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a) Obravnavi Ključnih ugotovitev iz revizijskih poročil sektorja 2 Računskega sodišča RS v obdobju od
1.1.1995 -1.11.1997, ki pokriva področje Ministrstva za notranje zadeve.
b) Obravnavi Ključnih ugotovitev iz revizijskih poročil sektorja 2 Računskega sodišča RS v obdobju od
1.1.1995 -1.11.1997, ki pokriva področje Ministrstva za obrambo.
popravek
Predlog zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev
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* EPA 1272 - tretja obravnava
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o pokojinskem in invalidskem zavarovanju
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-C) - prva
obravnava, na 7. seji, dne 4.2.1998, na podlagi 173. in 180. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-C) - prva
obravnava, EPA 71-11, se umakne iz zakonodajnega postopka.

SKLEPA IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji
pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o zaključku lastninjena in privatizaciji pravnih oseb
v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) - druga
obravnava znotraj hitrega postopka, na 7. seji, dne 4.2.1998,
na podlagi 173. in 195. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije sprejel naslednja

2. Tretja obravnava predloga zakona o zaključku lastninjenja in
privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe,
EPA 176-11 - hitri postopek se uvrsti na 8. sejo Državnega
zbora.

SKLEPA

Vlada Republike Slovenije naj do tretje obravnave predloga zakona
o zaključku lastninjena in privatizaciji pravnih oseb v lasti
Slovenske razvojne družbe predloži Državnemu zboru poročilo
o zaključku sanacije Nove Ljubljanske banke in Nove kreditne
banke. Prav tako naj poda poročilo o vplivu sanacije na javni dolg
ter informacijo, ali se z dnem uveljavitve tega zakona ukinja tudi
Agencija za sanacijo bank in hranilnic.

DODATNI SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije naj po opravljeni drugi obravnavi
predloga zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe, EPA 176-11 - hitri
postopek, pripravi celovito besedilo z vključenimi amandmaji
predloga zakona za tretjo obravnavo.
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SKLEP, STALIŠČA IN DODATNI SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o mamilih in psihotropnih snoveh
Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 19.11.1997 ob
obravnavi predloga zakona o mamilih in psihotropnih
snoveh (ZMPS) - prva obravnava, na podlagi 173. in 185. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

6. Prouči naj možnost, da bi pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo z znanstveno raziskovalnim delom, lahko v
znanstvene namene pridelovale vrtni mak in konopljo, ki
vsebuje psihotropne snovi, če pridobijo za to dovoljenje
ministra, pristojnega za zdravstvo.

SKLEP

7. Prouči naj možnost, da se v 33. člen uvedejo dodatne sankcije
zoper fizične osebe - razpečevalce mamil.

1. Predlog zakona o mamilih in psihotropnih snoveh - prva
obravnava je ustrezna podlaga za pripravo predloga besedila
za drugo obravnavo.

8. Prouči naj možnost, da se spodnja meja denarne kazni dvigne
iz 30.000 na 50.000 SIT.
9. V prilogi k 3. členu zakona o mamilih in psihotropnih snoveh v
odločbi o razvrstitvi mamil in psihotropnih snovi upošteva tudi
tako imenovane designerske droge po spisku, kot ga
predvidevajo dokumenti v sklopu Evropske farmakopeje ali
še bolje po spisku ameriške FDA (Food and Drug Administration). Ravno tako naj se kot izhodišče za proizvodnjo nekaterih
psihotropnih snovi upoštevajo tudi določene rastlinske vrste,
npr. psilocibe, clitocibe, Lophophora VVilliamsi in druge.

2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo
v skladu z naslednjimi
stališči
1. Upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.

DODATNI SKLEPI

2. V vse členih predloga zakona besedo "kanabis" nadomesti z
besedo "konoplja", pri vseh rastlinskih vrstah pa naj se poleg
slovenskega uporabi tudi polno latinsko ime.

1. Vlada naj v roku šestdesetih dni pripravi in predloži Državnemu
zboru predlog zakona, ki bo urejal preventivno dejavnost,
uporabo drog, zdravljenje odvisnosti, terapevtske programe,
socialno rehabilitacijo, reintegracijo itd.

3. Dosledno upošteva strokovno terminologijo v vseh členih
zakona.

2. Vlada Republike Slovenije oziroma pristojna ministrstva
(Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za notranje zadeve in
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) naj še pred
uveljavitvijo zakona omamilih in psihotropnih snoveh opredelijo
pogoje, po katerih bi bilo pridelovalcem v Sloveniji že v letu
1998 omogočeno gojenje navadne konoplje (Cannabis sativa
L. ssp sativa) v industrijske namene.

4. Prouči, da se besedilo 9. člena prenese v 7. člen, tako
dopolnjenemu besedilu 7. člena pa se doda novo besedilo, ki
bi določalo, da bi se navadna konoplja (Cannabis sativa L.ssp
sativa) in vrtni mak (Papaver somniferum) lahko na podlagi
dovoljenja gojila tudi za industrijske in prehrambene namene,
s tem da mora pridelovalec v 30-dneh po setvi prijaviti posejane
površine območni enoti upravnega organa, pristojnega za
notranje zadeve. Dovoljenje za gojenje izda ministrstvo za
kmetijstvo na podlagi mnenja oziroma ministra pristojnega za
zdravstvo. Natančnejše pogoje za gojenje konoplje in vrtnega
maka oziroma izdajo dovoljenja za gojenje predpiše minister
pristojen za zdravstvo, po predhodnem soglasju ministra,
pristojnega za kmetijstvo.

3. Vlada Republike Slovenije naj na svoji prvi naslednji seji
obravnava "Predlog za gojenje konoplje v Republiki Sloveniji v
letu 1997", kot ga je Vladi dne 16.6.1997 posredovalo Ministrsvo
za zdravstvo.
Predlog Ministrstva je usklajen z Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter z mednarodnimi konvencijami, ki se
nanašajo na proizvodnjo in promet z mamili in s predpisi, ki urejajo
pridelovanje konoplje v Evropski skupnosti. Navedeni predlog naj
se sprejme še pred sprejetjem zakona. Sprejeti predlog naj velja
do preklica in ne samo za leto 1997, kot je navedeno v
predloženem predlogu.

5. Prouči naj možnost, da se v 7. členu opredeli, da izjemoma ni
potrebno izpolnjevati pogojev za gojenje2 vrtnega maka v
prehrambene namene na površini do 10 m na gospodinjstvo.
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SKLEP, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o vojnih veteranih
prestopnikom iz JLA, ki niso bili vključeni v neposrednih
obrambnih aktivnostih in osebam, ki so redno služile vojaški
rok.

Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 18.11.1997 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o vojnih veteranih (ZVV-A) - prva obravnava, na
podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednji

3. Vnese še druge dopolnitve k zakonu o vojnih veteranih, kjer
gre za nedoslednosti ali neoperativnosti v dosedanjem izvajanju
navedenega zakona in sicer za:

SKLEP
- ureditev statusa vojnega veterana za oborožene pripadnike
narodne zaščite;

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih
veteranih - prva obravnava, je primerna podlaga za pripravo
predloga besedila za drugo obravnavo.

- ureditev zakonskih možnosti ter pogojev za podelitev statusa
društva, ki deluje v javnem interesu ter ureditve lastninske
pravice v zvezi z razpolaganjem na družbeni lastnini;

2. Predlagatelj naj pripravi predlog besedila za drugo obravnavo
v skladu z naslednjimi

- uveljavitev statusa veterana na podlagi javne listine za vsa
obdobja po zakonu o vojnih veteranih in zakonu o spremembah
in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih;

stališči
1. Upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.

- uveljavitev pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja
pa samo po zakonu o vojnih veteranih ali samo po drugem
zakonu po lastni izbiri;

2 Zakon preoblikuje tako, da bo upošteval, da gre status vojnega
veterana dodatno le naslednjim upravičencem:

- izenačitev pravic vojnih veteranov - tujcev^ s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji z državljani Republike
Slovenije;

- pripadnikom Maneverske strukture narodne zaščite vse od
pričetka odvzema orožja s strani JLA v maju 1990 do pričetka
agresije ne glede ali so bili v obdobju agresije še vključeni v
odpor ali ne;

- uskladitev osnove za odmero pravic po zakonu o vojnih
veteranih z odmerno osnovo za vojne invalide;

- osebam, ki so se po odredbi organizatorjev Maneverske
strukture narodne zaščite do pričetka agresije na Republiko
Slovenijo več kot tri mesece zbirale, hranile ali varovale orožje
ter vojaški material oziroma dokumentacijo;

- uskladitev pravic vojnih veteranov s stalnim prebivališčem v
tujini z zagotovilom plačila zdravstvenih storitev v okviru
obveznega zdravstvenega zavarovanja, ko prebivajo na
ozemlju Republike Slovenije.

- članom in neposredno vključenim v poveljujoče strukture
(predsedstvo, koordinacijska skupina in podskupine) v času
agresije;

DODATNI SKLEP
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih
pripravi za drugo obravnavo predlagatelj v sodelovanju z Vlado
Republike Slovenije.

- pripadnikom bivše JLA, ki so po nalogu pristojnih organov
Republike Slovenije izvajale vojaške obveščevalne in
protiobveščevalne naloge v korist Republike Slovenije, ne pa

SKLEP, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varnosti in zdravju pri delu
Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 18.11.1997 ob
obravnavi predloga zakona o varnosti In zdravju pri delu
(ZVZD) - prva obravnava, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

stališči:
1. Upoštava mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.
2. Upošteva mnenje Državnega sveta Republike Slovenije.

SKLEP
1. Predlog zakona o varnosti in zdravju pri delu - prva obravnava
je primerna podlaga za pripravo predloga besedila za drugo
obravnavo.

3. Upošteva stališča Ekonomsko socialnega sveta.
4. Prouči možnost, da se ustanovi vrhunska strokovna institucija
na področju varstva in zdravja pri delu, po vzoru drugih
evropskih držav.

2. Predlagatelj naj pripravi predlog besedila za drugo obravnavo
v skladu z naslednjimi
2. marec 1998
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5. Prouči zakori ter ustrezno popravi tiste določbe, ki niso
stimulativne za male in srednje delodajalce (npr. organizacije
strokovne službe in naloge pooblaščenih delavcev, odbor za
varnost in zdravje pri delu).

Vlada Republike Slovenije naj do druge obravnave predloga
zakona o varnosti in zdravju pri delu pripravi primerjalni pregled
ureditve varstva pri delu med državami članicami Evropske
skupnosti.

6. Uskladi določbe zakona, ki zadevajo obveznosti delodajalca
z ustreznimi določbami direktive 89/391 EEC.

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o osebni izkaznici
osebnih izkaznic tiskajo v slovenščini in angleščini, na območjih,
določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki
slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske
narodnosti, pa tudi v italijanščini ali madžarščini, čimprej pripravi
ustrezne dopolnitve zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij, s katerim bo opredelila narodnostno mešana
območja, hkrati pa natančno določila postopek za morebitno
spremembo teh narodnostno mešanih območji.

Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 20.11.1997 ob
obravnavi predloga zakona o osebni izkaznici (ZOIzk) - tretja
obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji
DODATNI SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj glede na možne nejasnosti v zvezi
s 6. členom zakona o osebni izkaznici, ki določa, da se obrazci
i
v

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o osebni izkaznici
Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 20.11.1997 ob
obravnavi predloga zakona o osebni izkaznici (ZOIzk) - tretja
obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je nujno zakonsko
zagotoviti, da se imena krajev, naselij in ulic ter jezikovna znamenja
v madžarskem jeziku, na območjih, določenih z zakonom, kjer
avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi
pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti,
uredijo na način, ki bo upošteval dvojezičnost.
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 1995
in drugega letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 1996
Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 19.11.1997 ob
obravnavi letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto
1995 in drugega letnega poročila Varuha človekovih pravic
za leto 19j96, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednje

3. Državni zbor podpira Varuha človekovih pravic v prizadevanjih,
da s svojim odločnim ukrepanjem in delovanjem v okviru svojih
pooblastil spodbuja splošno zavest, da je spoštovanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ena izmed temeljnih
vrednot vsake demokratične družbe.

