 
Koncem, PFJ in De Profundis Ravne). Problematika ukinjanja 
mrtvih družb je podrobneje predstavljena v nadaljevanju poročila 
(poglavje 4). 

Med delujočimi družbami predvidevamo v letu 1997 še nekaj 
sprememb. V koncernu SŽ je še nekaj družb in naložb, ki so 
namenjene prodaji. Tako bi v koncernu ostale metalurške družbe 
in tiste predelovalne družbe, ki so v tehnološko razvojnem smislu 
povezane z metalurgijo in pomenijo višjo dodano vrednost našega 
jekla. 
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3.2. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKA SANACIJA 

Ocena tehnoloških možnosti družb v Slovenskih železarnah leta 
1992 je temeljila na oceni tržnih možnosti prodaje posameznih 
vrst izdelkov in polizdelkov. Pri tem je razvojna in tržna strategija 
temeljila na principu, da v Slovenskih železarnah razvijamo le 
tiste tehnologije in funkcionalne povezave, ki bodo po strokovnih 
in kakovostnih merilih omogočale uspešno trženje naših 
izdelkov in pozitivno poslovanje posameznih družb 
Slovenskih železarn. 

3.2.1. Dopolnitev sanacijskega programa (študija PHARE) 

V sanacijskem načrtu iz leta 1992 smo večji del pozornosti namenili 
metalurškim družbam (ACRONI, METAL in JEKLO). Že v začetku 
leta 1993 se je pokazalo, da je lahko uspešna pot le v višjih 
kvalitetah jekel, in ne v količinah, kjer se posebno pri cenejših 
jeklih ne moremo kosati s konkurenco iz Vzhodne Evrope. Da bi 
tako usmeritev verificirali še priznani tuji strokovnjaki (francoska 
konzulantska družba Sofres), smo skupno z Ministrstvom za 
gospodarske dejavnosti naročili v okviru PHARE akcije projekt o 
tržni in tehnološki sanaciji Slovenskih železarn. Študijo so izdelali 
do konca leta 1993 in jo predstavili v začetu 1994. Glavne 
ugotovitve te študije so bile osnova za verifikacijo, dopolnila oz. 
spremembe delov osnovnega sanacijskega programa v 
organizacijskem, tržno-proizvodnem in investicijskem delu. 

Proizvodnjo jekla smo delili v ploščati in dolgi program, ki se 
proizvajata le v dveh družbah: ACRONI Jesenice za ploščati in 
METAL Ravne za dolgi program. 

Količina izdelanega jekla v SŽ ne presega 450.000 do 500.000 
ton letno - razdeljeno cca. polovico na ploščati in dolgi program. 
To pomeni precejšen odmik od sanacije, kjer smo predvideli za 
200.000 ton jekla letno večjo proizvodnjo. V sanaciji smo predvideli 
letno dokup ca 150.000 ton polizdelkov navadnih vrst jekel (toplo 
valjani trakovi, slabi in gredice), kar je zaradi poceni ponudbe iz 
Vzhodne Evrope v celoti odpadlo. 

V naših družbah izvajamo vse najpomembnejše investicije, ki 
smo jih predvideli v sanacijskem načrtu in so jih v celoti potrdili kot 
nujnost tudi v PHARE študiji. Pri tem je bilo kot osnovno merilo 
upoštevano le zagotavljanje kakovosti, odpravljanje ozkih grl in 
zmanjševanje proizvodnih stroškov. V sanacijskem načrtu smo 
predvideli za te investicije cca. 50 mio DEM v letu 1993 in 1994. Te 
investicije v metalurških družbah so: 

- ponovčna peč v ACRONI - dokončano 1995, 
- rekonstrukcija blooming-steckel valjarne v ACRONI - 
dokončano I. kvartal 1997 

- mehko hlajenje in roll-checker v ACRONI - v teku 
- modernizacija hladne valjarne v ACRONI - v teku zbiranje 
ponudb 
- transformator v METAL (lokacija Štore) - I. kvartal 1996, 
- ponovčna peč v METAL (lokacija Štore) - III. kvartal 1996, 
- peč za toplotno obdelavo METAL Ravne - III. kvartal 1996, 
- modernizacija kovaškega stroja METAL Ravne - IV. kvartal 
1996, 
- kontrolna linija METAL Ravne - II. kvartal 1996, 
- sanacija hrupa METAL Ravne - I. kvartal 1997. 

Zaradi zamud pri financiranju teh investicij žal zaostajamo z 
našteto opremo napram sanacijskemu programu v povprečju za 
dve leti. 

Zamuda se močno odraža v samih stroških proizvodnje 
(računamo, da bo nova oprema v ACRONIju povečala izplene ca 
7 %), v dejstvu, da uporabniki jekel za avtomobilsko industrijo še 
ne morejo kupovati v Štorah izdelanih jekel (kjer je proizvodnja 
zaradi konti-litja ca 20 % cenejša kot na Ravnah). 

3.2.2. Ukrepi za izvajanje tehnično-tehnološke sanacije 

Tehnološko rekonstrukcijo sistema Slovenske železarne v 
odbobju 1992 do 1996 smo v skladu s sanacijskim programom 
vodili in usmerjali tako z operativnimi kot nekaterimi nujno 
potrebnimi strukturnimi ukrepi. 

3.2.2.1. Optimiranje tehnologije 

Posebno pozornost v letih od 1992 do 1996 smo posvetili 
optimatizaciji obstoječe tehnologije in pri tem dosegli velike uspehe. 
Naš namen je bil, da se s temi ukrepi v obdobju dveh do treh let 
izvede vrsta kratkoročnih aktivnosti, ki omogočajo, da se 
približamo normativom podobnih jeklarn v svetu in da v največji 
meri zagotavljamo zahtevano kvaliteto oz. kakovost. 

Tako smo s predvidenimi tehnološkimi optimizacijami in izvedbo 
investicij že dosegli nekatere tehnološke parametre, ki smo si jih 
v sanacijskem načrtu zadali kot cilj: v ACRONIju smo zmanjšali 
porabo ognjevarnih materialov od 40 do 60 DEM/t na 35 DEM/t, 
porabo elektrod od 4 do 6 kg/t na 3.8 kg/t in porabo električne 
energije z uvedbo ponovčne peči v ACRONIju od 500 do 700 
kWh/t na 500 kWh/t. 

V vseh treh jeklarnah smo letno vsaj za eno indeksno točko 
izboljševali izplene, bistveno zmanjšali medfazne in končne zaloge 
in zmanjšali reklamacije prodanih izdelkov pod 1 % od celotne 
prodaje. 
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Tabelu 6: Gibanje specifičnih potroškov v metalurških družbah v obdobju 1992-96 in 
načrt za leto 199~ 

1992 1993 1994 1995 1996 
plan 
1997 

ACRON1 JESENICE 

Jeklarna Bela 
- izplen kov. materiala 
- električna energija 
- zemeljski plin 
- grafitne elektrode 
- OGV materiali 

Vroča valiarna 
- izplen kov.materiala 
- električna energija 
- zemeljski plin 
Hladna vaiiarna Bela 
- izplen kov.materiala 
- električna energija 

METAL RAVNE 

% 
kWh/t 
Sm3/t 

kg/t 
' kg/t 
DEM/t 

% 
kWh/t 

m3/t 

% 
kWh/t 

80,9 
732.9 
24,0 

5.1 
39,9 
67,8 

86,6 
185,9 
103,1 

81,8 
235,0 

82,8 
704.8 
25.2 

4,9 
34.6 
58.5 

87.3 
179,6 
91.7 

80.8 
250.9 

83,7 
637.4 

22,3 
4^2 

28,5 
43.7 

88.8 
170,0 
78,8 

77,8 
244,0 

84,4 
622.3 

17,8 
3,7 

26,2 
40,8 

89.0 
158,0 
81.1 

81.0 
262,0 

84,2 
637.7 

17,2 
3,7 

32,8 
60.8 

85.9 
233,7 
108,6 

79.5 
275,5 

85,3 
630,4 

18.2 
3,6 

24,0 
32.3 

88.4 
161.2 
154.3 

85.2 
260,0 

PE RAVNE > 

Jeklarna 
- izplen kov. materiala 

(ingot) 
- električna energija 

(EOP) 
- zemeljski plin 
- grafitne elektrode 

(EOP) 
- OGV materiali 

Valiarna orofilov 
- izplen kov.materiala 
- električna energija 

(valjanje) 
- zemeljski plin 

PE ŠTORE 
(do 1.95 Jeklo Štore) 

% 

kWh/t 

sm3/t 
kg/t 

kg/t 
DEM/t 

% 
kWh/t 

Sm3/t 

87,3 

604,7 

10,8 
6,4 

44,8 

70,1 
137,3 

245,3 

89,6 

584,6 

7,4 
5,3 

42,5 

71,5 
168,5 

286,0 

88,0 

574,9 

5.5 
5.3 

33,4 

72,2 
177,7 

251,1 

•» 

89,5 

572,0 

6,0 
4,9 

34.2 
46,9 

73.3 
177,3 

233,5 

89,6 

599,0 

8,2 
5,7 

28,3 
35,2 

88,2 
133,5 

122,0 

90,5 

580,0 

8,1 
5.1 

32,2 
40,0 

91,0 
134,8 

110,8 

Jeklarna 
- izplen kov.materiala 
- električna energija 
- zemeljski plin 
- grafitne elektrode 
- OGV materiali 

Valiarna 
- izplen kov.materiala 
- električna energija 
- zemeljski plin 

% 
k\Vh/t 
Sm3/t 

ke/t 
kg/t 

DEM/l 

% 
k\Vh/t 

MJ/t 

90.6 
662,4 
20,9 

6,8 
34,1 
48.8 

90.7 
10,7 
62.9 

84.4 
652,3 

24,2 
5.2 

33,9 
46.5 

91,9 
10.6 
65,5 

84,8 
694,0 

27.5 
5,6 

36.6 
48,0 

91.3 
11.4 
70,6 

83,7 
664,7 

29,2 
4,8 

35,7 
48,0 

9I;4 
13,2 
68,6 

83.2 
707,7 

30.5 
4,5 

31.6 
50.7 

91.3 
109,4 
87,2 

87,0 
625,0 

29,0 
4,5 

40,0 

91,7 
105,0 
80,0 
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3.2.2.2. Strukturni ukrepi 

Za zagotavljanje optimalnih tehnoloških poti smo poleg investicij 
predvideli tudi zaprtje oz. ukinitev vrste naprav oz. obratov ter 
zato v sanacijskem načrtu predvideli in tudi realizirali nekatere 
strukturne ukrepe. 

Bistveno smo spremenili strukturo prodajnega programa in na 
ploščatem programu že dosegli povprečno prodajno ceno blizu 
1500 DEM/t (v sanaciji smo predvideli za 1996 le 970 DEM/t) in 
na združenem dolgem programu za ca 1400 DEM/t (v sanaciji 
smo v letu 1995 predvideli le 950 DEM/t). 

Zaprli smo naslednje zastarele metalurške proizvodne obrate 

- jeklarna 1 na Jesenicah 
- žična valjarna na Jesenicah 
- valjarna 1 v Štorah 
- predelava elektroobločne peči št. 1 v Štorah v ponovčno 
peč 

Sanacija pa intenzivno poteka tudi v predelovalnih družbah 
Slovenskih železarn. Do konca leta 1996 smo na tem področju 
sprejeli naslednje najpomembnejše strukturne ukrepe: 

- postopek likvidacije družb SEIKO Jesenice in Žična Celje 
- stečajni postopek družbe Livarna Štore 
- združili proizvodnjo strojegradnje na Ravnah v eni družbi - 
STO in opravili prilagajanje programov 
- postopek ukinitve srednje livarne v družbi Jeklolivarna in 
povezovanja male Croning livarne z družbo Armature Muta 
- prenesli proizvodnjo iz družbe ITRO v družbo Valji Štore 
- postopek koncentracije vijakarske proizvodnje v SŽ s selitvijo 

proizvodnje lesnih vijakov iz Verige Lesce v Plamen Kropa 
- opravili programsko in prostorsko koncentracijo družbe 
Veriga Lesce z izločitvijo vseh stranskih in servisnih dejavnosti - 
TIO, kovačnica, orodjarna, vzdrževanje 
- postopek prostorske koncentracije družbe Fiprom Jesenice 
na lokaciji Hrenovica in preselitve Steelcentra 
- postopek koncentracije jeklovleka na lokaciji Štore 

Na osnovi sklepov nadzornega sveta Slovenskih železarn smo 
izdelali dopolnitev strateškega programa dolgoročne razvojne in 
tržne strategije Slovenskih železarn do leta 2005. Pričakujemo, 
da bo vlada RS ta dokument obravnavala v mesecu aprilu 1997. 

3.3 ENERGETIKA 

Primarna energetska oskrba Slovenskih železarn je osnovana 
na električni energiji in na zemeljskem plinu: 

- na električni energiji temelji proizvodnja jekla v elektroobločnih 
pečeh in v ponovčnih dogrevalnih napravah, 
- na zemeljskem plinu temeljijo vsi toplotno tehnološki procesi v 
predelavi jekla v valjarnah, v kovačnici, v livarnah, v toplotni 
obdelavi končnih metalurških proizvodov oziroma proizvodov 
mehanskih predelovalnih obratov kakor tudi celotno daljinsko 
ogrevanje proizvodnih prostorov posameznih lokacij ter mestnih 
naselij na Jesenicah in na Ravnah. 

3.3.1. Stroški energije 

Vpliv cen glavnih energentov v proizvodnji jekla v Slovenskih 
železarnah prikazuje zbirni letni prikaz energijskih stroškov v 
tabeli 7, izračunanih na osnovi srednjih mesečnih vrednosti za 
DEM. 

Tabela 7: Energijski stroški v Slovenskih železarnah, v mio DEM 

1993 1994 1995 1996 
ZP EE ZP+EE ZP EE ZP+EE ZP EE ZP+EE ZP EE ZP+EE 

Jeseni 14.63 15.77 30.41 14.58 16.69 31.27 13.87 18.32 32.19 13.67 15.36 29.03 
Ravne 9.88 8.79 18.67 10.41 8.90 19.31 9.65 9.85 19.51 9.36 9.90 19.23 
Store 4.26 7.09 11.36 3.78 5.76 9.55 3.31 5.68 8.99 2.77 4.64 7.42 
SZ 28.78 31.66 60.45 28.77 31.36 60.14 26.83 33.88 60.70 25.80 29.90 55.71 

3.3.2. Cene zemeljskega plina 

Dosežene cene za dobavljeni zemeljski plin Slovenskim 
železarnam so v primerjavi s podobnimi odjemalci v evropskih 
državah višje do 20 %, kar je pripisati predvsem nenormalno 
visokemu deležu transportnih stroškov v ceni dobavljenega 
zemeljskega plina, ki znaša za posamezne lokacije Slovenskih 
železarn med 30.4 % - 38.6 % in je posledica visokih stroškov 

transporta, kakor tudi tarifnega sistema, ki te stroške enakomerno 
socializira po porabnikih. Da ima tarifni sistem za prodajo 
zemeljskega plina pomanjkljivosti, se kaže tudi v dejstvu, da so 
zimske cene zemeljskega plina nižje od letnih in da so cene 
neodvisne od prevzetih količin. Linearne podražitve, ki so bile 
opravljene do 22.3.1997, pomenijo v SŽ letno podražitev 
zemeljskega plina v letu 1997 za 15,33 % (v SIT/Sm3) oziroma 
12.4 % (v Pf/Sm3). 
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Tabela 8: Cene zemeljskega plina (PfSm3) v Slovenskih železarnah za 1993-1996 

1003 1994 1995 1996 
PfSm3 Tr.str ° n Pf'Sm3 Tr str 0 0 Pr"Sm3 ! Trstr% PfSm3 Tr s" % 

Jesenice 
R=vne 
Štore 

26 12 
26 S3 
27.97 

35 7 
35 6 
35 6 

25.93 
26.46 
27.13 

35 8 
37.1 
3S 6 

23.11 
23.87 
25.03 

30.4 
33.0 
36.0 

23 64 
23.33 
23.79 

39 4 
37.6 
394 

SZ 26.63 25.96 23.61 23.55 
°/0 100 00 1 9746 8S 73 SS.43 

3.3.3. Cene električne energije 

Gibanje cen električne energije v Slovenskih železarnah je 
prikazano v tabeli 9, kjer so dobro vidni rezultati prizadevanja po 
racionalni rabi električne energije v železarnah, kjer se vso jeklo 
v elektroobločnih pečeh izdela izven časa končne tarife t.j. ponoči 
in ob sobotah ter nedeljah. K letnemu znižanju cene električne 
energije so pomembno prispevale poslovne odločitve vodstev o 
zniževanju proizvodnje jekla v zimskem času (z najvišjo ceno 
električne energije) ter o skrajšanju remontov jeklarn v letnem 
času (z najnižjo ceno električne energije) ter uvedba računalni- 

škega vodenja porabe tudi nemetalurškega odjema na 
posameznih lokacijah. 

Z uspešno vodenimi ukrepi racionalne rabe električne energije je 
bilo mogoče rast cene električne energije ohraniti na zmernem 
nivoju, ki ga je določil dvig njene povprečne cene od 6.5 Pf/kWh v 
letu 1994 na 7.1 Pf/kWh v letu 1995, oziroma 7.4 Pf/kWh v letu 
1996. 

Tabela 9: Cene električne energije (PfkVVh) v Slovenskih železarnah za 1993-1996 

1993 1994 1995 1996 
Pf/kWh Moč % Pf/kWh Moč % Pf/kWh Moč % Pf/kVVh Moč % 

Jesenice 
Ravne 
Štore 

7.48 
7.01 
7.10 

40.1 
37.3 
39.6 

6.87 
6.21 
5.84 

35.4 
27.6 
25.9 

7.18 
7.01 
6.68 

31.4 
28.2 
25.8 

7.63 
7.31 
6.86 

30.7 
28.2 
26.7 

SZ 7.26 6.48 7.03 7.39 

Velikost zakupljenih moči Slovenskih železarn prikazuje skupno programu tabela 10; kjer so podane tudi povprečno dosežene 
z velikostjo dolgoročno predvidenih moči po sanacijskem moči v letu 1995 in v letu 1996. 

