DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 2. avgust 1997
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Druga alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet daje državnemu zboru mnenja o vseh zadevah iz
njegove pristojnosti

Mnenje državnega sveta k poročilu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije o
stanju, pojavih in problemih na področju varstva družbene lastnine in varstva pravic
delavcev v letu 1996, poročilu o delu Agencije Republike Slovenije za revidiranje
lastninskega preoblikovanja podjetij za leto 1996 in zaključkom posvetovanja Poti in
stranpoti lastninjenja v Sloveniji
Državni svet Republike Slovenije je na 90. seji, dne 4.6.1997, ob
obravnavi poročila Družbenega pravobranilca Republike Slovenije o stanju, pojavih in problemih na področju varstva družbene
lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1996, poročila o delu
Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij za leto 1996 in zaključkov posvetovanja
Poti in stranpoti lastninjenja v Sloveniji, sprejel

2.Državni svet opozarja na problematiko pooblastil družbenega
pravobranilca. V zvezi s postopki družbenega pravobranilca
za sporazumno odpravo oškodovanja družbene lastnine s
sklenitvijo sodne ali izvensodne poravnave državni svet meni,
da so imele poravnave sicer pozitivne učinke, posebno z vidika
pospeševanja procesa lastninjenja, na načelni ravni pa uporaba
takšnih postopkov vendarle pomeni, da je družbeni
pravobranilec v takšnih primerih v določeni meri substituiral
sodno oblast.

SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje

3. Podatki revizijskih organov kažejo, da prihaja do deviantnih
pojavov ter različnih oblik zlorabe, kar pa se ne odraža v
kazenskih postopkih in njihovih izidih. Poleg odkritega obstoji
tudi "siva cona" neodkritega kriminala. Nepravilnosti v procesu
lastninjenja so poleg velikih materialnih izgub (privatizacijske
luknje) povzročile tudi erozijo vrednostnih in moralnih meril.
Državni svet izpostavlja problem dolgotrajnih postopkov in
neučinkovitosti sodne oblasti in v zvezi s tem materialnih in
moralnih posledic takega ravnanja.

MNENJE
k poročilu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije
o stanju, pojavih in problemih na področju varstva
družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1996,
poročilu o delu Agencije Republike Slovenije za
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za leto
1996 in zaključkom posvetovanja Poti in stranpoti
lastninjenja v Sloveniji

Pravno je nesprejemljivo, da na nezakonit način pridobljeni
kapital enakovredno konkurira zakonito ustvarjenemu kapitalu.
Oškodovanci niso neka neopredeljena družba, temveč so to v
prvi vrsti zaposleni in upokojenci, inovatorji in strokovnjaki kot
ustvarjalci in upravičenci do tega premoženja, v drugi vrsti pa
(bodo) mali delničarji in investitorji.

Državni svet ocenjuje, da poročili Družbenega pravobranilca
Republike Slovenije in Agencije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij, kakor tudi zaključki posvetovanja "Poti in
stranpoti lastninjenja v Sloveniji" predstavljajo ustrezno podlago
za vsebinsko obravnavo procesa lastninskega preoblikovanja
družbene lastnine z vso problematiko, ki iz njega izhaja, v kateri
bo s svojimi opredelitvami sodelovala tudi Vlada Republike
Slovenije.

Prilaščanje družbenega premoženja se kaže v različnih oblikah:
v zlorabi položaja in pooblastil, sklepanju škodljivih pogodb,
nevestnem gospodarjenju, namernem stečaju, poslovnih
goljufijah, ponarejanju in uničevanju poslovnih listin. Za
učinkovito ukrepanje zoper prilaščanje družbenega premoženja
bo potrebno sprejeti novo zakonodajo (zakon o odgovornosti
pravnih oseb za kazniva dejanja), dopolniti in spremeniti del
kazenske zakonodaje in dopolniti organizacijske zakone (zakon
o sodiščih in zakon o državnem tožilstvu).

Posebno pozornost velja po mnenju državnega sveta nameniti
naslednjim sklopom vprašanj oziroma problemom:
1. Državni svet poudarja, da so aktivnosti, ki jih na podlagi zakona
o Agenciji za revidiranje opravlja agencija, potrebne in koristne.
Agencija v svojem poročilu navaja, da je nadaljevala že začete
postopke revizije lastninskega preoblikovanja za čas do
31.12.1992 ter da je začela opravljati postopke revizije
lastninskega preoblikovanja za obdobje od 1.1.1993 dalje.
Državni svet meni, da se mora agenciji omogočiti, da nadaljuje
in konča delo v zvezi z revizijo lastninskega preoblikovanja, še
posebej za obdobje od 1.1.1993 dalje.

Novi zakoni ter spremembe in dopolnitve veljavnih zakonov
morajo omogočiti hitrejše in učinkovitejše kazenske postopke,
doslednejšo borbo proti pranju denarja, podaljšanje zastaralnih
rokov, zaščito prič in status skesancev, specializacijo in osebno
izobraževanje državnih tožilcev in sodnikov. Takšne zahteve
izhajajo tudi iz priporočil Sveta Evrope. Učinkovita borba proti
gospodarskemu kriminalu pomeni hkrati varstvo vseh poslovno
uspešnih gospodarskih družb in podjetnikov.

Prav tako bi bila nesprejemljiva odločitev, da se družbenemu
pravobranilcu v vseh že začetih pravdah na sodiščih, ki še
niso končane, odvzame pravico pravdanja ter jo prenese na
drugo institucijo (Sklad za razvoj).

Z dopolnitvijo zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
naj se sprejme rešitev, po kateri bo za namerni stečaj
zagrožena zaporna kazen, za poslovanje odgovorne osebe
pa ne bodo mogle kupovati lastnine po stečaju. Prav tako je
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potrebno opraviti revizijo posojil bank za nakup družbenega
kapitala brez sovlaganja, kjer so bila dodeljena v nasprotju s
pravili bank.

komponent, pod njegovim vodstvom pa prihaja pogosto do
dvomljivih ukrepov. Potrebno je ugotoviti utemeljenost očitkov
glede Sklada za razvoj. Vlada naj ugotovi utemeljenost teh
očitkov in po potrebi ukrepa.

Po vzorcu Elana je potrebno odkrivati v tujino prenešeni kapital
in ga vrniti lastninskim upravičencem. Potrebno je sprejeti zakone
o dedovanju, o privatizaciji državnega premoženja, o prevzemih
podjetij, o omejevanju nekaterih lastninskih pravic ter uzakoniti
preganjanje transferja dobička v tujino preko cen.

4. Državni svet opozarja tudi na problem inkriminacije nekaterih
managerskih struktur s strani Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet, ki je, ne glede na to, da je zakon o privatizaciji
dajal temelj, da se sprejemajo rešitve, ki so bile zakonite, le-te
inkriminiral kot kazniva dejanja. Pri tem se zastavlja vprašanje,
v kolikih primerih je prišlo tudi do ustreznih obsodb.

Državno tožilstvo naj po svoji presoji sproži preiskavo v primerih
divjega lastninjenja.

5. Glede varstva pravic delavcev državni svet meni, da je
družbeno pravobranilstvo na tem področju preveč omejeno,
prav tako pa tudi ni ustrezne institucije, ki bi lahko delavcem,
katerih pravice se kršijo, učinkovito pomagala.

S spremembami zakonov je parlamentu potrebno omogočiti
kontrolo nad agencijami in skladi. Sklad za razvoj je največji
stečajni upravitelj slovenskih podjetij, ki nima razvojnih

Tretja alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona
o njem še enkrat odloča

Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o prevzemih
institucionalnim in drugim velikim delničarjem, kot so investicijski
skladi, banke, zavarovalnice, podjetja in podobno.

Državni svet Republike Slovenije je na 93. seji, dne 8. 7.1997, ob
obravnavi zakona o prevzemih, ki ga je Državni zbor Republike
Slovenije sprejel na 6. seji, dne 1. 7. 1997, sprejel

Zakon dopušča notranjim oziroma drobnim delničarjem ustanovitev družbe pooblaščenke, ki potem upravlja z njihovimi delnicami.
Vendar zakon ne določa nobenega prehodnega obdobja, ki bi
omogočalo ustanovitev takih družb pooblaščenk. Zaradi tega je
ta rešitev v sedanjih razmerah neprimerna.

SKLEP
da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike
Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno odloča o
zakonu o prevzemih.

V drugi fazi obravnave zakona o prevzemih je združenje DEZAP,
skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in Zvezo svobodnih
sindikatov Slovenije, predlagalo dopolnitve predloga zakona o
prevzemih, katerih cilj je bil zaščititi notranje oziroma drobne
delničarje.Teh oziroma podobnih določb sprejeti zakon ne vsebuje.
Brez zakonske zaščite notranjih oziroma drobnih delničarjev pa
bomo v nekaj letih prišli do družbe latinsko-ameriškega tipa, ko
bo ves kapital koncentriran v rokah peščice posameznikov, velika
večina prebivalstva pa bo obubožana.

Obrazložitev
Določbe 60. do 63. člena zakona o prevzemih, ki urejajo prevzem
preko skupnega pooblaščenca ali skupnega delovanja in zbiranja
pooblastil, z dnem uveljavitve tega zakona odpravljajo sedanjo
organiziranost notranjih oziroma drobnih delničarjev.
Te določbe zakona posegajo v ureditev zakona o gospodarskih
družbah in zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Položaj
notranjih oziroma drobnih delničarjev bo v veliki meri prepuščen

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Gregor Miklič.

Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o spremembah
zakona o Vladi Republike Slovenije
Obrazložitev

Državni svet Republike Slovenije je na 93. seji, dne 8. 7.1997, ob
obravnavi zakona o spremembah zakona o Vladi Republike
Slovenije, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na
6.seji, dne 3.7.1997, sprejel

Državni zbor je po hitrem postopku sprejel zakon o spremembah
zakona o Vladi Republike Slovenije, ki v 2. členu določa, da se v
vlado poleg dosedanjih ministrov imenuje tudi minister za področje
malega gospodarstva in turizma, in da se lahko v vlado imenujejo
tudi ministri brez resorja.

SKLEP
da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike
Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno odloča o
zakonu o spremembah zakona o Vladi Republike Slovenije.

Medtem ko novela zakona evidentno opredeljuje ministrstvo za
malo gospodarstvo In turizem, s katerim sicer vlada rešuje
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predvsem koalicijsko pogodbo, pa je povsem nedoločno postavljena formulacija glede ministrov brez listnice. Kajti iz uvodnega
dela izhaja, da namerava vlada že samo za evropske povezave
imenovati več ministrov brez resorja.

največ tri ministre brez listnice) namreč pomeni poseg v koncepcijo
vlade, ki ga ni mogoče sprejeti po hitrem postopku, zlasti zato ne,
ker prinaša s seboj nove potencialne bremenitve proračuna, in to
v času, ko bi pričakovali, da si bosta vlada in državni zbor
prizadevala za maksimalno brzdanje javne porabe.

Državni svet ugotavlja, da je predlagatelj zakona nepopolno
predstavil oceno finančnih posledic za državni proračun, saj se
ocena finančnih posledic sprejema zakona nanaša le na novega
ministra za malo gospodarstvo in turizem, medtem ko glede
ministrov brez listnice ni dana nobena ocena.

Takšna, z zakonom odprta možnost poljubnega povečanja števila
ministrov brez resorja ni sprejemljiva.
Zato državni svet zahteva od državnega zbora, da ponovno
odloča o zakonu o spremembah zakona o Vladi Republike
Slovenije.

Državni svet se strinja, da se omogoči uresničitev koalicijske
pogodbe glede razširitve vlade, to je uvedba ministra za malo
gospodarstvo in turizem, ne strinja pa se s tem, da se odpravlja
vsaka omejitev glede števila ministrstev brez resorja. Odprava
omejitve števila ministrov brez resorja (doslej je zakon dopuščal

Državni svet je za poročevalca določil podpredsednika državnega
sveta Marcela Štefančiča.

Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o spremembah
in dopolnitvah zakona o notariatu
državljanov Republike Slovenije. S sprejeto rešitvijo se bodo
namreč podaljšali postopki sestavljanja teh listin, dražje pa bo
tudi sestavljanje listin, s čimer bodo postala ta opravila državljanom
težje dostopna. Omejeno število pooblaščenih subjektov za
sestavljanje listin v pravnem prometu pomeni ustvarjanje
monopolnega položaja in vsega, kar takšen položaj prinaša.

Državni svet Republike Slovenije je na 94, seji, dne 16. 7. 1997,
ob obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
notariatu, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 9.
izredni seji, dne 10. 7.1997, sprejel
SKLEP
da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike
Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno odloča o
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu.

Glede na pomen sprejetih rešitev v 3. in 4. členu se zastavlja
vprašanje, ali te rešitve ne presegajo zaščitnih ukrepov, povezanih
s spremembo 68. člena ustave. Spremembe in dopolnitve zakona
o notariatu so bile namreč vključene v sklop zakonodaje, ki bo
zaščitila državne in druge javne interese v zvezi z nepremičninami.
Zato v tem primeru sprejemanje po hitrem postopku ni bilo
utemeljeno, saj ne gre za zaščito državnih interesov, povezanih
s spremembo 68. člena ustave, ampak gre za rešitve, ki temeljito
posegajo v položaj državljanov Republike Slovenije in zahtevajo
širšo razpravo.

Obrazložitev
Državni zbor je s spremembami in dopolnitvami zakona o notariatu
v 3. členu noveliral 49. člen veljavnega zakona, ki ureja možnost,
da udeleženci pravnega posla sami sestavijo listino o pravnem
poslu in jo pri notarju le potrdijo.
64. člen veljavnega zakona, ki ga dopolnjuje 4. člen novele zakona,
ureja overovitev podpisov na listinah v pravnih poslih. Sprejeta je
bila dopolnitev, s katero je določeno, kdo bo lahko sestavil listino
v pravnem prometu z nepremičninami: notar, odvetnik, državni
organ, organ lokalne skupnosti, na podlagi zakonskega pooblastila
agencija ali sklad. Tudi diplomiranemu pravniku s pravniškim
državnim izpitom je dana možnost, da sestavi listino o pravnem
poslu v svojem imenu in za svoj račun ali v imenu in za račun
družinskih članov, pravne osebe, ki imajo zaposlene diplomirane
pravnike s pravniškim državnim izpitom, pa lahko v imenu in za
račun pravne osebe, v kateri so zaposleni, sestavljajo listine o
pravnih poslih.

Zakon je bil sprejet hitro, brez javne razprave in brez razprave v
državnem svetu.
Nikakor ni utemeljen hitri postopek za tako pomembno spremembo
zakona. Posledično je razvrednotena tudi diploma pravne fakultete,
saj diplomirani pravnik po novem zakonu ne sme niti za sebe (in
družinske člane) sestaviti pogodbe. Tega ne sme storiti niti
diplomirani pravnik z doktoratom ali pa magisterijem, če ni delal
pravniškega državnega (pravosodnega) izpita. To kaže na
neutemeljenost hitrega postopka, ki ni omogočil proučitev vseh
posledic uveljavljenih sprememb.
Za poročevalca je bil določen predsednik državnega sveta prof.
dr. Ivan Kristan.

Po sedanji ureditvi lahko listino o pravnem poslu sestavi kdorkoli
in jo le predloži notarju v potrditev. Po sprejeti noveli pa bo morala
biti taka listina sestavljena s strani oseb, ki so navedene v prvem
odstavku 4. člena. Enako velja tudi za 3. člen. Na ta način novela
zakona vpeljuje obveznost, da lahko sestavljajo listine o pravnih
poslih zgolj diplomirani pravniki s pravniškim državnim izpitom.
Menimo, da taka rešitev ni utemeljena. Glede na strokovno
usposobljenost ni razloga, da ne bi bila taka možnost dana tudi
ostalim diplomiranim pravnikom, kar bi bilo nedvomno v interesu

Zakon ob ponovnem odločanju v
državnem zboru ni bil sprejet
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Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet in
njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih organov
pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Toneta Hrovata
o oskrbi kmetijstva in podeželja z veterinarskimi storitvami
Državni svet Republike Slovenije je na 71. seji, dne 10.4.1996, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Toneta Hrovata v zvezi z oskrbo
kmetijstva in podeželja z veterinarskimi uslugami in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Obrazložitev
Zakon o veterinarstvu omogoča novo organiziranost veterinarske
službe. Omogočena je tudi privatna praksa ob Veterinarskem
zavodu. O tem pa se v praksi postavljajo vprašanja, kako naj se
financirajo dodatni stroški, ki nastajajo zaradi slabše pokritosti na
odročnem podeželju. Kmetom v slabše dostopnih krajih se
veterinarske storitve zaračunajo v skladu s stroški po višjih cenah,
tako da se vse manj odločajo za klice veterinarske službe. Tako
stanje onemogoča enakost ljudi, živečih v mestih, in tistih na
odročnem podeželju, posebno pa onemogoča enakomernost
razvoja in poseljenosti slovenskega prostora.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Toneta Hrovata in predlaga Vladi Republike Slovenije in
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da vprašanje
preučita in nanj odgovorita.
Vprašanje se glasi:
Kako je po novi zakonodaji in predvideni organiziranosti
zagotovljena enaka oskrba kmetijstva in podeželja z veterinarskimi uslugami? Po ustavi naj bi imeli namreč vsi uporabniki
zagotovljene enake pravice (tudi pri cenah veterinarskih storitev).