SKLEPE

4. Državni zbor Republike Slovenije podpira ugotovitve Varuha
človekovih pravic, da delovanje pravne države ni zadovoljivo
in da glede ugotovljenih pomanjkljivosti v letu 1996 ni bilo
občutnega napredka. Večina problemov povezanih s
človekovimi pravicami, kot so dolgotrajnost in neučinkovitost
številnih postopkov pred državnimi organi, nedodelanost
zakonodaje, skromne in nepregledne pritožbene možnosti
zoper ravnanje nekaterih organov, socialna stiska znatnega
števila prebivalcev naše države in problemi, povezani s
slovensko osamosvojitvijo, še vedno obstajajo ter se v
zadnjem obdobju še zaostrujejo.

1. Državni zbor Republike Slovenije se je seznanil s prvim rednim
letnim poročilom Varuha človekovih pravic za leto 1995 in
drugim' rednim poročilom Varuha človekovih pravic za leto
1996.
2. Državni zbor ugotavlja, da se je institucija Varuha človekovih
pravic v dvoletnem obdobju svojega delovanja v dokajšnji
meri uveljavila v skladu s pristojnostmi, ki jih ima po ustavi in
zakonu ter opravičila svoj obstoj.
poročevalec, št. 18
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9. Delo javnih uslužbencev je potrebno usmeriti k uporabniku in
upoštevajoč priporočila Varuha človekovih pravic strankam
v postopkih uveljavljanja njihovih pravic oziroma upravičenih
interesov, zagotoviti poleg kvalitetnih storitev tudi korekten
odnos.

5. Državni zbor bo posvetil prednostno pozornost obravnavi
zakonodaje, za katero Varuh človekovih pravic ugotavlja, da
ne daje ustrezne podlage za delo pristojnih državnih organov,
ker ni v celoti usklajena niti z ustavo niti z ratificiranimi
mednarodnimi pogodbami ter z novo nastalimi družbenimi
razmerami.

10. Z mednarodnimi pogodbami in vključevanjem v Evropsko
unijo prevzema naša država standarde in kriterije, ki veljajo v
evropskih državah za področje varovanja človekovih pravic
in temeljnih svoboščin. Zato morajo državni organi s svojim
delovanjem na področju varstva pravic in temeljnih svoboščin
storiti vse, da se državljanom ne bo potrebno obračati na
mednarodne institucije in njene kontrolne organe.

6. Vlada Republike Slovenije naj analizira ocene, ugotovitve,
mnenja in predloge Varuha človekovih pravic ter kot odgovorna
za izvajanje zakonov in drugih predpisov ter za celotno
delovanje državne uprave sprejme ukrepe za odpravo
nepravilnosti ter pomanjkljivosti, na katere v svojem poročilu
opozarja Varuh človekovih pravic.
7. Za izboljšanje pravne varnosti je nujno sprejeti ukrepe in program za izboljšanje učinkovitosti sodišč. Kot ukrep na
normativnem področju morata Državni zbor in Vlada Republike
Slovenije posvetiti posebno pozornost ter prednostno
obravnavati predpise, ki pomenijo zmanjšanje zadev, ki jih
rešuje sodstvo ter poenostavljajo sodne postopke. Svoj delež
morajo prispevati odgovorni nosilci pravosodne uprave z
modernim upravljalskim pristopom in sodobnimi metodami za
zagotovitev učinkovitosti, ki pa ne smejo posegati v
neodvisnost sodnikov.

11. Komisija za peticije Državnega zbora naj obravnava obe redni
poročili Varuha človekovih pravic in Državnem zboru predlaga,
tudi glede na svojo vlogo, izkušnje in ocene, prednostne naloge
pri sprejemanju in dopolnjevanju zakonodaje, ki v največji
meri zadeva položaj človeka in njegovih pravic.
12. Komisija Vlade Republike Slovenije zadolžena za proučitev
pravnomočnih sodb glede izselitve najemnikov iz vojaških
stanovanj dodeljenih v obdobju od 25.06.1991 do 18.10.1991
po takratni veljavni zakonodaji, naj čimprej začne delo. Vlada
Republike Slovenije naj poroča Državnemu zboru Republike
Slovenije kaj je bilo od ustanovitve komisije do danes
storjenega na tem področju in poroča o kriterijih, ki jih pri
svojem delu uporablja. Na prvi naslednji seji naj to problematiko
obravnava tudi Komisija za peticije Državnega zbora
Republike Slovenije.

8. Izboljšanje učinkovitosti ter dograjevanje novega upravnega
sistema v procesu približevanja Evropski uniji je ena od
bistvenih nalog na področju varstva pravic posameznikov v
razmerju do uprave. Dolgotrajni in neučinkoviti postopki
upravnih organov terjajo dosledno uresničitev nalog, ki so
vključene v projekt reforme javne uprave v Republiki Sloveniji.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 19.11.1997 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (ZSKZ-B) - prva obravnava, na podlagi 173. in 185.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ-B) prva obravnava, se ne sprejme.
t

UGOTOVITVE IN SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi postopka nabave policijskega plovila P 111
Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 19.11.1997 ob
obravnavi postopka nabave policijskega plovila P 111, na
podlagi 173. člena poslovnika sprejel naslednje

d
I

posameznih fazah realizacije. To so podpisniki osnovnih
pogodb, kakor tudi posamezni izvrševalci - predsedniki in
člani komisij, ki so bile v letih od 1991 do 1995 pooblaščene za
izvedbo dobave.

UGOTOVITVE IN SKLEPE
Utemeljitev in obrazložitev teh ugotovitev je navedena v
poročilih Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ.

1. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je bil postopek
nabave policijskega plovila P 111 voden neodgovorno. Pri
nabavi plovila je bilo v letih 1992,1993, 1994 in 1995 storjenih
veliko nepravilnosti, sredstva so bila porabljena neracionalno,
obstojajo pa tudi sumi nezakonite porabe proračunskih
sredstev. Za nesmotrno in malomarno razpolaganje s sredstvi
so odgovorni podpisniki dokumentov, ki so sodelovali v
2. marec 1998

2. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da Vlada Republike
Slovenije kljub večkratnim opozorilom, zahtevam in sklepom
Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ ni
obravnavala postopka nabave plovila P 111 ampak se je samo
seznanila s poročilom proračunske in devizn.e inšpekcije. Vlada
7
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organizacijski obliki - če je potrebno tudi s spremembo zakona
o organiziranosti in delovnem področju ministrstev (Ur l. RS št.
71/94 in 47/97).

tudi ni sprejela nobenih ukrepov v zvezi s funkcionarji in drugimi
delavci državnih organov, ki so odgovorni za nepravilno,
neracionalno in morebitno nezakonito porabo proračunskih
sredstev. Zato Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije,
da v okviru svojih pristojnosti ugotovi materialno in moralno
odgovornost posameznikov vpletenih v nabavo plovila in
sprejme ustrezne ukrepe.

4. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da do zaključka kriminalistične in sodne preiskave
o nepravilnostih pri nabavi policijskega plovila začasno
suspendira osebe, ki so bile udeležene pri transakcijah ob
nakupu plovila in še nadalje v istem ali drugih ministrstvih
opravljajo dela, ki so povezana z upravljanjem sredstev iz
državnega proračuna.

3. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da zagotovi strokovno, usklajeno, kontrolirano,
gospodarno in učinkovito izvajanje nabav in investicijskih del
v posameznih resorjih Vlade. To naj zagotovi v ustrezni

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga sprememb in dopolnitev poslovnika
Državnega zbora
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 19.11.1997 ob
obravnavi predloga sprememb in dopolnitev poslovnika
Državnega zbora (PoDZ-D) - prva obravnava, na podlagi 173.
in 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora
(PoDZ-D) - prva obravnava, se ne sprejme.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, podjetjih
ali zavodih, za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z
državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 19.11.1997 ob
obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah,
podjetjih ali zavodih, za katere v skladu s prvim odstavkom
20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije
s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo,
javnimi podjetji in javnimi zavodi, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

Državni zbor Republike Slovenije sprejema spremembo poročila
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, za katere, v skladu
s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja
z državo, z javnimi podjetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št.
55/93, 66/93, 22/94, 61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96, 19/
97 in 64/97).
Sprememba poročila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

poročevalec, št. 18
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SKLEP IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zaključnega računa proračuna RS za
leto 1994
Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 19.11.1997 ob
obravnavi predloga zaključnega računa proračuna Republike
Slovenije za leto 1994 (RZ94), na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

DODATNI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije, da realizira priporočila, ki jih je ob reviziji zaključnega
računa proračuna Republike Slovenije za leto 1994 podalo
Računsko sodišče Republike Slovenije. Vlada naj o ukrepih za
izvršitev priporočil ter za odpravo nepravilnosti poroča
Državnemu zboru v roku enega meseca po sprejemu zaključnega
računa na Državnem zboru.

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije sprejema zaključni račun
proračuna Republike Slovenije za leto 1994.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o centralnem registru prebivalstva
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 18.11.1997 ob
obravnavi
predloga zakona o centralnem registru
prebivalstva (ZCRP) - druga obravnava, na podlagi 173. člena
in drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji

Predlog zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP) za
tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o odpravi dolgoročnih rezervacij za
ekološko sanacijo
Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 18.11.1997 ob
obravnavi predloga zakona o odpravi dolgoročnih rezervacij
za ekološko sanacijo (ZODRES) • prva obravnava, na podlagi
173. člena in 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednja

- opredeli, da v primeru, ko imajo podjetja potrjenih več programov
ekološke sanacije, z dopolnitvami ali s spremembami teh
programov ni možno spremeniti skupne vrednosti odobrenih
rezervacij, pri čemer pa se vrednost posameznega programa
lahko spremeni;

SKLEPA

- namesto predvidenega končnega poročila o odpravi rezervacij
predvidi, da mora podjetje v roku treh mesecev po izteku roka
za izvedbo programa ministrstvu predložiti končno poročilo o
izvedbi programa oziroma programov (če jih je več potrjenih),
iz katerega mora biti razviden obseg izvedene sanacije z njenimi
ekološkimi učinki in obseg porabljenih sredstev ter razlogi za
nerealizacijo ali le delno realizacijo programa oziroma programov
v predvidenem roku;

1. Predlog zakona o odpravi dolgoročnih rezervacij za ekološko
sanacijo - prva obravnava je primerna podlaga za pripravo
predloga zakona za drugo obravnavo.
2. Predlagatelj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo ob
upoštevanju naslednjih
stališč:

- prvo poročilo o izvajanju programov po uveljavitvi tega zakona
naj se predpiše za obdobje od 1.1.1993 do 31. marca zadnjega
preteklega leta;

- prouči možnost uporabe še neizkoriščenih dolgoročnih
rezervacij za ekološko sanacijo za pokrivanje tako imenovane
certifikarske luknje;

- uskladi določbe 11. člena zakona z zakonom o Slovenski razvojni
družbi in programu prestrukturiranj podjetij;

- v besedilu zakona predvidi tudi nadzor nad izvajanjem programov
ekološke sanacije;

- upošteva mnenje Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo
in pravne zadeve.

- predvidi ustrezno daljši rok za vložitev predloga za spremembo
programa in s tem daljši rok za pripravo spremembe programa
ter ponovno prouči ustreznost roka za podaljšanje izvedbe
programa;

2. marec 1998
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DODATNA SKLEPA
1. Ob predložitvi predloga zakona v drugo obravnavo Državnemu
zboru Republike Slovenije naj Vlada Republike Slovenije
predloži podrobnejše poročilo o programih ekoloških sanacij,
na podlagi katerih so bile podjetjem odobrene dolgoročne
rezervacije in o njihovem Izvajanju.

2. Vlada Republike Slovenije naj do obravnave predloga zakona
za drugo obravnavo pripravi spisek podjetij, ki jim je Ministrstvo
za okolje in prostor izdalo soglasje za oblikovanje dolgoročnih
ekoloških rezervacij in individualne podatke o višini ekoloških
rezervacij teh podjetij.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o iokaini samoupravi
Slovenije, da napovedane dodatne spremembe in dopolnitve
zakona o lokalni samoupravi ter zahtevane spremembe in
dopolnitve zakona o financiranju občin predloži Državnemu zboru
na način in v terminu, ki bosta omogočila redni postopek ter
sprejem in uveljavitev sprememb in dopolnitev obeh zakonov
pred naslednjimi lokalnimi volitvami, decembra 1998.

Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 30.10.1997 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o lokalni samoupravi (ZLS - H) - skrajšani postopek,
na podlagi 173. člena člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednji
SKLEP

Sočasno naj Vlada Republike Slovenije predloži tudi zakon o
pokrajinah.

Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga Vlade RS za umik iz zakonodajnega postopka
predloga zakona o kmetijsko gozdarskih zbornicah
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 30.10.1997 ob
obravnavi predloga Vlade Republike Slovenije za umik iz
zakonodajnega postopka predloga zakona o kmetijsko
gozdarskih zbornicah (ZKGP) - druga obravnava - EPA 589,
na podlagi prvega odstavka 180. člena člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

Predlog zakona o kmetijsko gozdarskih zbornicah (ZKGZ) - druga
obravnava - EPA 589 se umakne iz zakonodajnega postopka.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga za umik iz zakonodajnega postopka predloga
zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 28.10.1997 ob
obravnavi predloga za umik iz zakonodajnega postopka
predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(ZZZPB-D) - skrajšani postopek, na podlagi prvega odstavka
180. člena člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

poročevalec, št. 18

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZ^PB-D), EPA 260-II
se umakne iz zakonodajnega postopka.
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji Budimpeštanske
pogodbe o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopek
patentiranja in pravilnika Budimpeštanske pogodbe o mednarodnem priznanju
depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 28.10.1997 ob
obravnavi predloga zakona o ratifikaciji Budimpeštanske
pogodbe o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja in pravilnika
Budimpeštanske pogodbe o mednarodnem priznanju
depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja
(MBPMPD), na podlagi 173. člena člena poslovnika Državnega
zbora sprejel naslednji

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da ugotovi interes za mednarodni depozitarni organ v
Republiki Sloveniji in o tem skladno z 10. členom Budimpeštanske
pogodbe pripravi pismeno poročilo ustrezni mednarodni inštituciji.

SKLEP IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ukrepih za ekonomsko, tehnološko
in ekološko sanacijo Nafte Lendava d.o.o.
ekonomsko, tehnološko in ekološko sanacijo Nafte Lendava
d.o.o. (ZETSNL) - hitri postopek se preloži na eno izmed naslednjih
sej. Državni zbor bo z obravnavo nadaljeval potem, ko bo
seznanjen s sanacijskim programom.

Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 28.10.1997 ob
obravnavi predloga zakona o ukrepih za ekonomsko,
tehnološko in ekološko sanacijo Nafte Lendava d.o.o.
(ZETSNL) - hitri postopek, na podlagi 73. in 173. člena člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

DODATNI SKLEP
SKLEP

Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da čimprej
sprejme metodologijo oblikovanja cen naftnih derivatov.

Druga in tretja obravnava predloga zakona o ukrepih za

DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o privatizaciji Slovenskih železarn, d.d.
sistema Slovenskih železarn, d.d., da le to v dogovoru z
lokalnimi skupnostmi, v postopku dezlnvestlranja poslovnega
sistema Slovenskih železarn tudi neodplačno prenaša objekte
in naprave, ki jih uporabljajo In upravljajo društva in javni
zavodi za potrebe športnih dejavnosti, na lokalne skupnosti.

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o privatizaciji Slovenskih železarn, d.d. (ZPSZ) - hitri
postopek, na 19. Izredni seji, dne 4.2.1998, na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel
naslednja
DODATNA SKLEPA

2. Vlada Republike Slovenije v roku 90 dni od uveljavitve zakona
o privatizaciji Slovenskih železarn, d.d. posreduje Državnemu
zboru Republike Slovenije program privatizacije Slovenskih
železarn d.d. in posameznih družb v poslovnem sistemu
Slovenskih železarn.

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da pri operacionalizaciji zakona o privatizaciji
Slovenskih železarn, d.d., vpliva na vodstvo poslovnega

2. marec 1998
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SKLEP IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
izteku denarnega nadomestila zaposlijo in po izteku obdobja
za pridobitev denarnega nadomestila ponovno postanejo
brezposelni ter jim ni možno oziroma jim ni smotrno zagotoviti
vključitve v eno od oblik aktivne politike zaposlovanja.

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPBD) - prva obravnava, na 19. izredni seji, dne 29.1.1998, na
podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije sprejel naslednji

5. V vseh členih, ki opredeljujejo rok, po katerem mora
nezaposleni sprejeti namesto ustrezne tudi primerno
zaposlitev, ta rok podaljša na polovico obdobja pravice
prejemanja denarnega nadomestila.

SKLEP
1. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je
primerna podlaga za pripravo predloga besedila za drugo
obravnavo.

6. Precizira določilo potrebnega časa za prihod na delo in iz
dela tako, da skupna odsotnost delavca z doma zaradi dela
in prevoza na delo ne traja več kot 11 ur.

2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo
v skladu z naslednjimi

7. V tretjem odstavku novega 17.g člena uredi povračilo stroškov
brezposelni osebi za aktivno iskanje zaposlitve, kot pogoj za
zahtevo po predložitvi dokazil o aktivnem iskanju zaposlitve.

stališči

8. Prouči možnost, da se v zadnjem odstavku 17.d člena skrajša
obdobje 24 mesecev.

1. Upošteva naj mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.

9. Nameni posebno pozornost iskalcem prve zaposlitve. Ker
slednji niso upravičeni do denarnega nadomestila, ki izhaja iz
določenega obdobja delovnega razmerja, morajo zavodi za
zaposlovanje ta sredstva neposredno investirati v njih
(izobraževanje, sofinanciranje pripravništva in odpiranja
delovnih mest, davčne olajšave iz naslova zaposlovanja
iskalcev prve zaposlitve...).

2. V novem 19.a členu predlaga tudi gostoto prejemanja plač v
višini najmanj 9 plač v zadnjem letu ter uredi ustrezno zaščito
delavca v primeru, ko bo inšpektor namesto ugotovitve
utemeljenega razloga za prekinitev delovnega razmerja izdal
ureditveno odločbo. V tem primeru naj se predvidi skrajni rok,
ki pa ne more biti daljši od enega meseca, za izpolnitev
obveznosti delodajalca s tem, da bo neizpolnitev obveznosti
delodajalca pomenila objektivni razlog za prekinitev delovnega
razmerja s strani delavca.
3.

10. V novem 17.c členu ublaži obveznost brezposelne osebe, da
je dosegljiva zavodu na dogovorjenem naslovu, recimo tako,
da mora biti dosegljiva 2x tedensko, ne pa vsak dan po 4 ure.

Podaljša dobo prejemanja denarne pomoči za brezposelne
nad 12 mesecev.

11. Vlada in Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve naj
posebej proučita ali je določba 3. odstavka 44. člena o 6
mesecih pred uveljavitvijo zakona skladna z določili 155. člena
Ustave Republike Slovenije.

4. V novem 25.a členu opredeli možnost starejšim od 50 let z
najmanj 25 let delovne dobe, ponovno koriščenje nadomestila
za brezposelnost upoštevaje celotno delovno dobo, če se po

SKLEP
Državnega zbora ob razpravi o odgovoru Vlade RS na poslansko vprašanje poslanca
Janeza Janše o slovenski zunanji politiki
Državni zbor Republike Slovenije je ob razpravi o odgovoru
Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje poslanca
Janeza Janše o slovenski zunanji politiki, na 19. izredni seji,
dne 30.1.1998, na podlagi 173. člena in drugega odstavka 270.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel
naslednji

resolucije o položaju avtohtonih slovenskih manjših v sosednjih
državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih
dejavnikov Republike Slovenije in v okviru tega še posebej o
uresničevanju tretjega odstavka I. točke 2. poglavja te
resolucije, ki govori o podpori naporom za zajamčeno
zastopstvo predstavnikov avtohtonih slovenskih manjšin v
zakonodajnih in dfugih političnih ter upravnih telesih ter o
prizadevanju manjšinskih političnih organizacij v sosednjih
državah za demokratično izvoljeno skupno zastopstvo.

SKLEP
1. Vlada Republike Slovenije naj v roku 30 dni pripravi poročilo
Državnemu zboru Republike Slovenije o ukrepih za
zagotavljanje državne suverenosti na in ob vseh tistih ozemljih,
ki so slovenska, vendar pa ob njih mlkrolokacija meje med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško še ni natančno
določena z meddržavnim sporazumom.

3. Vlada Republike Slovenije naj v roku 10 dni pripravi pisni
odgovor Državnemu zboru Republike Slovenije na vprašanje,
kakšna je bila uradna podlaga obiska državnega sekretarja v
Ministrstvu za notranje zadeve Slavka Debelaka in poslanca
Državnega zbora Republike Slovenije Zmaga Jelinčiča v
Zvezni republiki Jugoslaviji, kakšna so bila izhodišča za njune
razgovore ter na kateri seji je Vlada Republike Slovenije v
skladu z zakonom o zunanjih zadevah sprejela sklep o
oblikovanju delegacije in izhodiščih za razgovore.

2. Vlada Republike Slovenije naj v roku 30 dni pripravi poročilo
Državnemu zboru Republike Slovenije o ukrepih za Izvajanje
poročevalec, št. 18
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SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v RS
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje Invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFIHO),
na 19. izredni seji, dne 29.1.1998, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednja

Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o invalidskih
organizacijah.
2. Vlada Republike Slovenije naj dostavi Državnemu zboru
Republike Slovenije v roku 30 dni poročilo o razporejanju in
uporabi finančnih sredstev, pridobljenih na podlagi 19. člena
Zakona o igrah na srečo, (Ur.l.RS št.27/97), od uveljavitve
zakona (25. maja 1995) do 31.12.1997 ter poročilo o realizaciji
določb 48. člena zakona o igrah na srečo.

SKLEPA
1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da čim prej, najkasneje pa v treh mesecih, posreduje

SKLEP
Državneba zbora ob obravnavi predloga odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje
športnih organizacij v RS
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji (OdFŠ), na 19. izredni seji,
dne 29.1.1998, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da prouči možnost financiranja športnih organizacij v
zamejstvu, s spremembami in dopolnitvami zakona o lastninskem
preoblikovanju Loterije Slovenije, (Ur.l.RS št.44/96 in 47/97).
te
ii

DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-B) - hitri
postopek, na 19. izredni seji, dne 28.1.1998, na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel
naslednja

aktivnosti za zagotovitev sredstev za pokrivanje premoženja
pooblaščenih investicijskih družb v obsegu zakonito zbranih
certifikatov.
i
2. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da v roku
treh mesecev pripravi oceno upravljanja investicijskih družb,
posebej pa oceno o tem, kakšen je dejanski vpliv delničarjev
družb (lastnikov certifikatov) in družb za upravljanje na
odločitve, ki jih sprejemajo organi pooblaščenih investicijskih
družb. Takšno oceno naj vlada predloži državnemu zboru.

DODATNA SKLEPA
1. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, naj pospeši
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DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
DODATNI SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o spremembi zakona o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP-A) hitri postopek, na 19. izredni seji, dne 27.1.1998, na podlagi
173. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel
naslednji

Državni zbor priporoča Vladi Republike Slovenije, da v bodoče pri
vseh zakonih, katerih vsebina je povezana z vprašanji, ki se
urejajo s kolektivnimi pogodbami ali drugimi oblikami sporazumevanja med socialnimi partnerji, v obrazložitvi zakona izrecno
navede, ali je glede teh vprašanj.dosežen sporazum s socialnimi
partnerji. V kolikor pa ni dosežen, naj navede, kako in koliko časa
je potekalo usklajevanje, nadalje katera so odprta in neusklajena
vprašanja in kateri sporazumno dogovorjeni akti bi bili z morebitnim
sprejemom zakona enostransko kršeni.

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o odločitvi minimalne plače in načinu usklajevanja plač
DODATNI SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi
minimalne plače in načinu usklajevanja plač (ZDMPNU- A) hitri postopek, na 19. izredni seji, dne 27.1.1998, na podlagi
173. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel
naslednji

Vlada Republike Slovenije naj prouči celotni položaj razmerja plač
med uslužbenci in funkcionarji v državni upravi in predlaga
ustrezne rešitve.