Tabela 10: Zakupljene, predvidene in v letu 1995 dosežene moči v Slovenskih železarnah, MW 

Jesenice Ravne Štore Skupaj SŽ 
Zakupljena moč 98.5 45.0 56.3 199.8 
V sanacijskem programu predvidena 
moč 

75.0 45 0 35.0 155.0 

V letu 1995 povprečno dosežena moč 31.2 17.1 10.1 58.6 
V sanacijskem programu ELESu 
ponujena moč 

23.5 0.0 21.3 44.8 

V sanacijskem programu Slovenskih železarn je bila predlagana 
za železarne povprečna letna cena za električno energijo v višini 
5 Pf/kWh. Predlagana višina kljub spremenjenemu in zaželezarne 
nekoliko ugodnejšemu tarifnemu sistemu, ki je omgočil, da so 
železarne proizvedle vse jeklo v času trajanja manjših tarifnih 
postavk za nakup električne energije. Zaradi previsoko in po 
ugotovitvah tujih analitikov (London Economics) tudi nesorazmer- 
no visoko postavljenih tarifnih vrednosti za odjem na prenosni 
mreži 110 kV, cena ni bila dosežena. S tehnološko prilagojenim in 
s svojim priladogljivim odjemom so Slovenske železarne v letih 

od 1994 do 1996 dosegle cene električne energije med 6.5 Pf/ 
kWh in 7.6 Pf/kWh. Če bi v Slovenskih železarnah elektroobločne 
peči obratovale neprekinjeno, kot velja to v večini evropskih jeklarn, 
bi dosegale letno povprečno ceno 11.8 Pf/kWh. 

Za Slovenske železarne veljajo za danes vrednosti tarifnih postavk 
in cene električne energije, kot veljajo v Evropi, ceno porabljene 
električne energije si znižujejo le z lastnim prizadevanjem t.j. za 
obratovanje obločnih peči v nočnem času in ob sobotah in nedeljah. 
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V posameznih tarifnih časih so v letu 1996 porabile: v KT 8.4 %, 
v VT 34.9 %, v MT 56.7 % celoletne porabe in pri tem dosegle 
povprečno 992 mesečnih obratovalnih ur (Jesenice 857 h, Ravne 
1015 h, Štore 1.106 h). Če je po izračunih pristojnih institucij 
razkorak med povprečno slovensko in povprečno zahodno 
evropsko ceno električne energije še vedno več kot 30 %, lahko 
to pomeni le, da znaša za nekatere druge kategorije porabnikov 
električne energije njihov razkorak med domačo in evropsko ceno 
bistveno več kot 30 %. 

3.3.4. Zaključki in predlogi na področju energetike 

Od leta 1991, ko je bila v Slovenskih železarnah dosežena najnižja 
letna proizvodnja jekla 376.8731, se v naslednjih letih proizvodnja 
jekla ustaljuje pri 400 000 t ob letnih porabah električne energije 
480 000 000 kWh in letni tehnološki porabi zemeljskega plina, ki 
se vzpenja od 100 000 000 Sm3 v letu 1991 do 109 500 000 Sm3 
v letu 1996. 

Specifična poraba električne energije v elektroobločnih in 
dogrevalnih ponovčnih pečeh se je kljub proizvodnemu premiku 
v zahtevnejši program postopoma zniževala od 604.3 kWh/t v 
letu 1993 na 595.6 kWh/t v letu 1995, nakar se je v letu 1996 
ponovno povečala na 639.5 kWh/t. Skupna specifična energetska 
poraba pa narašča zaradi asortimentskega premika v proizvodnji 
vse od 3.564 kWh/t v letu 1992 do 3.863 kWh/z v letu 1995 in do 
3.883 kWh/t v letu 1996. 

Predlagamo spremembo tarifnega pravilnika za nakup 
zemeljskega plina tako, da se stroškov za železarne zmanjša 
delež njegovih transportnih na evropskih primerljiv nivo in da se 
za načrtovane kogeneracijske naprave predvidi ugodnejša 
dobava in obračunavanje stroškov transporta v najvišji vrednosti 
20 %. V Slovenskih železarnah nikakor ne moremo akceptirati 
sprejeto obremenitev zemeljskega plina z ekološko takso, kakor 
tudi ne linearnih podražitev zemeljskega plina za vse kategorije 
porabnikov enako: sprejemljive niso tudi linearne podražitve 
samega energenta in transportnega stroška vsem porabnikom 
enako. 

Predlagamo spremembo Tarifnega sistema za nakup 
električne energije tako, da se bo čas trajanja konične tarife 
skrajšal in da bo mogoče trajanje konične tarife prožneje definirati 
v letnih pogodbah: s tem bo omogočeno povečanje proizvodnje in 
večjo izrabo cenejše električne energije. 

- Predlagamo realnejše vrednotenje prilaganjanja moči obratovanja 
železarn z upoštevanjem dejanske moči porabe, moči tehniškega 
minimuma in zakupljene moči. 
- Predlagamo ohranitev enotnih, enotno vodenih in s strani države 
statusno enakopravno urejenih elektroenergetskih sistemov 
železarn: s strani ELESa je prisotno prizadevanje za razbitje 
energetskih sistemov, ki bi ELESu omogočalo realizacijo višjih 
prodajnih cen električne energije ob nespremenjenem Tarifnem 
sistemu. 
- Predlagamo podelitev pooblastila energetskim službam železarn 
na posameznih lokacijah za opravljanje distribucije električne 
energije na obstoječih železarskih lokacijah; vloga, utemeljitev in 
predlog za podelitev pooblastila energetskim službam je bilo preko 
Gospodarske zbornice Slovenije dostavljen Ministrstvu za 

gospodarske dejavnosti. 
- Predlagamo, da naj bodo vse prihodnje podražitve električne 
energije selektivne in naj upoštevajo dosedaj dosežen odmik cen 
posameznih kategorij porabnikov od primerljivih evropskih cen. 

Skupni stroškovni ekeft, ki ga dajejo spremembe doseženih cen 
energentov in njihovih ugodnejših specifičnih porab, se kaže v 
znižanju skupnega specifičnega energijskega potroška, ki je za 
leto 1993 bil 157.3 DM/t, za leto 1995 pa 154.2 DM/t, za leto 1996 
151.2 DM/t na tono surovega jekla. Vendar situacijo bistveno 
spreminjajo ob koncu leta 1996 in v začetku leta 1997 (do 
22.3.1997) sprejete podražitve električne energije in zemeljskega 
plina, ki pomenijo za Slovenske železarne letno podražitev 
električne energije za 10.8 % (v SIT/kWh) ali 8.1 % (v Pf/kWV), 
zemeljskega plina za 15.3 % (v SIT/Sm 3) oziroma za 12.4 % (v 
Pf/Sm3): ocenjeni povečani energijski stroški pri dosedanjih 
podražitvah za leto 1997 v Slovenskih železarnah že presegajo 
6.5 mio DEM. 

Poleg likvidnostnih težav pri poravnavi porabljenih energijskih 
medijev, ki je stalni spremljevalec vseh razprav o njeni racionalni 
rabi in o znižanju cene električne energije in zemeljskega plina, 
ostaja še nadalje nerešno vprašanje vrednotenja doseženega 
načina porabe električne energije v Slovenskih železarnah z vso 
že več kot s strani železarn neizkoriščeno in pred leti zakupljeno 
močjo v višini 199.77 MW; odprta je tudi še poravnava dolga za 
porabljeno električno energijo v letih 1992 in 1993, ki ga otežuje 
nerešeno vprašanje plačila prometnega davka ob predvidenem 
prenosu kapitalskih deležev. 

Ob vrednotenju energijskega pomena Slovenskih železarn za 
energetske sisteme Slovenije je potrebno poudariti, da prevzamejo 
železarne danes 13.9 % v Sloveniji porabljenega zemeljskega 
plina (in plačajo tolikšen delež vseh njegovih transportnih stroškov) 
ter 4.8 % vse električne energije, od tega je več kot polovica 
porabe prenešena v čas proizvodnih presežkov elektroener- 
getskega sistema v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih. 
Tako ugodnih porabnikov zemeljskega plina in električne energije 
nimata niti Geoplin niti ELES v svojih oskrbovalnih omrežnih 
sistemih; pri tem Slovenske železarne plačujejo že 100 % evropsko 
ceno električne energije, zemeljski plin pa preplačujejo vsaj za 
15%. 

Predlagamo, da se s konkretnimi ukrepi vzpodbujanja v naložbe 
soproizvodnje toplotne in električne energije'2, za kar obstojajo v 
Slovenskih železarnah ugodni tehniški pogoji oziroma pripravljeni 
projekti, železarnam omogoči, da si bodo lahko ob lastnih ukrepih 
racionalne energijske rabe tudi v bodoče zniževale svoje 
energijske stroške. 

3.4. VARSTVO OKOLJA 

Velika investicijska vlaganja v varstvo okolja v minulih letih in 
usmeritev slovenskih jeklarjev v prizadevanju po nenehnem 
zmanjševanju onesnaževanja okolja so privedla slovensko 
jeklarsko industrijo do urejenega ekološkega stanja, ki je v večini 
primerov usklajeno z zahtevami veljavnih zakonskih predpisov. 
Posamezni primeri prekoračitev dovoljenih onesnaževanj pa 
ostajajo predmet reševanj v tekočem letu in bližnji prihodnosti. 
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3.4.1. Varstvo zraka 

Z vzpostavitvijo čistilnih naprav in uvedbo čistih goriv je zrak v 
slovenskih jeklarskih krajih čist. Po podatkih Hidrometeorološkega 
zavoda RS so jeklarske Štore uvrščene na 12. mesto, Jesenice 
na 26. in Ravne na 47. mesto od 51 mernih krajev v Sloveniji. 
Povprečne koncentracije S02 za leto 1994 znašajo: Štore 27, 
Jesenice 16 in Ravne 7 g/m3 SOa (najbolj onesnaženi kraji so 
Zavodnje s povprečno koncentracijo 59 *g/m3 S02). Podobna je 
razrstitev krajev po povprečnih letnih koncentracijah dima. Štore 
so razvrščene na 26., Jesenice na 32. in Ravne na 48. mesto v 
Sloveniji. 

V letu 1995 so bile opravljene meritve emisij iz kurišč in čistilnih 
naprav. Rezultati meritev kažejo, da so emisije prahu iz čistilnih 
naprav v Metalu Ravne daleč izpod dovoljenih mejnih vrednosti: 
doseganje emisije prahu znaša samo 7 % dovoljene količine, 
dovoljeno emisijo N02 dosegamo samo s 3 %, celotna emisija 
S02 pa znaša samo 1 % dovoljene emisije. Prav tako so daleč 
izpod dovoljenih mej vse emisije plinastih komponent CO, N02 in 
S02. 

Tudi emisija prahu iz Demagove peči v Acroniju Jesenice je daleč 
izpod dovoljene. Doseganje dovoljene emisije znaša samo 4.3 %. 
Odpraševalna naprava v Metalu Štore pa še terja tehnično 
posodobitev. 

3.4.2. Varstvo voda 

Tudi za varstvo voda je v jeklarski industriji Slovenije dokaj dobro 
poskrbljeno. To potrjujejo rezultati analize odpadnih vod in 
izračunani populacijskih ekvivalenti oz. enote obremenitve naših 
odpadnih voda, ki so v nenehnem upadanju. Reka Sava je na 
Jesenicah uvrščena v drugi do tretji kakovostni razred, prav 
tako tudi Meža, v katero se iztekajo vse odpadne vode ravenske 
jeklarske industrije. Voglajna pa je še vedno v četrtem 
kakovostnem razredu. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da 
je le ta močno onesnažena pred vhodom v železarno Štore. 

Nove zakonske uredbe s področja odpadnih voda, ki prihajajo v 
veljavo to pomlad, bodo terjale podrobnejšo preverjanje kakovosti 
odpadni voda vseh podjetij v sistemu SŽ, vendar sedanje stanje 
kaže, da se nam večjih problemov onesnaževanja voda ni treba 
bati. 

Veliko je bilo v minulih letih storjenega tudi s postavitvijo zaprtih 
sistemov tehnoloških vod in čistilnih naprav za cepljenje oljnih 
emuljzij (Ravne, Jesenice), kar ima za posledico zmanjšanje 
naoljenosti odpadnih voda. 

3.4.3. Odpadki 

Letošnje leto bo Ministrstvo za okolje in prostor sprejelo uredbe s 
področja odpadkov in odlagališč. Podjetja v Slovenskih železarnah 
bodo morala tudi na tem področju poskrbeti za ureditev odlagališč 
skladno z veljavnimi uredbami. Metal Ravne je že v lanskem letu 
sprejel poslovnik o odlaganju posebnih odpadkov, ki vsebujejo 
nevarne snovi. Vsebina tega poslovnika že upošteva usmeritve 
nove zakonodaje. K izdelavi poslovnika so pristopili tudi v Štorah 
in na Jesenicah. Največ aktivnosti bo zagotovo potrebno vložiti v 
urejenost deponij, za pridobitev uporabnih dovoljenj, predvsem 
pa v predelavo in uporabnost odpadkov. 

3.4.4. Varstvo pred hrupom 

Emisijo hrupa dokaj dobro obvladujemo na lokacijah Štore in 
Jesenice. Posebnih problemov s hrupom ni, le na Ravnah se 
srečujemo s problemom emisije hrupa iz 40 tonske UHP peči. V 
lanskem letu so bile izplačane odškodnine oškodovancem in 
odkupljene stanovanjske hiše za prizadete stanovalce. V letošnjem 

letu pa je v planu preselitev družin z ogroženega območja in 
izvedba načrtovanje sanacije hrupa. 

Zagoto lahko trdimo, da so največji ekološki problemi sanirani. 
Največji ekološki problem v Slovenskih železarnah je trenutno 
problem hrupa na Ravnah, za katerega načrtujemo, da ga bomo 
sanirali v letošnjem letu (ta sanacija nas bo veljala 1.5 mio DEM). 
Dokaj dobro ekološko stanje v Slovenskih železarnah pa bo 
potrebno obdržati tudi v prihodnje. To pa pomeni nenehno skrb in 
razvoj na področju varstva okolja. Razvojne naloge s področja 
analitike odpadnih voda, onesnaženega zraka in odpadkov ter 
potrebna aparaturna opremljenost bodo omogočale 
zadovoljevanje novim zakonskim predpisom. Razvojno 
raziskovalne naloge s področja tehnologije predelave in 
uporabnosti odpadkov pa so ključ do uspešnih rešitev preostalih 
ekoloških problemov v podjetjih Slovenskih železarn 

3. 5. TRŽENJE 

3.5.1. Položaj na tržišču 

Kot večina podjetij so se tudi Slovenske železarne v preteklem 
obdobju na področju trženja soočale z velikimi spremembami 
tako na domačem kot na svetovnem tržišču. Spremembe so bile 
predvsem posledica osamosvojitve Slovenije, izgube 
jugoslovanskega tržišča, majhnosti slovenskega trga in 
gospodarske recesije v Evropi, ki je najbolj prizadela prav evropski 
trg jekla, saj je bil padec cen in proizvodnje v tem gospodarskem 
sektorju najbolj razvit. V letu 1993 je bila v primerjavi z letom 1992 
proizvodnja jekla v državah EU manjša za okoli 4 %. 

Leta 1994 se je proizvodnja jekla v Evropi povečala za 7.3 %, leta 
1995 le za 0.8 %, medtem ko se je v letu 1996 znižala za 5.8 %. 
Za leto 1997 se bo po napovedih proizvodnja povečala za 2-3 %. 

Odpiranje vzhodnoevropskih držav, povečanje cenejše ponudbe 
iz vzhoda - predvsem jekel navadnih kvalitet in razpad ruskega 
tržišča je privedlo črno metalurgijo v ZRN kot največjo 
zunanjetrgovinsko partnerico Slovenskih železarn v največjo krizo 
po vojni. 

Ti in še mnogi, posledično povezani dejavniki, so v bližnji preteklosti 
dali velik pečat tržnemu razvoju Slovenskih železarn in imeli velik 
vpliv na odločitve o prihodnosti. 

Sanacijski program, ki je bil sprejet v letu 1992 za takratne tri 
železarske družbe, je temeljil na tržnih predpostavkah, da bo ca 
20 % - 30 % celotne vrednosti prodaje še vedno možno realizirati 
na tržiščih bivše Jugoslavije ter da bo proizvodne kapacitete 
možno zapolniti s proizvodnjo polizdelkov oz. jekel navadnih 
kvalitet srednjega in nižjega cenovnega razreda. 

Že konec leta 1992 in v začetku leta 1993 pa se je tržna situacija 
bistveno spremenila, saj zaradi izbruha vojne v Jugoslaviji prodaje 
na ta tržišča v načrtovanem obsegu ni bilo možno realizirati in je 
le-ta konec leta 1993 znašala le 3 % od celotne vrednostne 
prodaje. 

Prav tako je bil zaradi močne konkurence iz Vzhodne Evrope in 
naše cenovne nekonkurenčnosti onemogočen izvoz jekel 
navadnih kvalitet oz. t.i. masovnih jekel, kar je najbolj prizadelo 
družbo Jeklo Štore, ki zaradi karakteristk svoje opreme ne more 
konkurirati na področju visokokvalitetnih jekel, po drugi strani pa 
kot proizvajalec masovnih jekel ni sposobna konkurirati na 
področju proizvodov nižjega cenovnega razreda, in to zaradi 
omejitve v produktivnosti in za to vrsto proizvodnje neprilagojeni 
valjarni. 

Vsled novonastale situacije je bilo potrebno v sistemu Slovenskih 
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železarn izvesti temeljito tržno in tudi tehnološko rekonstrucijo - 
mnagesj/ifteljot!® radikalnejšo, kot je bila predvidena v sanacijskem 
programu, s 

3.5.2. Količinska prodaja 

Primerjava podatkov o realizaciji količinske in vrednostne prodaje 
z osnovnim sanacijskim načrtom kaže, da je bila, zaradi 
spremenjene tržne situacije in poslabšanja pogojev trženja konec 
leta 1992 in v začetku leta 1993 ter organizacijskih sprememb, ki 
so bile iz omenjenih razlogov izvedene, realizacija tako po količini 
izdelkov, kot vrednost prodaje predvsem pri metalurških družbah 
bistveno manjša. 

Še ppsebej je razkorak s sanacijskim načrtom izrazit pri metalurški 
družbi JEKLO Štore, katere proizvodni program je težno najbolj 

občutljiv, saj so proizvodi nižje stopnje predelave na svetovnem 
trgu najbolj izpostavljeni močni konkurenci iz vzhodnih držav ter 
pri metalurški družbi ACRONI Jesenice, in sicer predvsem zaradi 
specializacije na proizvodnjo ploščatih jekel z visoko dodano 
vrednostjo in visokega cenovnega razreda v obsegu 225.000 t 
letno. 

Primerjava doseženih rezultatov količinske prodaje z osnovno 
projekcijo študije PHARE - Projekt o tržni in tehnološki sanaciji 
Slovenskih železarn, ki je bila izdelana za vse tri metalurške 
družbe in katere ugotovitve so bile osnova za dopolnila in 
spremembe delov osnovnega sanacijskega programa v 
organizacijskem, proizvodno-tržnem in investicijskem delu, pa 
kaže, da so vse matalurške družbe razen družbe JEKLO Štore 
presegle plan realizacije količinske prodaje. 