Državni svet predlaga, da Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 30 dni odgovorita
na vprašanje.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Toneta Hrovata
o oprostitvi dajatev in taks na pogonsko gorivo za kmetijsko pridelavo
ob tem da je delež dajatev pri gorivu več kot 50 %

Državni svet Republike Slovenije je na 74. seji, dne 15.5.1996, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Toneta Hrovata v zvezi z ustrezno
oprostitvijo dajatev in taks na pogonsko gorivo za kmetijsko
pridelavo in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

Glede na izredno veliko število kmetij v Sloveniji bi bilo potrebno
pripraviti direkten način distribucije pogonskih goriv kmetom in
kmetijskim organizacijam. Ob znižani stopnji prometnega davka
za pogonska goriva bi enostavneje rešili obračunavanje
prometnega davka, saj bi ob izstavitvi računa za dostavo goriva
že obračunali ustrezne stopnje prometnega davka.

SKLEP

Znižana stopnja prometnega davka za pogonska goriva kmetom
naj bi bila pogojena z ustreznim skladiščenjem (posodo) na kmetiji
in sistemom točenja goriva direktno v rezervoar traktorja, z
dostavo pogonskega goriva na kmetijo; s specialnimi cisternami
distributerja goriva bi se zmanjšala možnost izliva oziroma
onesnaženja okolja ob transportu, z dostavo pogonskega goriva
direktno na kmetijo pa bi se v veliki meri razbremenile nekatere
prometnice ob sezoni kmetijskih del in podobno.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Toneta Hrovata in predlaga ustreznim ministrstvom, da
vprašanje preučijo in nanj odgovorijo.
Vprašanje se glasi:
Ali bodo pristojna ministrstva sprožila postopek za ustrezno
oprostitev dajatev in taks, vezanih na pogonsko gorivo za
kmetijsko pridelavo?

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za okolje in prostor,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za
promet in zveze ter Ministrstvo za finance vprašanje preučijo in v
roku 30 dni nanj odgovorijo.

Obrazložitev
Kmetijska pridelava zahteva uporabo traktorjev in druge mehanizacije. Pogonsko gorivo zanjo je obremenjeno z dajatvami, iz
katerih se črpajo sredstva za vzdrževanje in izgradnjo cestnega
omrežja. Kmetijska mehanizacija ob svojem delu ne obremenjuje
cestnega omrežja, če se jo uporablja za obdelovanje kmetijskih
zemljišč in gozdov.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE
Ministrstvo za finance na zastavljeno vprašanje pojasnjuje:
Veljavni zakon o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 71/93
in 16/96) je zasnovan na vsesplošni obdavčitvi prometa
proizvodov in storitev v Republiki Sloveniji. Oprostitve plačila
prometnega davka so kot izjeme opredeljene v 18. in 21. členu
zakona, medtem ko dodatne izjeme oziroma rešitve od primera

Veljalo bi razmisliti o oprostitvi tistih dajatev, ki so vezane na
obdelavo kmetijskih površin in gozdov, in sicer glede na težavnost
obdelave. Delitev površin na različna težavnostna območja se
uporablja kot kriterij pri nekaterih drugih ukrepih. Nujnost take
oprostitve utemeljuje vse večje slabšanje moči kmetijske pridelave,
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do primera v zakonu niso predvidene.

kmetijskih zemljišč in gozdov, bi bila v nasprotju s temeljnim načeolm
zakona o prometnem davku. Pomenila bi porušenje sistema enakopravnosti davčnih zavezancev in s tem tudi neskladje s
sprejetimi smernicami, ki veljajo v državah, članicah Evropske
zveze.

Temeljno načelo zakona o prometnem davku je nevtralnost, kar
pomeni, da v okviru davčnega sistema in politike ni mogoče
ustvarjati boljših pogojev poslovanja za posamezne dejavnosti
oziroma za posamezne davčne zavezance.

Glede na to, da Ministrstvo za finance ne more sprejeti pobude,
da se vse večje slabšanje moči kmetijske pridelave rešuje s
stimuliranji iz naslova prometnega davka, predlagamo, da se
prouči še možnost vzpodbud v okviru proračunskih odhodkov.

Sprememba, ki jo predlagate, in sicer znižanje stopnje davka od
prometa pogonskega goriva, ki ga kmetje in kmetijske organizacije
preko uporabe kmetijske mehanizacije uporabljajo za obdelovanje

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Franca Zavodnika
v zvezi z občasnim preverjanjem kakovosti tekočih goriv
Državni svet Republike Slovenije je na 74. seji, dne 15.5.1996, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Franca Zavodnika v zvezi z
občasnim preverjanjem kakovosti tekočih goriv s kriteriji kontrole
goriv in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

Ministrstvo za okolje in prostor je v soglasju z ministrom, pristojnim
za znanost in tehnologijo, na podlagi 12. člena odredbe o kakovosti
tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena (Uradni
list RS, št. 8/95) dne 5.12.1995 izdalo Inspectu p.o. iz Ljubljane in
Korlabu, d.o.o. iz Mežice odločbi za občasno kontrolo tekočih
goriv na območju Republike Slovenije. Ti dve organizaciji sta bili
izbrani na osnovi javnega poziva, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS št. 23/95. Po navedeni odločbi se za uvoznika in
proizvajalce tekočih goriv: Petrol Trgovino, OMV - Istra, Nafto
Lendava, S-Trade in Interino, to je tiste uvoznike, ki uvažajo ali
proizvajajo večje količine tekočih goriv, vrši kontrola uvoženega
ali doma proizvedenega tekočega goriva: na vsakih 8.000 ton za
pogonska goriva in kurilno olje EL in na 1.000 ton za tažja kurilna
olja. Za vse ostale uvoznike pa se kontrola vrši na vsakih 100
ton v koledarskem letu uvoženega tekočega goriva..

SKLEP
Državni svet Rebublike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Franca Zavodnika in predlaga Ministrstvu za okolje in
prostor, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi 12. člena Odredbe o
kakovosti tekočih goriv (Ur. 1. RS, št. 8/95) ter 202. člena zakona
o splošnem upravnem postopku (Ur. 1. SFRJ, št. 47/86) izdalo
Rudniku Mežica, d.o.o. odločbo št. 354-01-48/95 z dne 5.12.1995
za občasna preverjanja kakovosti tekočih goriv s kriteriji kontrole
goriv za OMV Istro Koper, Nafta Lendava in S-Trade Ljubljana na
vsakih 8.000 ton uvoženega ali proizvodnega tekočega goriva,
za ostale uvoznike pa na vsakih 100 ton uvoženega ali proizvedenega tekočega goriva.

Odredba o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca
in benzena je bila sprejeta z namenom, da se zagotovi uvoz in
proizvodnja kvalitetnih goriv. Za delitev na večje ali manjše
uvoznike se je ministrstvo odločilo na osnovi podatkov o količini
uvoženih ali doma proizvedenih tekočih goriv. Pri večjih uvozih
gre običajo za večje količine tekočih goriv, ki se kupujejo pri
istem dobavitelju, kar pomeni enako kvaliteto, saj ga pripeljejo s
tankerji ali iz večjih rezervoarjev, zato tako pogostna kontrola ni
potrebna. Prav tako imajo večji uvozniki svoje kontrolne
laboratorije, kjer sami spremljajo kakovost uvoženih goriv. Ostali
uvozniki uvažajo navadno manjše količine tekočih goriv, morebiti
različne kvalitete, le-ti nimajo lastne kontrole kakovosti, zato je
pogostejša kontrola upravičena.

Vsak kontrolni pregled stane 25.000 SIT, tako da so stroški za
uvoznike, ki niso imenovani v odredbi, 80-krat večji oziroma je pri
marži 2 tolarja delež kontrolnih stroškov za neimenovane uvoznike
0,46 SIT, za imenovane uvoznike pa samo 0,0046 SIT
Državni svet meni, da so tisti uvozniki, ki v tej odredbi niso
imenovani, s to uredbo bistveno slabšem položaju in da je to
diskriminacija drugih uvoznikov oziroma da imajo imenovani
uvozniki monopolni položaj.

Naše ministrstvo spremlja izvajanje občasnega preverjanja
kakovosti tekočih goriv in sprejema pripombe s strani izvajalcev
občasnega preverjanja, kakor tudi s strani uvoznikov. Doslej je
ministrstvo imelo sestanke z izvajalcema, kakor tudi s
predstavniki Petrola, Istra-Benza in Nafte Lendava, ki so dali
svoje predloge načina občasnega preverjanja.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za okolje in prostor v roku
30 dni odgovori na vprašanje.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR

Odločbi izvajalcema občasnega preverjanja kakovosti tekočih
goriv sta veljavni do 31.1.1997. če se bodo uvozniki manjših
količin tekočih goriv medtem izkazali, da s svojim lasnim
laboratorijem izvajajo kontrolo kakovosti, bo Ministrstvo za okolje
in prostor to upoštevalo v novih odločbah in tudi smiselno
zmanjšalo število kontrol.

Državni svet Republike Slovenije je z vlogo št. 020-02/92-32 z
dne 15.5.1996 poslal Ministrstvu za okolje in prostor vprašanje,
ki ga je zastavil državni svetnik Franc Zavodnik v zvezi z
občasnim preverjanjem kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti
žvepla, svinca in benzena. Meni, da so kriterji glede količine goriv,
ko se vzame vzorec za kontrolo, nepravilni, saj niso vsi uvozniki
v enakem položaju.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Jožeta Resmana
glede prometnega davka
Državni svet Republike Slovenije je na 75. seji, dne 12. 6.1996, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Jožeta Resmana glede pro-

metnega davka in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji
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SKLEP

ODGOVOR MINISTRSTVA
ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Jožeta Resmana in predlaga Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

V zvezi z vprašanjem državnega svetnika Jožeta Resmana vam
skladno z mnenji Ministrstva za finance sporočamo naslednje:

Vprašanje se glasi:

V skladu z zakonom o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92,
71/93 in 16/96) se davek od prometa proizvodov obračunava in
plačuje od vsakega prometa proizvodov, razen od prometa
proizvodov, ki je po zakonu oproščen plačila prometnega davka
(ob izpolnjevanju predpisanih pogojev nabava reprodukcijskega
materiala in nabava proizvodov za nadaljnjo prodajo ter oprostitve
po 18. členu).

Ali po zakonu o prometnem davku obstaja obveznost za plačilo
prometnega davka zaradi združitve družbe z vsemi sredstvi v
novo družbo na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah?
Obrazložitev

V 29. členu zakona je določeno, da se motorna vozila, za katera
je obvezna registracija, ne smejo registrirati, ne da bi bil plačan
prometni davek, zato mora biti davek plačan pred registracijo
motornih vozil. Določba tega člena se nanaša tako na prodajo
vozil kot tudi na druge primere odtujitve (brezplačna odtujitev,
zamenjava, vlaganje motornih vozil kot kapitalskega vložka ipd.).

Na podlagi 530. člena zakona o gospodarskih družbah združitve
sredstev, ki so v aktivi družb, zaradi združitve ali razdružitve
družbe predvidoma ni mogoče šteti kot promet po zakonu o
prometnem davku; v tem primeru ne pride do izročitve prenosa
sredstev na drugo osebo, ampak družba spremeni svoj status.
Tako so na področju javnih gospodarskih služb nastajala javna
podjetja v občinah. Obstajajo primeri, da so občine več podjetij, ki
so izvajala dejavnost javnih gospodarskih služb, preoblikovale v
skladu z novimi predpisi in jih povezale v enotne sisteme, s tem
da sredstva še naprej uporabljajo za iste namene.

Po mnenju Ministrstva za finance se le sprememba pravnoorganizacijske oblike oziroma preoblikovanje podjetja v skladu z
zakonom o gospodarskih družbah, pri kateri se obstoječe
premoženje in lastništvo pravnega subjekta (aktiva in pasiva
oziroma sredstva in viri sredstev) ne spremeni, ne šteje za promet
proizvodov oziroma ne nastane obveznost obračuna in plačila
prometnega davka. Obveznost plačila prometnega davka pa
nastane pri odtujitvah oziroma pridobitvah premoženja oziroma
spremembah lastnika podjetja.

Nejasnosti in različne pravne razlage povzroča določilo, ki zahteva
od novega pravnega subjekta dokazilo o pravici do davčne
oprostitve. Tega pa ni mogoče pridobiti, saj niti obveznost niti
oprostitev po zakonu nista določena. Gre predvsem za vprašanje
uporabe 29. člena zakona o prometnem davku in preregistracije
vozil zaradi spremembe pravnega statusa podjetja v gospodarsko
javno službo. Pri tem ni pomembno, ali gre za več podjetij, ki se po
zakonu o gospodarskih javnih službah preoblikujejo in istočasno
združijo v enotno javno podjetje.

Ob tem pripominjamo, da sistem prometnega davka in obveznost
plačevanja prometnega davka ureja zakon o prometnem davku
(1. člen zakona), zato drugi zakoni, kot npr. zakon o gospodarskih
družbah, ki ureja statusna vprašanja gospodarskih družb, ne
določajo davčnih obveznosti zavezancev.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
v roku 30 dni odgovori na vprašanje.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Alberta Vodovnika
v zvezi z razreševanjem socialne varnosti delavcev
Državni svet Republike Slovenije je na 75. seji, dne 12. 6.1996, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Alberta Vodovnika v zvezi z razreševanjem socialne varnosti delavcev v podjetjih, ki sami niso
krivi za izgubo delovnega mesta in na podlagi 1. odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Obrazložitev
V navedenih dveh primerih gre za več tisoč zaposlenih, ki so
izgubili delovno mesto brez svoje krivde in so dolga leta strokovno
opravljali svoje delovne naloge ter plačevali prispevke tako za
socialno kot tudi zdravstveno varnost. Takih primerov bo v naši
državi verjetno še nekaj.

SKLEP
Sindikat SKEI je v zvezi s to problematiko že dal pobudo o
solidarnostnih nadomestilih v primerih odpravnin za delavce v
TAM"-u. Državni svet meni, da bi morala pristojna ministrstva izdati
konkretna navodila, v kakšni višini zagotoviti pravno in socialno
varnost delavcev, ki so izgubili delovno mesto, tako glede
odpravnin, morebitnih preživnin družinskih članov in drugih
materialnih izplačil v zvezi z izgubo delovnega mesta.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Alberta Vodovnika in predlaga Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve in Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, da
vprašanje preučita in nanj odgovorita.
Vprašanje se glasi:
Kakšna bo operativna izvedba razreševanja socialne varnosti
delavcev v poslovnih sistemih TAM in Cimos ter podjetjih, ki so za
ta dva sistema opravljala kooperantska dela ter v podobnih
primerih, ko delavci niso krivi za izgubo delovnega mesta?

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve in Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v roku 30 dni
odgovorita na vprašanje.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika prof. dr. Petra Glaviča
glede spremembe zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v lasti Sklada
Republike Slovenije za razvoj
Državni svet Republike Slovenije je na 79. seji, dne 24. 7. 1996, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo državnega svetnika prof. dr. Petra Glaviča glede spremembe zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v lasti Sklada
Republike Slovenije za razvoj in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

srečujejo z dejstvom sodnih izterjav bivših zaposlenih za manj
izplačane zneske plač, merjene na kolektivno pogodbo.
Postopke do izvrševanja lastninjenja so podjetja sicer uspela
zavlačevati s predlogi, naj bivši zaposleni konvertirajo svojo
terjatev v lastniški delež podjetja, pri čemer pa so nekateri
predlog sprejeli, drugi pa nadaljevali izterjavo po sodni poti do
izvršbe (upnik ima po zakonu o obligacijskih razmerjih
diskrecijsko pravico odločiti se, kako svojo terjatev izterjati ali
pobotati).

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika prof. dr. Petra Glaviča glede spremembe zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij v lasti Sklada Republike
Slovenije za razvoj in predlaga Ministrstvu za ekonomske odnose
in razvoj, naj prouči možnost za spremembo oziroma dopolnitev
lastninske zakonodaje, če se terjatve iz manj izplačanih plač v
podjetjih iz obdobja 1991-1992, ki so se lastninila po zakonu o
privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za
razvoj, ne uporabijo v namene lastninjenja podjetja dolžnika. V
primeru omenjene neizkoriščene možnosti bi bilo potrebno določiti
nadomestne subjekte za izplačilo terjatev iz manj izplačanih plač,
ker sicer ti zahtevki ogrozijo poslovanje in obstoj podjetja dolžnika.
Cilj sanacije in privatizacije bi bil potem neuspešen.