SKLEP IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga proračuna RS za leto 1998 (DP98)
Državni zbor je sprejel naslednji

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
proračuna Republike Slovenije za leto 1998 (DP98) na 19.
izredni seji, dne 22.1.1998, na podlagi 216.a člena in 173. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

DODATNI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije ponovno predlaga Vladi
Republike Slovenije, da opravi preveritev oziroma uskladitev
nacionalnih programov in tako imenovanih razvojnih zakonov s
proračunskimi možnostmi.

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije nadaljuje postopek sprejemanja
predloga proračuna Republike Slovenije za leto 1998.
i

i
f
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3
1997 (novejši podatki poslancem državnega zbora žal niso
dostopni!) ugotovili številne nepravilnosti in nezakonitosti: Skupni
znesek oškodovanja nekdanjega družbenega premoženja pri
skoraj 650 od 1113 pregledanih podjetij znaša več kot 85 milijard
SIT (t.j. skoraj 1,400 milijarde nemških mark na dan 1.1.1993).

DRŽAVNI ZBOR RS
Skupina poslancev
Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS,št.
\ 33/91, 42/97) in 1. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi
' (Uradni list RS, št. 63/93), Državni zbor RS

Revizijski organi so do 30. 6. 1997 vložili skupaj 243 ovadb za
kazniva dejanja zaradi utemeljenega suma storitve 540 kaznivih
dejanj, ki jih je storilo 423 fizičnih oseb, 332 ovadb za gospodarski
prestopek zaradi utemeljenega suma storitve 842 dejanj
gospodarskega prestopka zoper 331 odgovornih pravnih oseb
in 537 odgovornih oseb.

ODREJA
parlamentarno preiskavo o sumu zlorabe javnih pooblastil
v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije
nekdanje družbene lastnine.

Tudi sama Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij v svojem poročilu o opravljenih postopkih
Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
za obdobje od 7.8.1996 do 30.6.1997 predlaga državnemu zboru,
da oceni pomembnost teh pojavov in učinkovitost postopkov.

Namen preiskave je ugotoviti, v kolikšni meri so bili nosilci javnih
pooblastil vpleteni v oškodovanje družbene lastnine v procesu
lastninskega preoblikovanja in privatizacije.

2. Odkritje kaznivih dejanj velikega obsega je v slovenski javnosti
močno zasidralo mnenje, da gre pri nepravilnostih, povezanimi s
privatizacijo nekdanje družbene lastnine za "rop stoletja". Zaradi
dolgotrajnosti sodnih postopkov oziroma počasnosti ravnanj vseh
pristojnih državnih institucij, ki bi morale skrbeti za zakonitost in
preprečevati nezakonito prisvajanje družbene lastnine v številnih
primerih, pa so bile te zadeve v javnosti označene le kot brezplodne
afere. Pri mnogih primerih oškodovanja nekdanje družbene lastnine
se je pojavil sum vpletenosti nosilcev javnih pooblastil, to še toliko

Obrazložitev:
1. Revizijski organi, to so Služba družbenega knjigovodstva (SDK),
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje (APPNI), Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet (APP) in Agencija Republike Slovenije za revidiranje
lastninskega preoblikovanja podjetij (AR) so v številnih poročilih o
opravljenih revizijah lastninskega preoblikovanja podjetij do 30. 6.
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preiskovalne komisije in zagotovila kontinuiteto. To bi lahko tudi
vplivalo, da bo nadaljnji postopek privatizacije državnega
premoženja, zavarovalnic, bank itd. potekal zakonito in da se ne
bodo pojavljale iste nepravilnosti.

bolj, ker kljub številnim opozorilom pristojnim organom ni uspelo
zaustaviti tako velikega obsega divje privatizacije. Zato se je v
prejšnjem sklicu državnega zbora v ožjem segmentu z omenjeno
problematiko ukvarjala že Preiskovalna komisija DZ RS o sumu
zlorabe javnih pooblastil v poslovanju nekaterih podjetij in državnih
institucij.

Preiskovalna komisija naj razišče vse okoliščine procesa
lastninskega preoblikovanja in privatizacije in odgovori na
naslednja vprašanja:

Zaradi obilice dela in obsežnosti dokaznega gradiva ji je uspelo
pripraviti le vmesno poročilo. Zbrano pa je bilo obsežno dokazno
gradivo o vpletenosti nosilcev javnih pooblastil v procese
lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene
lastnine in tako ustvarjeni pogoji za dokončanje dela.

1. Kateri nosilci Javnih pooblastil so odgovorni za oškodovanje
oziroma katere državne institucije in posamezniki niso pravočasno in ustrezno ukrepali v smeri preprečevanja oškodovanja
nekdanje družbene lastnine?

3. Čeprav 50. člen zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(ur. list 55/92, 7/93, 31/93,1/96) določa, da revizijski organ o
rezultatih izvedene revizije med drugim obvesti Agencijo Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, družbenega
pravobranilca, pristojnega državnega tožilca oziroma pristojni
organ za notranje zadeve ter organe, ki so vložili zahtevo za
postopek revizije, kot npr. tudi Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Odškodninski in Pokojninski sklad, pristojni organi v večini
primerov niso ukrepali v skladu s svojimi nalogami in pooblastili. S
tem v zvezi je treba tudi opozoriti na sklep državnega zbora, ki
ga je sprejel na 31. izredni seji, dne 11.7. 1995 ob obravnavi
problemov v zvezi s preoblikovanjem družbene lastnine, ki se
glasi:

2. Kateri pristojni organi oziroma nosilci javnih pooblastil so ovirali
ali morebiti še ovirajo ugotavljanje odgovornosti za oškodovanje nekdanje družbene lastnine?
3. Kateri pristojni organi oziroma nosilci javnih pooblastil so ovirali
ali morebiti še ovirajo sodne postopke proti osumljenim
storilcem kaznivih dejanj?
4. Kateri nosilci javnih pooblastil so odgovorni za nastanek tako
imenovane certifikatske vrzeli?
5. Kateri nosilci javnih pooblastil in pristojni organi so odgovorni
za to, da niso pravočasno preprečili nezakonitega odliva
kapitala v tujino ter zagotovili ustreznih pogojev za njegovo
odkrivanje in "vračanje" tega kapitala v državo?

"Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da za 31. izredno
sejo Državnega zbora RS, ki obravnava problematiko lastninskega
preoblikovanja oziroma oškodovanja družbene lastnine, ni
poročila pravosodja oziroma poročila sodstva o opravljenih in
tekočih sodnih postopkih v zvezi z oškodovanjem družbene
lastnine. Na podlagi poročila Ministrstva za notranje zadeve
oziroma njegove Uprave kriminalistične službe, št. 0222-2 z dne
4.7.1995, j* možno sklepati, da aktivnosti sodstva nedvoumno
kasnijo. 1

Podpisi poslancev:
Bogomir Špiletič, l.r.
Ivo Hvalica, l.r.
Branko Kelemina, l.r.
Janez Mežan, l.r.
Rudolf Petan, l.r.
Franc Jazbec, l.r.
Franc Pukšič, l.r.
Jože Zagožen, l.r.
Jožef Jerovšek, l.r.
Franc Čebulj, l.r.
Vladimir Čeligoj, l.r.
Janez Janša, l.r.
Luci Miroslav, l.r.
Kregelj Zbačnik, l.r.
Miroslav Mozetič, l.r.
Izidor Rejc, l.r.
Benjamin Henigman, l.r.
Helena Hren Vencelj, l.r.
Alojz Peterle, l.r.
Marjan Schiffrer, l.r.
Vincencij Demšar, l.r.
Ivan Božič, l.r.
Miran Potrč, l.r.
Boris Sovič, l.r.
Feri Horvat, l.r.
Samo Bevk, l.r.
Bojan Kontič, l.r.
Pavel Rupar, l.r.
Franc Zagožen, l.r.
Leon Gostiša, l.r.
Janez Per, l.r.
Stanislav Brenčič, l.r.
Franc Rokavec, l.r.

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vrhovnemu sodišču
Republike Slovenije, da le-ta seznani Državni zbor RS z vzroki,
zaradi katerih sodstvo ni v stanju pravočasno opravljati svojih
postopkov."
Omenjeni problem je še vedno pereč in nanj še vedno opozarja
tudi Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij v svojem zadnjem poročilu o opravljenih
postopkih Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja
podjetij za obdobje od 7.8.1996 od 30.6.1996 št. 011-4/97, z dne
14.7.1997.
Zato je tudi Komisija Državnega zbora RS za nadzor lastninskega
preoblikovanja in privatizacije dne 14. 4. 1997 ponovno sprejela
med drugim naslednji sklep:
"Skladno s sklepom 31. izredne seje Državnega zbora RS v
zvezi s pripravo poročila Državnega tožilstva o vzrokih neskladja
med številom ovadb in številom tožb na podlagi le-teh, naj Državno
tožilstvo RS do 5.5.1997 podrobneje obrazloži nesorazmerje med
številom ovadb in številom tožb."
4. Nepravilnosti in nezakonitosti v procesu lastninskega
preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine še
vedno niso zadovoljivo raziskane in ker kljub številnim ovadbam
in obsežnemu dokaznemu gradivu nobeden od primerov še ni
pravnomočno rešen, je utemeljena zahteva po ustanovitvi
preiskovalne komisije. Tako je tudi večinsko mnenje slovenske
javnosti. S tem bo komisija nadaljevala že obsežno delo prejšnje
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PROJEKT

(ZPDKAEB)
i

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 16. februarja 1998
določila besedilo:

izgradnjo navedenega avtocestnega odseka tudi najetje kredita
pri Evropski investicijski banki. Pogoji za realizacijo tega
projekta in pridobitev ustreznih virov bodo zagotovljeni s
podpisom kreditne pogodbe, ki jo skleneta DARS d.d. kot
kreditojemalec in Evropska investicijska banka kot
kreditodajalec ter poroštvene pogodbe, ki je skleneta Republika
Slovenija in Evropska investicijska banka. S tem bo zagotovljeno
nemoteno izpolnjevanje nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji, kar sodi tudi med izredne potrebe
države.

PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA, KI GA NAJAME DARS
D.D. PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA PROJEKT
SLOVENSKIH AVTOCEST/II,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da zaradi izrednih potreb države predlog zakona o
poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju
kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje
slovenskih avtocest - II - odsek Šentjakob-Blagovica sprejme
po hitrem postopku.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- mag. Mitja GASPARI, minister za finance;
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance;
- Andrej KAVČIČ, svetovalec vlade v Ministrstvu za:finance.

Program dela DARS d.d. za leto 1997, na katerega je Državni
zbor dal soglasje (Uradni list RS, št. 50/97) in predlog programa
dela DARS d.d. za leto 1998, določata med viri sredstev za
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I. UVOD

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA

1. OCENA STANJA

Sprejem predlaganega zakona bo omogočil tekoče Izvajanje
programa izgradnje avtocest na odseku šentjakob-Blagovica v
skladu z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v* Republiki
Sloveniji in programom dela DARS za leto 1996 In 1997.

Projekt izgradnje slovenskih avtocest/il predvideva v okviru
zagotovitve potrebnih sredstev, poleg domačih virov, tudi pridobitev
kreditov mednarodnih finančnih Institucij. Podlago za pridobitev
kredita Evropske investicijske banke (EIB) predstavlja Okvirni
sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko
banko, sklenjen 15.12.1997 v Luksemburgu. Okvirni sporazum
določa, da EIB lahko financira le tiste projekte, ki so prioriteta oz.
v interesu Slovenije. Projekt izgradnje slovenskih avtocest sodi v
najvišjo državno prioriteto, zato je EIB januarja 1998 v pismu
naslovljenem na Ministra za Finance in Ministra za promet in
zveze izrazila pripravljenost financiranja projekta slovenskih
avtocest/ll, v kolikor se Vlada RS s tem strinja, kar je Vlada RS
potrdila na seji 15. januarja 1998. Tovrstni krediti morajo biti v
skladu s pravili EIB zavarovani z garancijo države kreditojemalca.