Tabela 11: Primerjava realizacije količinske prodaje s projekcijo študije Phare (Metalurgija), v 000 ton 

1994 1995 1996 plan 97 

Projekcija 
PHARE Realiz 

Projekcija 
PHARE Realiz 

Projekcija 
PHARE Realiz. 

ACRONI 170 192 178 188.7 187 143.6 197.1 
METAL* 64.1 87.7 74.5 8S.7 85.5 77.2 66.7 
JEKLO* 93 80.7 9? 70.7 106 50.6 72.0 

SKUPAJ 327.1 360.4 345.5 348.1 378.5 271.4 335.8 
SLO 181.9 177.4 177.9 162.8 181.5 138.4 132.8 

LZVOZ 145.2 183 167.6 185.3 197 133.0 203.0 
1 eiede na današnjo organiziranost je to ena družba Metal Ra\Tie s PE Store 

Za predelovalne družbe Slovenskih železarn je primerjava z 
osnovnim sanacijskim načrtom možna le pri tistih družbah, ki so 
po organizacijski strukturi sodile v takratne tri železarne. Tudi pri 
teh družbah realizacija količinske prodaje odstopa od 
sanacijskega načrta v povprečju za okoli 20 %, razen pri družbi 
Fiprom Jesenice, kjer je, zaradi zaprtja jeklarne in žične valjarne, 

odstopanje mnogo večje. Vzrok za odstopanje pa je poleg lastnih 
tržnih, proizvodnih in organizacijskih slabostih, počasni sanaciji 
oz. prestrukturiranju iskati predvsem v ostri konkurenci na 
domačem in svetovnih tržiščih ter kasnitvah investicij v 
modernizacijo in posodobitev proizvodnje. 

Tabela Y2: Primerjava realizacije količinske prodaje v letu 1995 in 1996 in načrt za leto 1997 (predelovalne družbe), v tonah 

Realizacija 
1995 

Realizacija 
1996 ' 

Indeks 
Real.96: 
Real95 

Plan 1997 

LIVARSTVO 7.833 7.229 92 8.002 

JEKLOL1VARNA 3.771 3.568 59 3.072 
VALJI 4.062 3.661 74 4.930 . - 

STROJEGRADNJA 7.415 7.379 99 

v 

10.642 

STO Ravne ** 5.779 5.738 99 8.885 
NOŽI Ravne 893 852 95 922 
ARMATURE Muta 743 789 106 835 

PREDELAVA ŽICE 44.067 40.802 93 50.155 

FIPROM Jesenice 32.144 28.933 90 35.870 
VERIGA Lesce 6.074 5.934 98 7.666 
PL AMEN Kropa 4.216 4.439 105 5.060 
TOVIL Ljubljana 1.633 1.496 92 1.559 
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V letu 1995 so Slovenske železarne 54% oz. 220.095 ton skupne 
količinske prodaje realizirale z Izvozom in 46 % oz. 187.488 ton 
s prodajo na domačem trgu. 

V letu 1996 so Slovenske železarne dosegle količinsko prodajo v 
višini 326.843 ton, od tega 49 % oz. 160.153 v izvozu in 51 % oz. 
166.690 ton na domačem trgu. Za leto 1997 pa je načrtovanih 
404.629 ton prodaje, od tega 59 % (239.806 ton) v izvozu in 41 % 
(164.823) v Sloveniji. 

Struktura količinske prodaje se je v letih 1992 do 1996 bistveno 
spremenila v korist povečanja deleža izdelkov z višjo dodano 
vrednostjo. 

Tržne razmere na področju jeklarske industrije so se v začetku 
leta 1994 pričele izboljševati in na tržišču je po večletni recesiji 
ponovno nastopila konjunktura, saj se je povpraševanje po 
jeklarskih izdelkih občutno povečalo. Konjunktura je nastala 
predvsem kot posledica polnjenja zalog pri kupcih na svetovnem 
trgu in je zato trajala le nekaj mesecev. 

Slovenske železarne te konjunkture niso uspele izkoristiti v polni 
meri, in sicer predvsem zaradi že omenjene zamude pri realizaciji 
investicij v modernizacijo proizvodnje, so pa uspele na cenovnem 
področju dvigniti nivo cen. 

Že koncem leta 1995 pa je na trgu ponovno zavladala recesija, ki 
je trajala vse do konca leta 1996 in je imela za posledico drastičen 
padec prodajnih cen. 

3.5.3. Vrednostna prodaja 

Zaradi občutnega znižanja proizvodnje in prodajnih količin do leta 
1995 tudi realizacija vrednostne prodaje odstopa od osnovnega 
sanacijskega načrta, in sicer je razkorak najbolj izrazit pri 
metalurških družba JEKLO Štore in ACRONI Jesenice ter pri 
družbi Fiprom. 

Metalurške družbe pa so v primerjavi s projekcijo vrednostne 
prodaje študije PHARE tako v letu 1994 kot tudi v letu 1995 
presegle načrtovano vrednostno prodajo, in sicer v letu 1994 za 
27 % in v letu 1995 za 43 %. 

1994 1995 1996 plan 

97 Projekcija 
PHARE Realiza. 

Projekcija 
PHARE Realiza. 

Projekcija 
PHARE Realiza. 

ACRONI 173.110 191.521 195.508 254.396 206.769 195.620 272.189 
METAL* 83.271 150.546 96.753 184.324 112.221 129.191 136.518 
JEKLO* 54.205 53.705 55.295 57.321 62.965 42.616 64.011 

SKUPAJ 310,586 395.772 347,556 496,041 381.955 367,426 472,718 
SLO 147.072 169.518 143.148 184.485 147.018 135.947 132.361 

IZVOZ 163.514 226.254 204.408 311.556 234.937 231.478 340.357 
' glede ni danaSnjo organiziranost je (o ena družba Metal Ravne s PE Štore 

Tabela 13: Primerjava realizacije vrednostne prodaje s projekcijo študije Phare (Metalurgija), v 00(1 DEM 
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Tabela 14: Primerjava realizacije vrednostne prodaje s sanacijskim načrtom (predelovalne družbe), v 000 DEM 

Realizacija 
1995 ' 

Realizacija 
1996 

Indeks 
Real.96: 
Real95 

Plan 1997 

LIVARSTVO 35,315 37,221 105,4 38.962 

JEK.LOLIVARNA 22,877 24,852 109 23.413 
VALJI 12.438 12.369 99 15,549 

STROJEGRADNJA 88,021 91,761 104,2 96,620 

STO Ravne 53,476 57,639 108 65,306 
NOŽI Ravne 11,474 11,62S 101 12,940 

ARMATURE Muta 13,896 13,758 99 15,015 

ITRO Store 6,166 5,445 88 - 

TIO Lesce 3,008 3,291 109 3,360 

PREDELAVA ŽICE 89,049 82,715 93 94,223 

FIPROM Jesenice 47,751 44,987 94 53,109 
VERJGA Lcscc 21,493 17,081 79 18,825 

PLAMEN Kropa 12,598 13,983 111 14,990 

TOV1L Ljubljana 7,208 6,664 92 7,299 

Predelovalne družbe Slovenskih železarn so za vrednostno 
prodajo načrtovano v osnovnem sanacijskem načrtu zaostale v 
povprečju za okoli 28 %. 

Realizacija v letu 1996 je bila zaradi recesije in naših slabosti 
(zamude pri investicijah, prepočasno izvajanje procesa 
prestrukturiranja...) bistveno manjša od načrtovane. Zaradi 
ponovne tržne konjunkture in uspešnega dokončanja investicij 
predvidenih v študiji Phare ter delno zaključene sanacije 
predelovalnih družb, za leto 1997 načrtujemo povečanje prodaje 
za 21 %, na 703 mio DEM. 

3.5.4. Nabava 

Za metalurške družbe so značilni visoki materialni stroški, zato je 
nabavna funkcija ob pomanjkanju likvidnostnih sredstvih zelo 
pomembna. V obdobju od leta 1991 do 1993 smo imeli v Slovenskih 
železarnah moteno oskrbo s potrebnimi vložki, kar je bilo predvsem 
posledica slabe finančne situacije. 

Zaradi odprte kreditne linije v letu 1993 se je izboljšala plačilna 
sposobnost Slovenskih železarn in s tem je bila tudi oskrba z 
repromateriali zadovoljiva. 

V letu 1993 se je nabava t.i. strateških surovin (jekleni odpadek, 
legirani odpadek, grafitne elektrode, ferolegure, ognjevarni mate- 
rial, toplo valjana žica, zemeljski plin in električna energija) vršila 
preko koncema, in sicer z namenom, da bi se izkoristile vse 
prednosti in ugodnosti, ki jih ima velik in stalen kupec, saj so pri 
nabavi omenjenih surovin zelo pomembni obseg, kontinuiteta in 
način plačila. 

Ker pa izvajanje nabavne funkcije preko koncema zaradi 

operativnih težav ni preneslo željenih rezultatov, se je po sklepu 
uprave koncema v letu 1994 nabavna funkcija prenesla nazaj 
na posamezne družbe, pri tem pa se je za potrebe zagotavljanja 
skupnega nastopa in usklajevanja nabave v okviru Slovenskih 
železarn formirala koordinacijska skupina za nabavo strateških 
surovin. 

Ker so Slovenske železarne na področju jeklenih odpadkov, 
ognjevarnih materialov in deloma ferolegur izgubile nabavni trg 
na področju bivše Jugoslavije, so morale povečati uvoz iz 
zahodnih tržišč. V letu 1996 je bila struktura nabave po tržiščih 
sledeča: 60 % uvoz ter 40 % nakupi na slovenskem tržišču. 

Za nabavni trg strateških surovin je bilo v preteklem obdobju 
značilno tudi nihanje cen na svetovnem trgu, predvsem legiranega 
odpadka, niklja in legur ter občasno pomanjkanje zadostnih 
količin. 

3.5.5. Zunanjetrgovinska bilanca 

Slovenske železarne imajo kljub bazičnemu značaju proizvodnje 
in veliki vezanosti na uvoz strateških surovin pozitivno 
zunanjetrgovinsko bilanco in so neto izvozniki. 

V letu 1996 so Slovenske železarne uvozile za 188,1 mio DEM 
ter izvozile za 354,8 mio DEM proizvodov. Stopnja pokritja z 
izvozov je znašala 1,89. Povprečna stopnja pokritja uvoza z 
izvozom v obdobju od leta 1993 - 1996 je bila 1,6. 

3.5.6. Tržno prestrukturiranje 

Slovenske železarne so usmerile velike napore tudi v iskanje 
novih trgov, zlasti v Zahodni Evropi in uspele v nekaj letih (od 
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leta 1991-1996) delež izvoza v skupni realizaciji vrednostne 
prodaje dvigniti iz 28 % v letu 1991 na 61 % v letu 1996. 

Takšen preboj na tuje trge je bilo možno realizirati le s selektivno 
opredelitvijo trgov z možnostjo plasmaja izdelkov z višjo dodano 
vrednostjo. 

Slovenske železarne so leta 1996 78 % svojega vrednostnega 
izvoza realizirale na trgih Evropske unije, in sicer je Nemčija 
naš največji zunanjetrgovinski partner s 33 % od celotnega 
izvoza, sledi Italija z 19 % in Avstrija z 10 %, kar 10 % 
celotnega izvoza pa Slovenske železarne realizirajo na trgih 
ZDA, kjer se naš tržni delež iz leta v leto povečuje. 

Slovenske železarne si s svojimi visokokvalitetnimi izdelki uspešno 
utirajo pot tudi na ostala tržišča Evropske unije ter tržišča 
Centralne in Vzhodne Evrope, kjer smo v razmeroma kratkem 
času uspeli najti tržne niše in deloma nadomestiti izpad izgube 
jugoslovanskega trga. 

3.5.7. Lastna prodajna mreža 

V sanacijskem načrtu so Slovenske železarne dale pomemben 
poudarek izgradnji lastne zunanjetrgovinske mreže ter oblikovanju 
enotne prodajne in nabavne politike ter enotnemu in organizira- 
nemu nastopu na tujih tržiščih in tudi domačem tržišču. 

Slovenske železarne so tako v obdobju od leta 1992 do danes 
uspele organizirati lastno zunanjetrgovinsko mrežo, ki jo sestavljajo 
ustanovljena podjetja in predstavništva Slovenskih železarn v 
tujini. 

Slovenske železarne imajo ustanovljena trgovska podjetja v tujini, 
in sicer v Nemčiji - KOPO West, (100 % lastniški delež), v 
Avstriji - IUENNA (74 % lastniški delež), v Italiji - ROBO (40 % 
lastniški delež) in v ZDA - KOPO INTERNATIONAL (75 % 
lastniški delež) ter predstavništvo v Budimpešti na 
Madžarskem. Skupaj s podjetjem Kovintrade pa SŽ zastopajo 
svoje tržne interese na trgu Ruske federacije in bivših držav 
Sovjetske zveze, Češke, Slovaške in Kitajske, s podjetjem Iskra 
sistemi pa na trgu Turčije. 

Osnovni namen zunanjetrgovinske mreže je zagotavljanje 
enotnega in organiziranega nastopa na tujih tržiščih ter oblikovanje 
enotne prodajne politike s poudarkom na čim večjem deležu 
direktne prodaje končnim porabnikom in nuđenje kvalitetnega 
prodajnega servisa kupcem ter oblikovanje enotne nabavne 
politike s ciljem zniževanja deleža posrednikov na uvozni strani. 

Poleg omenjenih trgovinskih podjetij pa imajo Stovfflv^pčple^rne 
v tujini ustanovljeno tudi proizvodno podjetje (proizvodnja in prodaja 
varilnih materialov), in sicer na Poljskem - METALVVELD (59 % 
lastniški delež). 

Z ukrepi sprejetimi v letu 1995 ter začrtanimi strateškimi 
usmeritvami izvajanja agresivnejšega marketinga tudi za 
predelovalne družbe, Slovenske železarne načrtujejo, da bodo 
izvoz preko lastne prodajne mreže še povečevale in na ta način 
okrepile svoje tržne deleže na dosedanjih tržiščih ter pridobile še 
nove trgel 

3.6. KADROVSKO-SOCIALNI UKREPI 

Sanacijski program, ki ga je sprejela vlada RS, je predvideval v 
končni izvedbi 9.394 zaposlenih konec leta 1995. Za ta program 
je bilo predvidenih 37 mio DEM. Poleti leta 1994 je bila podpisana 
pogodba z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, ki je 
za dopolnjen program predvidela 5.361 mio SIT. 

V osnovnem sanacijskem programu je bil poudarek na pasivnih 
oz. odprtih oblikah reševanja trajno presežnih delavcev, ter na 
dokupih delovne dobe z namenom upokojitve. Ti dve obliki sta bili 
res prevladujoči v letih 1991 (1 leto pred sanacijo) in 1992. Leto 
1993 pa predstavlja premik k aktivnim oblikam - samozaposlitve, 
zaposlitve pri drugem delodajalcu, s čemer smo se v celoti vključili 
v politiko ohranjanja delovnih mest. 

Od leta 1992 do 1996 je Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve sofinanciralo 4.953 trajno presežnih delavcev, od tega je: 

- 2.883 delavcev končalo v odprti brezposelnosti, oziroma njihove 
nadaljne zaposlitve nismo spremljali 
- 1.939 delavcev bilo aktivno rešenih s samozaposlitvijo, oziroma 
zaposlitvijo pri drugem delodajalcu 
- 131 delavcem bila dokupljena delovna doba 

Poleg tega je bilo 1.271 delavcev prekvalificiranih, ministrstvo pa 
je tudi tri leta in pol sofinanciralo 450 invalidov. 

Skupna vsota sofinanciranih sredstev za realizacijo takega 
socialnega programa je bila 3.880 mio SIT. 

V sistemu SŽ smo v tem obdobju zmanjšali število zaposlenih za 
5.946, kar je konec leta 1996 že pomenilo skoraj 1.700 pod 
številom določenim s sanacijskim programom. Skupno zmanjšanje 
je v petletnem obdobju doseglo 43. 6 %. 

Tabela 15: dihanje zaposlenih v SŽ od leta 1992-96 

1.1. 
1992 

31.12. 
1992 

31.12. 
1993 

31.12. 
1994 

31.12. 
1995 

31.12. 
1996 

Zmanjšanje 92-96 
Plan 

31.12.97 število % 

Lokaciia Jesenice 4.183 3.780 3.447 3.074 2.716 2.535 -1.648 39,4 IO
 

co
 

GO
 

Lokacija Ravne 4.846 4.621 4.296 3.649 3.571 3.358 -1.488 30,7 3.200 
Lokaciia Store 2.655 2.126 1.771 1.282 1.209 1.016 -1.639 61.7 1.011 
Venca + TIO 892 S70 707 726 6S4 422 -470 52.7 339 
Plamen 434 372 318 238 219 221 -213 49.1 193 
Tovil 2-48 163| 128i 111 108 101 -147 59.3 92 
Žična 350 288 207i 189 0 0 -350 100.0 0 
Koncem - Kopo 35 35 162 36 41 44 9 -25.7 51 

Skupaj SŽ 13.643 12.255 11.036 9.305 8.548 7.697 -5.946 43,6 ' 7.274 
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Razlogi za večje zmanjšanje ležijo seveda v tem, da nismo v 
celoti izpolnili ciljev na področju prodaje in rezultatov zastavljenih 
s sanacijskim programom in ugotovitvami študije Phare. 

V zadnjem obdobju se je kot najtežja pokazala invalidska 
problematika. V Slovenskih železarnah samo imeli ob koncu leta 
1996 1.086 invalidov, kar predstavlja 14.1 % vseh zaposlenih. 
Kar 527 presežnih delavcev-invalidov je na čakanju v namenskih 
podjetjih. Z izdelavo projekta smo na tem področju postavili cilje 
za vsaj delno ublažitev problema. 

Vsebinsko je edini večji odmik od sanacijskega programa manjše 

število dokupov delovne dobe ter večje število aktivnih oblik 
reševanja. 

Rezultati kadrovskega prestrukturiranja se niso bistveno odrazili 
v izobrazbeni strukturi, čeprav je delež kadrov z višjo in visoko 
izobrazbo v rahlem porastu (imamo 23 dr. znanosti, 12 magistrov 
in 349 delavcev z visoko šolo). 

Delež lastnih sredstev za sprejete socialne programe je bil v 
posameznih letih različen. Gibal se je od 20 % v letih 92 in 93, do 
50 % v letu 1996 in delno že v letu 1995, ko so delavci začeli 
zahtevati izključno zakonske odpravnine. 

Tabela 16: Način reševanja trajno presežnih delavcev v Slovenskih železarnah v obdobju sanacijskega programa 1992-96 

Odprta 
brezpos. 

Samo- 
zaposl. 

Drugi 
delodajal. 