Podjetje Tovarna kos in srpov d.o.o. je jeseni 1992 preneslo ves
svoj kapital na Sklad Republike Slovenije za razvoj, izvedlo
preobrat (odpuščanje zaposlenih od 315 delavcev na 141),
poslovodstvo pa je podjetje pripeljalo v obdobje napredujoče
sanacije, tako da je marca 1996 uspelo zaključiti lastninsko
preoblikovanje po zakonu.
Diskrecijsko možnost lastninjenja po zakonu je izkoristilo vseh
141 še danes zaposlenih upravičencev in s tem razbremenilo
lastnino obveznosti, ki so izhajale iz nastale razlike do kolektivne
pogodbe v obdobju 1991-1992.
117 bivših zaposlenih te možnosti ni izkoristilo in nekateri podjetje
tožijo po zakonu o obligacijskih razmerjih in tožbe na pristojnih
sodiščih gladko dobivajo. Nekateri izmed teh delavcev ne kažejo
zanimanja za svoje terjatve, vendar bodo verjetno tožbe vložili
takoj, ko bodo izvedeli, da so nekateri dobili poplačilo iz tega
naslova preko sodne izterjave. Ker gre za kategorijo neto plač, je
podjetje dolžno v primeru izplačila neto obveznosti izplačati bruto
znesek.

Obrazložitev
Tovarna kos in srpov d.o.o. iz Lovrenca na Pohorju je v jeseni
1992 prenesla celotni kapital na Sklad Republike Slovenije za
razvoj in postala eno od prvih podjetij, ki je izvedlo lastninsko
preoblikovanje v skladu z zakonom o privatizaciji pravnih oseb v
lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj. Pri tem opozarja:

V podjetju ocenjujejo, da ostajajo neurejene obveznosti do bivših
zaposlenih po končanem lastninskem preoblikovanju v višini 30%
celotne letne realizacije podjetja oziroma v absolutnem znesku
približno 150 milijonov SIT. Podjetje je v napredujoči sanaciji s
tekočo akumulacijo na panožno primerljivem nivoju in "delavskih
terjatev" ni zmožno poplačati z denarjem. Takšno lastninjenje je
za primerljiva podjetja pogubno, za nove lastnike (sedanje
zaposlene) pa zavajajoče in v splošno družbeno škodo.

- podjetja, ki so jeseni leta 1992 prenesla svoj celotni kapital na
sklad, so bila podjetja v globoki krizi;
- posebno globoko krizo je bilo zaznati v delovno intenzivnih
podjetjih, kar je imelo za posledico množično odpuščanje
zaposlenih v letu 1992 in prvi polovici leta 1993;
- omenjena podjetja so v večini primerov izplačevala plače globoko
pod nivojem obligatorne višine kolektivne pogodbe;
-

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj v roku 30 dni odgovori na pobudo.

v podjetjih, kjer niso uspeli izvesti preobrata, je sledil stečaj,
kjer je preobrat uspel in sanacija napreduje, pa se podjetja

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Borisa Šuštaršiča
v zvezi s financiranjem smart čipne kartice
Vprašanja se glasijo:

Državni svet Republike Slovenije je na 79. seji, dne 24. 7.1996, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča glede podpisa
pogodbe in financiranja smart čipne kartice in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

1. Ali je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije podpisal
pogodbo s tujim partnerjem Projektbiro Versichertenkarte, dr.
Petrom Beboltom iz Hamburga, ki je bil izbran po javnem razpisu
(Ur.l. RS, št. 60/95) in kakšni so vsebinski in finančni parametri te
pogodbe?

SKLEP

2. Koliko in v kakšne namene se porabljajo javna finančna sredstva
v višini 30.000.000,00 SIT (protivrednost 330.000 DEM), ki so
bila določena v omenjenem razpisu za sodelovanje z zunanjim
partnerjem?

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika Borisa Šuštaršiča in predlaga Ministrstvu za zdravstvo,
da vprašanja preuči in nanje odgovori.

8

3. Ali se ministrstvo kot resorni upravni organ zaveda dejstva, da
je smart čipna tehnologija, ki je bila ekskluzivno predstavljena na
letošnjem posvetovanju Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije na Bledu, podvržena takšni mortaliteti v praktični uporabi,
da bi bilo potrebno osnovno investicijo obnavljati vsaka tri leta
(ciklično zapravljanje na desetine milijonov DEM)?

na drugi strani pa tudi krčiti pogoje za delo zdravnikom in drugemu
zdravstvenem osebju.

Obrazložitev

Če skrbno kontroliramo in krčimo finančne izdatke pri zdravnikih
in pacientih, moramo storiti enako tudi pri Zavodu za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, katerega razvoj mora sloneti na
zdravstvenih doktrinah ter na sodobnih tehničnih in ekonomskih
znanjih.

Aktualnost teh vprašanj se je ravnokar izredno povečala, ker je
vodstvo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije začelo
izvajati prve drastične omejitve zdravstvenih pravic prebivalstva,

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zdravstvo v roku 30 dni
odgovori na vprašanja.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Eriha Šerbca
glede stečaja v kurilnici podjetja Induplati Tekstil
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE

Državni svet Republike Slovenije je na 79. seji, dne 24. 7.1996, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Eriha Šerbca v zvezi z uvedbo
stečaja v kurilnici podjetja Induplati Tekstil, Industrija platnenih
izdelkov, d.o.o., in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

V zvezi z vašim dopisom vam sporočamo, da smo opravili
zahtevane poizvedbe v Induplati Tekstil glede suma lažnega
stečaja in zbrali dokumentacijo, ki se nanaša na stanje zalog v
omenjenem podjetju.
Tako smo z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je podjetje Induplati
Tekstil že dalj časa nahajalo v likvidnostnih težavah, zato je bilo
dne 23.05.1996 na sestanku nadzornega sveta podjetja sklenjeno,
da se zaradi plačilne nesposobnosti in prezadolženosti Induplati
Tekstil predlaga uvedba stečajnega postopka. Okrožno sodišče
v Ljubljani - Oddelek za gospodarsko sodstvo je v stečajnem
senatu dne 03.07.1996 sklenilo, da se začne stečajni postopek
nad dolžnikom Induplati Tekstil.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Eriha Šerbca in predlaga Ministrstvu za notranje zadeve,
da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje se glasi:
Ali je v podjetju InduplatiTekstil, Industrija platnenih izdelkov, d.o.o.
prišlo do namernega stečaja? Kaj je ali kaj bo ukrenilo Ministrstvo
za notranje zadeve, če je temu res tako?

V nadaljevanju smo z zbiranjem obvestil in pregledom poslovne
dokumentacije ugotovili, da v podjetju ni bilo nikakršnega kurjenja
surovin in dokumentacije, pač pa je bil opravljen prenos zalog
surovin iz podjetja dolžnika Induplati Tekstil na podjetje Induplati
Holding, ki je upnik in ima izkazane večje terjatve do Tekstila. Vsi
prenosi surovin so zadokumentirani.

Obrazložitev
Na sestanku z delavkami iz podjetja Induplati Tekstil, Industrija
platnenih izdelkov, d.o.o., v stečaju, je bilo rečeno, da gre za
nameren stečaj, o čemer pričajo tudi informacije, da je bilo pred
uvedbo stečaja v kurilnici podjetja skurjenih cca 32 ton surovin in
reprodukcijskega materiala ter veliko dokumentacije.

Iz do sedaj zbranih obvestil je razvidno, da niso podani razlogi za
sum storitve kaznivega dejanja lažnega stečaja po členu 232 KZ
R Slovenije.

Od ministrstva se pričakuje odgovor, če je temu res tako, kaj bo
ukrenilo oz. kaj je že ukrenilo doslej?

Obveščamo vas tudi, da Agencija za plačilni promet opravlja v
omenjenem podjetju inšpekcijski pregled finančno-materialnega
poslovanja in ko bo končan, nam bodo posredovali zapisnik o
svojih ugotovitvah.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za notranje zadeve v roku
30 dni odgovori na vprašanje.
Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Danijela Božiča
o poreklu mesa v slovenskih mesnicah
Vprašanji se glasita:

Državni svet Republike Slovenije je na 79. seji, dne 24. 7.1996, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanji državnega svetnika Danijela Božiča v zvezi s poreklom
mesa v slovenskih mesnicah in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

1. Ali slovensko kmetijstvo res ni sposobno zagotoviti minimalnih
količin domačega mesa po sprejemljivih cenah?

SKLEP

2. Kako poteka označevanje porekla mesa in kakšne ukrepe
namerava Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
oz. Vlada Republike Slovenije sprejeti, da se bo v drobnoprodaji
ločilo domače od uvoženega mesa?

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega
svetnika Danijela Božiča in predlaga Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, da vprašanji preuči in nanju odgovori.
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V eni izmed koprskih mesnic je bilo moč prebrati cene z navedbami
izvora mesa z ugotovitvijo, da razen perutnine ni bilo na pultu niti
dekagrama mesa slovenskega izvora. Teletina je bila uvožena iz
Italije, svinjina in govedina iz Madžarske, govedina iz Avstrije.
Lahko bi sklepali, da je v drugih mesnicah podobno.

Eden izmed ciljev kmetijske politike skladno s sprejeto strategijo
razvoja slovenskega kmetijstva je tudi stabilna pridelava
kakovostne in čim cenejše hrane ter zagotavljanje prehranske
varnosti Slovenije.
Konkretno opredelitev razvojnih ciljev kmetijske politike predstavlja
t. i. ciljni scenarij, ki gaje po modelnem izračunu pripravil Kmetijski
inštitut Slovenije. Skladno z omenjenim scenarijem predstavlja
ciljna finalna pridelava govedi (prirast v živi teži) 137.480 ton,
finalna poraba pa 112.500 ton, kar predstavlja 122,2 % stopnjo
samooskrbe. Ciljna finalna pridelava prašičev (prirast v živi teži)
znaša 106.193 ton, poraba pa 123.480 ton oziroma 86,0 % stopnjo
samooskrbe.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v roku 30 dni odgovori na vprašanji.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO
Državni svetnik Danijel Božič nam je zastavil sledeči vprašanji:

Kako se približujemo zastavljenim ciljem, je razvidno iz naslednje
tabele:

1. Ali slovensko kmetijstvo res ni sposobno zagotoviti minimalnih
količin domačega mesa po sprejemljivih cenah?

GOVEDOREJA
Št. govedi(tisoč)
Prirast (tisoč t)
Zakol v klavnicah
(tisoč t) .
PRAŠIČEREJA
Število prašičev
(tisoč)
prirast (tisoč t)
Zakol v klavnicah
(tisoč t)

Povpr.
1986-90

1991

1992

1993

1994

1995

Indeks
95/94

546, 0
91, 9

483, 9
81, 7

503, 8
87, 2

477, 5
77, 9

477, 4
79,2

495, 5
82, 1

103, 8
103, 7

68, 3

60, 3

55, 7

51, 9

45, 5

55, 1

121, 1

585, 1
78, 6

529, 0
75, 7

601, 8
73, 5

591, 5
79, 1

570, 8
77, 9

592, 0
82, 2

103, 7
105, 5

49, 2

49, 6

36, 2

39, 0

35, 3

47,7

135, 4

Izraženo v ekvivalentu (preračun z ustreznim % klavnosti prirasta žive teže na meso) je bilanca finalne pridelave in porabe mesa za leto
1995 sledeča:
izraženo
v evival.

MESO
Govedo
Prašiči

trupi
trupi

izvoz
t

finalna
pridelava
t
43527
61657

7163
12193

uvoz
t

13058
35012

finalna
poraba
t
49422
84476

stopnja
samoosk.
%

88, 07
72, 99

proizvodnja, saj se je po podatkih o zakolu v klavnicah skupna
živa teža zaklanih prašičev povečala za 35,4 %.

Kot kažejo podatki, se je trend rasti v govedoreji po katastrofalno
slabem letu 1993 (tudi kot posledica suše) nadaljeval tako v letu
1994 kot tudi v letu 1995. V letu 1994 je bil prirast govedi večji za
1,7 %, v letu 1995 pa je bil skupni prirast govedi večji že za 3,7 %,
še bolj pa se je povečala evidentirana tržna prireja. Skupna živa
teža v klavnicah zaklane govedi je bila večja kot v letu 1994 za
21,1 %, kar je posledica večjega števila zaklane govedi, kakor
tudi višje povprečne teže. Na večji obseg proizvodnje kažejo tudi
podatki o odkupu govedi kakor tudi podatki o skupni količini
prirejenega mesa.

Ukrepi tržno cenovne politike so usmerjeni v smeri zagotavljanja
stabilnega obsega kmetijske pridelave in stalnega povečevanja
konkurenčne sposobnosti kmetijstva (zagotavljanje čim cenejše
in kakovostne hrane, ob upoštevanju omejitev, ki jih postavlja
okolje). Te cilje deloma uresničujemo v okviru:
- zunanjetrgovinske politike (zaščita na meji - posebne uvozne
dajatve) ter
- z ukrepi za pospeševanje prodaje (izvozna nadomestila).

Še večji porast proizvodnje kot pri govedu, beleži statistika v letu
1995 v prašičereji. Skupno število prašičev je bilo konec leta
1995 za 3,7 % večje kot konec leta 1994. Skupni prirast se je
povečal za 5,5 % in se z 82,2 tisoč tonami približal najvišji doslej
doseženi ravni. Pomembno je porasla tudi evidentirana tržna

Nadaljnji razvoj živinoreje bo potekal v bistveno bolj zaostrenih
ekonomskih pogojih in okoljevarstvenih zahtevah na eni strani in
vedno močnejši tuji konkurenci, ki bo nastala zaradi hitrega in
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močnega odpiranja slovenskega kmetijskega trga (EU, CEFTA,
WTO, številni bilateralni sporazumi o prosti trgovini) na drugi strani.
To bo terjalo sposobnost države, da učinkovito poseže v razvoj
z drugimi kompleksnimi ukrepi, ki jih v EU izvajajo v t.i. tržnih
redih. Tudi Slovenija bo morala sprejeti tržni red za goveje in
prašičje meso, če bo želela zagotavljati stabilne pogoje razvoja
na primerni dohodkovni ravni.

Ocena vpliva trgovskih marž na formiranje maloprodajnih cen ni
v pristojnosti kmetijskega ministrstva, pač pa Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj.
2. Kako poteka označevanje porekla mesa in kakšne ukrepe
namerava Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
oz. Vlada Republike Slovenije sprejeti, da se bo v drobnoprodaji
ločilo domače od uvoženega mesa?

Kot že rečeno, Slovenija nima sprejetih tržnih redov za meso.
Prav zato se pri nas cene mesa na trgu oblikujejo prosto, skladno
s ponudbo in povpraševanjem.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je že v letu
1994 pripravilo Pravilnik o ocenjevanju in razvrščanju govejih
trupov in polovic na klavni liniji (Ur.l. RS, št. 28/94), ki je usklajen s
predpisi EU in določa tudi navedbo proizvajalca oziroma
dobavitelja. Istega leta je bil spremenjen tudi Pravilnik o kakovosti
mesa klavne živine in divjadi. Ponovno je bil korigiran v letu 1996
(Ur.l. RS, št. 31/96), kjer je določeno označevanje vsega mesa v
prometu in tudi v maloprodaji z obvezno navedbo proizvajalca,
za uvoženo meso pa tudi uvoznika in državo od koder so bile
uvožene živali za zakol ali meso. Oba pravilnika sta izdana na
podlagi zakona o standardizaciji, katerega izvajanje nadzira tržna
inšpekcija. Menimo, da je s tem urejeno vse potrebno, da se
izvaja ustrezno označevanje mesa v prometu.

Vendar ne glede na to, je iz primerjave povprečnih prodajnih cen
med Slovenijo in državami članicami Evropske unije razvidno, da
so cene mesa (zlasti govejega) v Sloveniji nižje kot povprečne
cene v Evropski uniji, so pa višje kot je svetovna cena in kot so
cene v državah članicah CEFTE.
Tudi sicer je v svetu splošen trend padanja proizvajalčevih cen
kmetijskih pridelkov. Vendar v Sloveniji odkupne cene padajo hitreje
kot v EU. V obdobju 1985-1994 so v EU cene padle za 24 %, v
Sloveniji pa za 37,6 %.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Danijela Božiča
v zvezi z gradnjo avtoceste od Divače do Kopra
pripravili naslednji odgovor:

Državni sva! Republike Slovenije je na 79. seji, dne 24.7.1996, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Danijela Božiča v zvezi z gradnjo
avtoceste od Divače do Kopra in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Kot povzemamo iz Nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji, izgradnja avtoceste na
odseku od Divače do Kopra ne izkazuje visoke stopnje
prometno-ekonomske upravičenosti, kar je posledica zelo
visokih investicijskih stroškov. Glede na strateške in
gospodarsko-razvojne zahteve pa ta odsek izkazuje
visoko prioriteto, vendar stopnja pripravljenosti projektne
dokumentacije še ne omogoča takojšnjega začetka
gradnje, tako kot na ostalih cestah na primorskem kraku,
kjer je stopnja pripravljenosti projektne dokumentacije višja
zaradi obvez iz Osimskih sporazumov. Cestna povezava
Fernetiči-Razdrto in Vrtojba-Razdrto sta bili vključeni v
plane že v preteklih letih in je bila zato zanju dokumentacija
v pretežni meri pripravljena in se zato nemoteno gradita.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Danijela Božiča v zvezi z gradnjo avtoceste od Divače
do Kopra in predlaga Ministrstvu za okolje in prostor in Ministrstvu
za promet in zveze, da vprašanje prouči in nanj odgovori.
Vprašanje se glasi:
Ali bo Vlada Republike Slovenije zagotovila spoštovanje sprejetih
rokov in dinamike izgradnje avtoceste do Kopra?