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Sredstva za odplačilo prejetega kredita bo zagotavljala DARS
d.d. Finančne posledice po tem zakonu bi tako nastale samo v
primeru, da bi prišlo do vnovčitve garancije po zakonu o garanciji
Republike Slovenije za obveznosti Iz pogodbe o najetju kredita
DARS d.d. pri Evropski investicijski banki in bi prizadele državni
proračun. V takem primeru bi se sredstva nadomestila z
vnovčenjem regeresne pravice, ki bo določena v pogodbi o načinu
in pogojih zavaravonja garancije RS, med Ministrstvom za finance in DARS d.d.

Glede na obseg predvidenih del v skladu z Nacionalnim
programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (UL RS, št.
13/96) in v skladu z programom dela DARS za leto 1996 in 1997
(soglasje Državnega zbora - UL RS. št. 16/96, 50/97), je kljub že
zagotovljenim sredstvom iz virov po zakonu o zagotavljanju
namenskih sredstev za izgradnjo avtocestnega omrežja v
Republiki Sloveniji (UL RS. št. 46/93), in pobranih cestnin, nujno
potrebno zagotoviti tudi dodatne vire iz kreditov EIB, sicer ne bo
mogoče realizirati zastavljenih projektov investicije.

5. POSLEDICE
Drugih posledic iz pogodbe o najetju kredita ter poroštvene
pogodbe ni.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS
d.d.) za kredit, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski
banki, v znesku 130 mio ECU, za Projekt slovenskih avtocest / II
- gradnja avtocestnega odseka Šentjakob-Blagovica, pod
naslednjimi pogoji:

Izgradnja 20.2 km dolgega avtocestnega odseka ŠentjakobBlagovica je uvrščena v Nacionalni program izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji in v program dela DARS za leto 1996 in 1997.
Ker samo s prihodki DARS ne bi bilo mogoče uresničiti dinamike
izgradnje avtocest v Sloveniji, kot je predvidena z Nacionalnim
programom, si DARS manjkajoča sredstva izposoja tako na
mednarodnih kot na domačem trgu kapitala. DARS je že v okviru
Protokola o finančnem sodelovanju med Evropsko gospodarsko
skupnostjo in Republiko Slovenijo (UL RS, št. 14/93) v letih od
1994-1997 pridobil ugodna sredstva EIB za izgradnjo
avtocestnega omrežja. V okviru že dodeljenih 90 miQ ECU, so bila
srestva predvidena tudi za izgradnjo odseka Šentjakob-Blagovica, vendar so bila pretežno porabljena za izgradnjo avtocestnih
odsekov Arja vas-Vransko In Malence-šentjakob, ki sta se začela
graditi pred odsekom šentjakob-Blagovica. Za izgradnjo
navedenega odseka je tako ostalo le 2.3. mio ECU iz naslova
kredita po Protokolu o finančnem sodelovanju in bodo porabljena
za odsek Šentjakob - Blagovica, vključujoč predvidene vire EIB.

- Rok črpanja kredita je 15. marec 2003;
- Valuta črpanja je ECU ali valute držav članic Evropske
investicijske banke, oziroma katerakoli valuta s katero se trguje
na mednarodnem denarnem trgu;
- Rok odplačila je 20 let z vključenim 5-letnim moratorijem za
odplačilo glavnice, z začetkom odplačevanja 15.09.2003;
- Valuta odplačila glavnice je enaka kot valuta črpanja posamezne
tranše;
- Obrestna mera je obrestna mera, ki jo določi Evropska
investicijska banka Luxemburg za izbrano valuto črpanja in je
lahko spremenljiva (variabilna), stalna (fiksna) ali popravljiva
(t.j. stalna obrestna mera, ki se v teku odplačilne dobe kredita
nekajkrat spremenl-prilagodl in se v posameznih obdobjih
obračunava po veljavni stopnji Evropske investicijske banke: v
tem primeru za obdobja 8 let, 6 let in 6 let). Kreditojemalec se za
obrestno mero odloča za vsak počrpan znesek;
- Plačilo obresti: za spremenljivo obrestno mero so plačljive
četrtletno, za stalno in popravljivo obrestno mero pa polletno na
enake datume kot glavnica posojila. Plačilo obresti se Izvrši v
Istih valutah kot plačilo glavnice;
- Zamudne obresti so vsota pogodbenih obresti in dodatnih obresti
v znesku 2,50 % letno za zapadel In neodplačan znesek kredita
in se obračunajo za čas od dneva zapadlosti do dneva
dejanskega plačila zapadlega zneska kredita;
- Provizija za odlog črpanja dela kredita je 1,00 % letno in se
obračuna za obdobje od prvotno določenega dneva črpanja do
dejanskega dneva črpanja;
- Provizija za odpoved dela nečrpanega kredita je 0,75 % letno
za odpovedan znesek črpanja in se obračuna za čas od dneva
vložitve zahtevka za črpanje do dneva odpovedi tega zneska;

EIB je Vladi Republike Slovenije oziroma DARS-u d.d., na osnovi
Okvirnega sporazuma med Republiko Slovenijo in EIB, sprva
ponudila posojilo v znesku 110 mio ECU (kar pomeni okoli 50%
sredstev, glede na predračunsko vrednost 268 mio USD, ki jo je
pripravil DARS d.d.) za izgradnjo omenjenega odseka. Kasneje je
EIB neodvisno od DARS d.d. ocenila, da znaša predračunska
vrednost celotnega odseka 268 mio ECU, zato je na samih
pogajanjih o najetju kredita, dne 4. februarja 1998 v Ljubljani,
ponudila DARS d.d. kredit v višini 130 mio ECU, s katerim je
DARS d.d. soglašal.
Predlagani zakon o poroštvu Republike Slovenije h kreditni
pogodbi, ki jo skleneta DARS d.d. kot kreditojemalec In Evropska
Investicijska banka kot kreditodajalec, bo DARS d.d. omogočil
črpanje sredstev, ki bodo zagotavljala nemoteno Izvajanje Izgradnje
odseka šentjakob-Blagovica.
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3. člen

- Provizija za razveljavitev kredita je enaka znesku, ki se izračuna
pavšalno po polovični letni obrestni meri za razveljavljeni del
kredita;
- Porok zagotavlja, da bo kreditojemalec natečaje za material In
dela, ki se financirajo s sredstvi kredita Evropske investicijske
banke, ne glede na odstotek sredstev te banke v okviru
posameznega natečaja, opravljal na podlagi odprtih mednarodnih
razpisov in pod enakimi pogoji za udeležence iz vseh držav.

Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije
v primeru iz drugega odstavka 1. člena tega zakona, se
zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
4. člen
Če Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe
namesto DARS d.d., pridobi pravico regresiranja izplačanih
zneskov od kreditojemalca, skupaj z vsemi stroški, ki so v zvezi
s tem nastali.

Skladno s prejšnjim odstavkom bo Republika Slovenija v primeru,
ko DARS d.d. zaradi svoje plačilne nesposobnosti ne bo
poravnavala svojih dospelih obveznosti po kreditni pogodbi, na
poseben poziv Evropske investicijske banke plačala te obveznosti
namesto DARS d.d..

DARS d.d., sklene z ministrstvom, pristojnim za finance, pogodbo
o načinu zavarovanja poroštva Republike Slovenije v roku 30 dni
po podpisu poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona. S
pogodbo se uredijo viri za vračilo zneskov plačanih iz naslova
poroštva, instrumenti zavarovanja in realizacije terjatev ter način
urejanja odnosov v primeru statusnih sprememb DARS d.d..

2. člen
Pogodbo o poroštvu v imenu in za račun Republike Slovenije
podpiše z Evropsko investicijsko banko minister, pristojen za
finance ali njegov pooblaščenec.

5. člen

Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona
ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega
izhajajo.

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

OBRAZLOŽITEV
Vlada Republike Slovenije je ustanovitelj Družbe za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d.(Uradni list RS št. 57/93) na osnovi 148.
člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 30/39)
in skladno z odločitvami Državnega zbora.

so prioriteta države. Projekt izgradnje slovenskih avtocest in v
njegovem okviru avtocestni odsek Šentjakob-Blagovica sodi v
najvišjo državno prioriteto, zato je Vlada RS na seji 15. januarja
1998 potrdila pripravljenost najetja kredita pri EIB, ki v skladu s
pravili Banke zahteva poroštvo države kreditojemalca ob najetju
kredita. Ob tem je Vlada RS sklenila, da bo Državnemu zboru v
skladu z zahtevami EIB predlagala zakon o poroštvu, za kredit ki
ga bo najela DARS d.d.

Poleg zagotovljenih sredstev iz virov po zakonu o zagotavljanju
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS št. 46/93) in pobranih cestnin se sredstva
za realizacijo gradnje avtocest, v skladu z Nacionalnim
programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in v skladu s
programom DARS d.d. za leto 1996 in leto 1997, zagotavljajo tudi
iz kreditov domačih in tujih bank. Ker samo s prihodki DARS d.d.
ni mogoče uresničevati dinamike izgradnje avtocest kot jo
predvideva Nacionalni program, si DARS d.d. manjkajoča potrebna
sredstva izposoja tako na mednarodnih kot na domačem trgu
kapitala.

EIB je Vladi Republike Slovenije oziroma DARS-u d.d., na osnovi
Okvirnega sporazuma med Republiko Slovenijo in EIB, sprva
ponudila posojilo v znesku 110 mio ECU (kar pomeni okoli 50%
sredstev, glede na predračunsko vrednost 268 mio USD, ki jo je
pripravil DARS d.d.) za izgradnjo omenjenega odseka. EIB je
kasneje neodvisno od DARS d.d. ocenila, da znaša predračunska
vrednost celotnega odseka 268 mio ECU, zato je na samih
pogajanjih o najetju kredita, dne 4. februarja 1998 v Ljubljani,
ponudila DARS d.d. kredit v višini 130 mio ECU, s katerim je
DARS d.d. soglašal.

Na podlagi Protokola o finančnem sodelovanju med Evropsko
gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo, je le-ta v letih od
1994-1997 pridobila finančni kredit v vrednosti 90 mio ECU za
izgradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji. Kredit je bil
dodeljen DARS d.d. s poroštvom Republike Slovenije. Sredstva
pridobljena v okviru finančnega protokola so bila predvidena tudi
za izgradnjo AC odseka Šentjakob ■ Blagovica, vendar so bila
pretežno porabljena za izgradnjo AC odsekov Arja vas - Vransko
in Maience - Šentjakob, ki sta se pričela graditi pred odsekom
Šentjakob - Blagovica. Tako je za izgradnjo navedenega odseka
ostalo le okoli 2.3 mio ECU, ki bodo porabljena za ta odsek.

Kredit EIB bo mogoče koristiti na osnovi finančne pogodbe med
EIB in DARS d.d., ter garancijske pogodbe med Republiko
Slovenijo in EIB, ki naj bi bili predvidoma podpisani 5. marca 1998
v Ljubljani.
Znesek kredita po finančni pogodbi znaša torej 130 mio ECU, z
rokom odplačila 20 let in 5-letnim moratorijem za odplačilo glavnice
(začetek odplačevanja glavnice je 15.09.2003). Obrestna mera
za izbrano valuto črpanja je lahko spremenljiva (variabilna - npr.:
trenutne variabilne obrestne mere, ki jih določa EIB za izbrano
valuto črpanja so: za ECU 5,71%, za DEM 5.61%), stalna (fiksna)
ali popravljiva, ki se v teku odplačilne dobe kredita spreminja oz.
prilagaja v posameznih obdobjih, v tem primeru na 8 let, 6 let in

Protokol o finančnem sodelovanju je nadomestil Okvirni sporazum
med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko, ki je bil
sklenjen 15.12.1997 v Luksemburgu. Okvirni sporazum daje
Sloveniji možnost najemanja kreditov pri EIB za tiste projekte, ki
2. marec 1998
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naslednjih 6 let. Zamudne obresti znašajo 2,50% letno za zapadel
in neodplačan znesek kredita in se zaračunavajo za čas od dneva
zapadlosti do dneva dejanskega plačila zapadlega zneska kredita.

brez omejitev in pridržkov; da porok soglaša, da bo obresti in vsa
druga plačila zapadla v zvezi s kreditom, ki ga je odobrila Banka,
oprostil vseh državnih ali lokalnih taks ali davčnih bremen.

Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o garanciji se
zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije in se bodo
nadomestila v primeru, da bi prišlo do vnovčitve poroštva za
obveznosti DARS d.d., ki izhajajo iz kreditne pogodbe, z
vnovčenjem regresne pravice, ki bo določena v pogodbi med
Ministrstvom za finance in DARS d. d.

Predlagatelj predlaga, da se predlog zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske
investicijske banke za projekt gradnje slovenskih avtocest/llodsek Šentjakob-Blagovica, sprejme v skladu z 201. členom
Poslovnika Državnega zbora po hitrem postopku. Program dela
DARS d.d. za leto 1997, na katerega je Državni zbor dal soglasje
(Uradni list RS št. 50/97) in predlog programa dela DARS d.d. za
leto 1998, določata med viri sredstev za izgradnjo navedenega
AC odseka, tudi najetje kredita pri EIB. Pogoji za raUzacijo tega
projekta in pridobitev ustreznih virov, bodo zagotovljeni s podpisom
kreditne pogodbe, ki jo skleneta DARS d.d. kot kreditojemalec in
Evropska investicijska banka kot kreditodajalec ter poroštvene
pogodbe, ki jo skleneta Republika Slovenija in Evropska
investicijska banka. S tem bo zagotovljeno nemoteno izpolnjevanje
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,
kar sodi tudi med izredne potrebe države.

V imenu in za račun Republike Slovenije podpiše garancijsko
pogodbo med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko
minister, pristojen za finance ali njegov pooblaščenec.
Predlagatelj zakona pripominja, da so garancijski pogoji standardni
pogoji EIB pri garancijskih pogodbah in veljajo za vse pridružene
članice EU, ki jim EIB dodeljuje kredite. Standarni pogoji pomenijo:
da porok v celoti jamči za izpolnjevanje finančnih obveznosti
kreditojemalca, vključno z vsemi plačili obresti, provizij,
pripadajočih stroškov in drugih izdatkov, ki jih dolguje
kreditojemalec Banki, ko se garancija uveljavlja; da se porok
obvezuj4 da bo na zahtevo Banke plačal dolgovane zneske

Garancijsko pogodbo skladno s drugim odstavkom 63. čl. Zakona
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

dinamiko del, pa bi se sredstva predvidoma začela črpati še v
letu 1998.

OBRAZLOŽITEV
v zvezi z obravnavo in sprejemom
predloga zakona po hitrem postopku

Da bi bila kot vir financiranja pravočasno zagotovljena sredstva
kredita EIB in da bi bilo možno njihovo črpanje še v tem letu, je
potrebno čimprej skleniti kreditno pogodbo med DARS d.d. kot
kreditojemalcem in Evropsko investicijsko banko kot kreditodajalcem ter poroštveno pogodbo Republiko Slovenijo in Evropsko
investicijsko banko. V skladu z veljavno zakonodajo v RS, je to
možno storiti na podlagi posebnih zakonov.

Predlagatelj predlaga, da se predlog zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske
investicijske banke za projekt gradnje slovenskih avtocest/llodsek Šentjakob-Blagovica, sprejme v skladu z 201. členom
Poslovnika Državnega zbora, po hitrem postopku.

S sprejetjem zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti
iz pogodbe o najetju kredita Evropske investicijske banke za
projekt gradnje slovenskih avtocest/ll po hitrem postopku, bo
odprta pot k pravočasni zagotovitvi virov financiranja omenjenega
AC odseka v okviru nacionalnega programa izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji, kar sodi tudi med izredne potrebe države.

Program dela DARS d.d. za leto 1997, na katerega je Državni
zbor dal soglasje (Uradni list RS št. 50/97) in predlog programa
dela DARS d.d. za leto 1998, določata med viri sredstev za
izgradnjo navedenega AC odseka, tudi najetje kredita pri EIB.
Pred razpisi in sklepanjem pogodb za dela na avtocestnem odseku
Šentjakob-Blagovica je potrebno zagotoviti vire sredstev za
izgradnjo celotnega omenjenega odseka, glede na predvideno
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avtocestnem odseku Blagovica-Šentjakob bo s sprejetjem
predlaganega zakona omogočena pravočasna zagotovitev
vseh potrebnih virov sredstev za izgradnjo celotnega odseka
do konca leta 2002. Glede na predvideno dinamiko del bodo
sredstva iz tega kredita previdoma črpana še pred koncem
leta 1998.

Vlada Republike Slovenije je ria 49. seji dne 12/2-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS D.D. ZA NAJETJE KREDITA PRI EVROPSKI
INVESTICIJSKI BANKI ZA GRADNJO AVTOCESTNEGA
ODSEKA BLAGOVICA - ŠENTJAKOB,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

S tem bo zagotovljeno nemoteno izpolnjevanje nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, kar sodi
tudi med izredne potrebe države.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da zaradi izrednih potreb države predlagani predlog
zakona o soglasju Republike Slovenije za najetje kredita EIB
za gradnjo avtocestnega odseka Blagovica - Šentjakob sprejme
po hitrem postopku.

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

Program dela DARS d.d. za leto 1997, na katerega je Državni
zbor dal soglasja (Uradni list, RS, št. 50/97) in predlog programa
dela DARS d.d. za leto 1998, določata med viri sredstev za
navedeni AC odsek, tudi najetje kredita pri EIB v znesku 100
mio ECU. Pred razpisi in sklepanjem pogodb za dela na

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
- Žarko PREGELJ, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze,
- Jože BRODNIK, predsednik Uprave DARS d.d.
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20 mio USD in v okviru pogodbe z Dresdner bank (v skupnem
znesku 60 mio DEM), ki je v postopku sklenitve, pa je bilo
predvideno za ta odsek 19,7 mio USD. Sredstva iz kredita
Dresdner bank v znesku 19,7 mio USD so s predlogom programa
dela DARS d.d. za leto 1998 namenjena oziroma preusmerjena
za financiranje avtocestnega odseka Lenart-Beltinci I. etapa in se
ta sredstva za avtocestni odsek Blagovica-Šentjakob I. etapa
nadomestijo s ponujenim kreditom EIB/II po tem predlogu zakona.

UVOD
1. OCENA STANJA
Gradnja avtocestnega odseka Blagovica-Šentjakob se je začela
v letu 1996 se je v skladu z nacionalnih programom izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.13/96) in
programom dela DARS d.d. za leto 1996 (odlok o soglasju k
programu Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto
1996 - Urddni list RS, št. 16/96).

V skladu s programom dela DARS d.d. za leto 1997 (odlok o
soglasju k programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d. za leto 1997 - Uradni list RS, št.50/97) je bilo zaradi povečanja
predračunskih vrednosti del na navedenem avtocestnem odseku
potrebno zagotoviti dodatne vire. Med viri so navedeni tudi finančni
krediti v višini 145 mio USD finančnih kreditov. Za dela na odseku
Blagovica-Šentjakob (I. etapa) je predvideno 35.171 mio USD.
Državni zbor je na 19. izredni seji sprejel zakon o soglasju
Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za gradnjo
avtocestnih odsekov Vransko-Blagovica, Blagovica-Šentjakob,
Pesnica-Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina-Klanec in Višnja
gora-Bič (ZSDKAO) in zakon o poroštvu Republike Slovenije
DARS d.d. za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za gradnjo
avtocestnih odsekov Vransko-Blagovica, Vransko-Šentjakob,
Pesnica-Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina-Klanec in Višnja
gora-Bič (ZPDKAO); s tema zakonoma je bilo izdano soglasje in
poroštvo za 35,171 mio USD za financiranje avtocestnega odseka
Blagovica-Šentjakob - I. etapa. Sredstva iz predvidenega
finančnega kredita v znesku 35,171 mio USD so s predlogom
programa dela DARS d.d. za leto 1998 namenjena oziroma
preusmerjena za financiranje avtocestnega odseka KozinaKlanec II. etapa in se ta sredstva za avtocestni odsek BlagovicaŠentjakob I. etapa nadomestijo s ponujenim kreditom EIB/II po
tem predlogu zakona.

V skladu s Protokolom o finančnem sodelovanju med Evropsko
gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo (Uradni list RSMednarodne pogodbe - št. 14/93) in sklenjenimi pogodbami za
najetje kredita pri Evropski investicijski banki za tranšo A v znesku
28 mio ECU, tranšo B v znesku 32 mio ECU in tranšo C v znesku
30 mio ECU, je bilo predvideno, da se bodo sredstva iz teh kreditov
koristila za avtocestni odsek Blagovica-šentjakob. Glede na to,
da so bila sredstva iz teh kreditov (v skladu s Letnimi programi
dela DARS d.d. in Letnimi finančnimi načrti DARS d.d.) pretežno
porabljena za avtocestna odseka Malence-Šentjakob in Arja vasVransko je za odsek Blagovica-Šentjakob preostal le del kredita
v višini 2.314.000 ECU (2.708.000 USD).
Sredstva, potrebna za realizacijo gradnje, se zagotavljajo z
zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev ta gradnjo
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.49/
93), iz pobranih cestnin in kreditov, najetih pri domačih in tujih
bankah. V zvezi z najemanjem kreditov za realizacijo gradnje
odsekov, ki so se začeli graditi v letu 1996, to je tudi tega
avtocestnega odseka, sta bila v letu 1996 sprejeta
• zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje
kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov in
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,
ki se začnejo graditi v letu 1996 (ZSDA96), (Uradni list RS,
št. 17/96) in
• zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d.
iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,
ki se začnejo graditi v letu 1996 (ZPDA96), (Uradni list RS,
št. 17/96).

Glede na to, da je EIB ponudilaVladi Republike Slovenije na osnovi
okvirnega sporazuma med Republiko Slovenijo in EIB posojilo do
višine 130 mio ECU (150 mio USD) dodatnega kredita za
financiranje 20,2 km dolgega avtocestnega odseka BlagovicaŠentjakob, katerega predvidena skupna predračunska vrednost
znaša 268.275 USD, je Vlada Republike Slovenije s sklepom z
dne 15.1.1998 poslala EIB izjavo, da ne nasprotuje njeni udeležbi
pri kreditiranju DARS d.d. za financiranje tega avtocestnega
odseka. Vlada Republike Slovenije je s tem sklepom tudi soglašala,
da bo v skladu z zahtevami EIB predlagala Državnemu zboru
zakon o poroštvu za najetje tega kredita, kolikor bodo pogoji za
tako poroštvo sprejemljivi za Republiko Slovenijo.

Z navedenima zakonoma je Državni zbor Republike Slovenije dal
Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju:
DARS d.d.) soglasje za najetje domačih in tujih kreditov do višine
235 mio USD glavnice s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški
kreditov po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan najetja kredita
in Republika Slovenija dala poroštvo za obveznosti DARS d.d. iz
naslova teh kreditov. Za odsek Blagovica-Šentjakob (I.etapa) je v
okviru že sklenjene pogodbe z banko Kreditanstalt fur
VViederaufbau za najetje kredita v višini 93 mio DEM zagotovljeno
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V programu dela DARS d.d. za leto 1997 so zagotovljena sredstva
za izgradnjo I. etape avtocestnega odseka Blagovica-Šentjakob.
Predvideni viri sredstev za izgradnjo II. in III. etape pa bodo
opredeljeni v predlogu programa dela DARS d.d. za leto 1998, in
sicer:
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krniti
v km
investicija sredstva skupaj kredti
kredti
krediti
nrv^l
KfW
EIB
KB
ĐB
JQQ
120.005
Blagovica - Šentjakob
44.054
1.080
75.951
0
8,1
20.000
1. etapa: Šentjakob Krtina
Blagovica - Šentjakob
78.244
42.431
35.813
420
6,2
0
0
0
II. etapa:Krtina Lukovica
Blagovica - Šentjakob
70.026
9.080 60.946
5,9
1.210
0
0
0
III. etapalukovica Blagovica
ODSEK

SKUPAJ

Dolžina Celotna

20.2

268.275

Lastna

95.565

Krediti

172.710

2.710

20.000

jp JQQ
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fwaufi
<T nan/»i< kredit
iniuiiVTR
EIB 11
15 171
W.
I F T 54.871
0

35.393

0

59.736

tem 150.000

Opomba: v skladu s predlogom programa dela DARS d.d. za leto 1998 in s preusmeritvijo teh sredstev na nove avtocestne bdseke se
sredstva predvidenega kredita Dresdner bank v višini 19,7 mio USD in predvidenega dodatnega finančnega kredita v višini 15,171 mio
USD nadomestijo s sredstvi ponujenega kredita EIB/II zagotovi za AC Blagovica-Šentjakob I. etapa 54,871 mio USD, Blagovica-Šentjakob
II. etapa 35,393 mio USD v višini 54,871 mio USD in Blagovica-Šentjakob III. etapa v višini 59,736 mio USD.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Skladno s tretjim odstavkom 5. člena zakona o Družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.57/93) mora
DARS d.d. za najetje srednjeročnih in dolgoročnih posojil
predhodno pridobiti soglasje Državnega zbora Republike
Slovenije, s posebnim zakonom.