V 

Dokupi SKUPAJ Prekvalifik. 

lokacija Jesenice 
Število 
% 

747 
56,2 

345 
26,0 

235 
17,7 

2 
0,1 

1.329 
26,8 

197 
23,3 

lokacija Ravne 
število 
0 f 70 

418 
39,3 

307 
28,9 

293 
27,6 

45 
4,2 

1.063 
21,5 

372 
29,3 

lokacija Štore 
število 
% 

1.029 
72 2 

306 
21.5 

77 
5,4 

14 
1.0 

1.426 
28,8 

690 
46,4 

ostale družbe 
število 
0 ' 70 

689 
60.7 

91 
8.0 

285 
25,1 

70 
6,2 

1.135 
22,9 

12 
0.9 

skupaj SZ 
število 
% 

2.883 
58,2 

1.049 
21,2 

890 
18,0 

131 
2,6 

4.953 
100,0 

1.271 
100,0 

Slika 4: Gibanje zaposlenih v Slovenskih železarnah 

Za primerjavo pa prikazujemo tudi gibanje zaposlenih v jeklarski poročilu Eurofera za leto 1995. 
industriji v državah Evropske unije. Graf je povzet po letnem 
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Slika 5: Gibanje zaposlenih v jeklarski industriji v državah EU 
i vajlio ilinlogsi iJi 

EMPLOYEES IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY : 1975 - 1995 
J 

o—1 

1975 1980 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
1995: provisional 

4. DRUŽBE V MIROVANJU IN DRUŽBE V 

LIKVIDACIJI (T. 1. "MRTVE DRUŽBE") 

V poslovnem sistemu Slovenskih železarn imamo 18 mrtvih 
družb, ki so v različnih fazah ukinjanja. Skupne značilnosti vseh 
teh mrtvih družb so: 

- vse, razen ene, imajo blokirane žiro račune, 
- družbe nimajo več zaposlenih delavcev, posamezne posle pa 
opravljajo zaposleni v drugih družbah poslovnega sistema ali 
najeti računovodski servisi, 
- družbe ne opravljajo več proizvodne ali storitvene dejavnosti, 
za katere so bile ustanovljene 
- premoženje, s katerim razpolagajo te družbe, je minimalno, 
razen nekaterih izjem, ki bodo opisane v nadaljevanju. Nekaj tega 
premoženja se je dezinvestiralo, nekaj pa je bilo prenešenega na 
žive družbe, ki delno nadaljujejo dejavnost ali to premoženje 
uporabljajo pri opravljanju svoje dejavnosti, 
- pomembna značilnost teh družb je, da je v veliki večini eden 
največjih upnikov država ter ZPIZ, saj v skupnem znašajo te 
obveznosti 2.062 mio SIT, 
- glavna značilnost pa so seveda višje obveznosti od terjatev, ki 
so v glavnem dvomljive in neizterljive ali v tožbah, in premoženja, 
ki ga je možno dezinvestirati in sredstva nameniti za pokrivanje 
obveznosti do upnikov. 

Na osnovi vpogleda v zbirno bilanco stanja vseh družb v ukinjanju, 
ki izkazuje: 

Stalna sredstva 
Gibljiva sredstva 
Obveznosti 

8.531 mio SIT 
1.920 mio SIT 
3.503 mio SIT 

Razlika (Trajni kapital) 6.948 mio SIT 

bi lahko sklepali, da premoženje na aktivni strani zadostuje za 
pokrivanje obveznosti. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da tržna 
vrednost premoženja ni določena in jo bo v trenutku prodaje 
določil in potrdil trg ter da v obveznostih niso upoštevane zamudne 
obresti, ki bodo znane ob poplačilih. 

Za likvidacijo mrtvih družb bi bilo potrebno predvsem zagdtoviti 
finančna sredstva ali pa sprejeti sklepe o stečaju, z upoštevanjem 
zatečenega trenutka stanja, ki zaenkrat ne omogoča v vseh 
primerih izvedbe stečaja. 

4.1. PREGLED STANJA PO POSAMEZNIH DRUŽBAH 

4.1.1. Lokacija Jesenice 

- Železarna Jesenice, d. o. o. 

Železarna Jesenice je skladno s sanacijskim programom 
Slovenskih železarn prenehala s svojim poslovanjem s 1.1.1993. 
Vendar pa je prehodno obdobje, ko se družbe, ki so se ustanovile 
na osnovah Železarne Jesenice in pričele s samostojnim 
poslovanjem, trajalo skoraj še celo leto 1993. V letu 1994 se je 
zaradi slabe ekonomske situacije celotnega sistema Slovenskih 
železarn, ko so se zaradi objektivnih razlogov sanacijska gibanja 
šele začela tudi odvijati, vsa pozornost in investicijska sredstva 
posvečala novim družbam, s ciljem ohraniti čim več delovnih 
mest ter obdržati železarsko dejavnost tudi v samostojni Sloveniji. 
Iz navedenih razlogov so obveznosti, ki so ostale na Železarni 
Jesenice ostajale nespremenjene oz. so se zaradi revalorizacije 
in obresti celo povečale. 

Obveznosti družbe znašajo na dan 31.12.1996 1.786 mio SIT. 
Družba ima blokado v višini 486 mio SIT. 

Premoženje družbe je ostalo v obdobju do leta 1996 praktično 
nedotaknjeno zaradi velike ovire, ki jo je postavljala hipoteka 
Gorenjske banke nad celotnim premoženjem Železarne Jesenice. 
To premoženje tudi doslej ni bilo možno oz. smiselno parcelirati, 
saj prepis v zamljiški knjigi ni bil mogoč. O večjih dezinvesticijah, 
ki bi jih namenili poravnavanju obveznosti, doslej ne moremo 
govoriti. V letu 1996 je bilo največ dela opravljenega na področju 
razčiščevanja bilančnih postavk, statusnega urejanja družbe 
Železarna Jesenice ter z njo povezanih ostalih družb na lokaciji 
in na pravnem področju, saj je Železarna Jesenice obremenjena 
s preko 400 zadevami na gospodarsko-pravnem področju ter 
660 zadevami na delovno-pravnem področju. 
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O razrešitvi stanja družbe (njeni likvidaciji ali stečaju) ne moremo 
razpravljati brez finančnih sredstev za pokrivanje obveznosti, o 
stečaju pa ne pred dokončno statusno ureditvijo vseh družb na 
lokaciji. 

- S.E.I.K.O. ŽJ, d. o. o. Jesenice 

Družba je prenehala z opravljanjem proizvodne dejavnosti s 
15.7.1995. Del dejavnosti je prenesla na družbo Acroni (izdelava 
rezervnih delov in vzdrževanje), del dejavnosti pa je bil ukinjen 
(strojegradnja). Družba je vse preostalo poslovno nepotrebno 
premoženje prodala na obročno odplačilo, kar pa ne zadostuje 
za poravnavo vseh obveznosti. V nasprotnem primeru bi lahko 
prenesla terjatve in obveznosti na eno od živih družb, s čimer bi 
bili izpolnjeni pogoji za njeno likvidacijo, kar je tudi planirano. 

- ŽJ Rentax, d.o.o., ŽJ Varing, d.o.o., ŽJ ERC, d.o.o., ŽJ Hrast, 
d. o. o. 

Družbe se na osnovi sklepov skupščin z dne 30.10.1995, 16.10., 
11.12. in 29.3.1995 pripojujejo družbi Meting z vsem svojim 
premoženjem, terjatvami in obveznostmi s 1.1.1996, ŽJ Hrast, 
d.o.o. pa s 1.7.1995 > 

Postopki so na registrskem sodišču pričeti, dokumentacija 
vložena, revizije opravljene, čakajo pa na vrstni red za vpis v 
register. Dejanske pripojitve ne more biti pred sklepom sodišča. 

- Ž J Si ko, d.o.o. » 

Družba se pripojuje z vsemi terjatvami in obveznostmi družbi 
Fiprom s 1.1.1996. Sklep skupščine družbe Siko o pripojitvi je bil 
sprejet 13.10.1995. Pripojitev čaka na vpis na registrskem sodišču. 

- ŽJ Steellrans, d.o.o. 

Družba se v celoti z vsem premoženjem, terjatvami in 
obveznostmi pripojuje družbi Acroni s 1.1.1996. 

Sklep skupščine družbe Steeltrans in skupščine družbe Acroni 
je bil sprejet 13.10.1995. Datum na povedane pripojitve je 1.1.1996, 
vendar še vedno čaka na vpis na registrskem sodišču. 

4.1.2. Lokacija Ravne 

- Železarna Ravne, d.o.o. 

Železarna Ravne, d.o.o. je ostanek družbe, iz katere so bile 
ustanovljene ostale družbe na lokaciji. Bilanca je prečiščena, prob- 
lem pa predstavlja vir sredstev za pokrivanje starih obveznosti iz 
naslova davkov in prispevkov. Možnost za likvidacijo družbe so 
v razdelitvi njenih obveznosti na živeče družbe na lokaciji Ravne, 
vprašljiva pa je likvidnostna sposobnost teh družb za prevzem 
obveznosti ter njihove možnosti za preživetje ob tako visokih 
obremenitvah, saj kar 668 mio SIT predstavljajo obveznosti do 
države iz naslova davkov in prispevkov. Blokada žiro računa 
znaša 394 mio SIT. 

Na lokaciji Ravne enako kot na lokaciji Jesenice potekajo 
pripojitveni procesi za mirtve družbe, in sicer: 

- ŽR Zaščita, d.o.o. in ŽR Poslovni servis, d.o.o. 

Družbi sta bili na osnovi sklepov skupščin v letu 1996 pripojeni k 
družbi Metal. Pripojitve so tudi pravno izpeljane in potrjene s strani 
registrskega sodišča. 

- ŽR Translog, d.o.o. 

Družba bo na osnovi sklepa Upravnega odbora pripojena družbi 
Metal. Pripojitev je vložena z vso potrebno dokumentacijo na 

registrsko sodišče, odločba o pripojitvi še ni izdana. 

- ŽR VIP, d.o.o. 

Družba je na lokaciji Ravne opravljala dejavnost vzdrževanja, ki 
je bila v letu 1995 privatizirana. Blokada žiro računa za davke in 
prispevke znaša 24 mio SIT, družba še ni revidirana, odločitve o 
pripojitvi eni od živih družb še ni. Predlagana je bila pripojitev 
družbi Stroji in oprema, d.o.o. Ravne, vendar zaradi finančnih 
težav te družbe ni bila konkretno izpeljana. Glavna naloga v letu 
1997 je poglobljena analiza stanja družbe VIP in na tej osnovi 
odločitev o njeni usodi. 

- De Profundis, d.o.o. Ravne 

Družba se je v letu 1997 pretežno privatizirala, del njene dejavnosti 
in premoženja pa so prevzele obstoječe družbe na lokaciji Za 
družbo je bila prvotno predvidena pripojitev k Metalu Ravne, 
vendar pa je zaradi precejšnjega negativnega rezultata iz naslova 
prodaje premoženja primernejša likvidacija družbe. K likvidaciji 
se bo lahko pristopilo takoj po ureditvni nekaterih denaciona- 
lizacijskih zahtev ter razrešitvi kulturno-varstvene opredelitve 
gradu Javornik, za katerega je kupec že plačal tudi del kupnine. 

4.1.3. Lokacija Štore 

- Vdrževanje Štore 

Družba Vzdrževanje je prenehala s poslovanjem s 1.1.1995, 
dejavnost, ki jo je opravljala, se je privatizirala, del delavcev 
prezaposlilo, del pa kot tehnološki presežek poiskalo zaposlitev 
pri drugih delodajalcih. Družba nima več zaposlenih delavcev, je 
pa še vedno obremenjena s 23 invalidi, za katere mora zagotavljati 
sredstva za nadomestila plač. Največji problem, s katerim se 
srečuje družba, pa je visoka blokada žiro računa, med katero so 
ena pomembnejših postavk neplačani prispevki in davki iz osebnih 
dohodkov. 

V letu 1996 je bilo opravljeno čiščenje bilanc ter pravno zavarovanje 
terjatev družbe. Premoženje je bilo v letu 1995 v glavnem 
odprodano, preostali del pa prenešen na Metal PE Štore in Ingstor 
Štore, ki bo tudi prevzemnik preostalih obveznosti in terjatev 
pred likvidacijo družbe. Planirana likvidacija na dan 30.6.1997. 

4.1.4. Žična Celje, d.o.o. 

Na osnovi sklepov Upravnega odbora SŽ d.o.o. z dne 1.9.1994 in 
2. seje Nadzornega sveta SŽ d.d. z dne 28.2.1995 se je družba 
Žična z dne 30.4.1995 radelila na manjše zaokrožene celote in 
kot taka prodala brez pripadajočih terjatev in obveznosti. Na 
prvotni Žični so ostale zatečene terjatve in obveznosti, ki se 
postopno pokrivajo. 

V času likvidacije družbe je bilo opravljenega veliko dela v glavnem 
na področju parcelacije prodanega premoženja, ureditve razmerij 
z novimi lastniki na lokaciji bivše Žične ter razčiščevanju terjatev 
in obveznosti družbe. 

Na družbi je ostalo za 130 mio SIT neprodanega premoženje, ki 
je v fazi prodaje. Po končani prodaji je po prevzemu preostalih 
obveznosti in obvestilu upnikov o prevzemniku dolga, možna 
likvidacija družbe z datumom 30.9.1997. 

4.1.5. SŽ PFJ, d.o.o. in SŽ PFP, d.o.o. 

Ti dve družbi sta nastali kot pravi naslednici Interne banke SŽ. Že 
dve leti v glavnem mirujeta, glavno delo pa je bilo opravljeno ob 
zaključku leta 1994, ko se je pristopilo k čiščenju bilanc in z njimi 
povezanim čiščenjem odnosov med družbami PFJ in PFP ter 
ostalimi družbami v sistemu Slovenskih železarn. To čiščenje je 
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sovpadalo s sklepi Vlade RS o kapitalizaciji določenih obveznosti, 
tako da je ostala glavna ovira za likvidacijo družb blokada, katere 
glavni element so bile obveznosti do Javnega podjetja za blagovne 
rezerve RS ter obveznosti do Agencije za sanacijo bank iz naslova 
kreditov in garancij Ljubljanske banke. V letih 1995 sta se tudi ta 
dva problema razrešila, preostale obveznosti družbe PFP so se 
prenesle na družbo PFJ, tako da so vzpostavljeni pogoji za 
pričetek postopka likvidacije družbe PFP v letu 1997. 

4.2. NADALJNE AKTIVNOSTI 

V letu 1996 je prišlo do dokončne ukinitve dveh družb v poslovnem 
sistemu Slovenskih železarn, na izdajo odločbe o pripojitvi pa 
čaka še sedem družb, ki naj bi dobile soglasje v letu 1997. 
Predvidoma bo v letu 1997 likvidnih pet družb, razen, če se 
občutno spremeni poslovna politika oziroma interes po ohranitvi 

teh družb. 
(lit Sffld ilBilVf. 

Nadaljnje aktivnosti v smeri razrešitve oz. ukinitve preostalih štirih 
družb (Železarne Jesenice d.o.o., ŽR VIP Ravne, d.o.o., 
Železarne Ravne, d.o.o. in SŽ PFJ, d.o.o.) pa so naslednje: 

- Družba ŽR VIP Ravne, d.o.o. je potrebna detaljne analize in 
aktivnega pristopa. Na osnovi le-tega bo sprejet način ukinitve 
družbe 

- Družba SŽ PFJ, d.o.o. Ljubljana predvidoma zaenkrat ne bo 
ukinjena 

- Družba Železarna Jesenice, d.o.o. in Železarna Ravne, d.o.o. 
zaradi velikega obsega obveznosti in precejšnjega premoženja, 
ki je v postopku dezinvestiranje, ter nekaterih statustnih neureje- 
nosti, ki so ravno tako v postopku, na kratki rok ni mogoče ukiniti. 

Tabela 17: Pregled odloženih davkov in prispevkov za leti 1990 in 1991 (v blokadi), v (MM) SIT 

družba 
davki in prispevki proračuna davki in prispevki ZPIZ 

knjigovodska 
vrednost 

vrednost na APN1 
z obr. obrestmi 

knjigovodska 
vrednost 

vrednost v blokadi 
z obr. obrestmi 

Železarna Jesenice 

Železarna Ravne 

ŽŠ Jeklo Štoic 

ŽŠ Vzdrževanje Štore 

ŽŠ ingstor Štore 

ŽŠ Valji Štore 

88.353 

540.339 

I48.677 

58.261 

19.036 

19.901 

312.895 

540.354 

139.358 

28.464 

13.225 

19.902 

109.486 

254 863 

50.447 

42.015 

11.675 

24.594 

410.987 

423.157 

92.683 

37.146 

18.756 

24.594 

SKUPAJ 874.567 1.054.198 493.080 1.007.323 

5. DOSEŽENI REZULTATI SANACIJE 

Sprejete obveze in cilji vodstva Slovenskih železarn, kakor tudi 
vsi predlagani ukrepi potrebni za izvedbo finančne sanacije so 
bili vgrajeni v planirane bilance uspeha za obdobje 1992-95. 
Dosledno izvajanje teh ukrepov je vgrajeno tako v višino prihodkov 
iz poslovanja, kakor v zmanjšanje vseh vrst stroškov. Bilance 
sredstev v projekt sanacije niso bile vključene. 

5.1. USPEH POSLOVANJA 

Sanacijski program je, ob izpolnitvni vseh predlaganih ukrepov, 
predvideval negativni izid poslovanja železarn za leti 1992 in 
1993 ter pozitivnega od leta 1994 dalje. V letu 1993 se je izkazalo, 
da so bili s sanacijskim načrtom zastavljeni preveč optimistični 
cilji. Zamik v izvajanju finančne, tržne in tehnološke sanacije se je 
odražal tudi v zamiku doseganja planiranih rezultatov. Zaradi 
kasnitve planiranih učinkov je vodstvo Slovenskih železarn ob 
koncu leta 1993 izdelalo dopolnitev sanacijskega načrta, ki je 
predvidevala negativni rezultat še v letih 1993 in 1994. 

V februarju 1994 je firma Sofres Conseil v okviru projekta PHARE 
izdelala tudi študijo "Tehnološka in tržna sanacija Slovenskih 
železarn", ki pa je predvidela negativen rezultat tudi še v letu 
1995 in 1996. Uspeh poslovanja je tako potrebno analizirati skozi 
spekter vseh treh študij. 

Železarne so v letu 1992 dosegle katastrofalen poslovni rezultat, 
saj je delež izgube v prihodku znašal 64 % vse njegove višine. V 

obdobju 1993-95 seje delež izgube stalno zniževal od 25 % v letu 
1993, na 9 % v letu 1995. 