Dinamika gradnje posameznih AC odsekov, tako v smeri
proti Fernetičem in v smeri proti Kopru, je skladna z roki,
ki jih predvideva Nacionalni program izgradnje avtoceste
v Republiki Sloveniji.

Obrazložitev
Potem, ko je bila trasa avtoceste od Kastelca do Sermina (Kopra)
v celoti usklajena (varianta D) in doseženo soglasje s prizadetim
prebivalstvom in DARS-om ter državnimi organi, je prišlo do
nepričakovane odločitve državnih organov, ki so ugotovili neprimernost trase (previsoka cena, viadukt in vetrovi itd.).

I. Avtocestni odsek Divača-Kozina:
Vlada Republike Slovenije je na svoji 208. seji dne 25. julija
96 sprejela lokacijski načrt za avtocesto na odseku Divača
- Kozina (Uradni list št. 44/96).

Izgradnja avtoceste proti Trstu poteka nemoteno in vsak zamik
gradnje proti Kopru bi dodatno zmanjševal konkurenčnost slovenskih transportnih, turističnih in drugih storitev ter celotnega
gospodarstva glede na sosednje države.

Po pojasnilih Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., bo pričetek gradnje v letošnjem letu - konec oktobra,
dokončanje pa v letu 1998. Vse dosedanje in predvidene
aktivnosti so v rokih, ki jih določa Nacionalni program
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za okolje in prostor in
Ministrstvo za promet in zveze v roku 30 dni odgovorita na
vprašanje.

II. Avtocestni odsek Kozina - Klanec:

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR

Izdeluje se lokacijski načrt. Javna razgrnitev osnutka
lokacijskega načrta bo predvidoma oktobra 1996.

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za promet in zveze
sta vprašanje državnega svetnika Danijela Božiča preučili in

Po pojasnilih Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji
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d.d., bo pričetek gradnje predvidoma julija 1997, končanje pa v
sredini leta 1999, kar je v roku, ki ga predvideva Nacionalni program izgradnje avtocest v RS.

in ovrednotil v študiji: "Primerjava variant tras AC v dolini Rižane
s trasami v koridoru D" (Ul, junij 1996). Iz študije izhaja, da nobena
od variant v celoti ne more ustrezati vsem kriterijem. Variante, ki
potekajo po skrajnem kraškem robu, so neprimerne zaradi
naravovarstvenih pogojev in zaščitenih območij (Krajinski park,
habitati redkih živalskih vrst, zaščitene udornice - Osapska jama,
Mišja peč, vodozbirna območja Osapske reke ...), druge trase
pa imajo hud vpliv na naselje spodnji Crni Kal in kulturni spomenik
črni Kal. Variante, ki potekajo po levem bregu reke Rižane ali v
koridorju D, so primernejše od variant, ki potekajo po desnem
bregu, kjer je prisojna lega ter večji vplivi na naselja in kulturno
dediščino.

III. Avtocestni odsek Klanec - Srmin:
Postopek priprave prostorske dokumentacije od prejete pobude
Ministrstva za promet in zveze do danes:
Ministrstvo za okolje in prostor je pričelo s pripravo lokacijskega
načrta za avtocesto na odseku Klanec - Srmin decembra 1994.
Izdelovalec lokacijskega načrta Urbanistični inštitut Republike
Slovenije, je v prvi fazi izdelal Strateško primerjavo variant. Na
podlagi te študije so bile predlagane variante, ki so bile ovrednotene
v Primerjalni študiji variant - II. faza. Vrednotene so bile 4 nove
variante (ki so bile na novo projektirane in bile sestavljene iz
sprejemljivih odsekov proučevanih variant predhodne faze), ena
izmed tinjanskih variant, medtem ko je bila predlagana dolinska
varianta, ki bi potekala po levem bregu rižanske doline na podlagi
kriterija družbene sprejemljivosti izločena (izrazito nasprotovanje
lokalnih skupnosti Dekani, Črni Kal, da bi se varianta proučevala
v II. fazi primerjalnega vrednotenja). Primerjalno vrednotenje II.
faze je bilo zaključeno s predlagano varianto D, ki je bila glede na
vse kriterije najsprejemljivejša. Omenjeno varianto je potrdil tudi
Odbor za infrastrukturo in okolje Državnega zbora Republike
Slovenije na svoji seji septembra 1995. Sledila je faza prostorske
in prometnotehnične optimizacije. Rešitve so se spreminjale tudi
na podlagi upoštevanja pridobljenih pogojev pogojedajalcev, med
katerimi so tudi lokalne skupnosti. Varianta VD14 je iz
prometnotehničnih kriterijev zelo ugodna (max. vzpon je 4,5 %,
najmanjši horizontalni radij je 900 m, izmed vseh vrednotenih
variant je tudi najkrajša), lokalne skupnosti jo podpirajo, saj najmanj
vpliva na naselja (2,5 km dolg predor pri Dekanih, odmik od vseh
naselij, sprejemljiva za naselje Črni Kal in spodaj ležečo Gabrovico),
vsem zaščitenim in kvalitetnim območjem naravne in kulturne
dediščine se v največji možni meri izogne, Kraški rob preči v cca
2 km dolgem predoru.

O vsej navedeni problematiki je seznanjena tudi Mestna občina
Koper in prizadete lokalne skupnosti. Občini so bila posredovana
vsa gradiva, primerjalna vrednotenja, mnenja vseh komisij, vabljeni
so bili na vse sestanke v zvezi z omenjenim odsekom avtoceste.
Glede na osnovno naravnanost se po mnenju recenzijske komisije
Ministrstva za okolje in prostor in po strokovnih mnenjih kot najbolj
primeren izkazuje iztek trase tudi po levem bregu reke Rižane.
Usmeritve za nadaljnje delo:
Glede na ugotovitve, da nobena od predlaganih variant še ni v
celoti primerna kot osnova za pripravo posebnih strokovnih podlag
lokacijskega načrta, so Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo
za promet in zveze in Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d. določili, da je treba glede na izkazane prednosti posameznih
variant na določenih odsekih izdelati tudi idejno rešitev trase
avtoceste v merilu 1:5000, ki naj bi potekala pretežno po levem
bregu rižanske doline. V ta namen sta Ministrstvo za okolje in
prostor in Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. pripravili
projektno nalogo, v kateri so opredeljena izhodišča za pripravo
idejne rešitve nove trase avtoceste, ki naj bi potekala po levem
bregu rižanske doline.

Vendar so vsi navedeni optimizacijski postopki enormno povečali
investicijske stroške, ki bistveno presegajo vrednosti določene
za avtocesto na tem odseku v Nacionalnem programu (za cca
80%). Trasa VD14 zahteva tudi izgradnjo prostorsko
nesprejemljivo visokega in gradbeno tehnično izjemno zahtevnega
viadukta pri Črnem Kalu (največja višina stebra bi bila 106 m,
dolžina viadukta pa 1.300 m). Ob izrednih klimatskih razmerah, ki
jih je neposredno pod kraškim robom treba pričakovati pogosteje,
bi bila lahko vprašljiva tudi prometna varnost (veter, poledica), za
odpravo le-teh bi se stroški izgradnje še povečali (gretje konstrukcije, protivetrne zaščite ipd.). Brez dolgotrajnejših opazovanj
pa tudi ni mogoče v celoti ovreči domneve o potrebnosti morebitnih
občasnih zapor objekta (primer npr. most med kopnim in otokom
Krkom na Hrvaškem).

Istočasno se bo preverila tudi možnost dodatne racionalizacije in
znižanje viadukta za varianto trase avtoceste, ki bi potekala v
koridorju D.
Za posamezne problematične odseke trase AC bodo izdelane
rešitve in predlogi optimizacije v merilu 1:1000 (območje Črnega
Kala itd.).
Potek nadaljnjih aktivnosti in roki:
Omenjeni novi varianti bosta primerjalno vrednoteni z dosedanjo
varianto VD14. Izdelana primerjava variant s predlogom najustreznejše variante bo posredovana in predstavljena Mestni
občini Koper ter posredovana na Odbor za infrastrukturo in okolje
Državnega zbora Republike Slovenije v ponovno predhodno
obravnavo predvidoma v mesecu oktobru 1996.

Na podlagi omenjene problematike sta se Ministrstvo za okolje in
prostor in Ministrstvo za promet in zveze odločili, da se pripravijo
in preverijo nove variante. Na podlagi novih izhodišč Ministrstva
za promet in zveze (znižanje investicijskih stroškov, dodatna
preveritev kategorije ceste, skromnejši tehnični elementi ipd),
poznavanja prostora in problematike so izdelovalci prostorske
dokumentacije in projektanti predlagali nove rešitve. Med novimi
rešitvami so tudi variante, ki se po pobočjih levega ali desnega
brega reke Rižane spuščajo proti Srminu (ankaransko križišče)
in varianta, ki še vedno ostaja v že potrjenem koridorju D.
Pomembno vodilo pri določanju novih variant sta bila investicijska
vrednost, ki naj ne bi presegala vrednosti, določene v Nacionalnem programu, ter neprimernost velikih objektov na trasi (npr.
visoki viadukti na prostorsko izpostavljenih legah).

Na osnovi najustreznejše variante bodo izdelane posebne
strokovne podlage za izdelavo lokacijskega načrta in nato
lokacijski načrt za avtocesto na odseku Klanec-Srmin.
Lokacijski načrt bo lahko javno razgrnjen predvidoma meseca
maja 1997, po vseh zakonsko predpisanih usklajevalnih postopkih
bo predlog lokacijskega načrta, v kolikor ne bo bistvenih dopolnitev
in popravkov osnutka, predvidoma meseca decembra 1997
posredovan na Vlado Republike Slovenije v obravnavo in sprejem.
Po pojasnilih Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., bo
pričetek gradnje predvidoma konec leta 1997, končanje pa v letu
2000, kar je v roku, ki ga predvideva Nacionalni program izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji.

Vse nove variante je Urbanistični inštitut Republike Slovenije proučil
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PREDAVANJA IN POSVETI

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Avstrijskim inštitutom za Vzhodno
in Jugovzhodno Evropo 19. junija

1997 organiziral predavanje KAKO DRŽAVE

EVROPSKE UNIJE ŠČITIJO SVOJA ZEMLJIŠČA PRED RAZPRODAJOTUJCEM.
Predaval je prof. dddr. VValdemar Hummer, predstojnik Inštituta za mednarodno
pravo in mednarodne odnose Univerze v Innsbrucku.
Predsednik prof. dr. IVAN KRISTAN: V imenu državnega sveta
vas žetim pozdraviti na predavanju z naslovom "Kako države
Evropske unije ščitijo svoja zemljišča pred razprodajo tujcem".
Predaval nam bo priznani strokovnjak prof. ddr. VValdemar Hummer,
predstojnik Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose
na Univerzi v Innsbrucku. Prof. Hummer je hkrati tudi član Avstrijskega
sosveta za urejanje odnosov z Evropsko unijo, tako da je strokovnjak
in hkrati tudi vpleten v ta politična vprašanja, ki so v Evropi zdaj
aktualna in za katera je še posebej zainteresirana Slovenija glede na
fazo, v kateri smo pri pripravljanju sprememb 68. člena ustave in tudi
pripravljanju tako imenovane zaščitne zakonodaje, ki bo nujno sledila.

naše prošnje za sprejem. V prehodnem obdobju smo imeli možnost,
da restriktivno obravnavamo vprašanje trgovanja z zemljišči in
prodajo tujcem.
Mi v Avstriji smo prav gotovo imeli enake strahove in probleme,
kot jih imate vi. Bali smo se razprodaje domovine in to smo morali tudi
premagati. V tem krogu verjetno ne bo treba stoodstotno razlagati
vseh odnosov med Slovenijo in Evropsko skupnostjo, vendar želim
čisto na kratko omeniti obstoječe pogodbene navezave med
Slovenijo in Evropsko unijo. Mislim, da imate tudi sporazum o trgovini
in prometu z Evropsko unijo. Tega vse druge države nimajo. Rad bi
vam torej najprej predstavil izhodiščni položaj. V drugem delu svojega
kratkega referata bom obravnaval probleme glede trgovanja in
prometa z zemljišči, v tretjem delu pa bom govoril o evropskih
poskusih reševanja tega problema. Tukaj se bom osredotočil na
različne države Evropske unije, pa tudi na Švico, ki je pravzaprav
tretja država in ki si v tem trenutku niti ne prizadeva za vstop v
Evropsko unijo. Na podlagi Švice bi vam rad povedal, kako Švica, ki
ni članica Evropske unije, ureja vprašanje prometa z zemljišči in
drugimi nepremičninami.

Prof. VVALDEMAR HUMMER: Najlepša hvala, gospod predsednik,
gospe in gospodje! V veliko veselje mi je, da vam lahko govorim o
temi, ki je v moji domovini povzročala velika politična in pravna
vprašanja ter probleme. Zdaj ste vi pred problemi, ki smo jih mi že
imeli znotraj evropskega gospodarskega prostora z našim prometom
z zemljišči.
Evropski gospodarski prostor nam je dal prehodno obdobje petih let *
in ta prostor je pravzaprav za Avstrijo veljal le v letih 1994 in 1995.
Leta 1995 smo postali člani Evropske unije in takrat smo spet dobili
petletno prehodno fazo za urejanje naših problemov s prometom z
zemljišči. To prehodno obdobje smo izkoristili za to, da bi uredili to
vprašanje.

To so pravzaprav razmišljanja, ki lahko tudi za vas pomenijo neko
izhodišče.
Evropsko sodišče je neprizanesljivo
Vi dobro veste, da vedno nad vsem bdi Evropsko sodišče iz
Luksemburga. Na tem področju so bile izdane šele tri sodbe. Torej
moram reči, da pravih sodb na področju prometa z nepremičninami
nismo imeli veliko, tako da pravzaprav le s težavo lahko povemo,
kakšno je stališče Evropskega sodišča. Lahko si zapomnimo edino
to, da bo Evropsko sodišče manj upoštevalo posebne, partikularne
interese posameznih držav, veliko bolj se bo oziralo na uresničevanje
svoboščin, ki veljajo na trgu, svobodni pretok kapitala, svobodno
opravljanje storitev itd.

V Avstriji je promet z zemljišči in nepremičninami v pristojnosti dežel
in govoril bom o svoji zvezni deželi, to je Tirolski. Tu smo sprejeli
najbolj restriktivno politiko trgovanja z zemljišči, v katero so vpleteni
tujci, ki si jo sploh lahko zamislimo. Leta 2000 bo konec prehodnega
obdobja, tedaj bomo morali našo politiko uskladiti z Evropsko unijo in
nobena skrivnost ni, če vam povem, da avstrijskim oblastem še
ni uspelo sprejeti dobrega modela za restriktivno prodajo
zemljišč tujcem.
Tukaj imamo različne dimenzije, in sicer ustavno, mednarodnopravno,
potem še pravo Evropske unije. Vse to je treba upoštevati in poleg
tega še politično razsežnost.

Torej pri sodbah Evropskega sodišča verjetno ne boste našli veliko
razumevanja. Oni bodo vedno raje presojali v prid Evropske
skupnosti, kajti trgovanje z nepremičninami naj ne bi omejevalo
svobod, ki veljajo, in zaradi tega bodo prav gotovo vedno razsojali v
prid tem svobodam oziroma svoboščinam.

Namen mojega referata je, da vam v za vas verjetno idealnem
trenutku povem, kako je bilo pri nas v Avstriji. O Sloveniji nekaj stvari
poznam samo iz časopisov, tako da pravzaprav ni vse stoodstotno
dokumentirano. Pravzaprav vam lahko povem samo to, kar sem
slišal od novinarjev. Slišal sem na primer, da je Ustavno sodišče v
Sloveniji ugotovilo, da je treba spremeniti 68. člen ustave, zato da bi
lahko ratificirali Evropski sporazum. To pomeni, da boste morali svojo
ustavo v 68. členu spremeniti tako, da boste lahko na podlagi tega
ratificirali Evropski sporazum. Morate pa misliti še naprej, kajti ta
Evropski sporazum bo samo prvi korak. Treba je upoštevati, da si
želite postati polnopravni člani Evropske unije in zaradi tega boste
morali sprejeti tudi njihov režim.