•

•

S predvidenim kreditom v skupnem znesku 130 mio ECU (150
mio USD) bodo v skladu s predlogom sprememb in dopolnitev
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(NPIA - A) - EPA 393-ll-hitri postopek) in v skladu s predlogom
programa dela DARS d.d. za leto 1998 zagotovljeni dodatni viri
sredstev za izgradnjo celotnega avtocestnega odseka BlagovicaŠentjakob.

•
•
•

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA

primeru za obdobja 8 let, 6 let in 6 let). Kreditojemalec se za
obrestno mero odloča za vsak počrpan znesek
plačilo obresti: za spremenljivo obrestno mero so plačljive
četrtletno, za stalno in popravljivo obrestno mero pa polletno na
enake datume kot glavnica posojila. Plačilo obresti se izvrši v
istih valutah kot plačilo glavnice
zamudne obresti so vsota pogodbenih obresti in dodatnih obresti
v znesku 2,50% letno za zapadel in neodplačan znesek kredita
in se obračunajo za čas od dneva zapadlosti do dneva
dejanskega plačila zapadlega zneska kredita
provizija za odlog črpanja dela kredita je 1,00% letno in se
obračuna za obdobje od prvotno določenega dneva črpanja do
dejanskega dneva črpanja
provizija za odpoved dela nečrpanega kredita je 0,75% letno za
odpovedan znesek črpanja in se obračuna za čas od dneva
vložitve zahtevka za črpanje do dneva odpovedi tega zneska
provizija za razveljavitev kredita je enaka znesku, ki se izračuna
pavšalno po polovični letni obrestni meri za razveljavljeni del
kredita
dela, ki se financirajo s sredstvi tega kredita morajo, biti oddana
pod enakimi pogoji za vse izvajalce, t.j. za vsa dela na AC
odseku Šentjakob-Blagovica ne glede na odstotek, ki ga banka
financira v okviru vsake pogodbe.

S sprejetjem predlaganega zakona bo omogočena pravočasna
zagotovitev vseh potrebnih virov sredstev za oddajo del in začetek
gradnje II. in III. etape avtocestnega odseka Blagovica-Šentjakob
in s tem omogočena izgradnja celotnega odseka do konca leta
2002

•

Predlog zakona bo omogočil sklenitev pogodbe za najem
dodatnega kredita pri EIB do višine 130 mio ECU, pod pogoji:
• rok črpanja kredita je 15. marec 2003
• valuta črpanja je ECU ali valute držav članic ES oziroma
katerakoli valuta s katero se trguje na mednarodnem denarnem
trgu
• rok odplačila je 20 let z vključenim 5-letnim moratorijem za
odplačilo glavnice, z začetkom odplačevanja 15.09.2003
• valuta odplačila glavnice je enaka kot valuta črpanja posamezne
tranše
• obrestna mera je obrestna mera, ki določi EIB Luxemburg za
izbrano valuto črpanja in je lahko spremenljiva (variabilna), stalna
(fiksna) ali popravljiva (t.j. stalna obrestna mera, ki se v teku
odplačilne dobe kredita nekajkrat spremeni-prilagodi in se v
posameznih obdobjih obračunava po veljavni stopnji EIB: v tem

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
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Sredstva za odplačila prejetih kreditov bo zagotovila DARS d.d. iz
sredstev zbranih cestnin in sredstev, predvidenih v predlogu
zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo AC omrežja
v Republiki Sloveniji po letu 1999, v skladu z nacionalnim
programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
Finančne posledice po tem zakonu bi prizadele republiški proračun
samo v primeru, da bi prišlo do vnovčitve po zakonu o poroštvu
Republike Slovenije. V tem primeru ima Republika Slovenija
regresno pravico.
Drugih posledic iz najetih kreditov ni.
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• plačilo obresti: za spremenljivo obrestno mero so plačljive
četrtletno, za stalno in popravljivo obrestno mero pa polletno na
enake datume kot glavnica posojila. Plačilo obresti se izvrši v
istih valutah kot plačilo glavnice
• zamudne obresti so vsota pogodbenih obresti in dodatnih obresti
v znesku 2,50% letno za zapadel in neodplačan znesek kredita
in se obračunajo za čas od dneva zapadlosti do dneva
dejanskega plačila zapadlega zneska kredita
• provizija za odlog črpanja dela kredita je 1,00% letno in se
obračuna za obdobje od prvotno določenega dneva črpanja do
dejanskega dneva črpanja
• provizija za odpoved dela nečrpanega kredita je 0,75% letno za
odpovedan znesek črpanja in se obračuna za čas od dneva
vložitve zahtevka za črpanje do dneva odpovedi tega zneska
• provizija za razveljavitev kredita je enaka znesku, ki se izračuna
pavšalno po polovični letni obrestni meri za razveljavljeni del
kredita
• dela, ki se financirajo s sredstvi tega kredita, morajo biti oddana
pod enakimi pogoji za vse izvajalce, t.j. za vsa dela na AC
odseku Šentjakob-Blagovica ne glede na odstotek, ki ga banka
financira v okviru vsake pogodbe.

BESEDILO ČLENOV
t

1. člen

Državni zbor Republike Slovenije daje Družbi za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d.d.) soglasje
za najetje dodatnega kredita pri Evropski investicijski banki do
višine 130 mio ECU glavnice s pripadajočimi obrestmi in drugimi
stroški kredita za avtocestni odsek Blagovica - Šentjakob.
2. člen
DARS d.d. lahko najame kredit iz prejšnjega člena pod naslednjimi
pogoji:
• rok črpanja kredita je 15. Marec 2003
• valuta črpanja je ECU ali valute držav članic ES oziroma
katerakoli valuta s katero se trguje na mednarodnem denarnem
trgu
• rok odplačila je 20 let z vključenim 5-letnim moratorijem za
odplačilo glavnice, z začetkom odplačevanja 15.09,2003
• valuta odplačila glavnice je enaka kot valuta črpanja posamezne
tranše
• obrestna mera je obrestna mera, ki določi EIB Luxemburg za
izbrano valuto črpanja in je lahko spremenljiva (variabilna), stalna
(fiksna) ali popravljiva (t.j.stalna obrestna mera, ki se v teku
odplačilne dobe kredita nekajkrat spremeni-prilagodi in se v
posameznih obdobjih obračunava po veljavni stopnji EIB: v tem
primeru za obdobja 8 let, 6 let in 6 let). Kreditojemalec se za
obrestno mero odloča za vsak počrpan znesek

3. člen
DARS d.d. koristi sredstva kredita iz 1. in 2. člena tega zakona
skladno z dinamiko gradnje, določene v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

EIB Je Vladi Republike Slovenije na osnovi okvirnega sporazuma
med Republiko Slovenijo in EIB ponudila posojilo do zneska 130
mio ECU dodatnega kredita za financiranje 20,2 km dolgega AC
odseka Blagovica - Šentjakob. Skupna predračunska vrednost
izgradnje tega odseka znaša 268 mio USD. Vlada Republike
Slovenije je s sklepom z dne 15.1.1998 EIB poslala izjavo, da ne
nasprotuje njeni udeležbi pri kreditiranju DARS d.d. za financiranje
tega AC odseka. Ob tem je tudi sklenila, da bo Državnemu zboru
v skladu z zahtevami EIB predlagala zakon o poroštvu za kredit,
ki ga bo najela DARS d.d., kolikor bodo pogoji za tako poroštvo
sprejemljivi za Republiko Slovenijo.

Vlada Republike Slovenije je ustanovila Družbo za avtoceste v
Republiki Sloveniji z zakonom o Družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št.57/93) v skladu z zakonom o
gospodarskih družbah za opravljanje finančnega inženiringa,
pripravo, organizacijo in vodenje gradnje in vzdrževanja omrežja
avtocest ter upravljanje avtocest v Republiki Sloveniji, skladno z
odločitvami Državnega zbora.
Poleg zagotovljenih sredstev iz virov po zakonu o zagotovitvi
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št.46/93) in pobranih cestnin se sredstva
za realizacijo gradnje avtocest v skladu z nacionalnim programom
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96)
zagota vljajo tudi iz kreditov domačih in tujih bank in drugih finančnih
organizacij.

V skladu z nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji in programom dela DARS d.d. za leto 1997in opredelitvami
v predlogu programa dela DARS d.d. za leto 1998 predlagani
zakon omogoča, da DARS d.d. lahko za realizacijo programa
gradnje avtocestnega odseka Blagovica - Šentjakob najame pri
EIB kredit do višine 130 mio ECU glavnice s pripadajoči obrestmi
in drugimi stroški kredita, v skladu z določenimi pogoji in s tem so
zagotovljena sredstva za izgradnjo celotnega avtocestnega
odseka Blagovica-Šentjakob.

DARS d.d. lahko po tretjem odstavku 5. člena zakona o Družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji najame srednjeročne in dolgoročne
kredite le po predhodnem soglasju Državnega zbora, na podlagi
posebnega zakona.

poročevalec, št. 18
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odsek, tudi najetje kredita pri EIB v znesku 100 mio ECU. Pred
razpisi in sklepanjem pogodb za dela na avtocestnem odseku
Blagovica-Šentjakob bo s sprejetjem predlaganega zakona
omogočena pravočasna zagotovitev vseh potrebnih virov
sredstev za izgradnjo celotnega odseka do konca leta 2002.
Glede na predvideno dinamiko del bodo sredstva iz tega kredita
predvidoma črpana še pred koncem leta 1998.

PREDLOG,
da se zakon obravnava po hitrem
postopku
Predlagatelj predlaga, da se predlog zakona o soglasju Republike
Slovenije za najetje kredita pri EIB za gradnjo avtocestnega
odseka Blagovica - Šentjakob sprejme v skladu z 201. členom
poslovnika Državnega zbora, po hitrem postopku. Program dela
DARS d.d. za leto 1997, na katerega je Državni zbor RS dal
soglasje (Uradni list RS, št.50/97) in predlog programa dela DARS
d.d. za leto 1998, določata med viri sredstev za navedeni AC

S tem bo zagotovljeno nemoteno izpolnjevanje nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, kar sodi tudi
med izredne potrebe države.
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Predlog zakona o

ZAKJUČKU

LASTNINJENJA

PRIVATIZACIJI

SLOVENSKE

PRAVNIH

RAZVOJNE

IN

OSEB

V

LASTI

DRUŽBE

- EPA 176 ■ II - tretja obravnava v okviru hitrega postopka

Vlada Republike Slovenije pošilja v skladu s sklepom Državnega
zbora Republike Slovenije, ki ga je sprejel ob obravnavi
predloga zakona o zaključku lastnlnjena in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe - druga obravnava:

- PREDLOG ZAKONA O ZAKLJUČKU LASTNINJENJA IN
PRIVATIZACIJI PRAVNIH OSEB V LASTI SLOVENSKE
RAZVOJNE DRUŽBE - tretja obravnava v okviru hitrega
postopka.

sočasnim preoblikovanjem v kapitalsko družbo, kolikor to v času
prehoda družbenega kapitala še ni organizirano kot kapitalska
družba.