V tem pogledu leto 1996 predstavlja odmik od trenda prejšnih let, 
saj se je izguba v primerjavi z letom 1995 povečala na 14 % 
kosm. donosa. Vendar pa je ob tem potrebno upoštevati dva 
elementa. Leto 1995 je bilo zaradi tržnih razmer - močne 
konjunkture - "nenormalno", tako da je poslabšanje tržnega 
položaja v letu 1996 v bistvu pomenilo samo normalizacijo razmer. 
Drug element, ki ga je potrebno upoštevati pri analizi leta 1996 pa 
je vpliv "čiščenja bilanc" v letu 1996. 

Revizija poslovanja knjig Slovenskih železarn je v preteklih letih 
pokazala, da so nekatere kategorije v poslovnih knjigah (zlasti 
zaloge in deloma tudi osnovna sredstva) vrednotene previsoko. 
Zato je bila ena od nalog poslovodstev družb v letu 1996 tudi 
ugotavljanje realnih vrednosti. Te aktivnosti "čiščenja bilanc" pa 
so neposredno vplivale na poslabšanje rezultata poslovanja preko 
prevrednotenj zalog in ni^je obračunane revalorizacije posameznih 
postavk, kar dopuščajo tudi obstoječi računovodski predpisi. 
Ocenjujemo, da je iz tega naslova nastalo kar 30 % vse nastale 
izgube v letu 1996. 

Če rezultat poslovanja pogledamo v primerjavi s celotnim 
obdobjem sanacije in ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev, 
je trend zmanjševanja izgube še vedno prisoten. 

Podadti veljajo za seštevek vseh proizvodnih družb, v okviru 
katerih se rezultati med posameznimi proizvodnimi sklopi 
(metalurgija, strojegradnja, livarstvo in predelava) razlikujejo. Ker 
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je bil poudarek dan predvsem sanaciji metalurgije, prikazujemo 
dosežene rezultate tega programa ločeno. 

Metalurgija kot celota je sanacijski načrt uresničila uspešneje kot 
ostali programi. V letu 1995 se je že močno približala planskim 
ciljem, postavljenim v dopolnitvah sanacijskega načrta, predvsem 
pa rezultatom, ki jih predvideva študija PHARE. 

Ob tem velja pripomniti, da je ta študija v svojo prognozo poslovanja 
za leto 1994 že vključita potrebno dokapitalizacijo družbe Jeklo 

Štore v višini 50 mio DEM. Po njenih ugotovitvah je ta 
dokapitalizacija za Jeklo Štore življenjskega pomena, zato je bila 
že kot osnovna predpostavka vključena v vse nadaljne izračune. 
Vlada Republike Slovenije tega predloga dokapitalizacije ni 
sprejela, vendar pa so bili cilji študije kljub temu doseženi. Za leto 
1996 pa ugotavljamo, da je prišlo do zaostajanj pri doseganju 
rezultatov projekcije Phare v družbi Acroni Jesenice in pa 
štorskem obratu družbe Metal, medtem ko je obrat Ravne 
posloval bolje od projekcije. 

Slika 7: Gibanje deleža izgube v kosmatem donosu Slovenskih železarn v obdobju 1991-96 in načrt za leto 1997 

- leto 1991 prikazujemo zato, ker je bilo v tem letu izvedeno podržavljenje SŽ. 

Primerjava strukture doseženih stroškov s planiranimi kaže, da 
prihaja do razkoraka me planiranim in dejanskim uspehom 
predvsem na področju stroškov materiala in storitev. Delež teh 
stroškov v kosmatem donosu se sicer v celotnem obdobju 
sanacije znižuje, saj je v letu 1996 znašal 74 %, kar pomeni v 

primerjavi z letom 1992 izboljšanje (znižanje) za 4 odstotne točke. 
Problematični pa so stroški plač, ki so po svoji naravi fiksni, 
vendar pa njihov delež v kosmatem donosu navkljub naraščanju 
prodaje in padanju števila zaposlenih stragnira. 

< 
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5.2. SREDSTVA IN VIRI 
! ."C -X : 

S pogodbo 8" pT&nosu družbenega kapitala ja marca 1991 
Rupublika Slovenija postala 100% lastnik Slovenskih železarn. 
Trajna vloga je ob prenosu znašala 2.542 mio SIT (282,5 mio 
DEM). V procesu izvajanja sanacijskega programa so se 
Slovenske železarne preoblikovale v delniško družbo, pri čemer 
pa je država še vedno večinski lastnik krovnega podjetja 
Slovenske železarne d.d., ki pa je 100% lastnik vseh družb v 
sistemu. 

V strukturi virov sredstev proizvodnih podjetij Slovenskih železarn 
je v obdobju 1992 do 1996 prišlo do bistvene spremembe. Močno 
se je povečal delež lastnih virov v primerjavi z obveznostmi. Na 
strani obveznosti je prišlo do spremembe v višini dolgoročnih 
obveznosti, medtem ko je delež kratkoročnih obveznosti v 
celotnem obdobju sanacije naraščal. Deloma je to posledica 
izvajanja sanacijskih ukrepov vlade, deloma pa notranjih ukrepov. 

Država je z izdajo blaganjiških zapiskov pokrila izgubo iz leta 
1991, medtem ko so podjetja izgubo iz leta 1992 pokrila v breme 
svojih rezerv. V bilancah stanja izkazano povečanje dolgoročnih 
obveznosti konec leta 1993 je nastalo zaradi izdaje obveznic 
Slovenskih železarn v skladu z "Zakonom o jamstvu RS za 
obveznice izdane zaradi sanacije SŽ", s katerimi so bile 

poravnane dogovorjene obveznosti do bančnega sistema. 
Kratkoročne obveznosti pa so narasle zaradi pridobitve dodatnih 
finančnih sredstev na osnovi "Zakona o garanciji RS za kredite 
za trajna obratna sredstva." 

j 'X. 
Zaradi slabe strukture virov sredstev konec let 1993, ko so lastni 
viri predstavljali 38 % obveznosti pa kar 62 % vseh virov, je 
matična družba, SŽ d.d. v letu 1994 sprejela nekatere ukrepe, 
katerih cilj je bil kapitalsko okrepiti proizvodne družbe. S sanacijo 
Podjetja za financiranje jeklarstva in Podjetja za financiranje 
predelave in konverzijo kratkoročnih kreditov RS in dolgoročnih 
obveznosti iz naslova izdanih obveznic v kapitalske vložke se je 
struktura virov sredstev proizvodnih podjetij močno izboljšala. 
Konec leta 1994 so lastni viri predstavljali 63 %, obveznosti pa 37 
% bilančne vsote. Tudi neto zadolženost se je v primerjavi z letom 
1993 zmanjšala od 33 % na 17 % v strukturi virov. 

V letu 1995 so Slovenske železarne pridobile dodatna sredstva 
na osnovi "Zakona o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov 
za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih 
investicijskih del", kar se kaže v povečanju dolgoročnih obveznosti. 
V letu 1996 je prišlo do nadaljnjega povečanja zadolženosti, tako 
preko dolgoročnih kot tudi kratkoročnih obveznosti. Na porast 
zadolženosti je vplival tudi ponovno obujen investicijski ciklus, saj 
je ob koncu leta 1995 in v letu 1996 po daljšem obdobju mrtvila 
spet prišlo do oživljanja investicijske dejavnosti. 
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5.3. DEZINVESTIRANJE 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 61. seji, v decembru 1993, 
sprejela sklep, s katerim je zavezala Slovenske železarne, da z 
dezinvestiranjem v višini 30 mio DEM prispevajo k sanaciji nastalih 
izgub in zagotovijo sredstva za financiranje novih investicij. 
Slovenske železarne so omenjeni sklep v celoti realizirale, sa je 
bilo v letih 1994-95 prodanih za 43.7 mio DEM poslovno 
nepotrebnega premoženja, v letu 1996 pa so bili učinki 
dezinvestiranja naslednji: 

- Odprodaja zemljišč 1,8 mio DEM 
- Odprodaja nepremičnin 11,7 mio DEM 
- Odprodaja osnovnih sredstev in inventarja 1,7 mio DEM 

Skupna vrednost dezinvesticij v letu 1996 znaša 15,2 mio DEM 
(tolarske vrednosti so preračunane po srednjem tečaju DEM za 
leto 1996). Pri tem je potrebno povedati, da so nekatera osnovna 
sredstva, prodana na večletni kredit (3-5 let). 

Problem, s katerim se srečujemo v procesu dezinvestiranja so 
visoke knjigovodske vrednosti, ki so posledica kontinuitete 
računovodskih izkazov iz preteklih let, ko smo zaradi potrebe po 
visoki amortizaciji večkrat prevrednotili osnovna sredstva. Tako 
so praviloma vse cenitve (in seveda izkupički) nižje od knjižne 
vrednosti, kar neposredno vpliva na poslabšanje poslovnih 
rezultatov. 

Po uveljavitvi Zakona o začasni prepovedi razpolaganja s 
premoženjem v lasti Republike Slovenije13, je morala uprava 
Slovenskih železarn d.d. v procesu dezinvestiranja pridobivati za 
sleherno prodajo nepremičnin soglasje Vlade Republike Slovenije. 
To je zavleklo postopek odločanja in oteževalo dogovarjanje s 
potencialnimi kupci. 

Sredstva, ki pritekajo iz izpeljanih dezinvesticij, je Uprava 
Slovenskih železarn d.d. v skladu z zgoraj citiranim sklepom 61. 
seje Vlade Republike Slovenije usmerjala predvsem v obratna 

sredstva, delno pa tudi v financiranje investicij, zlasti tistih, ki niso 
bile predvidene v Zakonu o zagotavljanju sredstev za odplačilo 
kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih 
ivesticijskih del Slovenskih železarn.14 

V obdobju 1994-96 so Slovenske železarne prodale za skupno 
58,9 mio DEM premoženja, ki ni služilo opravljanju osnovnih 
dejavnosti podjetij. Proces dezinvesticij se bo v letu 1997 še 
nadaljeval, vendar v zmanjšanem obsegu, ker so v glavnem že 
izčrpane možnosti odprodaje poslovno nepotrebnega premože- 
nja, ki so v preteklih letih predstavljale pomemben vir financiranja 
Slovenskih železarn. 

Potrebe po finančnih sredstvih so še precejšnje, na voljo pa ni 
dodatnih virov, zato se odpira dilema, ali proces dezinvestiranja 
razširiti tudi na odprodajo posameznih družb sistema. Nadaljni 
proces dezinvestiranja v Slovenskih železarnah bo odvisen od 
stališča, ki ga bo do omenjene problematike zavzela vlada 
Republike Slovenije kot prestavnik večinskega lastnika. 

5.4. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (ISO 9001) 

Kot pogoj za uspešno trženje pa je bila tudi osvojitev certifikata 
9001 in številnih auditov ter proizvodnih certifikatov, ki so dvignili 
nivo kvalitete proizvodnje na raven evropskih standardov in s 
tem Slovenskim železarnam zagotovile dolgoročnejši obstoj na 
zahtevnih zahodno evropskih trgih. 

Slovenske železarne so obvladovanju kakovosti v svojih družbah 
namenile veliko pozornosti. Že kar nekaj časa v posameznih 
družbah koncema poteka proces sistematičnega preurejanja 
poslovnih aktivnosti v smeri prilagajanja standardom ISO. V letu 
1996 so na novo pridobili mednarodne certifikate kakovosti serije 
ISO 9000 v Jeklolivarni Ravne, Nožih Ravne in Tovilu Ljubljana. , 
Do konca leta 1997 pa naj bi postale lastnice certifikatov kakovosti 
že vse družbe koncema Slovenske železarne. 

Tabela 21: Stanje v družbah Slovenskih železarn na področju certifikatov kakovosti 

z. št. 
dnižba 

ocena stopnje dokončanja rok pridobitve 
certifikata 

]. Acroni Jesenice 100% december 95 
2 Metal Ravne 

uskladitev Ravne - Štore 
100% junij 92 

december 95 
3. Plamen Kropa 100% april 95 
4. Armature Muta 100% december 95 
5. Jeklolivarna Ravne 100% junij 96 
6 Tovil Ljubljana 100% september 96 
7. Noži Ravne 100% december 96 
8. STO Ravne 

Nam program, Komp.in servis. Valji 
Stroji 

95% - korektivni ukrepi po presoji 
40% - predpresoja sistema junij 97 

februar 97 
oktober 97 

9. Valji Štore 50% - predpresoja sistema marec 97 junij 97 
10. FIPROM Jesenice 90% - predpresoja sistema marec 97 maj 97 
II. Verica Lesce 20%- reorganizacija in sanacija maj 97 
12. TIO Pnevmatika Lesce 45% - predpresoja sistema maj 97 september 97 

13 Ur. list RS št. 20/95 " Ur. list RS št. 70/94 in 13/95 
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Za v prihodnje pa v Slovenskih železarnah načrtujemo, da bomo 
sisteme kakovosti ISO pričeli nadgrajevati z elementi celovitega 
upravljanja kakovosti TOM. 

6. SKLEPNE UGOTOVITVE 

Doseženi rezultati poslovanja Slovenskih železarn v obdobju 

1992-96 potrjujejo, da je bila odločitev o sanaciji smotrna tako s 
poslovnega, kot tudi širšega socio - ekonomskega vidika. 

Pravilnost odločitve dokazujejo pozitivni trendi na vseh področjih 
poslovanja. 

Tabela 22: Rekapitulacija poslovanja Slovenskih železarn v obdobju 1991-97 

J 

3 1991* 1992 1993 1994 J 1995 1996 

plan j 

1997 

j 
^Proizvodnja jekla ton 374.874 398.024 361.323 411.138 393.869 313.526 385.820; 

prodaja mio SIT 
000 DEM 

10.237 

515.718 

24.452 

469.194 

33.892 

495.339 

42.925 

540.817 

54.185 

655.508 

52.103 

579.122 

66.739 

702.539! 

Struktura prodaje 

fv%) 

Slovenija 

izvoz 

57 

43 

57 

43 

51 

49 

45 

55 

40 

60 

39 

61 

31 

69 

Rezultati 
poslovanja 
- celotni dobiček 

- neto finančni 
stroški 

mio DEM 

% v 
kosm.d. 

mio DEM 

%v 

kosm.d. 

-220,1 

-40 

92,6 

" 

-363,2 

-64 

145,8 

26 

-129,1 

-25 

45,6 

9 

-84,4 

-15 

23,5 

4 

-44,0 

-7 

25,4 

4 

-81,5 

-14 

34,0 

6 

■°:o 

jzaposleni 31.12. 

1 

13.453 11.547 11.036 9.312 8.548 7.697 7.274 

* - leto podržavljenja Slovenskih železarn 

V obdobju sanacije je vrednost prodaje stalno naraščala. V letu 
1996 je bil sicer zabeležen padec prodaje glede na leto 1995, 
vendar pa je bil ta padec posledica močne konjunkture v letu 
1995, ki je povzročila močan porast prodaje. Naraščanje obsega 
prodaje je deloma posledica višjega nivoja cen v letih 1994 in 
1995, deloma pa tudi strukturnega premika v proizvodnem 

asortimanu v korist kvalitetnejših izdelkov višjega cenovnega 
razreda. 

Strukturni premik potrjuje tudi dejstvo, da je proizvodnja jekla v 
celotnem obdobju ostala na istem nivoju. 
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Slika-7: Gibanje vrednosti prodaje, celotne izgube in neto finančnih stroškov v obdobju 1992-96 in načrt za leto 1997, v niio DEM 

700 j 
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500 ■ _ 

400 

300 ■ ■ 
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1992 1993 1994 1995 1996 plan 97 

Neto fin.s. Izguba • Prodaja 

Število zaposlenih se je v tem obdobju zmanjšalo za 43 %, tako 
da se je vrednost prodaje na zaposlenega podvojila. 

Večji obseg prodaje in večja produktivnost so vplivali na zmanjšanje 
tako variabilnih kot fiksnih stroškov. Skupni delež fiksnih stroškov 
v kosmatem donosu se je z 51 % v letu 1992 znižal na 35 % v letu 
1996. 

Na izboljšanje rezultatov poslovanja je v veliki meri vplivala tudi 
izvedena finančna sanacija. To se odraža predvsem v drastičnem 
znižanju neto finančnih stroškov, izboljšani kreditni sposobnosti 
družb Slovenskih železarn in izboljšani strukturi virov sredstev v 
korist trajnega kapitala in dolgoročnih virov. 

Neto .finančni stroški so v letu 1992 predstavljali 40 % celotne 

izgube in znašali 145.8 mio DEM, oziroma 26 % celotnega 
kosmatega donosa. V letu 1995 pa je njihov delež padel na 6 % 
oziroma 34 mio DEM. 

V letu 1996 je ponovno prišlo do likvidnostnih težav, ki so bile 
posledica manjšega obsega prodaje in pa večje investicijske 
aktivnosti. Po daljšem obdobju mrtvila je v letih 1995-96 ponovno 
prišlo do oživljanja investicijskega ciklusa. Kljub težavam pa nam 
je še vedno uspelo zagotavljati potrebna sredstva za financiranje 
proizvodnih procesov, tako da ni prihajalo do večjih zastojev. 

Ko bodo v začetku leta 1997 zaključene vse preostale investicije 
v teku, bodo Slovenske železarne v celoti izpeljale začrtano 
tehnično-tehnološko preobrazbo v program visoko kakovostnih 
jekel višjih cenovnih razredov. 
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Ljubljana, 7.7,1997 

SANACIJA SLOVENSKIH ŽELEZARN V 

OBDOBJU 1997-2002 

Zaradi zelo zaostrenih razmer sistema Slovenskih železarn, 
koncem SŽ d.d. spreminja zastavljeno strategijo: 
podržavljanja - sanacija - privatizacija v: 

podaljšano sanacijo - vzporedno privatizacijo. 

Proces sanacije Slovenskih železarn se bo po predvidevanjih 
zaključil do leta 2002, ko bo sistem usposobljen za normalno 
tekoče poslovanje in pokrivanje starih obveznosti. 

Končni rezultat sanacije je splet: 

- poslovne strategije in notranjih ukrepov Slovenskih žele- 
zarn, 
- neposredne pomoči države, 
- procesa privatizacije, 

- konjunkturnih gibanj, 
- vplivov okolja (ekonomske politike države, zakonodaje, 
socialnih dejavnikov). J3| 

Cilj bo dosežen v petih stopnjah: 

1. stopnja: doseči poslovanje s čim manjšim negativnim denarnim 
tokom; 
2. stopnja: doseči pozitivni denarni tok, rezultat iz poslovanja (t. 
i. dobiček I) se približa 0 oziroma je pozitiven; 
3. stopnja: dobiček I, izguba iz rednega poslovanja je minimalna; 
4. stopnja: poslovanje z dobičkom iz rednega poslovanja (dobiček 
II); 
5. stopnja: ustvarjeni rezultat omogoča plačevanje obresti iz 
naslova izdanih obveznic Slovenskih železarn in poslovanje z 
dobičkom iz rednega poslovanja. 