V 222. členu pogodbe o Evropski uniji piše, da lastninska ureditev
držav članic ostaja nespremenjena.To pomeni, da so imele različne
države, ki so zdaj članice Evropske unije, na primer Nemčija, Francija
in druge, različno ureditev. Niso se mogle zediniti in tedanje pogodbe
o Evropski skupnosti niso hotele obremenjevati z nenavadno ureditvijo
lastništva; tako so jasno zapisale, da ta ne posega v lastninsko
ureditev posameznih držav članic. To kaže, da pogodba o Evropski
skupnosti podrobneje ne ureja podrobnega prometa z
nepremičninami in zaradi tega je to vprašanje prepuščeno področju
t. i. sekundarnega prava. Vse to izhaja pravzaprav iz obveze, da se
upoštevajo svoboščine trga, na primer pri opravljanju storitev itd.

V naši avstrijski zakonodaji smo to vedno upoštevali, tudi ko smo bili
še v Evropski gospodarski skupnosti (EGS). Vedno smo upoštevali,
da bomo nekega dne postali člani Evropske unije, tudi na podlagi
13

zakonodajo, če je to v nasprotju s prepovedjo omejevanja. Kaj to
pomeni? Sodišče preverja, ali so nediskriminatorni ukrepi, ki veljajo
tudi za domačine, z vidika proporcionalnosti potrebni, primerni in
sorazmerni. To pomeni po avstrijskem ukrepu, da tudi Avstrijec ne
more imeti drugega bivališča.To predstavlja ukrep, ki je proti prepovedi
omejevanja in je s tem tudi proti evropski zakonodaji, ker je tu podana
prekomernost. Ni nobene izjeme in obstaja samo stroga prepoved.
Tu ni upoštevano načelo sorazmernosti, kajti po načelu
sorazmernosti bi morali imeti tudi izjeme. Stroga prepoved, da tudi
domačini ne smejo kupovati drugih bivališč, je v nasprotju z evropsko
zakonodajo, čeprav gre za nediskriminatoren ukrep. To pomeni, če
boste v Sloveniji oblikovali svojo zakonodajo o prometu z zemljišči
oziroma z nepremičninami, morate misliti tudi na to, kajti ni dovolj,
da se tujci obravnavajo enako kot domačini. Tu je treba vedno
upoštevati prepoved omejevanja, in sicer, ali je ukrep potreben in
sorazmeren

Načeli recipročnosti in vzajemnosti v EU ne zadoščata
več
V 68. členu vaše ustave je v drugem odstavku formulacija, po kateri
tujci ne morejo pridobivati lastninske pravice na nepremičninah v
Sloveniji, razen če pride do dedovanja in ob upoštevanju načela
vzajemnosti. Vprašanje je, ali vzajemnost kot načelo zadošča pravu
Evropske unije. Recipročnost je sicer zadostna pri mednarodnem
pravu, ni pa zadostna pri pravu Evropske unije. Recipročnost ni
dovolj močna, da se s tem zagotavlja enako obravnavanje vseh
pripadnikov Evropske unije kot na primer lastnih državljanov. To
pomeni, da če bi vas na primer nekdo tožil, se prav gotovo ne bi
mogli sklicevati na recipročnost, na vzajemnost, kajti zakonodaja
Evropske unije zahteva enako obravnavanje vseh drugih tako
kot lastnih državljanov in to ni isto kot recipročnost.
Na primer, nemške študente v Avstriji obravnavamo po načelu
recipročnosti, ker se bojimo, da bi bilo preveč študentov na naših
avstrijskih univerzah. To ni enako kot izenačitev položaja vseh, kajti
zakonodaja Evropske unije zahteva, da se vsi državljani Evropske
unije v določeni državi obravnavajo enako kot lastni državljani.
Recipročnost tu ni dovolj. In tako tudi Avstrija dela d ve stvari. Nemškim
študentom, ki želijo študirati v Avstriji, ne dajo študijskega mesta
zaradi recipročnosti in jim rečejo: če niste sprejeti na svojih lastnih
univerzah, vas tudi mi ne bomo sprejeli. Ni potrebno, da nemške
študente v Avstriji bolje obravnavamo, kot bi jih na primer obravnavali
v Nemčiji. To je nekaj, kar je dostikrat povedala tudi avstrijska vlada.

Se pravi, tudi nediskriminatorni ukrepi so lahko v nasprotju z
evropsko zakonodajo. To morate imeti vedno pred očmi. Današnja
razmišljanja pri mnogih državah so naslednja: ah, saj ureditev ne bo
diskriminatorna in zaradi tega bomo že v skladu z evropsko
zakonodajo. To ni tako. e si ogledamo sodbe Evropskega sodišča
glede prepovedi omejevanja, moramo biti tudi zelo previdni pri
oblikovanju drugega odstavka 68. člena slovenske ustave. Tu mora
biti formulacija dovolj fleksibilna in se ne sme dotikati oziroma posegati
v to prepoved omejevanja. To pomeni, da morate najti zelo fleksibilno
ureditev, in sicer takšno, ki vas imunizira (ščiti) pred zakonodajo
Evropske unije.

Kajti niti vzajemnost, niti recipročnost, niti enako obravnavanje tujca, tako kot ga obravnavajo v njegovi domovini,
ni v skladu z evropskim pravom. Vse državljane Evropske
unije je treba enako obravnavati kot lastne državljane, kot
Avstrijce, in to je tisto, kar zahteva zakonodaja Evropske
unije.

Če torej povzamem, ste vi v svoji ustavi izključili možnost, da bi tujci
pridobivali zemljišča in pred pravom Evropske skupnosti to ne bi
zdržalo, čeprav imate klavzulo recipročnosti. Recipročno
obravnavanje ni enako obravnavanje, kot je obravnavanje domačinov
in v pravu Skupnosti s tem ne morete priti daleč.

Avstrija dela še neko drugo napako, vendar tudi druge države
Evropske unije - to je zelo pomembno za nakup nepremičnin tudi pri
vas - in sicer ukrepe, ki so podani nediskriminatorno, se pravi, ki so
nediskriminatorni, razumemo kot skladne z Evropsko unijo.

Aprila 1993 je Slovenija sklenila kooperacijski sporazum, ki je
do pridobivanja in prometa z nepremičninami nevtralen, potem
19. julija 1993 prometni sporazum, 10. junija 1996 evropski
sporazum. Torej, podpisali ste ta sporazum in trgovinskopravni
del tega sporazuma je bil vzet naprej kot interimni (vmesni,
začasni) sporazum. Od 1. januarja 1997 se ta interimni sporazum
že začasno uporablja. Z uredbo sveta št. 410/97 z dne 24.
februarja 1997 pa so se izvedbene določbe že začele izvajati.

Celo načelo nediskriminatornosti je lahko v neskladju s
pravom Evropske unije
Moja dežela Tirolska ima zelo restriktivno zakonodajo o prodaji
nepremičnin tujcem. Na podlagi tega restriktivnega modela noben
Avstrijec, tudi noben Tirolec ne more v lastni zvezni deželi
kupiti počitniške hišice, počitniškega stanovanja, ki ga ne bi
uporabljal celo leto. To pomeni, da Tirolec poleg svojega stalnega
prvega prebivališča ne more imeti na Tirolskem drugega, t. i.
počitniškega bivališča, če ga ne uporablja celo leto. In kdo bo npr.
lovsko hišico uporabljal celo leto? Nihče.

Evropski sporazum, kot je znano, temelji na 238. členu pogodbe
Evropske skupnosti in daje po prehodnem obdobju šestih let ne
samo možnost prostotrgovinske ureditve, političnega dialoga in še
nekaterih drugih zadev s področja kazenskega pregona itd. Ureja
tudi najpomembnejša vprašanja, skrita v tako imenovanih tržnih
svoboščinah, ki so vgrajene v pridružitveni asociacijski sporazum
med Slovenijo in Evropsko unijo. Vaše Ustavno sodišče je 5. junija,
torej pred nekaj dnevi, zavrnilo ratifikacijo, ker nekateri deli
pridružitvenega sporazuma niso v skladu z drugim odstavkom 68.
člena vaše ustave.

Torej, miTirolci, tirolski deželni zbor oziroma tirolski parlament menimo,
da zaradi nediskriminatorno oblikovanega zakona Avstrijca ne
obravnavamo drugače kot tujca. Se pravi, tujca v tem primeru
obravnavamo enako kot domačina, kajti tudi Avstrijec ne sme
imeti drugega prebivališča. V začetku smo mislili, da to strogo enako
obravnavanje tujca kot domačinov ustreza tudi pravilom Evropske
unije, vendar ni tako, kajti sodišče Evropske skupnosti ima vedno
dva modela. Če je en ukrep diskriminatoren zaradi državljanstva, to
pomeni, da se tujci slabše obravnavajo kot domačini, potem je tako
diskriminiranje, taka diskriminacija proti 6. členu pogodbe o Evropski
skupnosti. Če pa imam nediskriminatorne ukrepe, to pomeni, da isto
velja za domačine kot za tujce, torej sta oba obravnavana enako.

Svoboda gibanja in izbira bivališča
In zdaj nekaj besed o zemljiških prometno pravnih vidikih vašega
pridružitvenega sporazuma. Na področju svobode gibanja in svobode
izbire bivališča, kar imenujemo tudi svobodo gibanja delavcev
migrantov, je v pridružitvenem sporazumu zapisano, da se morajo
tem migrantom dati enake pravice, kot jih uživajo domačini, in to
ustreza tudi 48. členu pogodbe o Evropski skupnosti. Kot veste,
obstaja uredba 16/12 iz leta 1968. To je uredba iz zelo zgodnjega
obdobja, iz leta 1968. V njej je v drugem odstavku 9. člena za vsakega
delavca migranta Evropske unije zagotovljena pravica, da si z
namenom pridobitve stanovanjskega prostora ne le najame
stanovanje, ampak v smislu širšega pojmovanja, da si sme tudi
kupiti stanovanje.

Pred nekaj leti smo na primer mislili, da se ta enaka obravnava
presoja kot pozitivna, ker gre za izenačitev tujcev z domačini, vendar
tudi to ni tako. To se lahko preverja tudi na podlagi sodbe Evropskega
sodišča o počitniških hišicah francoskih zdravnikov; evropski sodniki
so rekli: če ti, zakonodajalec, predvidevaš za svoje državljane isto
kot za tujce, je to kljub vsemu lahko v nasprotju z evropsko
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Zelo zanimivo je, kako je sodišče o tem odločalo. S takšnim primerom
se še ni ukvarjalo, vendar pa je šlo za tematsko izredno zanimivo
vprašanje. Z vidika pridobivanja stanovanja v bivalne namene, in o
tem razpravljamo v Avstriji, sodi po njem tudi nakup lastne hiše na
lastnem zemljišču, ali pa je treba morda razumeti in interpretirati
pojem stanovanja restriktivno, tako kot to v nemškem govornem
prostoru razumemo v smislu lastnine nad stanovanjem, torej tako,
da sem lastnik stanovanja. Sodišče, četudi sem mnenja, da bi šlo na
mejo interpretacije, bi prav gotovo šlo tako daleč, da bi tudi lastniško
vilo na lastnem zemljišču, če bi si jo delavci migranti lahko privoščili,
dalo pod to uredbo. To za vas sicer ni ta trenutek veljavno pravo,
ampak sodna praksa sodišča se bo držala standardov uredbe 16/
12 iz leta 1968 in se konceptualno usmerjala po njej. Delavcu migrantu,
ki si bo v Sloveniji izbral prvo bivališče, ne boste mogli odbiti želje po
pridobitvi nepremičnine.

letu, je nepomembno, kajti nepremičninska naložba je na podlagi
svobodnega pretoka kapitala dovoljena, e pridobim pozidano ali
nepozidano zemljišče, je vseeno, svoboden pretok kapitala mi daje
to možnost.
Previdnost Slovenije pri urejanju odnosov z EU
V vašem pridružitvenem sporazumu ste se tu že previdno odzvali.
Če nadaljujem, bomo videli, da je treba pri svobodi gibanja, pri svobodi
izbire bivališča tujce obravnavati enako kot domačine. To se mi
zdi tudi smiselno, kajti če tu nekdo opravlja gospodarsko dejavnost,
ki koristi slovenskemu narodnemu gospodarstvu, potem mora imeti
tukaj tudi možnost ureditve prvega bivališča. Svoboda izbire kraja,
nastanitve in prebivališča je že bolj restriktivno, selektivno urejena v
prvem odstavku 45. člena. Pravne in fizične osebe na tem področju,
tujci se izenačujejo v načelu z domačini. V sedmem odstavku dodatka
A) evropskega sporazuma pa glede na nakup nepremičnin s strani
prednostnih družb uvajate diferencirani režim. Namreč, dajete
možnost, da te pravne in fizične osebe nepremičnine v Sloveniji
uporabljajo in najamejo. To omogočate takoj.

Kaj sta pn/o in drugo bivališče
Prvo ali t. i. stalno bivališče je tisto bivališče, ki ga imam zaradi tega,
ker tam poteka osrednji del mojega življenja. Na primer neki
italijanski delavec migrant, ki je v Sloveniji pridobitno sposoben, ima
seveda pravico ne le da najame, ampak da tudi kupi nepremičnino,
kolikor mu je pač to dovoljeno v okviru njegovih finančnih možnosti.
To je prvo bivališče, torej središče dejavnosti življenja.

Na področju pridobitve nepremičnin pa dajete možnost v točkah b)
in c) sedmega odstavka 45. člena podružnicam in hčerinskim
gospodarskim družbam možnost nakupa in prodaje nepremičnin
prvič pred koncem prvega štiriletnega obdobja, prehodnega obdobja,
in drugič, če je to zahtevano za opravljanje njihove gospodarske
dejavnosti. To pomeni, da ste na področju svobode izbire kraja
nastanitve in prebivališče že bolj restriktivni, vendar pa imate tu
še čisto normalno ureditev v zvezi z nepremičninami.

Drugo bivališče pa je tisto bivališče, kjer preživimo samo nekaj
dni v letu. To je tako imenovano počitniško bivališče. Pridem, recimo,
v Avstrijo na smučanje ali pa preživim tam božične, velikonočne
praznike itd., to je drugo bivališče. Da bi že na začetku pravilno
razumeli evropske pravne razlike, moramo upoštevati, da je prvo
bivališče naravni odraz gospodarske dejavnosti. To pomeni, da
skupinsko pravno nekemu delavcu migrantu po drugem odstavku
9. člena uredbe 16/12 iz leta 1968 ne morem odbiti pravice do
stanovanja. Kajti če imam nekega delavca iz Italije, če želim, da to
dela, ga ne morem pustiti, da lebdi v zraku, ampak mu moram dati
možnost za stanovanje, torej tudi za pridobitev zemljišča. Zdaj pa
gre za vprašanje, ali je to samo najemnina, ali je to zakup, ali pa mu
moram dati tudi pravico do pridobitve nepremičnin. In ta vprašanja
se refleksno zastavljajo šele po tem, ko ta delavec v Sloveniji začne
opravljati gospodarsko dejavnost. To je prvo bivališče.

V smislu svobode opravljanja storitev in svobodnega pretoka kapitala
pa je režim drugačen. Svobodo opravljanja storitev in svobodo pretoka
kapitala ste namreč razumeli v smislu pojma "non self-executing".
To pomeni, da natančnejše konkretiziranje, ki je odločilno za pridobitev
nepremičnin, prepuščate v veliki meri sklepom pridružitvenega sveta,
tako da imate možnost, da v paritetno sestavljenem pridružitvenem
svetu blokirate sklepe, ki vam ne ustrezajo. Koliko časa boste to
politično zdržali, je seveda drugo vprašanje, ampak pravno imate
možnost, da v pridružitvenem svetu svobodo opravljanja storitev in
svobodo pretoka kapitala, ki sta urejeni "non self-executing", blokirate.
V tretjem odstavku 53. člena pridružitvenega sporazuma je namreč
zapisano, da pridružitveni svet najkasneje 8 let po veljavnosti
evropskega sporazuma sprejme ukrepe za postopno izvajanje
svobodnega opravljanja storitev in svobodnega prometa s storitvami.
Če pridružitveni svet tega ne sprejme, potem lahko blokirate svobodo
opravljanja storitev, čeprav morda s politično mešanimi učinki oziroma
uspehi. Toda svobodo opravljanja storitev ste izoblikovali "non selfexecuting" in s tem to prepustili pridružitvenem svetu, ki z nadaljnjimi
sklepi to podrobneje ureja. To je Slovenija naredila na zelo pameten
način, kajti šele nekaj mesecev obstaja sodba sodišča Evropskih
skupnosti, ki se nanaša na "Kauzige park" v Italiji.