Časovno je pojav posameznih stopenj odvisen od zunanjih 
dejavnikov. Na osnovi upoštevanja gibanja vseh predpostavk 
smo izdelali simulacijo rezultata poslovanja proizvodnih družb do 
leta 2002, ki temelji na uresničitvi vseh v nadaljevanju gradiva 
predvidenih ukrepov vlade in notranjih ukrepov. 

Simulacija poslovanja Slovenskih železarn v obd. 1996-2002 i upoštevanjem predlaganih ukrepov vlade RS1, 

' bilančni izkazi simulacije se nahajajo v prilogi 
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Iz prikazanega je razvidno, da je časovno opredelitev posameznih 
stopenj naslednja: 

1. stopnja - ob koncu leta 1997; 
2. stopnja - ob koncu leta 1999 - gre za najbolj zahtevno stopnjo 

notranje konsolidacije; 
3. stopnja - leto 2000; 
4. stopnja - leto 2001; 
5. stopnja - leto 2002 - ustvarjeni dobiček omogoča tudi 

plačevanje obresti na obveznice. 

Doseganje teh ciljev temelji na dveh elementih: 

- zagotavljanju likvidnosti, ki omogoča kontinuiteto proiz- 
vodnje, 
- zmanjšanju stroškov financiranja, kjer je ključnega pomena 
zmanjšanje obsega zadolženosti in znižanje obrestne mere (s 
tem se zmanjšuje razkorak med dobičkom iz poslovanja 
(dobičkom I) in dobičkom rednega poslovanja po upoštevanju 
finančnih odhodkov (dobičkom II), kar je ilustrirano s 
približevanjem zelene in modre linije na grafičnih prikazih). 

Bistvo sanacije je, po začetni konsolidaciji z vidika likvidnosti 
s strani vlade, v takšni poslovni politiki SŽ d.d. in politiki 
vladne pomoči, da se ob postopnem doseganju posameznih 
poslovnih ciljev ZADOLŽEVANJE IN S TEM STROŠKI 
FINANCIRANJA ne povečujejo. V nasprotnem primeru pa lahko, 
po zečetni konsolidaciji, povečano zadolževanje v nadaljevanju 
pahne sistem v ponovno krizo, ko bodo učinki vladne pomoči 
izčrpani. 

Končni cilj je doseči takšen rezultat, ki bo poleg tekočih, omogočal 
tudi pokrivanje obveznosti iz preteklosti. Za dosego cilja pa je 
poleg notranjih ukrepov, ključna pomoč države. 

1. NOTRANJI UKREPI ZA DOSEGO CILJEV 

V scenarij so vgrajene določene predpostavke glede gibanja 
prodaje, zniževanja stroškov in upravljanja z obratnimi sredstvi: 

- 4,4% letna povprečna rast prodaje v obdobju do leta 
2002 - v obdobju 1999-2001 zaradi verjetne recesije pričakujemo 
manjši zastoj v rasti prodaje, ki bi utegnil povzročiti motnje v 
poslovanju, zato bo potrebna še posebna pozornost pri upravljanju 
s sredstvi in stroških; 
- optimizacija materialnih stroškov - z zniževanjem deleža 
variabilnih stroškov, z racionalizacijo nabavnih poti in izboljšanjem 
izplenov (njihova rast bo za 0,7 odstotne točke zaostajala za 
rastjo prodaje) in zniževanjem obsega fiksnih stroškov; 
- 2% letno nadaljnje znižanje števila zaposlenih; 
- zaostajanje za predvideno stopnjo realne rasti plač v 
Republiki Sloveniji; 
- povečanje koeficientov obračanja terjatev in zalog - do 
konca obdobja sanacije doseči hitrost obračanja obratnih 
sredstev, ki je značilna tudi za tuje metalurške koncerne (v SŽ je 
količnik približno 3, v tujini pa 4 do 5) 

Doseganje predvidenih parametrov je ena od ključnih nalog 
vodstev posameznih družb in koncema Slovenske 
železarne. 

Projekcija gibanja prodaje, materialnih stroškov in stroškov dela v obdobju 1997-2002 

1.1 DEZINVESTIRANJE KOT NOTRANJI VIR SREDSTEV 

V zadnjih dveh letih so v Slovenskih železarnah potekali intenzivni 
procesi dezinvestiranja, tako pridobljena sredstva pa so bila 
porabljena za financiranje obratnih sredstev, kot tudi nujnih 
investicij. 

Vendar pa so v smislu odprodaje posameznih osnovnih 
sredstev dezinvestlcijske možnosti že izčrpane, saj za 
odprodajo ni več na voljo tržno zanimivih osnovnih sredstev. 
Potencialno je mogoče dezinvestiranje le preko odprodaje 
celotnih podjetij ali posameznih programov. 

Poleg tega je finančne učinke dezinvesticij težko oceniti, saj so 
odvisni tudi od časovne komponente in iztržene vrednosti. 

Sredstva bodo namenjena za financiranje nujnih razvojnih 
investicij in za pokrivanje nujnih finančnih potreb koncema. 

Za doseganje predvidenih prodajnih in drugih ciljev bodo potrebne 
investicije, ki so opredeljene v dolgoročni strategiji razvoja SŽ. 
Kot viri financiranja bodo uporabljeni lastna amortizacija, sred- 
stva Iz naslova dezinvesticij in dokapitalizacija (povezave z 
zainteresiranimi investitorji oziroma strateškimi partnerji). 

2. POMOČ DRŽAVE 

Pomoč države kot večinskega lastnika je ključna v fazi preživetja. 
Od države pričakujemo predvsem finančno pomoč, kot tudi pomoč 
pri pospešitvi procesa privatizacije. 
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Finančni položpf Slovenskih železarn pa je v tem trenutku tako 
zaostren, da je potrebna takojšnja finančna pomoč v obliki 
nepovratnih sredstev ali državnih garancij za najemanje dodatnih 
kreditov. V nasprotnem primeru bo v zelo kratkem času prišlo do 
velikih motenj v poslovanju, saj v nekaterih družbah zaradi 

pomanjkanja obratnega kapitala že prihaja do ustavljanja 
proizvodnje. 

Predlagane ukrepe države-in njihove učinke na poslovanje 
Slovenskih železarn povzema tabela na naslednji strani. 

it 

Ukrep Učinki ukrepa 
A Dokapitalizacija 7,2 mlrd SIT 

(3,6 mlrd v letu 1997, preostanek pa 
v letu 1998) 
potrebna dinamika v letu 97: 

700 mio SIT takoj 

2,9 mlrd SIT v dveh mesecih 

1. likvidnostni, omogočeno 
pokrivanje zapadlih obveznosti 
(zapadli dolg do dobaviteljev je 
večji od 10 mlrd SIT) 

2. izboljšana struktura virov sredstev 
3. znižanje finančnih stroškov za 900 

mio SIT 
4. pokrivanje obveznosti iz naslova 

menice, ki zapade v plačilo v dveh 
obrokih; konec junija 1,4 mio 
DEM (131 mio SIT) in konec leta 
še 1,4 mio DEM. 

5. ponovni zagon proizvodnje v 
Štorah - 570 mio SIT 

6. zagotavljanje obratnih sredstev za 
nadaljevanje proizvodnje, ki je 
predpogoj za nadaljevanje sanacije 

B Kapitalizacija obveznosti do ELES 
- iz leta 92 2,45 mlrd SIT 
- iz let 93 in 94 2,2 mlrd SIT 

1. likvidnostni 
2. izboljšana struktura virov sredstev 

C 70 mio DEM dodatnih državnih 
poroštev (skupaj 140 mio DEM) 

1. likvidnostni, omogočeno 
pokrivanje zapadlih obveznosti 
(zapadli dolg do dobaviteljev je 
večji od 10 mlrd SIT) 

2. možnost pridobitve bančnih 
kreditov (lastna boniteta je tako 
slaba, da ne omogoča pridobivanja 
dodatnih kreditov) 

3. znižanje obrestne mere za 4 
odstotne točke (pri celotnem 
potencialu to letno pomeni 2,8 mio 
DEM nižje finančne stroške) 

4. preprečitev vnovčenja že izdanih 
garancij 

D Moratorij na plačilo obresti za 
obveznice SŽ do leta 2002 (19,8 mio 
DEM letno) 

1. do leta 2002 bodo SZ sanirane v 
tolikšni meri, da bo tekoče 
poslovanje že omogočalo tudi 
plačevanje obresti 

2. pri negativnem tekočem poslovan- 
ju ni realne možnosti za prevzem 
plačil s 1.1.98. To bi predstavljalo 
preveliko likvidnostno breme in 
ogrozilo nadaljni potek sanacije. 
Ker so upniki banke, se pojavlja 
grožnja blokade poslovanja 
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E Pospešen sprejem zakonodaje o 
privatizaciji 

I. večja učinkovitost poslovanja in j 
dosledna izvedba sanacije 

2. stabilizacija poslovnega okolja z 
vidika pritiskov s strani delavcev 

3. razvojni vidik - možnost vstopa 
strateških partnerjev na ravni družb 
.in koncema SŽ d.d.. 

V točki A predvidena dokapitalizacija v višini 7,2 mlrd SIT je ključna, 
da se ob postopnem doseganju posameznih poslovnih ciljev 
ZADOLŽEVANJE IN STROŠKI FINANCIRANJA NE POVE- 
ČUJEJO. 2 

3.KONJUNKTURNA NIHANJA 

Analize evropskih in svetovnih tržnih trendov v jeklarski 
industriji so pokazale, da so za jeklarsko industrijo zelo 
značilna ciklična nihanja. Tržni cikli v jeklarski industriji ne 
nastajajo toliko zaradi bistvenih sprememb v povpraševanju na 
trgu, ampak predvsem zaradi polnjenja in praznjenja zalog pri 
porabnikih, trgovcih in proizvajalcih jekla ter izgradnje dodatnih 
svetovnih proizvodnih kapacitet. 

V evropskem jeklarskem tržnem prostoru so ti cikli bolj izraziti 
tudi zaradi ogromnih kapacitet v vzhodni Evropi, medtem ko na 
trgu ZDA ta ciklična nihanja niso tako izrazita. 

Področje nerjavnih jekel je mnogo bolj vezano na gibanje cen 
nekaterih surovin na borzi (nikelj in krom). Pri niklju npr. gre 
predvsem za strateško surovino in je cena tega odvisna tudi od 
Spekulativnih nagibov nekaterih svetovnih proizvajalcev (Rusija, 
Kanada). V zadnjih letih se je cena niklja gibala med 5.000 -12.000 
USD/t, danes je ta cena med 7.000-8.000 USD/t. 

V zadnjih nekaj letih na trgu beležimo okoli 5% stopnjo rasti 
povpraševanja po nerjavnih jeklih v svetu in tudi do leta 2000 se 
napoveduje konstantna rast porabe. Napovedi po letu 2000 pa 
predvidevajo, da bo prišlo zaradi občutnega povečanja svetovnih 
proizvodnih kapacitet nerjavnih jekel, ki so trenutno v izgradnji v 
Južni Afriki, Tajski, Tajvanu, do pritiskov na zmanjšanje prodajnih 
cen. 

Ocenjujemo, da je večja recesija zelo verjetna v letih 1999- 
2001. 

Predvidene stopnje rasti prodaje v obdobju 1998-2002 
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Slovenske železarne do leta 2000 na domačem trgu ne načrtujejo 
bistvenega povečevanja prodaje. Stopnja rasti prodaje bo sledila 
stopnji rasti BDP in industrijske proizvodnje v Sloveniji. Konstantno 
povečanje prodaje pa načrtujemo predvsem v izvozu. 

4. OBČUTLJIVOST SŽ NA VPLIVE DOMAČEGA 
OKOLJA 

Kot eden največjih poslovnih sistemov v državi so Slovenske 

železarne d.d izredno občutljive na sistemske rešitve. 

Pri simulaciji scenarija poslovanja smo upoštevali tudi morebitne 
vplive makroekonomskega okolja, pri čemer smo izhajali iz 
projekcij gibanja posameznih kategorij, ki jih je v gradivu "Analiza 
gospodarskih gibanj s ciljno projekcijo do leta 2001" predvidel 
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. 

Med sistemskimi vplivi pa kot kritične dejavnike izpostavljamo: 

2 Glej grafični prikaz simulacije na strani 2 in pripadajoči prilogi 
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1. Devizni tečaji -V projekcijah je predvideno, da bo gibanje 
tečaja sledilo gibanju domačih cen. Slovenske železarne so 
velik izvoznik (500 mio DEM letno), poleg tega pa velik neto 
izvoznik (s suficitom 200 mio DEM). S sedanjo tečajno politiko se 
sistem že tretje leto zapored izčrpava. Vsak odstotek 
zaostajanja tečaja za rastjo domače inflacije pomeni izpad 
iz naslova neto izvoza med 200 do 180 mio SIT letno. 

2. Stroški energentov (elektrika, plin) - Že sedaj dosegamo 
pri Merljivi nivo s cenami naše konkurence v zahodni Evropi, 
zato je za nas nesprejemljivo še nadaljnje linearno pove- 
čevanje cen energentov. V poročilu o uresničevanju sanacij- 
skega programa Slovenskih železarn v obdobju 1992-1996 smo 
pokazali izjemno velik vpliv stroškov energentov na poslovanje 
Slovenskihželezarn. Vsak odstotek podražitve cen energentov 
piedstavlja povečanje izgube za okoli 80 mio SIT. 

3. Stroški dela - podpiramo politiko upočasnjenega naraščanja 
stroškov dela. Seveda pa je ta strošek najbolj odvisen od 
(optimalnega) števila zaposlenih, njihove strokovne usposoblje- 
nosti in psihofizičnih sposobnosti, v projekcijah UMAR je za obdobje 
naslednjih petih let predvideno realno naraščanje stroškov dela 
za 2-3 % letno, ob gospodarski rasti 4-5 %. Glede na obseg 
dela v SŽ vsak odstotek povečanja plač poslabša rezultat 
za približno 130 mio SIT letno. 

Ocenjujemo, da bo stopnja rasti proizvodnje, prodaje in s tem 
prihodkov v Slovenskih železarnah nekoliko nižja, kot ocenjena 
gospodarska rast v državi, zaradi socialnega elementa pa bodo 
pritiski na rast plač v sistemu v skladu s trendi v državi. V projekcije 
smo vgradili zaostajanje realne rasti plač za 0,3 odstotne točke 
glede na rast plač v državi. Če bodo plače v SŽ sledile previđeni 
rasti plač v državi, bo to podaljšalo čas do dosega druge 
stopnje dokončanja sanacije za leto do dve. 

4. "Socialo" postopoma prenesti na socialni sistem izven 
podjetja - podpiramo prizadevanja, da se vse oblike reševanja 
socialne problematike postopoma prenesejo na socialne sisteme 

izven podjetij.To utemeljujemo s podatkom, da ima poslovni sistem 
Slovenskih železarn trenutno preko 1.200 registriranih delovnih 
invalidov II in III kategorije (od tega je bilo manj kot 10 % invalidnosti 
posledica nesreč pri delu ali v zvezi z delom!). 

Takšen položaj znižuje konkurenčno sposobnost poslovnega 
sistema in hrati zapira možnosti za hitrejše pridobivanje novih 
ustreznejših kadrov. V zvezi s tem podpiramo prizadevanja za 
čim hitrejše spremembe delovno-pravne zakonodaje, ki naj 
omogoči učinkovitejše koriščanje kadrovskih resursov. 

Pripominjamo, da nam bo s strani Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve predlagana prekinitev dosedanje pogodbe 
za sofinanciranje socialnih programov v letošnjem letu 
zmanjšala sredstva v te namene za 615 mio SIT, kar bo v dani 
situaciji še zaostrilo socialni položaj najbolj ogroženih delavcev. 

5. SKLEPNE UGOTOVITVE 

Na osnovi izdelanih scenarijev ugotavljamo, da je sanacijo 
Slovenskih železarn mogoče zaključiti do leta 2002. Vendar 
pa je iz vsega navedenega razvidno naslednje: 

- brez državne pomoči zaključek sanacijskega procesa ni 
mogoč, ^ 
- pomembno je, da )e državna pomoč hitra, v nasprotnem 
primeru je ogrožena proizvodnja in obstoj posameznih podjetij, 
- z dokapitalizacijo 7,2 mlrd SIT bo dosežen cilj. da ne 
naraščajo stroški financiranja in se ne povečuje zadol- 
ževanje, 
• nadaljevati se morajo procesi notranjega prestrukturiranja 
v smislu zniževanja stroškov in povečanja prodaje. V ta namen 
se bo ponovno preučila strategija razvoja posameznih programov, 
še posebej z vidika dodatne vrednosti, 
- časovni potek sanacije bi lahko ogrozila večja tržna recesija, 
ki jo ne bo mogoče nevtralizirati z notranjimi ukrepi in pa 
negativnimi vplivi domačega okolja (ukrepi ekonomske politike 
države, zakonodaja, socialna politika). 

Povzetek predvidenega poslovanja SŽ v letih 1997-2002 ob realizaciji vseh predlaganih ukrepov države, v mlrd SIT 

1997 1993 1999 2000 2001 2002 
Prodaja 
'/»izvoza 
materialni stroiki 
stroški dela 
št. zaposlenih 
Rez. iz poslovanja 
Finančni rez. 
Izredni rez. 
Celotni rez. 

59.5 
66 

44,9 
13.0 

6.404 
-2.7 
-2,4 
1.1 
-4,2 

62,4 
67 

46,2 
12,9 

6.276 
-1.3 
-1,5 
1.0 

• 1.3 

65,4 
63 

48.3 
12,6 

6.150 
0.1 
-1.6 
0,7 
-0.8 

67,7 
69 

49,7 
12,4 

6.027 
1.2 

-1,3 
0,7 
0.6 

70,7 
69 

51.5 
12.2 

5.907 
2.6 
-0,9 
0,5 
11 

73.8 
69 

53.4 
11.9 

5.789 
4,0 
-0,3 
0.5 
4.2 

Bistvo sanacije je, po začetni konsolidaciji z vidika likvidnosti 
s strani vlade, v takšni poslovni politiki SŽ d.d. in politiki 
vladne pomoči, da se ob postopnem doseganju posameznih 
poslovnih ciljev ZADOLŽEVANJE IN S TEM STROŠKI 
FINANCIRANJA ne povečujejo. 

Pripravili: 

Vodja kontrolinga SŽ d.d. 
Katarina Knapič, dipl. oec. 

Pomočnik člana uprave za marketing SŽ d.d. 
Dušica Radjenovič, dipl. oec. 

Član uprave SŽ d.d 
Bojan Falež, dipl. oec. 
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POSLANSKA VPRAŠANJA 

) 

O ukinitvi brezcarinskih prodajaln 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 29. maja 1997 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, kdo je pooblastil 
slovenske pogajalce za vstop Slovenije v Evropsko unijo, 
da so Evropski uniji obljubili, da bo Republika Slovenija 
ukinila brezcarinske prodajalne (duty free shops) z dnem 
1.7. 1998? 

Sprašujem vlado, ali se zaveda, kakšno škodo bo s tem 
utrpela Republika Slovenija, zlasti njeno gospodarstvo, pa 
tudi državni proračun? 

Spašujem, ali moramo res kot hlapci poklekati pred Evropo? 

Vlada Republike Slovenije mu je posredovala naslednji odgovor: 

Sestavni del Pridružitvenega sporazuma med Republiko Slovenijo 
in Evropsko unijo je Skupna izjava k 94. členu Pridružitvenega 
sporazuma, ki glasi: 

V skladu z mednarodnimi obvezami bodo pogodbenice sprejele 
potrebne ukrepe, da bodo pred 1. julijem 1998 začele izvajati 
priporočilo, ki ga je sprejel Svet za carinsko sodelovanje 16. junija 
1960." 

Priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje z dne 16. junija 1960 
priporoča državam članicam, da odpirajo prodajalne le na 
mednarodnih letališčih in v pomorskih lukah, ki so odprte za 
mednarodni promet. 

To pomeni, da Slovenija v skladu s skupno izjavo ne bo odpirala 
novih brezcarinskih prodajaln, razen tistih, ki so v skladu z 
dokumentom Sveta za carinsko sodelovanje. 

Določila novega slovenskega carinskega zakona, ki je začel veljati 
1. januarja 1996, in podzakonskih aktov, že delno upoštevajo 
priporočila Sveta za carinsko sodelovanje, tako da lahko poslujejo 
proste carinske prodajalne na meddržavnih mejnih prehodih še 
do 1. januarja 1998, na maloobmejnih mejnih prehodih pa od 

1. januarja 1996 ne poslujejo več po sistemu prostih carinskih 
prodajaln, ampak le kot običajne trgovine. 

Pooblasilo za pogajanja o Skupni izjavi je izhajalo iz generalnega 
mandata, ki ga je takrat imela slovenska pogajalska skupina. 

O vsebini razgovora s sekretarjem za obrambo ZDA 
g. VVilliamom Cohenom 

PETER LEŠNIK, poslanec SNS, je 10. junija 1997 ministra za 
obrambo, g.Tita Turnška vprašal: 

V vezi z intervjujem oziroma pogovorom, ki ga je imel 
slovenski obrambni minister g. Tit Turnšek z g. Williamom 
Cohenom, sekretarjem za obrambo ZDA, dne 3. junija 1997 
v VVashingtonu, kjer je minister RS za obrambo na vprašanje 
g. Cohena: "Ali boste zaprosili za članstvo v NATU?" 
odgovoril: "No, o tem se bomo pogovarjali. Pretehtali bomo 
različne aspekte tega vprašanja. Prepričan sem, da bomo 
razjasnili nekatere nejasne situacije in nejasne odgovore.", 
sprašujem, ali minister RS za obrambo ne sledi osnovne 
usmeritve slovenske vlade pri vstopanju v NATO? 

Sprašujem ministra, ali je dobil kakšna napotila Vlade 
Republike Slovenije za tak specifičen odgovor in ali je ravnal 
po kakšnih specialnih napotkih? 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

V zvezi z vprašanjem g. Petra Lešnika, poslanca Državnega 
zbora Republike Slovenije, o intervjuju oziroma pogovoru, ki ga je 
imel slovenski minister za obrambo g. Tit Turnšek z g. VVilliamom 
Cohenom, sekretarjem za obrambo ZDA, 3. junija 1997 v 
VVashingtonu, odgovarjamo naslednje: 

Navedeni intervju oziroma pogovor je potekal z novinarji v času 
foto termina, neposredno pred delovnimi pogovori ministra za 
obrambo Tita Turnška z gostiteljem, obrambnim sekretarjem ZDA 
VV.Cohenom. V poslanskem vprašanju navedeno vprašanje je 
eno od večjih vprašanj, ki so jih postavili novinarji in ne obrambni 
sekretar ZDA. Odgovor ministra Turnška se je nanašal na kontekst 
vpašanj, postavljenih ministru Turnšku pred navedenim vpra- 
šanjem. 
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Pogovor ministra za obrambo Republike Slovenije s sekretarjem 
za obrambo ZDA v VVashingtonu dne 3. junija 1997 je potekal na 
podlagi izhodišč Vlade Republike Slovenije, sprejetih na seji Vlade 
Republike Slovenije 27. maja 1997. 

O političnih ciljih slovenske vojske 

PETER LEŠNIK, poslanec SNS, je 9. junija 1997 Vlado 
Republike Slovenije in ministra za obrambo g. Tita Turnška 
vprašal: 

Spašujem Vlado Republike Slovenije in ministra RS za 
obrambo g. Turnška, kakšne politične cilje ima Slovenska 
vojska in kako jih minister uresničuje? 

Slovenska vojska bi morala biti nepolitična, zato sprašujem, 
ali minister Turnšek poskuša Republiko Slovenijo izločiti iz 
prvega kroga širitve zveze NATO? 

Vprašanje zastavljam v zvezi z intervjujem z ministrom 
Turnškom, ki je objavljen v Sobotni prilogi Dela z dne 31. 
maja 1997, intervju z ministrom Turnškom, ko je minister v 
odgovoru dejal: 

"Včasih je namreč boljše, da se minister pretirano ne ukvarja 
s strokovnimi podrobnostmi, ampak da odgovarja za 
organizacijo, učinkovitost, smotrnost in politične cilje 
vojske." 

Ugotavljam, da so stališča ministra g. Turnška v nasprotju z 
nedavno podpisano izjavo vseh političnih strank ter s sklepi 
in stališči državnega zbora z dne 11. aprila 1996, zato 
sprašujem predsednika vlade ali vlada v celoti podpira takšna 
stališča ministra Turnška? 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

Na vprašanje g. Petra Lešnika, poslanca Državnega zbora 
Republike Slovenije, o političnih ciljih Slovenske vojske, vezano 
na intervju z ministrom za obrambo v sobotni prilogi Dela 31. maja 
1997, odgovarjamo naslednje: 

Intervju v sobotni prilogi Dela z ministrom za obrambo je bil objavljen 
v neavtorizirani obliki. Popravki - avtorizacija - intervjuja ni bila 
upoštevana, čeprav jo je minister opravil in poslal uredništvu. Del 
intervjuja, na katerega se sklicuje poslanec Lešnik, bi se moral 
pravilno (po avtorizaciji) glasiti: "Včasih je namreč boljše, da se 
minister pretirano ne ukvarja s strokovnimi podrobnostmi, ampak 
da odgovarja za organizacijo, učinkovitost, smotrnost in 
obrambnopolitične cilje." 

Poslanec Lešnik v poslanskem vprašanju navaja, da bi Slovenska 
vojska morala biti nepolitična. Dejstvo je, da mora vojska 
demokratične države, tako tudi Slovenska vojska, biti politično 
nevtralna. 

O vključevanju Slovenije v NATO 

PETER LEŠNIK, poslanec SNS, je 9. junina 1997 Vlado 
Republike Slovenije in ministra za obrambo g. Tita Turnška 
vprašal: 

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, ali je lagala naši 
javnosti in državnemu zboru, ko je že večkrat izjavila, da je 
Republika Slovenija prva začela in prva končala individualni 
dialog z NATO-m? Spašujem predsednika vlade, ali nam je 
lagal po zadnjem obisku v Bruslju, da je zaključil individualni 
dialog z NATO-m? 

Sprašujem tudi predsednika vlade, ali on in minister RS za 
obrambo g. Turnšek še vedno mislita resno z vklučevanjem 
v NATO? 

Vprašanja zastavljam v zvezi z intervjujem z ministrom 
Turnškom, ki je objavljen v sobotni prilogi Dela z dne 31. 
maja 1997, ko je minister v odgovoru dejal: 

"Dialog z NATO-m se sploh še ni začel, k njemu bomo 
povabljeni šele na madridskem vrhu." 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

V zezi z vprašanjem g. Petra Lešnika, poslanca Državnega zbora 
Republike Slovenije, o vklučevanju Slovenije v zvezo Nato, 
povezanim z intervjujem z ministrom za obrambo v sobotni prilogi 
Dela 31. maja 1997, odgovarjamo naslednje: 

Intervju v sobotni prilogi Dela z ministrom za obrambo je bil objavljen 
v neavtorizirani obliki. Popravki - avtorizacija - intervjuja ni bila 
upoštevana, čeprav jo je minister opravil in poslal uredništvu. 

V zvezi s potekom dialoga Slovenije z zvezo Nato je minister za 
obrambo v intervjuju dejal, da "dialog z Natom vodijo predsednik 
vlade, zunanji minister, jaz, generalštab itd."... Republika Slovenija 
je individualni dialog z Natom, ki je predviden za vse članice 
Natovega programa Partnerstvo za mir, ki so izrazile voljo, da 
želijo postati članice zveze Nato, zaključila. 

V nadaljevanju pa je minister na vprašanje "Na položaj ministra 
za obrambo ste bili poleg tega -....- imenovani v ključnem trenutku 
dialoga z Natom..." odgovoril, da se "dialog z Natom sploh še ni 
začel; k njemu bomo povabljeni šele na madridskem vrhu". Pri 
tem odgovoru so bila mišljena pogajanja (dialog) za polnopravno 
članstvo v zvezi Nato. Ta pogajanja Republiko Slovenijo po povabilu 
v zvezo Nato še čakajo. 

O referendumski odločitvi krajanov KS Svetina 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 9. junija 1997 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Sprašujem Vlado Republike Slovenije in Službo za lokalno 
samoupravo, zakaj niso upoštevali referenduma krajanov 
krajevne skupnosti "Svetina", ki so na referendumu z 82 % 
glasovali za to, da ostanejo v občini Celje? 

Vladi Republike Slovenije in Službi za lokalno samoupravo 
dajem poslansko pobudo, da v skladu s 14. členom zakona 
o lokalni samoupravi upoštevajo nedvomno referendumsko 
izraženo voljo krajanov Krajevne skupnosti "Svetina", da 
ostanejo še naprej v občini Celje, ker za novo ustanovljeno 
občino Štore nimajo nobenega stika, tako da ne bodo mogli 
zadržati potreb prebivalstva, še zlasti ker imajo na območju 
krajevne skupnosti dve demografsko nerazviti območji in 
veliko stopnjo ogroženosti od elementarnih nezgod, katerih 
posledice so v občini Celje uspešno odpravljali. 

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor: 

Na vprašanje g. Zmaga Jelinčiča, poslanca Državnega zbora 
Republike Slovenije, o referendumski odločitvi krajanov KS 
Svetina, pošiljamo naslednji odgovor: 

Poslansko vprašanje se nanaša na referendum za ustanovitev 
občin, ki je bil izveden 29.5.1994. Tedaj je bilo območje KS Svetina 
vključeno v 16. referendumsko območje za ustanovitev očine 
Celje. Rezultat referenduma je bil negativen, torej so volilci zavrnili 
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predlagano območje občine Celje, ki bi segalo tudi na nemestno 
območje KS Svetina. Prav tako je Ustavno sodišče RS v svoji 
odločbi z dne 15.7.1994 (Ur.l.RS, št.45/94) In odločbi z dne 
9.11.1994 (Ur.l.RS. št 73/94) ugotovilo, da je ustava predvidela 
poizvedovalni referendum, končno določitev območja občine pa 
je prepustila zakonodajalcu. Vlada Republike Slovenije je tako na 
območju nekdanje občine Celje predlagala ustanovitev treh občin 
(Državni zbor RS ga v tem delu ni spremenil), in sicer mestne 
občine Celje, občine Vojnik in občine Štore, ki vključuje tudi naselja 
območja KS Svetina. Ko je Ustavno sodišče presojalo območja 
mestnih občin (3. člen zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi 
njihovih območij - Ur.l.RS, št 60/94,69/94), ki določa enajst mestnih 
občin, ni ugotovilo, da je prva točka 3. člena zakona (mestna 
občina Celje) v neskladnju z ustavo. Ustavno sodišče je ocenilo, 
da gre pri oblikovanju občin, vključno z mestnimi občinami, za 
proces, v katerem se bodo le-te po njihovi ustanovitvi še naprej 
oblikovale v smeri k čim bolj naravnim in funkcionalnim celotam, 
seveda ob upoštevanju zakonskih meril. Menimo, da je območje 
mestne občine Celje glede teritorialne komponente strokovno 
dobro oblikovano in da območje KS Svetina dejansko funkcionalno 
gravitira k sedanjemu občinskemu središču Štore. 

Hkrati bi opozorili na priloženi dopis in sklep KS Svetina (službi je 
bil 18.6.1997 poslan iz Državnega zbora Republike Slovenije), ki 
v celoti zavrača peticijo iniciativnega odbora za priključitev KS 
Svetina k občini Celje. Mnenje občanov se je po dveletnem 
delovanju novoustanovljene občine Štore torej spremenilo. 

O imenovanju članov sveta javnega zavoda 
Kobilarna Lipica 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 10. junija 1997 Vlado 
Republike Slovenije vprašal in predlagal: 

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, če je oziroma kdaj bo 
v skladu s 3. aprila 1997 sprejetim oziroma potrjenim 
statutom Kobilarna Lipica imenovala pet članov sveta 
javnega zavoda Kobilarna Lipica. Sodimo, da je za ureditev 
razmer in nastavitev direktorja, strokovnega vodje in ostalih 
vodilnih potrebno to storiti čim prej, saj je Kobilarna Lipica 
v nezavidljivih finančnih In strokovnih težavah. 

Sedanji v.d. direktorja je namreč že pred časom objavil v 
sredstvih javnega obveščanja razpis za direktorja javnega 
zavoda Kobilarna Lipica, kar pa je v neskladju z novim 
statutom. 

Predlagamo Vladi Republike Slovenije, da nastalo situacijo 
čim prej razreši, imenuje člane sveta zavoda v skladu s 
statutom In na ta način omogoči Izbiro primernega 
vodstvenega kadra ter normalno delovanje zavoda. 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

Poslanec Zmago Jelinčič sprašuje Vlado Republike Slovenije, če 
je oziroma kdaj bo v skladu s 3. aprila 1997 sprejetim oziroma 
potrjenim statutom Kobilarna Lipica imenovala pet članov sveta 
javega zavoda Kobilarna Lipica. Sodi, da je za ureditev razmer 
nastavitev direktorja strokovnega vodje In ostalih vodilnih delavcev 
to nujno potrebno storiti čim prej, saj je Kobilarna Lipica v 
nezavidljivih finančnih In strokovnih težavah. V zvezi s tem daie 
pobudo da Vlada svoje predstavnike v svet čim prej Imenuje in 
omogoči Izbiro primernega vodstvenega kadra In normalno 
delovanje zavoda. 

Vlada Republike Slovenije daje na navedeno vpra^fijgjg(Rgfoudo 
naslednji 

ODGOVOR: 

Po 4. členu sklepa o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna 
Lipica (Uradni list RS, št. 33/96), ki je začel veljati 22.6.1996, ima 
svet Kobilarne Lipica 7 članov, od katerih jih 5 imenuje ustanovitel, 
in sicer po enega izmed predstavnikov ministerstev, pristojnih za 
kmetijstvo, kulturo, varstvo narave, turizem in finance, enega 
imenuje pristojni organ občine Sežana, enega pa delavci Kobilarne 
Lipica. Po 3. odstavku 11. člena zakona o Kobilarni Lipica (Uradni 
list RS, št.33/96) je ustanovitelj tega javnega zavoda Republika 
Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje vlada. 
Ta je na 205. seji dne 4.7.1996 sprejela naslednji sklep: 

V svet Kobilarne Lipica so kot predstavniki ustanovitelja imenovani 
za člane: Jovo Grobovšek, državni podsekretar v Upravi 
Republike Slovenije za kulturno dediščino; Stanislav Peterlin, 
svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za okolje in 
prostor, Peter Vesenjak, državni sekretar za turizem v Ministrstvu 
za gospodarske dejavnosti; mag. Lucija Gregorčič, svetovalka 
Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za finance; Tomaž Kunstelj, 
svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

Svet zavoda je v skladu s 1. alineo 5. člena sklepa o organizaciji 
in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica na svojih 3. seji dne 
23.12.1996 in 4. seji dne 28.2.1997 sprejel statut Javnega zavoda 
Kobilarna Lipica in ga predložil v soglasje ustanovitelju. Vlada 
Republike Slovenije je soglasje k statutu dala na svoji 6. seji dne 
3.4.1997. S tako sprejetim statutom so bili dani pogoji, da se 
Kobilarna Lipica dokončno organizira, oblikuje preostale organe 
in razpiše tudi delovno mesto direktorja zavoda. Razpis za 
direktorja javnega zavoda Kobilarna Lipica je ponovljen in objavljen 
v Uradnem listu RS št. 37/97 z dne 20.6.1997. 

Iz navedenega je razvidno, da je Vlada Republike Slovenije svoje 
obveznosti po navedenem zakonu in sklepu, ki se nanašajo na 
oblikovanje sveta javnega zavoda Kobilarna Lipica, izvršila. 

O uporabi sredstev, zbranih iz t. i. šolskega tolarja, 
ter koliko denarja s tega naslova je predvidenega 
v proračunu za leto 1997 in za kaj 

FRANC PUKŠIČ, poslanec SDS, je 1. julija 1997 Ministrstvo 
za šolstvo in šport vprašal: 

Marca 1994 je začel veljati Zakon o zagotavljanju sredstev 
za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v 
vzgoji in Izobraževanju (ali t. i. šolski tolar). V drugem členu 
zakona je natančno opredeljena namembnost zbranega 
denarja, v tretjem členu pa, koliko bo vsako leto zbranega. 

Moja vprašanja so naslednja: 

1. Koliko denarja s tega naslova je bilo v resnici zbranega v 
letih 1994, 1995 In 1996? 

2. Za kaj konkretno je bil uporabljen in koliko za posamezne 
stvari (npr. koliko In za katere novogradnje; koliko in za 
katere adaptacije, koliko In za čigavo računalniško 
opismenjevanje; koliko in za čigavo učenje tujih jezikov 
Itd.)? Proalm za natančno konkretizacijo po posameznih 
postavkah. 
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3. Koliko denarja s tega naslova je predvidenega v proračunu 
za leto 1997 in za kaj? 

Prosim za pisni odgovor. 

Ministrstvo za šolstvo in šport mu je pripravilo naslednji odgovor: 

1. Ministrstvo za šolstvo in šport je poslalo v Državni zbor poročila 
o uporabi sredstev zbranih iz t. i. Šolskega tolarja. Ministrstvo je 
odgovore posredovale Odboru Državnega zbora za kulturo, 
šolstvo in šport, zato predlagamo, da si poslanec Pukšič ta poročila 
za leta 1994, 1995 in 1996 pridobi v arhivu Odbora za kulturo, 
šolstvo in šport. 