Drugega bivališča pa ne smemo zamenjati s svobodo izbire kraja,
nastanitve in prebivališča in svobodo opravljanja storitev, ampak je
to izraz svobodnega pretoka kapitala. Kajti drugo bivališče je
nepremičninska naložba v zemljišče v tujini.
Če neki bogat Britanec v Avstriji na nekem lepem griču
pridobi zemljišče in pride tja samo dvakrat letno na
smučanje, potem je to problem drugega bivališča, kajti v
Londonu ima svoje glavno bivališče. To pomeni, da v Avstriji
ni nikoli delal, svoje giavno bivališče ima v Londonu in v
Avstriji bi želel pozimi samo smučati 14 dni. V ta namen pa
bi želel, ker je bogat, prebivati v lastni hiši in ne v hotelu.

Sodba Evropskega sodišča proti Italiji
Pri zadevi "Kauzige park" je šlaza drugo bivališče nekega nemškega
odvetnika v Italiji. Sodišče je jasno ugotovilo, da do tega trenutka ni
bilo popolnoma jasno, da bi tudi nekdo, ki ima prednosti glede storitev,
imel pravico do nakupa nepremičnin; do zdaj se je iz literature
domnevalo, da je nekdo, ki ima prednost pri opravljanju storitev,
odvisen od nakupa ali najema. Na primer, če bi neki slovenski maser
masiral avstrijskega državljana, je to seveda svobodno opravljanje
storitev, kajti neka storitev je bila opravljena čez mejo. Avstrijec se je
pripeljal čez Karavanke in slovenski maser je opravil storitev. To je
znani primer negativne svobode opravljanja storitev, kajti uporabnik
storitev pride na kraj tistega, ki storitev opravi.

To pomeni, če si zdaj kupi avstrijsko zemljo, česar trenutno ne more,
ker imamo zelo restriktivno ureditev, da ta nakup ni izraz tržnih
svoboščin, svobodne izbire kraja nastanitve, ampak da gre za drugo
bivališče, ki je vedno izraz svobodnega pretoka kapitala. Kajti drugo
bivališče ni povezano z nikakršno gospodarsko dejavnostjo. No, to
je samo grob opis ali ponazoritev.
Drugo bivališče nima nič opraviti z gospodarsko dejavnostjo. Če
neki Italijan dela v Sloveniji, potem je tu gospodarsko dejaven in si
mora tu urediti svoje prvo bivališče. Ali si bo v lepem predelu Slovenije
kupil počitniške stanovanje, pa je že problem drugega bivališča, e bi
si na primer Avstrijec v Sloveniji kupi! lovsko hišico, kjer biva 14 dni
letno, pa bi bilo to za Avstrijca drugo bivališče. In to drugo bivališče je
problem svobodnega pretoka kapitala, kajti z vidika evropskega
prava to ni nič drugega kot nepremičninska naložba v zemljišče.
Da na tej lastnini potem nekdo zgradi še hišo in biva v njej 14 dni v

In tu do zdaj ni bilo jasno, ali tisti, ki opravlja storitev, lahko pridobi
nepremično in ima pravico do pridobitve nepremičnin; strokovna
literatura je bila restriktivna in je določala, da lahko samo, če je to
povezano z opravljanjem storitev oziroma če je to nujno potrebno za
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opravljanje storitev. Maser svoj lokal lahko najame, ni pa nujno, da je
lastnik fokala in zemljišča zaradi opravljanja storitev.

ne nakup nepremičnin v določenem sorodstvenem razmerju, zakaj
dedovanje, zakaj ne dedno nasledstvo generalno? Kajti to je nekaj,
kar v Avstriji predstavlja največji delež efektivnih poslov.

V zadevi "Kauzige park" pa je sodišče razsojalo, ali lastništvo nekoga
postavlja v gospodarsko boljši položaj. Na primer, če bi bila
akumulirana najemnina v 10 letih z amortizacijo dražja kot nakup
zemljišča, mora imeti tudi možnost za nakup zemljišča. Masažnega
salona potem ne najame, ampak ga kupi, če je to zanj bolj ekonomično,
če je to za njegovo kalkulacijo boljše, ker sicer plača visoko najemnino
in anticipira, amortizira najemnino in reče: 10-letna najemnina je 5
milijonov, za tri milijone pa lahko prostor že kupim. V tem primeru
lahko kupi prostor.

V Avstriji večina efektivnih poslov poteka v smislu dedovanja; tirolskem kmetu, ki je star 85 let, rečemo: gospod XY,
skleniva pogodbo o prenosu zemljišča, saj boste tako ali
tako živel samo še dve leti. Ko bo čez dve leti umrl, bom v
smislu dedovanja uveljavljal dediščino, četudi nisem v
sorodstvenem razmerju.
V Avstriji je namreč ravno to področje eno tistih, ki je najbolj zastopano
na področju fiktivnih poslov. Seveda so lahko tukaj tudi drugi elementi,
ki so ravno tako upravičeni.

Ta razvoj je nekoliko zaostril področje opravljanja storitev, na katero
do zdaj niso tako gledali. Od sodnega primera "Kauzige park" pa
vemo, da je svoboda opravljanja storitev tudi na zemljiškopravnem
področju izredno aktualna stvar.

To pomeni, da bomo zemljiško prometno pravno področje vedno
težje zmogli imunizirati, kajti zadeva gre jasno v smer javnega urejanja
in opredelitve namembnosti prostora. Kajti javna ureditev je tudi veliko
širšega pomena, kot pa je to opazno na zemljiškem prometno
pravnem področju. In to izhaja iz člena 73 d. Vse, kar bomo delali in
ščitili v prihodnje, moramo imunizirati pod pojmom javne ureditve.

Način omejevanja svobodnega pretoka kapitala
To, kar sem zdaj povedal, izhaja iz svobode gibanja, svobode izbire
bivališča, svobode opravljanja storitev in na tej osnovi dobim
avtomatično pravico do pridobitve zemljišča tudi za primer prvega
bivališča. Tako iz svobodnega pretoka kapitala izhaja neomejena
pravica do pridobitve nepremičnine. Po pravu Skupnosti tega zdaj ni
več mogoče omejiti, kajti edina norma, ki je danes na voljo, to je točka
d) 73. člena pogodbe Evropske skupnosti, to omogoča, e grem zdaj
na konec svojega referata, potem bosta Avstrija in Slovenija pred
problemom, Avstrija že v letu 2000, ko nas prehodni rok ne bo več
ščitil in ko bomo morali izoblikovati našo zakonodajo, tako da bo
skladna z EU. Tedaj bo samo ena norma, po kateri se bomo morali
ravnati, in sicer je to omenjena točka d) 73. člena. Tam je zapisano,
da je neomejen svobodni pretok kapitala lahko omejen samo z
utemeljitvijo javnega reda. To pomeni, da se bodo države članice
srečevale z zemljiškopravnimi problemi pri pravnem pojmu javnega
reda, ki ga nikdar ne smemo razumeti v policijskem smislu. Javna
ureditev pomeni to, kar je v "Order public" osnovna vrednota državne
ureditve. Ko govorimo o javni ureditvi, o javnem redu, ne mislimo na
policijsko ureditev.

V nadaljevanju obravnavamo še nekaj posameznih elementov
oziroma modelov, zato da bomo lahko videli, kako so posamezne
države rešile vprašanje prometa z zemljišči in drugimi nepremičninami. Tukaj so pokazale zelo veliko iznajdljivosti, fantazije, s
katero so pravzaprav to imunizirale.
Danski primer
Danska je bila zelo zanimiva država, kajti med vsemi državami
Evropske unije je imela največje težave s prometom z zemljišči.
Dobro veste, da jug Danske meji na Schlesvvig-Holstein v Nemčiji.
Zaradi tega so pod velikim pritiskom, kajti Nemci želijo pri njih kupovati
počitniška stanovanja. Vendar imajo to možnost samo pravne osebe
in zato je Danska že zelo zgodaj kombinirala situacijo, tako da je
probleme reševala s prostorskimi načrti, v katerih so urejali in
obravnavali vprašanje namembnosti površin, in sicer površin, ki so
uporabne za počitniška stanovanja. Pri njih imajo na primer posebno
zakonodajo glede počitniških poletnih stanovanj in taka stanovanja,
take hiše lahko gradijo samo na točno določenih območjih Danske.
To pomeni, da imajo zelo močno prostorsko ureditveno komponento,
torej komponento namembnosti prostora. Ali drugače povedano, da
lahko pravzaprav za to drugo bivališče uporabijo samo določene
površine. Poleg tega pa imajo še drug zakon, in sicer je to zakon o
nakupu nepremičnin. Ta zakon je povsem v pristojnosti ministra za
pravosodje in tu lahko pristojne oblasti v vsakem primeru posebej
ugotavljajo, ali lahko tujec kupuje nepremičnino na Danskem ali ne.
Poleg tega mora dokazati, da je vsaj pet let živel na Danskem.

Zaščitni modeli
Če preidemo k imunizacijskim (zaščitnim) modelom, bom pokazal,
da obstajata dve smeri. Ena smer v pravu Evropske unije je naravnana
v načrtovanje in urejanje prostora. Druga smer pa gre v urejanje
zemljiških prometno pravnih zadev. Upoštevajoč, da je zadnja norma
tista, po kateri se bo sodišče zgledovalo v smislu imunizacije, ter da
gre ta norma preko javnega reda, preko javne ureditve, se bomo
morali veliko bolj usmerjati k urejanju prostora v smislu njegovega
načrtovanja kot pa v zemljiške prometno pravne zadeve. V prvi bo
veliko manj upoštevana lastninska, veliko bolj pa javnopravna
komponenta urejanja prostora, njegova namembnost in načrtovanje.
Kajti promet z zemljišči je zaščiten samo takrat, če je javno urejen. In
judikaturo (sodno prakso) sodišča je treba anticipirati. Kaj je javna
ureditev? Namembnost površin, urejanje prostora je prav gotovo
javna ureditev. Kajti majhna država, kot je Slovenija, prav tako kot
tudi moja domovina z vso topografijo, s prostorom za možnost
naselitve, mora namembnost svojih površin opredeliti v javni
ureditvi. Povsem jasno je, da namembnost uporabe zemljišč in
urejanje prostora sodi v javno ureditev. Na to se lahko sklicujem, če
restriktivno interpretiram svoboden pretok kapitala v tem smislu, če
želim omejiti nakup nepremičnin.

To petletno prebivanje na Danskem mora biti dokazano, ni pa treba,
da je v enem kosu. Lahko je teh pet let razdrobljenih na daljše
obdobje, vendar na vsak način je moral kupec živeti pet let na
Danskem. To vse je stvar presoje ministra za pravosodje, ki ravna
tukaj zelo restriktivno. Na prste ene roke lahko pravzaprav preštejemo,
kolikim Nemcem oziroma tujcem je bil omogočen nakup nepremičnin
na Danskem, čeprav so živeli pet let in več na Danskem. Danci
imajo zelo restriktivno zakonodajo. Treba pa je še poudariti, da tu ne
gre za dopustnost nakupa drugega bivališča, in sicer državljan
Evropske unije lahko, če sploh, pridobi bivališče na Danskem po
petih letih v skladu z zakonom o nakupu nepremičnin, se pravi, z
nakupom uredi prvo bivališče. Drugo bivališče pa zadeva zakon o
poletnih bivališčih in tudi tukaj lahko pridobi zemljišče samo po zelo
restriktivnih pogojih in tudi samo z dovoljenjem ministra za pravosodje.
To je mogoče samo, če je pravna ali fizična oseba dosti časa preživela
na Danskem.

Če na promet z zemljišči gledamo brez povezave z urejanjem prostora
in določitvijo namembnosti, torej če gre samo za zemljiško prometno
pravno ureditev in če bi to želel spraviti v smislu imunizacije pod
javno ureditev, imamo že velike probleme. Na primer, če vzamete
vaš drugi odstavek 68. člena, zakaj bi bila pridobitev nepremičnin
možna samo z dedovanjem? Kajti to je edina izjema. Zakaj samo v
primeaj dedovanja? In rekli boste, da smo to vzeli zaradi tega, ker je
to tisti najmanjši skupni imenovalec. Ampak zakaj dedovanje, zakaj

Ta zakonodaja je zelo restriktivna in ni v skladu z evropsko
zakonodajo. Znano je, da je Danska imela negativen izid prvega
referenduma o Maastrichtu, in tako so oni pravzaprav izsiljevali
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Evropski svet (najvišje politično telo EU, ustanovljeno leta 1974) in
sprejeli poseben skupni protokol o nakupu nepremičnin na Danskem.
Vam to žai ni uspelo. Vse vaše težave bi bile rešene, če bi imeli
možnost, da se držite danskega modela, čeprav danski model ni v
skladu z evropsko zakonodajo. To je treba upoštevati in to boste
morali tudi vi v Sloveniji upoštevati pri svoji zakonodaji. Vse zahteve,
ki se postavljajo pri nakupu bivališč, so pravzaprav diskriminatorne.
To pomeni, če mora tujec v Sloveniji najprej živeti tri ali pet let, preden
lahko kupi nepremičnino, potem je prav gotovo to diskriminatorno,
kajti mora se preseliti v Slovenijo; to je skrita diskriminacija, čeprav
to velja tudi za lastne državljane. Seveda mora tudi Danec pet let
živeti na Danskem, vendar on že tako živi na Danskem, če za
Siovenijo velja, da mora tujec živeti tukaj tri ali pet let, je to prav
gotovo diskriminacija, in sicer skrita diskriminacija, kajti Slovenec že
tako živi tukaj, tujec pa se mora najprej preseliti.

Če se peljete v Munchen, se peljete tudi mimo Traunsteina. To je
turistični kraj z velikimi problemi. Ta traunsteinski ali pa weilheimski ali
pa eichingerski model bom na kratko predstavil.
Pri eichingerskem modelu dovoli občina zazidavo zemljišča le, če so
zemljišča v njeni lasti, e želi pridobiti neko zemljišče, potem občina to
odkupi od lastnika za točno določeno ceno. To. da je cena zemljišča
točno določena, je tudi zelo problematično vprašanje. Gre za
ustavni problem. Poleg tega je treba upoštevati, da dejansko občina
določa prometno vrednost zemljišča, vendar kljub temu to ni v skladu
z ustavo. Zavedati se moramo, da vseh teh modelov ne
obravnavamo samo znotraj evropske zakonodaje, temveč tudi glede
skladnosti z ustavo in to je lahko tudi problematično glede na nemško
ustavo. Nemška občina za točno določeno ceno odkupi 40% vseh
infrastrukturnih naprav, ceste, igrišča itd. in 37% vseh zemljišč, ki
naj bi bila zazidana. To pomeni, da mora lastnik zemljišča četrtino
tega za točno določeno ceno prepustiti občini. Poleg tega občina
vedno določi najvišjo vsoto, ki je prodajna cena, in zaradi tega si tudi
občina pridobi predkupno pravico. Če želi lastnik prodati zemljišče
za to ceno, potem ima občina predkupno pravico. Edino če bi prodal
za višjo ceno, bi ga lahko prodal komu drugemu. To je nekaj, kar
sicer omogoča tudi avstrijska ustava, ni pa čisto v skladu z evropsko
zakonodajo.

Se pravi, vse te posebne zahteve so posebne ovire in skrite diskriminacije, ki ne bodo vzdržale preverjanja evropskega sodišča.
Zavedati se morate, da ima Evropsko sodišče vse pristojnosti, da
razlaga vašo pogodbo z Evropsko unijo, kajti to je del prava
Evropske unije. Tako ima pravzaprav tudi Evropsko sodišče možnost,
da odloča o vašem sporazumu, in nekdo vas lahko zaradi tega tudi
toži pred Evropskim sodiščem v Luksemburgu. Danci so imeli srečo,
ker so to pač zahtevali ob zelo ugodnem času. Imeli so pač ta
negativni referendum. Ljudje so bili proti in potem so lahko seveda pri
tej igri zelo visoko stavili. S tem so rešili veliko svojih problemov.
Vendar to tudi pomeni, da so zelo dobro vedeli, da njihova dosedanja
ureditev glede trgovanja z nepremičninami ni bila v skladu z evropsko
zakonodajo, e bi bila v skladu z evropsko zakonodajo, takega
protokola sploh ne bi potrebovali.

Italijanski model varovanja zemljišč pred razprodajo
Italija ima tudi zelo zanimivo ureditev na področju prostorskega
urejanja in poleg tega tudi ureditev prodaje nepremičnin tujcem. Italija
je konec koncev tista država, ki je že bila pred sodiščem Evropskih
skupnosti, in sicer gre za znani sodni primer 63 iz leta 1986. Odlok je
bil sprejet leta 1988, in sicer je to znani primer Evropske komisije
proti Italiji. V tej sodbi je bila Italija obsojena in je morala spremeniti
svojo ureditev glede prostorskega urejanja in glede prodaje
nepremičnin tujcem. Tukaj želim zlasti obravnavati primer Južne
Tirolske, kajti ravno tukaj se pojavljajo problemi, ki so zelo pereči tudi
zaradi zaščite manjšine. V Bolzanu na Južnem Tirolskem v regiji
Trentino-Alto Adige (Gornje Poadižje) in tudi v drugih regijah imamo
deželne, pa tudi občinske načrte za prostorsko urejanje. Na občinski
ravni imamo tako imenovane cone širitve zemljišč za zidavo. Poleg
tega pa obstaja še posebna zakonodaja za sanacijo obstoječih
nepremičnin in tu so sprejeli naslednjo ureditev. Izvajalni načrti,
določeni v teh razširitvenih conah, morajo tudi obvezno predvidevati,
da se 50% dopustnega gradbenega prostora da na razpolago
stanovanjski gradnji, ki dobiva tudi podporo. Se pravi, 50% celotnega
gradbenega prostora se pravzaprav nanaša na stanovanjsko
gradnjo z državno podporo in v teh stanovanjih, ki se gradijo na ta
način, lahko živijo samo družine, ki stalno živijo in delajo v občini.