Ministrstvo v teh poročilih odgovarja na vprašanja pod točko 1. in 
2., saj gre za kompleksna poročila, ki zajemajo porabo sredstev 
za investicije, računalniško opismenjevanje, učenje tujih jezikov 
in za prehrano. V primeru investicij so navedeni objekti iz obeh 
virov, t. j. iz t. i.Šolskega tolarja in iz izravnave občinskih 
proračunov na področju investicij v osnovnošolskih prostor. 

2. V točki 3. poslanec sprašuje koliko je predvidenega v proračunu 
za leto 1997 in zakaj. Iz tabel, ki so na voljo v glavni pisarni 
Državnega zbora, so razvidne namere in sredstva. 

Ob odgovoru na poslansko vprašanje Ministrstvo posebej 
izpostavlja: 

a) sredstva za investicije v šolski prostor nikoli v proračunih 
posameznih let niso bila zagotovljena v predlagani višini, 

b) poseben problem je leto 1997, saj proračun za to leto še ni 
sprejet. 

O možnosti vključevanja gluhih in naglušnih otrok 
v programe srednješolskega izobraževanja in na 
urejanje statusa staršev v smislu statusa rejniške 
družine. 

MIRKO ZAMERNIK, poslanec SDS, je 28. maja 1997 vprašal: 

Bil sem pri medobčinski zvezi gluhih - sekciji staršev gluhih 
in naglušnih otrok in v njihovem imenu postavljam sledeče 
vprašanje: zakaj je poklicno usmerjanje gluhih možno samo 
v smereh: 

-kovinarska 
-mizarska 
-grafična 

Večina otrok se usposobi samo za opravljanje teh del, vendar 
pa zaradi neprimernega šolanja ostanejo nepismeni in 
neusposobljeni za samostojno življenje. Zaradi tega tudi 
nadvpovprečno inteligentni otroci nimajo možnosti 
napredovanja. 

Poleg tega pa status otrok, ki se z okvaro rodijo ni 
invalidnost, za razliko od odraslih, ki so sluh izgubili 
kasneje. Starši teh otrok ne morejo dobiti statusa rejništva 
za svoje otroke, medtem ko tuja družina tak status lahko 
dobi. Nekateri starši bi bili pripravljeni pustiti službe in se 
posvetiti težki, verjetno pa bolj kvalitetni vzgoji svojih otrok, 
kateri so upoštevaje počitnice, vikende in praznike že tako 
približno 160 dni v letu, pri njih. 

Za odgovore se v naprej zahvaljujem. 

Ministrstvo za šolstvo in šport mu je odgovorilo: 

Urejanje družinskega statusa gluhih in naglušnih otrok v smislu 
statusa rejniške družine ni v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in 
šport, zato vam na ta del vprašanja odgovora na moremo 
posredovati. 

Izobraževanje gluhih in naglušnih dijakov poteka v dvo- in triletnih 
programih tekstilne usmeritve in v triletnih programih lesarstva, 
grafike in strojništva, ki so ustrezno prilagojeni. V šolskem letu 
1996/97 so bili za te dijake razpisani tudi prilagojeni programi za 
pridobitev V. stopnje izobrazbe in sicer diferencialni programi za 
poklice grafični tehnik, konfekcijski tehnik in strojni tehnik, v 
šolskem letu 1997/98 pa še diferencialni program za poklic lesarski 
tehnik. 

Na ta način je dijakom, ki zaključujejo triletno izobraževanje 
mogoče nadaljevati šolanje v ustreznem diferencialnem programu 
in si s tem pridobiti poklic tehnika. Vsi ti programi se izvajajo v 
Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani. 

Gluhi in naglušni učenci, ki končajo osnovno šolo imajo možnost 
vključevanja tudi v redne srednješolske programe, seveda so v 
tem primeru tudi oproščeni sodelovanja pri pouku tujega jezika in 
jim je nudena tudi ustrezna strokovna pomoč. 

Predlog Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki 
čaka na prvo branje v Državnem zboru, predvideva usmerjanje 
okok s posebnimi potrebami tudi v programe poklicnega, 
strokovnega in tehniškega ter splošnega srednjega izobraževanja 
s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, tako da 
bodo tudi gluhi in naglušni učenci imeli širše možnosti vključevanja 
v programe srednjega izobraževanja. 
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POSLANSKI POBUDI 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Miroslava 
Lucija, dr. med., poslanca SDS, o zagotovitvi 
sršdstev za financiranje svetovalne mreže Zveze 
potrošnikov Slovenije. 

Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list 
RS, št. 71/94) v 4. členu določa, da je organ v sestavi Ministrstva 
za ekonomske odnose in razvoj med drugimi tudi Urad za varstvo 
potrošnikov. Po zakonu strokovne in upravne naloge, ki se 
nanašajo na pripravo in izvajanje programa varstva potrošnikov 
v državnih organih, strokovnih organizacijah in nevladnih 
organizacijah, zadeve, ki se nanašajo na vzgojo, izobraževanje 
in obveščanje potrošnikov, organiziranje primerjalnih ocenjevanj 
proizvodov in storitev ter svetovanje potrošnikom, na spremljanje 
in koordiniranje dejavnosti ministrstev in strokovnih institucij, na 
uresničevanje nalog s področja varstva potrošnikov, na 
sodelovanje in spodbujevanje razvoja nevladnih, neprofitnih 
potrošniških organizacij, na meddržavno in mednarodno 
sodelovanje na strokovnem in upravnem področju z vidika varstva 
potrošnikov opravlja Urad Republike Slovenije za varstvo 
potrošnikov. 

V skladu z omenjenimi zakonskimi določili je Urad za varstvo 
potrošnikov pripravil plan dela za leto 1997, upoštevajoč 
proračunska sredstva po Uredbi o začasnem financiranju potreb 
iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Uradni 
list Republike Slovenije, št.: 77/96) 

Plan dela zajema naslednje strokovne naloge: svetovanje 
potrošnikom, izobraževanje in informiranje potrošnikov, 
primerjalno ocenjevanje, zakonodajo In nacionalni program varstva 
potrošnikov. 

Nekatere od teh nalog bodo tudi letos tako kot doslej preko 
Postopka javnega razpisa oddane najboljšemu ponudniku. Javni 
razpis za izvajanje svetovalne dejavnosti, izobraževanje in 
informiranje s področja varstva potrošnikov je bil objavljen v 
Uradnem listu Republike Slovenije, št.: 6/97. Nanj so se v 
predpisanem roku prijavili trije ponudniki za sofinanciranje sve- 
tovalne dejavnosti in deset ponudnikov za izvajanje izobraževanja 
in informiranja. 

Na podlagi mnenja komisije za ocenjevanje ponudb pa izbira 
izvajalca za svetovalno dejavnost ni bila opravljena. Komisija je 
namreč svoj predlog oblikovala upoštevajoč razpoložljiva 
proračunska sredstva (15.000.000 SIT) in smotrnost porabe le - 
teh s stališča potrošnika. Komisija je menila, daje smotrno ohraniti 
svetovalno mrežo Zveze potrošnikov Slovenije, vendar je glede 
na to, da je bila cena ponujene storitve toliko višja od cen popolnih 
ponudb drugih ponudnikov in da bi odločitev v tej smeri pomenila 
nedopusten odmik od razpisanih pogojev (orientacijska cena iz 
razpisa), predlagala ponovitev razpisa za tiste storitve, ki jih lahko 
opravlja več izvajalcev, in sklenitev neposrednih pogodb za delo, 
ki ga opravlja en sam izvajalec. 

Urad za varstvo potrošnikov je na podlagi 81. člena Zakona o 
izvrševanju proračuna in drugega odstavka 1. člena Uredbe o 
začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v 
prvem polletju 1997 sprejel sklep, da se do izbire izvajalca na 
javnem razpisu začasno financira za izvajanje svetovalne- 
dejavnosti Zvezo potrošnikov Slovenije v višini 1.000.000 SIT in 
za razvijanje informacijskega sistema za opravljanje svetovalne 
dejavnosti prav tako Zvezo potrošnikov Slovenije v višini 1.000.000 
SIT. 

Zveza potrošnikov Slovenije kljub našim večkratnim prizade- 
vanjem ni želela sprejeti ponujenega denarja. Dne 06.06.1997 
smo jih ponovno pozvali k podpisu zgoraj omenjenih pogodb za 
začasno financiranje njihovih dejavnosti in jim ponudili še 
1.000.000 SIT za delovanje njihovega Mednarodnega inštituta za 
potrošniške raziskave. Istega dne so pogodbo za sofinanciranje 
svetovalne dejavnosti podpisali in pismeno izrazili pripravljenost 
za podpis še preostalih pogodb, vendar žal do danes teh pogodb 
še nismo podpisali. 

Ker svetovalno dejavnost opravljata tudi DOMUS in društvo 
Varstvo potrošnikov Celje, je Urad z njimi podpisal pogodbi o 
začasnem financiranju glede na obsežnost dela, ki ga izvajata v 
prvi polovici leta 1997. 

Za izvajanje izobraževanja in informiranja je urad glede na 
priporočilo komisije za ocenjevanje ponudb na javnem razpisu v 
skladu s svojim programom dela podpisal dne 15.05 1997 pogodbo 
o sofinanciranju revije VIP v znesku 6.000.0(50 SIT. ki jo izdaja 
Zveza potrošnikov Slovenije ( račun oddan v izplačilo dne 
30.05.1997). V okviru programa izobraževanja smo podpisali 
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pogodbo tudi z DOMUS-om v vrednosti 360.000 SIT in s Turistično 
zvezo Slovenije v vrednosti 530.000 SIT. 

Urad za varstvo potrošnikov je ponovno pripravil javni razpis za 
sofinanciranje svetovalne dejavnosti na področju varstva 
potrošnikov, ki je objavljen v Uradnem listu RS štev.: 35/97. 

Urad torej ni prenehal in tudi nima namena prenehati financirati 
svetovalne dejavnosti, ki jo izvajajo nevladne organizacije. Pro- 
blem, ki je nastal je povezan z načinom razdelitve proračunskih 
sredstev. ZPS se namreč ne strinja z načinom razdelitve 
proračunskega denarja preko javnega razpisa, ker trdi, da je 
edina organizacija v državi, ki je usposobljena za izvajanje nalog 
s področja varstva potrošnikov. ZPS je registrirana kot društvo, 
zato brez koncesije ne more opravljati dejavnosti javnega servisa, 
poleg tega tudi ugotavljamo, da ni edina organizacija v Sloveniji, ki 
se ukvarja z varstvom potrošnikov. 

Vlada Republike Slovenije je kot predlagatelj Zakona o varstvu 
potrošnikov, ki je pripravljen za tretje branje, predlagala poleg 
nosilcev varstva potrošnikov tudi način izvajanja te dejavnosti, ki 
bi se lahko opravljala kot javna služba. Javno službo bi lahko na 
podlagi koncesije opravljale potrošniške organizacije vpisane v 
register pri Uradu za varstvo potrošnikov. Koncesija za opravljanje 
javne službe na področju varstva potrošnikov bi se podelila z 
odločbo Vlade Republike Slovenije. 

V asociacijskem sporazumu z EU je naša država podpisala, da 
si bo prizadevala za učinkovito varstvo potrošnikov kot temeljni 
pogoj za zagotavljanje učinkovitega tržnega gospodarstva. V ta 
namen je Vlada RS ustanovila Urad za varstvo potrošnikov in 
pripravila Zakon o varstvu potrošnikov, v katerem je upoštevala 
smernice EU in Združenih narodov. Urad za varstvo potrošnikov 
v svojem programu že izvaja priporočila, s posebnim poudarkom 
na sodelovanju in sofinanciranju nevladnih in neodvisnih 
potrošniških organizacij, s pomočjo katerih opravlja dejavnost 
svetovanja in informiranja potrošnikov. Poročilo o delu v letu 1996 
in plan dela za leto 1997 je priloga k tej informaciji. 

Ob tej informaciji Urad za varstvo potrošnikov ocenjuje, da je 
treba dejavnost potrošnikov obravnavati celovito, ne pa po 
posameznih organizacijah ali izvajalcih. Urad bo zato v okviru 
zakonskih pooblastil še naprej zagotavljal kar najracionalnejšo 
porabo proračunskih sredstev v te namene, pri čemer bo dolžan 
odločati na temelju veljavnih predpisov s področja javnih naročil, 
ki zagotavljajo poleg racionalne porabe sredstev tudi 
nepristranskost pri izbiri izvajalcev in preprečujejo kakršno koli 
monopolizacijo s strani izvajalcev. Na ta način želimo v Sloveniji 
dolgoročno vzpostaviti kvalitetno in učinkovito varstvo 
potrošnikov. 

Kakovostno in učinkovito varstvo potrošnikov bo dejansko 
mogoče zagotoviti šele z uveljavitvijo Zakona o varstvu 
potrošnikov. Ministrstvo za ekonomske odnose In razvoj je že 
pripravilo besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo, ki je 
trenutno v obravnavi v Vladi Republike Slovenije. 

SKUPNI ODGOVOR 
Ministrstva za zdravstvo in Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na pobudo 
BRANKA JANCA, poslanca LDS, o določitvi 
postopka za pridelavo konoplje v Republiki 
Sloveniji v letu 1997 

Ministrstvo za zdravstvo In Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano sta preučili poslansko pobudo poslanca Branka Janca 
za določitev postopka za pridelovanje konoplje in pripravili naslednji 
skupni odgovor: 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zaradi 
povečanega interesa za pridelavo konoplje v Sloveniji že 
13.02.1996 dalo pobudo, da bi pristojna ministrstva (Ministrstvo 
za zdravstvo, Ministrstvo za notranje zadeve ter Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) ob upoštevanju veljavnega 
Zakona o proizvodnji in prometu mamil (Uradni list SFRJ, št. 58/ 
85 in 55/87) definirala pogoje za gojenje konoplje za pridelavo 
vlaken oziroma semena in s tem omogočila pridelavo industrijske 
konoplje v Sloveniji. 

Na sestanku predstavnikov navedenih ministrstev, ki je bil dne 
27.02.1996 in na katerem je sodeloval tudi poslanec Državnega 
zbora RS, g. Geza Džuban, je bilo dogovorjeno, da bodo skušali 
oblikovati enotno stališče o pogojih za pridelavo konoplje za vlakna 
in za seme v RS v letu 1996. 

Ministrstvo za zdravstvo ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano sta na podlagi tega dogovora 29.03.1996 pripravili 
skupen predlog za pridelavo konoplje v Sloveniji v obdobju do 
sprejetja novega Zakona o mamilih in psihotropnih snoveh, ki ga 
je Vlada RS potrdila že 14.9.1995, Državnih zbor pa ga še ni 
obravnaval. 

Ministrstvo za notranje zadeve se s tem predlogom ni strinjalo in 
je vztrajalo na stališču, da na podlagi veljavne zakonodaje v 
Republiki Sloveniji gojenje konoplje v industrijske namene ni možno 
pod nobenimi pogoji. Stališče MNZ je podprl tudi Kazenski oddelek 
Državnega tožilstva Republike Slovenije. 

Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano sta o vsem 26.4.1996 pisno obvestila tudi Državni 
zbor, Odbor za kmetijstvo, gospoda Jožeta Protnerja, predsednika 
Odbora. 

V letu 1997 (19.02.1997) je Ministrstvo za zdravstvo sklicalo 
ponovni sestanek z namenom, da bi se dokončno dogovorili o 
pogojih za pridelovanje konoplje. Predlog pogojev, ki sta ga MZ in 
MKGP pripravili že v letu 1996, je bil obravnavan tudi z vidika 
usklajenosti z mednarodnimi konvencijami, ki se nanašajo na 
proizvodnjo in promet z mamili, in s predpisi, ki urejajo pridelovanje 
konoplje v EU. 

Z omenjenim skupnim predlogom, ki je naveden v prilogi, je 
soglašalo tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, v 
kratkem pa ga bomo predložili v razpravo tudi Vladi RS skupaj z 
ločenim mnenjem Ministrstva za notranje zadeve. 

Priloga: Predlog za gojenje konoplje v industrijske namene v letu 
1997 

PREDLOG ZA GOJENJE KONOPLJE 
V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 1997 

Glede na povečan interes za gojenje konoplje v RS za industrijske 
in kozmetične namene v letošnjem letu In ker Zakon o proizvodnji 
in prometu mamil (Uradni list SFRJ, št. 58/85 in 55/87) natančno 
ne definira gojenja konoplje v te namene, novi Zakon o mamilih In 
psihotropnih snoveh pa je v parlamentarni obravnavi, predlagamo, 
da se konoplja (Canabls sativa L., subspecles sativa) v letošnjem 
letu Izjemoma lahko goji: 

I. na podlagi dovoljenja ministrstva, pristojnega za 
zdravstvo 

Pogoji: 

Pridelovalec mora na ministrstvo za zdravstvo vložiti vlogo za 
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izdajo dovoljenja za gojenje konoplje, ki jo obravnava medresorska 
komisija, sestavljena iz predstavnikov ministrstva za zdravstvo, 
ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ministrstva 
za notranje zadeve. 

1. V vlogi je potrebno: 

• opredeliti namen: 
a.) gojenje konoplje za. predelavo'vlaken v tekstilne namene za 
osebno uporabo 
b.) gojenje konoplje za pridobivanje semen za stiskanje olja in 
pridobivanje substanc za kozmetične namene; 
- navesti podatke o površinah in parceli, kjer se bo gojila konoplja 
(velikost parcele, parcelna številka, KO) 

2. Vlogi je potrebno predložiti: 

a.) dokazilo o lastništvu oziroma najemu parcele (zemljišča), kjer 
bo gojil konopljo 
b.) dokazilo o nakupu kakovostnega semena (deklaracija o 
kakovosti semena kmetijskih rastlin, ki jo izda registrirano podjetje 
za dodelavo in promet semena na podlagi pravilnika o kakovosti 
semena kmetijskih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 47/87) 
c.) izjavo, da bo zagotovil varovanje posevka zaradi preprečevanja 
zlorab 

II. Prijaviti nasade Ministrstvu za notranje zadeve ter 
ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
najkasneje v 30 dneh po setvi. 

III. V 30 dneh po žetvi podati ministrstvu za zdravstvo poročilo 
o požetih količinah in namenu uporabe konoplje in izdelkov 
iz konoplje. 

POPRAVEK 

Pri tiskanju 25. številke Poročevalca, z dne 23. junija 
1997, je bila pri predlogu zakona o spremembah zakona 
o osnovni šoli (ZOsn-B), prva obravnava, na naslovnici 
in na 69. strani pomotoma navedena napačna EPA. 
EPA se pravilno glasi: - EPA 170-11 

Za napako se opravičujemo. 

Uredništvo 
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