Nemški model zaščite zemljišč
Kaj pa dela Nemčija na področju trgovanja z nepremičninami?
Nemčija je srečna država, kajti prvič je bogata, drugič pa nima nobenih
težav glede trgovanja z nepremičninami. Nemčija je zelo velika, nima
nobenih težav s površinami in naselitvijo, kljub vsemu pa so Nemci
razvili zelo zanimive modele, in sicer ne na zvezni ne na deželni,
temveč na komunalni, na občinski ravni. Zdaj govorim samo o
prostorski ureditvi v Nemčiji, kajti v Nemčiji ni nobenih pravnih omejitev
glede nakupa zemljišč, ki ga lahko opravijo tujci pri njih. To za zvezo,
za dežele ni noben problem. Problem se pojavi šele na občinski
ravni, na komunalni ravni. In tudi tukaj imamo zelo zanimiv model;
nemške občine, ki se bojijo potujčevanja, zlasti bavarske občine z
močnim turizmom, so razvile tako imenovane modele domačinov.
Pri teh modelih najdemo naslednjo rešitev: občina kupuje zemljišča
od zasebnikov in jih potem da na razpolago samo prebivalcem občine
ali pa občina s pogodbo obveže občane, da spremenijo namembnost
zemljišča le, če ga bodo prodali prebivalcu iste občine in če npr.
prodajo zemljišče, ki so mu spremenili namembnost v gradbeno
zemljišče. Če to zemljišče prodajo tujcu, je ta prodaja nezakonita in
zaradi tega pride takoj do ponovne spremembe namembnosti v
travnik in tako potem nihče več nima zazidljive parcele. Na ta način
se pravzaprav zasebni lastnik zemljišča s pogodbo zaveže, da
proda zemljišče domačinom.

Leta 1980 so gradbeno maso še povišali na 60 %, se pravi 60 %
vsakega zemljišča, ki naj bi ga na novo zazidali, mora biti namenjeno
subvencionirani stanovanjski gradnji. V tej subvencionirani
stanovanjski gradnji lahko primarno pridobi stanovanjsko pravico
pripadnik manjšine, se pravi Južni Tirolec, ki govori nemško. Tu
prihaja do neke diskriminacije vseh domačinov in hkrati do hude
diskriminacije vseh tujcev. Diskriminacija domačinov, lastnih
državljanov je, kar zadeva evropsko pravo, nekaj nevtralnega. To
pomeni, da se lahko lastne državljane bolj obremeni kot tujce.
To je protiargument k tistemu, kar je bilo že povedano o
nediskriminatomih ukrepih v zvezi s krčenjem prepovedi omejevanja.
Npr. Italijan iz Rima, iz Neaplja na lastnem državnem ozemlju
na Južnem Tirolskem tudi ne more pridobiti lastninske pravice.
Ne more kupovati nepremičnin. Tu gre za diskriminacijo lastnih
državljanov. Sodišče za zdaj še ne obravnava diskriminacije lastnih
državljanov določene države.

Kmet ima torej možnost, da zemljišče proda občini ali pa da
se s pogodbo dogovori z občino, da bo zemljo prodal
prebivalcu občine. V tem primeru bo občina spremenila
namembnost travnika v gradbeno zemljišče in s tem seveda tudi kmet postane milijonar, kajti travnik je travnik,
gradbeno zemljišče pa ima čisto drugačno vrednost. To
pomeni, da je to tudi zelo dobro za kmeta in v tem primeru
se mora kmet tega držati.

Podobno temu imamo zelo zanimivo sodbo iz 70. let, ki pravzaprav
za zdaj to diskriminacijo še dopušča. Npr. v Avstriji lahko postanete
zobozdravnik le, če ste opravili medicinski študij in štiriletno
specializacijo. To pomeni, da mora avstrijski zobozdravnik vsaj 10
let študirati, šele potem bo lahko prakticiral. Nemški dentist, ki ima
samo štiriletno izobrazbo, je v Avstriji enako obravnavan kot avstrijski

Če se kmet te pogodbe z občino ne drži, postane prodaja nična in
zemljišče pridobi občina. Poleg tega ima občina po tej pogodbi tudi še
predkupno pravico.
Zanimivi so tudi drugi modeli, npr. eichingerski in traunsteinski model.
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zobozdravnik. To pomeni, da s tem avstrijska država diskriminira
svoje lastne zobozdravnike, ki potrebujejo 10-letno izobrazbo.
Isto dovoljenje za prakticiranje pa dobi npr. nemški dentist s štiriletno
izobrazbo. Glede tega je evropska zakonodaja še nevtralna. Npr.
država lahko svoje državljane bolj obremeni kot tuje državljane.
Taka obremenitev je dopustna. To pomeni, da tudi Italijan ne more
kupovati zemljišč na Južnem Tirolskem, V omenjeni sodbi št. 63
(italijanski primer) iz leta 1986 je sodišče reklo, da je nepomembno,
ali smejo taka subvencionirana stanovanja pridobiti samo pripadniki
manjšine in ne drugi Italijani. Ko je šlo za vprašanje tujcev, ki prihajajo
iz Evropske unije, pa je Evropsko sodišče reklo, da to ne gre. Se
pravi, če želi Nizozemec kupiti zemljišče na Južnem Tirolskem,
mora imeti iste možnosti kot Italijan. Iz teh dveh primerov vidimo, da
je dajanje prednosti in boljšega položaja pripadniku manjšine
v skladu z evropsko zakonodajo. Se pravi, Italijana je v Italijimožno
diskriminirati, ni pa možno v Italiji diskriminirati tujca. Evropsko
sodišče je torej bilo proti tej odločitvi Italije. Je pa tudi to zelo zanimiv
model, kajti oni so tu ravnali na isti način kot Nemci: 60 % vsakega
novega zemljišča mora biti namenjenih subvencionirani stanovanjski
gradnji, pri kateri imajo spet prednost pripadniki manjšine.

bivališčem. Kvadratura predvideva toliko in toliko kvadratnih metrov,
npr. 70 % za prva bivališča in preostalih 30 % se sme nameniti za
druga bivališča oziroma počitniška bivališča. Delež drugega bivališča
je določen z odstotkom, ki je izračunan iz 100 % osnove minus prva
bivališča. Lahko bi še dolgo razpravljali o teh modelih, saj so izredno
raznoliki. Tudi Španci imajo zelo zanimiv model, ki pa ga zdaj ni
mogoče predstaviti.
izhajati moramo predvsem iz tega, da se vsi ti modeli še niso
obnesli pred sodno prakso Evropskega sodišča, niso je še
prestali, tako da je zelo problematično prevzeti katerega od teh
modelov brez natančnega preverjanja. Za natančno pravno
ekspertizo je treba ugotoviti, ali je to skladno z zakonodajo Evropske
unije ali ne. Ugotoviti je treba, ali so ti ureditveni modeli, npr. odstotkovni
modeli prodaje občinam, dejansko tudi sprejemljivi.
Za Slovenijo pa bi glede tega rekel naslednje. Če izhajam iz vašega
pridružitvnega sporazuma, potem glede pridobivanja prvega
stanovanja na podlagi svobodne izbire kraja nastanitve za vas ni
nobene možnosti več in na področju svobodne izbire kraja nastanitve in bivališča ne boste imeli več manevrskega prostora, razen
če boste v posamičnih primerih lahko dosegli kaj več.

Omejevalni pristop na Tirolskem
Tirolski model je, kot je že omenjeno, senzacionalno restriktiven, to
pa predvsem zaradi tega, ker imamo v Avstriji prehodno fazo, ki bo
trajala do leta 2000. V tem času lahko čim strožje uredimo vprašanje
prodaje nepremičnin tujcem. In to smo naredili dejansko ekstenzivno.
Tujci v Avstriji ne morejo kupovati nepremičnin. Seveda so razlike
med zveznimi deželami, kajti to je pristojnost zveznih dežel. Najmanj
stroga zakonodaja je na Dunaju. Vi veste, da je Dunaj umirajoče
mesto, ima malo rojstev, veliko umrljivost in potrebuje priseljence,
zato je pri njih zakonodaja manj stroga. Torej, Dunaj nima nobenih
težav. Tudi Gradiščanska nima nobenih težav, Štajerska že ima
majhne težave, Koroška pa že večje. Največje pa so na Tirolskem
in na Predalpskem. Tukaj imamo najstrožjo ureditev, in sicer na
Tirolskem tujci ne morejo kupovati nepremičnin, vendar to
velja samo do leta 2000. Toda pozneje bomo morali uskladiti našo
zakonodajo s smernico 72 d.To pomeni, da moramo do takrat izdelati
boljši model. Ta ureditev na Tirolskem je samo začasna, prehodna
ureditev. To pravzaprav ni noben pravi model, kajti ni v skladu z
Evropsko unijo.

Svoboda gibanja nesamostojno zaposlenih ni poseben problem,
poseben problem sta svoboda opravljanja storitev in svobodni pretok
kapitala. Tu ste zelo modro delali z non executing občutkom, torej s
postopnim izvajanjem, ki bo Sloveniji dalo možnost, da bo sprejela
tudi izjemne ukrepe takrat, ko bo liberalizirala področje pridobivanja
nepremičnin. Slovenija mora torej zelo paziti, ko bo to področje pobliže
uredila, da bo sprejela tudi konformne zemljiške prometno pravne
določbe, ki bodo skladne z evropskim sporazumom. Na področju
svobodnega pretoka kapita+supa mora Slovenija glede na
nepremičninske naložbe prevzeti ustrezno evropsko zakonodajo,
ki je zeio zapletena.
O osnovni problematiki evropskega prava, ki je takšna, da ne določa,
kaj je to nepremičninska investicija, ter da temelji na danes sploh ne
več skladni določbi, sploh še nismo govorili. Iz leta 1988 obstaja
smernica in v tej smernici je na pritisk Danske Evropski svet prevzel
člen, v katerem je bilo zapisano, "da države članice lahko
restriktivno uredijo vprašanje drugega bivališča". Ta odstavek
6. člena je bil tudi za Avstrijo blazina, na kateri smo dobro spali. Kajti
vedno smo se osredotočili na četrti odstavek 6. člena, v katerem je
bilo zapisano, da je dovoljena restriktivna ureditev drugega bivališča.
Iz Maastrichta pa potem pride člen 73 d, ki smo ga že tolikokrat
citirali in ki povsem dogmatično naredi naslednje: sekundarno pravo
nenadoma nadomesti s primarnim pravom člena 73 d, ki ob
upoštevanju javne ureditve določi neomejen pretok kapitala. Vsem,
ki so bolj teoretično zainteresirani, lahko rečem, da stojimo pred
problemom, ki še niti v strokovni literaturi ni rešen.

Model švicarskega kantona Graubunden
Prav tako je zanimiv model Švice, kajti iz švicarskega modela se
zelo dobro vidi, kako se država odziva, ko ima težave s prometom
z nepremičninami. Občina Davos v kantonu Graubunden je izrazito
turistična občina, ki ima zelo veliko težav z nepremičninami. Vendar
se te težave ne dajo urediti npr. z liberalizacijo niti s pomočjo pritiska
Evropske unije. Od leta 1985 velja t. i. predpis Lex Fridrich, imenovan
po poslancu Fridrichu, in ta Lex Fridrich predstavlja zelo omiljeno
ureditev. Se pravi, ureditev ni zelo stroga, vendar na področju drugega
bivališča predvideva markantne omejitve, in sicer na naslednji način.
Ponazoril bom model kantona GraubOndna, ki je najstrožji.

Namreč, kakšno posledico ima kolizija sekundarnega prava s
smernicami o sodobnem pretoku kapitala, ki v soočenju s primamim
pravom zdaj postane vprašljivo glede svoje veljavnosti? Nekateri
pravni teoretiki pravijo, da če sta si ti dve področji (smernica iz leta
1968 in maastrichtski člen 73 d) v koliziji, potem tega ni mogoče
uporabiti, drugi pa, da prvi, torej smernice, ostanejo v veljavi toliko
časa, dokler v skladu s 73. d členom zaradi ničnostne tožbe ta člen
smernice o pretoku kapitala ne izniči, kajti iz pravne varnosti tu ne
moremo sklepati o absolutni ničnosti, ampak le izpodbijati nasprotno
stališče. Vseeno koliko dogmatično gledamo na to, je nekaj zelo
zanimivo. Sodišče je v t. i. primeru San Stelera, to je bil španski
primer, ugotovilo, da je dodatek I k tej smernici še vedno veljavno
pravo Skupnosti, čeprav bi bil lahko že davno ničen. Torej definicija,
kaj je pretok kapitala v smislu nepremičninskih naložb, bi to lahko
prevzela iz omenjenega dodatka I, čeprav je ta še vedno veljavna
smernica o pretoku kapitala v koliziji s 73 d členom in za marsikoga
nična. In če se, kot pravi sodišče, ta smernica šteje za nično, potem
po drugi strani v celotnem pravu Skupnosti ni več legalnih definicij

Po zakonu o vzorčnih gradnjah je v vsaki občini v Graubundnu
določen delež in po uradni dolžnosti je treba opredeliti prva oziroma
glavna bivališča. Če občina želi določiti namembnost zemljišča, je
potreben sklep občinskega sveta, ki govori o tem, koliko priselitev
se želi za občino za tiste, ki bi si tam želeli urediti prvo bivališče.
Ta delež se izračunava v odstotkih bruto stanovanjske površine.
Skratka, določi se kvadratura zazidljivega prostora in v odstotkih se
določi, koliko kvadrature tega zazidljivega prostora se lahko nameni
za prvo bivališče, e se gradi eno samo stanovanje, je seveda tako,
da bo to npr. vila z enim samim stanovanjem. To pomeni, da je tu
namembnost samo za eno stalno bivališče, e pa je več stanovanj,,
npr. apartmajev, se v teh apartmajskih hišah čisto natančno določi,
koliko odstotkov je dopustnih za prvo bivališče.
Samo preostanek je potem lahko namenjen drugim počitniškim
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nepremičninskih naložb, kar samo še povečuje sedanje nejasnosti.

ostati križem rok pri tolikih diskriminacijah, tudi notranjih, saj je vendar
pristojno za razsojanje, za dokončno razsojanje o človekovih
pravicah, tudi za notranje spore. Mislim, da se je treba vprašati, ali
ima Evropska unija ali Evropska zveza kakšen smisel. V kaj drvi? Že
v okviru ene države, videli smo, recimo, v Jugoslaviji in drugih
federalnih državah, so hudi problemi. Kakšni problemi bodo nastali
šele ko bo pravna povezanost znotraj Evropske unije taka, kot si jo
predstavljajo propagatorji te ideje. Mislim, da bi, če bi mene vprašali
v svoji državi, rekel, bodi previdna.

Če hočete definirati nepremičninske naložbe po vašem pridružitvenem sporazumu, ki ga je sklenila Slovenija z Evropsko unijo, jih
morate uskladiti z dodatkom I smernice o pretoku kapitala in ta del
bom tudi citiral, nanaša pa se na nakup pozidanih in nepozidanih
zemljišč in gradnjo poslopij v pridobitne ali osebne namene s strani
fizičnih oseb. Ta kategorija obsega tudi Usus fructus, torej pravice
užitka, zemljiške služnosti, zanesljive storitve in pravice dedovanja.
Vse to ste lahko pridobili, kajti to je definicija, ki je zapisana v pravu
Skupnosti in ki govori o naložbah v nepremičnine.Če se Sloveniji
uspe s pridružitvenim svetom Evropske unije dogovoriti, da uredi
svoboden pretok kapitala s sekundarnim pravom, mora zelo paziti,
da se ji bo posrečilo z restriktivnimi argumenti zožiti to definicijo
naložb v nepremičnine.

Predsednik prof. dr. IVAN KRISTAN: To je bilo evroskeptično usmerjeno mnenje.
Prof. VVALDEMAR HUMMER: V zvezi s tem bi povedal nekaj
načelnega. Prva stvar, ki jo je gospod vprašal, je zelo zanimiva
dodatna informacija, ki vam je zaradi tega nisem dal, ker sem
obravnaval samo komponento evropskega prava, nisem pa upošteval
Evropske konvencije o človekovih pravicah in nisem upošteval
Strasbourga. Seveda imate prav. Ob vsem tem obstaja še
komponenta človekovih pravic; to bi lahko bil zelo zanimiv seminar,
za katerega bi porabiti celo popoldne, in sicer, kako vplivajo sodbe
Evropskega sodišča človekovih pravic na zakonodajo Evropske
unije. Tudi s tem smo se že ukvarjali. S tem ste pravzaprav tudi
sprožili že neko drugo raven, in sicer omenili ste Konvencijo o
človekovih pravicah, vendar to ni moja današnja tema. Vaše drugo
vprašanje pa je zelo zanimivo, e ste zagovornik ali skeptik glede
Evropske unije, mislim, da je vedno problem premik v diskusiji, tudi
odvisno od tega, kako smo sami naravnani do tega vprašanja. Naj
vam povem, da sem zagovornik integracij. V vsej skromnosti lahko
povem, da sem verjetno tudi jaz odgovoren za to, da se je v Avstriji
leta 1987 spet sprožil proces pristopa k Evropski uniji. K temu sem
pripomogel s pomočjo ocene, ki sem jo naredil. Sem zagovornik
integracije, čeprav podrobno poznam vse probleme, ki se pojavljajo
zlasti na področju trgovanja z zemljišči. Noben gospodarstvenik,
noben strokovnjak za varnostno politiko mi ni do zdaj predstavil
alternativne poti. e mi nekdo reče, da dvomi o vsem tem, potem
vprašam, kako bi pravzaprav lahko delovali zunaj take skupnosti,
kako bi lahko delovali znotraj GATTA itn.; v vsakem primeru so
potrebne integracije. Evropska unija je nepopolna skupnost, vendar
- katera alternativa pa še obstaja? V tem trenutku nimamo druge
alternative, ne po gospodarski plati, zlasti pa ne na področju varnostne
politike. Zdaj se lahko vprašamo, ali bomo vzeli ta model integracije,
ki je nek vmesni model, kajti zdaj nimamo drugega in tudi čez pet let
ne bomo imeli drugega. Ali bomo vzeli ta model tak, kot je, z vsemi
napakami ali pa bomo ostali v neki izolaciji, v "splendid isolation", kot
se temu reče in bomo ostali zunaj vsega. Izolacionistični model
dolgoročno ne more funkcionirati. Smo majhna država, odvisna od
sodelovanja. Če nismo člani nekega notranjega trga in če na lastni
koži občutimo, kakšne so povezave med pripadniki tega notranjega
trga, ki mu ne pripadamo, bomo videli, kako je to boleče. Seveda
vidim tudi probleme, ki nas čakajo, vendar tudi vidim, da brez evropske
integracije ne bi mogli reševati npr. reformnih težav. Ne govorim o
Sloveniji, temveč o drugih, revnejših državah, ki so zdaj na prehodu.
Kajti samo na ta način se lahko najdejo sredstva, ki jih potem lahko
vlagamo na Vzhodu. Vsi skupaj sedimo v enem čolnu, če ne bomo
podprli tranzicijskih držav, potem nas bodo njihovi problemi kmalu
dohiteli. To se vidi na področju kriminala. Bojimo se Schengena. Veseli
smo, da se bo Schengen uveljavil 27. oktobra tega leta, se pravi, s
tem datumom začne veljati. Če tega še ne veste, bo to velik problem
za Avstrijo in tudi za Italijo, kajti če to ne bo paralelno problem z Italijo,
potem ne bomo imeli skupne zunanje meje. Pojavlja se vprašanje,
kaj če Italijanom ne bo uspelo izpeljati Schengena do konca. Kljub
vsemu sem prepričan, da bi bil takoj za drug model, kajti vidim, daje
Evropska unija nepopolna, vendar v tem primeru prosim za predloge.
Če imate boljši model, sem takoj za.

Na področju drugega bivališča bo Slovenija praktično imela samo
eno možnost, to je, da sprejme izjemo v smislu dodatnega protokola
ob naslonitvi na danski model, vendar bo to politično težko uveljaviti.
Slovenija lahko sprejme specifično ureditev tudi na tem področju kot
pri prvih bivališčih ter se o tem dogovori s pridružitvenim svetom ali
pa se opredeli za restriktivno ureditev drugega bivališča, ki po eni
strani ne sme biti diskriminatorna, po drugi pa mora zadostiti tudi
prepovedi omejitve. Skratka, obremeniti tujce z enakimi
obremenitvami kot domačine, kot sem že povedal, ne zadošča več
pravu Evropske unije in s tem končujem svoj referat.
Predsednik prof. dr. IVAN KRISTAN: Želel bi se zahvaliti profesorju za res nazorno, skrbno pripravljeno predavanje. Sedaj pa bi
prosil, da se javite z vprašanji.
Vprašanje:
Zanima me kako je, če želimo imeti drugo bivališče v drugi državi.
Npr. živimo v Sloveniji in imamo že 10 let ali več drugo bivališče na
Hrvaškem. Kaj se zgodi v tem primeru?
Prof. VVALDEMAR HUMMER: Vaše vprašanje je zelo zanimivo, in
sicer ali je že obstoječe drugo bivališče v skladu z evropsko
zakonodajo ali ne. To je treba najprej preveriti glede na evropski
sporazum in glede na druge ureditve evropskega prava. Drugo
bivališče, ki ste ga pridobili v skladu z veljavno zakonodajo, je
zavarovano. To pomeni zavarovano pred tem, da bi nekdo samo z
retroaktivno nacionalno zakonodajo lahko posegal v te pravice. Npr.
če imate v Italiji zemljišče, če ste po vseh pravilih postali lastnik
zemljišča v Italiji, ker ste po Italijanu podedovali hišo v skladu z
italijansko zakonodajo, potem je ta hiša glede na evropsko pravo za
vas drugo bivališče, saj konec koncev živite v Ljubljani. Treba je
preveriti, ali vam nacionalna ureditev te države omogoča, da obdržite
stavbo, če je vse v redu. e pa obstaja neka prepoved, potem morate
preveriti, ali je to v skladu z evropsko zakonodajo, e npr. Italija reče,
da vam morajo naknadno odvzeti to hišo, npr. ker je to vaše drugo
bivališče in ker je to proti njihovi zakonodaji, potem je to treba
preveriti tudi s stališča evropske zakonodaje. Vendar, če ste v
zemljiški knjigi, potem ste legalno pridobili zemljišče, tudi če je to
drugo bivališče. Npr. vi se ne bi mogli vpisati v zemljiško knjigo, če bi
to delali protizakonito. Lahko pa se npr. zgodi, da se neka država
oglasi in reče, da bi vi to morali prodati, ker je to v nasprotju z
evropskim pravom. V tem primeru je treba preveriti, kakšno je
dejansko evropsko pravo.
Vprašanje:
Imam pomislek, ne vprašanje; vsako pravo se spreminja. Realnost
ga sili k temu in vidimo že iz današnjega prikaza predavatelja, da se
tudi evropsko pravo v nekem majhnem segmentu, vendar izjemno
pomembnem, strašno spreminja, tako kot smo lahko videli, kaj se je
dogajalo zadnjih nekaj let. V zvezi s tem vprašanjem si lahko še bolj
predstavljamo, kaj se bo dogajalo v prihodnje, ko se bo nabralo še
več konfliktov, še več vrst različnih diskriminacij. Ne verjamem, da
bi Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu moglo

Vprašanje:
Rad bi rekel, da nisem evroskeptik. Sam sebi rečem evrorealist.
Zakaj? Tudi jaz mislim, da je ta integracija Evrope nujna, nisem pa
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prepričan, da bodo vsa pravila, ki danes veljajo, obstala. Zato tudi
mislim, da ni nujno, da država, ki se priključuje Evropski uniji, a priori
sprejme vse, kar Evropska unija od nje zahteva, še preden sploh
postane članica Evropske unije. Kaj hočem reči s tem? Primer Avstrije
in Slovenije: Avstrija je dobila pet let časa do vključitve v polnopravno
članstvo, da prilagodi svojo zakonodajo, kar zadeva trg z zemljišči in
nepremičninami. Slovenija je morala in je sama želela, žal, po mojem
mnenju, sprejeti nekatere pogoje, še preden je sploh postala
pridružena članica. Zdaj pa bi rad povedal, zakaj postavljam to
vprašanje. Mislim, da ima vsaka država, vsaka nacija željo, da se v
določenih primerih zaščiti. Da zaščiti tisto, za kar pravimo, da so
nacionalni interesi, tudi na področju trga nepremičnin in zemljišč.
Slovenija oziroma Slovenci imamo zelo slabo zgodovinsko izkušnjo.
Slovenci smo po pričevanjih zgodovine v preteklosti zgubili 2/3
nacionalnega ozemlja. Zato imamo seveda neko ambicijo, da bi ga
zavarovali zlasti ob obmejnem območju itn. Zanima me, ker o tem
niste veliko govorili, razen v primerih Danske, pa do neke mere
Avstrije, Tirolske itn., kako ob teh pogojih, ki jih postavlja, recimo,
pridružitveni sporazum, v Sloveniji vendarle doseči neke možnosti
za zavarovanje obmejnega območja in območij narodnih parkov, ne
da bi se zgodilo to, da tam, kjer ne bo mogel kupovati tujec, ne bo
mogel tudi Slovenec.

nacionalnovarnostni obrambni 15-kilometrski pas, upam, da bo
sprejemljiv.
Prof. VVALDEMAR HUMMER: To, kar pravite, je prav gotovo
dovoljeno. Niti ni treba argumentirati z nacionalno varnostjo, zaščita
pestrosti vrst je obveznost, ki jo je prevzela tudi Evropska unija.
Evropska unija je članica VVashingtonskega sporazuma o zaščiti
živalskih vrst. To pomeni, da lahko brez problemov na področju
Evropske unije zavarujete nacionalne parke, vlažne biotope in lahko
poskrbite za to, da ne tujci ne domačini ne gradijo stanovanj, hiš.
Treba je pač skrbeti za to, da ne bo to potekalo diskriminatorno.
Treba je tudi upoštevati prepoved omejevanja in v vašem primeru bi
bil tak ukrep tudi potreben, primeren in sorazmeren. Se pravi, to
lahko vsekakor tudi naredite.
Vprašanje:
Vprašali ste me, ali imam kakšen predlog. Spomnil sem se, da ga
imam, da sem vam ga že povedal. Prej sem se bolj usmerjal na vašo
razlago o ekonomiki itn. Moj predlog je naslednji. Po mojem mnenju bi
morali vsi skupaj, ne samo Slovenija, ampak v celi Evropi, delati na
tem, da bi postala zemljišča, zemlja, nekako javna last in da ne bi
nihče s tem smel razpolagati, da bi se samo raba dajala za dovoljene
namene, ki ustrezajo javnemu redu. Mislim, da je to pot, na katero bi
lahko vsi stopili, o kateri nič ne vemo. Pred dvema letoma sem
prebral o Bolgariji, da tam baje nihče še danes ne sme imeti lastništva
na zemljiščih.

Prof. VVALDEMAR HUMMER: Oprostite, da sem to v naglici pozabil.
Obstaja neka sodba, in sicer Komisija proti Grčiji, ki je odgovor na
vaše vprašanje. Vendar sem v svojem referatu to izpustil, ker nisem
imel dovolj časa za to. Vendar če me sprašujete, vam lahko to tudi
povem. Sodišče se je trikrat ukvarjalo z vprašanji prodaje nepremičnin.
To kar ste me zdaj vprašali, je zadeva 305 iz leta 1987 - Komisija
proti Grčiji. To je zelo zanimiva konstelacija, ki je videti takole. Grčija
je razmišljala enako kot vi. Problem Makedonije ni bil tako pereč,
ampak se je že pojavljal. Grčija je imela zelo široko varnostno cono,
široko po 100 km od meje do notranjosti države, in povedala je, da
gre za zelo vročo politično mejo in da v tem območju tujci ne smejo
kupovati drugih bivališč. V zadevi 305 iz I. 1987 je sodišče sicer ta
argument v bistvu potrdilo, vendar so rekli, da gre za preveliko
površino. Rekli so, da zaradi te grožnje te cone ne morejo razširiti
skoraj na celo državo. Če se na primer odločijo za 10 ali 15 km od
meje, potem bi se sodišče strinjalo. Vendar ker gre za 100 km od
meje, je ta ureditev v nasprotju z evropsko zakonodajo, kajti gre za
80, 90, 100 km. Sodišče sicer ni popolnoma zavrglo možnosti, da bi
nekdo ob meji imel varnostno cono, ker gre za varnostno politično
občutljivo cono. Seveda je to treba utemeljiti. Grčiji je to uspelo
utemeljevati z vsemi stvarmi, ki so se pojavljale v konfliktih z
Makedonijo. Dokazali so, da gre za neke napetosti med državama in
prišlo je do začasne odredbe sodišča, zaradi katere se je Grčija
odločila za embargo proti makedonskim izdelkom. Sodišče je pač
reklo, da se Grčija dejansko lahko sklicuje na varnostno-politične
elemente, vendar je bila površina nesorazmerna; do 100 km je preveč.
V načelu pa velja, da lahko občutljive površine ob meji drugače ureja,
kar zadeva pridobitev drugih bivališč.

Prof. VVALDEMAR HUMMER: Ne poznam v podrobnostih pridružitvenega sporazuma z Bolgarijo. Če je tam tako, potem vam jamčim,
da bo prišlo prav gotovo do tožbe pred sodiščem in bodo morali
umakniti svojo ureditev glede prodaje zemljišč tujcem. V Nemčiji
pravimo, kjer ni tožnika, tam tudi ni sodnika. Se pravi, nekdo se mora
odločiti za tožbo in šele potem stvar postane akutna. To, kar ste rekli,
je res. Z vidika javne ureditve lahko Slovenija razglasi velike dele
svoje države za naravni park, vendar v tem primeru tudi Slovenec
ne more graditi hiš. V tem primeru tam ne bo ne avstrijskih ne
slovenskih hiš. To je potem popolno. To pomeni, da mora v tem
primeru javna roka prek prostorske ureditve urejati to področje,
vendar v tem primeru tudi domačin ne bo mogel kupovati.

Še drugo vprašanje: član lahko postaneš pod pogoji, za katere se
dogovoriš v pogajanjih glede pristopa. Če ima nekdo močno pozicijo,
bo prišel daleč. Avstrija ni imela močne pozicije in glede naših glavnih
problemov nismo dosegli izjeme, ki bi bile trajne, priborili smo si samo
prehodno fazo pet let in to bo kmalu minilo. Nismo bili močnejši,
vendar smo se vsaj borili na pogajanjih, vendar nismo bili močnejši.
Hoteli smo imeti trajne izjeme, a teh od Evropske unije nismo dobili.

Predsednik prof. dr. IVAN KRISTAN: To je bil predlog državne in
javne ureditve. Še kakšno vprašanje? Če ne, bi se želel še enkrat
zahvaliti profesorju za izredno kakovostno predstavitev
problematike, predvsem za njegovo uspelo poljudno predstavitev
zapletenih pravnih institutov. Zahvaljujem se mu za povezovanje
teorije, je tu priznan strokovnjak, teoretik in praktik. Zlasti se vam
zahvaljujem tudi za dobrohotna opozorila na možne zaplete, kaj nas
čaka, in to tudi iz izkušenj Avstrije. Zdi se mi, da bo to predavanje v
zelo veliko pomoč pristojnim slovenskim strokovnjakom, ki bodo
pripravljali zaščitno zakonodajo, ki bo nujno sledila spremembi 68.
člena ustave. Tudi jaz bi se želel zahvaliti prevajalkam za uspešno
predstavitev teh zapletenih pojmov. Menim, da ste bili tako kot z
dosedanjimi predavanji, ki jih je organiziral Državni svet Republike
Slovenije v sodelovanju z Avstrijskim inštitutom za Vzhodno in
Jugovzhodno Evropo, zadovoljni. Še enkrat bi se zahvalil gospodu
dr. Miroslavu Polzerju, ki predstavlja inštitut, njegovo ljubljansko
izpostavo, in dr. Nevenu Brandtu, ki iz vladnih krogov posreduje pri
teh predavanjih. Hvala lepa za vašo pozornost in še enkrat hvala
prof. Hummerju za njegovo zelo uspelo in zanimivo predavanje.

Vprašanje:
Dopolnila bi predhodno vprašanje. Na Odboru za nacionalno varnost
Republike Slovenije se tudi skušamo ukvarjati s tem problemom in
sicer v tej smeri, da bi želeli zavarovati ta območja. Moje vprašanje
je, ali ima Slovenija glede na to, da ima eno najvišjih bioloških-biotskih
raznovrstnosti v Evropi, če ne na svetu, kakšne boljše možnosti
oziroma dolgoročne možnosti tovrstnega zavarovanja z nekimi
instrumenti, ne samo nacionalnih parkov, ampak tudi kaj drugega.Ta

Zapis je pripravljen po redigirane m
dobesednem zapisu (magnetogramu)
predavanja in razprave (podnaslovi,
poudarjeni tisk, nekateri izrazi v
oklepaju).
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