I. UVODNA DOLOČBA
1. člen (1)
Predmet zakona

3. člen (3)
Datumi zaključka lastninjenja

Ta zakon ureja:
- zaključek lastninjenja podjetij z družbenim kapitalom;
- privatizacijo pravnih oseb, ki so delno ali v celoti v lasti Slovenske
Razvojne družbe;
- statusno preoblikovanje pravnih oseb z družbenim kapitalom v
gospodarske družbe;
- vrste premoženja v neposredni ali posredni lasti Republike
Slovenije, namenjenega razdelitvi pooblaščenim Investicijskim
družbam za certifikate.

2. člen (2)
Zaključek lastninjenja

(1) Družbeni kapital podjetij oziroma drugih pravnih oseb, ki se
lastninsko preoblikujejo na podlagi enega od naslednjih zakonov:
- zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS, št. 55/
92, 7/93, 31/93, In 1/96 - v nadaljnjem besedilu ZLPP);
- zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93 - v
nadaljnjem besedilu: ZGJS);
- zakona o zadrugah (Ur.l. RS, št. 13/92 In 7/93; v nadaljnjem
besedilu: ZZad);
in do uveljavitve tega zakona še niso pridobila soglas|a Agencije
Republike Slovenije za prestrukturiranje In privatizacijo (v
nadaljnjem besedilu: Agencija) Iz četrtega odstavka 20. člena ZLPP,
preide v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe na dneve,
določene v tem členu.

Zaključek lastninjenja po tem zakonu je prehod družbenega
kapitala v last In upravljanje Slovenske razvojne družbe s

(2) Družbeni kapital podjetij iz prvega odstavka tega člena, ki v
treh mesecih od uveljavitve tega zakona ne pridobijo soglasja

II. ZAKLJUČEK LASTNINJENJA
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dan uveljavitve tega zakona.

Agencije iz drugega odstavka 19. člena ZLPP, preide v last in
upravljanje Slovenske razvojne družbe z iztekom trimesečnega
roka.

6. člen (5)
Druge pravne posledice

(3) Družbeni kapital podjetij iz prvega odstavka tega člena, ki so
v roku iz drugega odstavka tega člena pridobila soglasja Agencije
iz drugega odstavka 19. člena ZLPP in v šestih mesecih od
uveljavitve tega zakona ne pridobijo soglasja Agencije iz četrtega
odstavka 20. člena ZLPR preide v last in upravljanje Slovenske
razvojne družbe z iztekom šestmesečnega roka.

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preidejo na Slovensko
razvojno družbo tudi vsi zahtevki iz naslova oškodovanja
družbenega kapitala glede katerih družbeni pravobranilec ni začel
pravde zaradi oškodovanja družbenega kapitala v naslednjih
podjetjih:
1. ki so se lastninsko preoblikovala pred iztekom rokov iz drugega
oziroma tretjega odstavka 3. člena tega zakona;
2. nad katerimi je bil pred uveljavitvijo tega zakona začet postopek
stečaja oziroma likvidacije, in sicer tudi, če je bil postopek stečaja
oziroma likvidacije do uveljavitve tega zakona že zaključen.

(4) Pri pravnih osebah, ki so pred uveljavitvijo tega zakona izvedle
postopke lastninskega preoblikovanja v nasprotju z zakonskimi
predpisi, preide z dnem uveljavitve tega zakona v last in
upravljanje Slovenske razvojne družbe družbeni kapital, ki ga je
revizijski organ ugotovil z odločbo v postopkih revizije lastninskega
preoblikovanja.

(2) Na Slovensko razvojno družbo preidejo tudi ostale oblike
protipravno odtujenega družbenega premoženja in drugega
družbenega premoženja, ki bi se lahko lastninilo po zakonih iz
prvega odstavka 3. člena tega zakona.

4. člen (4)
Pravne posledice zaključka lastninjenja
(1) Z dnem prenosa družbenega kapitala na Slovensko razvojno
družbo na podlagi 3. člena tega zakona pridobi Slovenska razvojna
družba vse pravice delničarja oziroma družbenika, v pravni osebi
iz 3. člena tega zakona, in nanjo preidejo vsi zahtevki iz naslova
oškodovanja družbenega kapitala v teh podjetjih razen v primerih,
ko družbeni pravobranilec Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: družbeni pravobranilec) vloži tožbo po določbah drugega
in tretjega odstavka 50. člena ZLPP.

(3) Če je nad podjetjem z družbenim kapitalom začet postopek
stečaja oziroma likvidacije, ima Slovenska razvojna družba
pravico do ostanka stečajne oziroma likvidacijske mase po
poplačilu upnikov, v sorazmerju z udeležbo družbenega kapitala
v lastniškem kapitalu podjetja.
(4) Slovenska razvojna družba je dolžna uveljavljati zahtevke iz
naslova oškodovanja družbenega premoženja v državi in v tujini,
ki se ne uveljavljajo na drug način.

(2) Če podjetje iz 3. člena tega zakona še ni organizirano v pravno
organizacijski obliki kapitalske družbe, prenehajo s prenosom
družbenega kapitala v last in upravljanje Slovenske razvojne
družbe vsa pooblastila dosedanjih organov upravljanja, razen
pooblastil direktorja oziroma poslovodje.

7. člen (5a)
(1) Za družbeni kapital, ki se preoblikuje po tem zakonu in preide
v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe, se štejejo tudi
premoženje fizičnih in pravnih oseb v tujini, skupaj z njegovim
povečanjem iz poslovanja, za katero se izkaže, da izvira iz
poslovanja nekdajnih družbenih podjetij, oziroma drugih pravnih
oseb, ki se lastninsko preoblikujejo ali so se preoblikovale na
podlagi katerega od zakonov iz prvega odstavka 3.člena tega
zakona, če te naložbe niso bile razkrite v otvoritveni bilanci po
stanju na dan 1.1.1993 v skladu z Metodologijo za izdelavo
otvoritvene bilance stanja in Zakonom o zunanjetrgovinskem
poslovanju.

(3) Z dnem prenosa družbenega kapitala v last in upravljanje
Slovenske razvojne družbe prenehajo pravice in obveznosti
Agencije pri izbiri in izvedbi postopkov lastninskega preoblikovanja.
Slovenska razvojna družba vstopi v postopke lastninskega
preoblikovanja oziroma likvidacije podjetij na mesto Agencije v
fazi, kot so bili na dan prenosa družbenega kapitala in jih nadaljuje
v skladu s sprejetim programom in pravili postopka.
5. člen (4a)
Uveljavljanje oškodovanja družbenega kapitala

(2) Slovenska razvojna družba in Vlada Republike Slovenije sta
dolžni sprejeti ukrepe, s katerimi se prepozna, izsledi in zaseže
premoženje, ki je po prvem odstavku tega člena v lasti Slovenske
razvojne družbe in preprečiti kakršnekoli posle s tem
premoženjem, njegov prenos in razpolaganje z njim.

(1) Vsi učinki pravnomočnih sodnih odločitev oziroma sklenjenih
poravnav med pravdnimi strankami v pravdah iz naslova
oškodovanja družbenega kapitala, ki jih je začel družbeni
pravobranilec, preidejo z dnem pravnomočnosti na Slovensko
razvojno družbo.

(3) Slovenska razvojna družba pri izvajanju nalog iz prvega in
drugega odstavka tega člena sodeluje z Banko Slovenije, Agencijo
Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja
pravnih oseb, Družbenim pravobranilcem Republike Slovenije,
Ministrstvom za notranje zadeve, Državnim tožilcem Republike
Slovenije, Ministrstvom za pravosodje, Uradom za preprečevanje
pranja denarja ter drugimi pristojnimi državnimi institucijami doma
in v tujini.

(2) Z dnem prenosa družbenega kapitala na Slovensko razvojno
družbo, Slovenska razvojna družba samostojno uveljavlja
zahtevke iz naslova oškodovanja družbenega kapitala, glede
katerih še ni bil uveden sodni postopek.
(3) Družbeni pravobranilec lahko 15 dni po prejemu revizijskega
poročila Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja (v nadaljnem bedsedilu - Agencija za revidiranje)
predlaga Slovenski razvojni družbi sodno uveljavljanje zahtevka
iz naslova oškodovanja družbenega premoženja.

8. člen (6)
Preblikovanje v kapitalsko družbo
(1) Če podjetje iz 3. člena tega zakona še ni organizirano v pravno
organizacijski obliki kapitalske družbe, se s prenosom družbenega
kapitala v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe preoblikuje
v delniško družbo ali v družbo z omejeno odgovornostjo. Slovenska
razvojna družba sprejme statut delniške družbe oziroma akt o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo.

(4) Če Slovenska razvojna družba pobude družbenega
pravobranilca ne sprejme, ga je dolžna o razlogih za to obvestiti
v roku 8 dni po prejemu pobude. Če družbeni pravobranilec oceni,
da razlogi Slovenske razvojne družbe niso opravičeni, lahko ta
zahtevek uveljavlja sam Iz razlogov in po postopku, ki velja na
poročevalec, št. 18
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(2) Preoblikovanje v kapitalsko družbo iz prvega odstavka tega
člena se vpiše v sodni register. Predlogu za vpis v sodni register
je potrebno poleg listin, ki jih je potrebno priložiti vsakemu predlogu
za vpis preoblikovanja, priložiti tudi naslednje listine:
1. statut delniške družbe oziroma akt o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo;
2. zadnjo letno bilanco stanja, ki je bila predložena Agenciji RS za
plačilni promet (v nadaljnjem besedilu: APP), na podlagi katere
je bil oblikovan osnovni kapital družbe.
3. izjavo Agencije, da podjetje do izteka roka iz drugega odstavka
3. člena ni pridobilo soglasja Agencije iz drugega odstavka 19.
člena ZLPP oziroma izjavo Agencije, da podjetje do izteka
roka iz tretjega odstavka 3. člena tega zakona ni pridobilo
soglasja Agencije iz četrtega odstavka 20. člena ZLPP.

(3) Podjetje (izdajatelj delnic) izda delnice z izročitvijo naloga
Klirinško depotni družbi, da v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev vknjiži delnice kot vrednostne papirje v dobro
Slovenske razvojne družbe in morebitnih drugih delničarjev.
(4) V primeru iz 1. točke drugega odstavka tega člena opravi vsa
pravna dejanja, potrebna za izdajo delnic, Slovenska razvojna
družba v imenu in za račun izdajatelja.
(5) Pred izdajo delnic Slovenska razvojna družba ne sme začeti
privatizacije.
(6) Če je bila pred izdajo delnic iz prvega odstavka tega člena
izdana pravnomočna odločba o denacionalizaciji, ki se glasi na
vrnitev lastninskega deleža v podjetju iz 1. točke prvega odstavka
tega člena, mora Slovenska razvojna družba z nalogom za izdajo
delnic Klirinško depotni družbi naložiti, da se delnice v deležu,
določenem s pravnomočno odločbo o denacionalizaciji, vknjižijo
v dobro denacionalizacijskega upravičenca.

(3) Če je podjetje iz 3. člena tega zakona že organizirano v pravno
organizacijski obliki družbe z omejeno odgovornostjo, se pri
poslovnem deležu, ki je enak deležu družbenega kapitala v
osnovnem kapitalu družbe, kot družbenik vpiše Slovenska
razvojna družba.

(7) Če je podjetje iz prvega odstavka tega člena delno v lasti
Republike Slovenije ali mesta Ljubljane oziroma lokalne skupnosti
( v nadaljnem besedilu: država ali lokalna skupnost) na podlagi
zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93), mora
Slovenska razvojna družba z nalogom za izdajo delnic Klirinško
depotni družbi naložiti, da se delnice v dpležu, ki ustreza vrednosti
deleža družbenega kapitala, ki je na podlagi 69. in 73. člena zakona
o gospodarskih javnih službah, postal last države oziroma lokalne
skupnosti, in vrednost deleža, ki ga je država pridobila z vložitvijo
objektov in naprav, pridobljenih na podlagi 76. člena zakona o
gospodarskih javnih službah oziroma vložitvijo pravice uporabe
navedenih objektov in naprav v premoženje podjetja, vknjiži v
dobro države.

(4) Ne glede na določbe zakona, ki ureja sodni register, o osebi,
upravičeni zahtevati vpis v sodni register, vloži predlog za vpis
sprememb iz prvega oziroma tretjega odstavka tega člena
Slovenska razvojna družba.
(5) Slovenska razvojna družba mora vložiti predlog za vpis
sprememb iz prvega oziroma tretjega odstavka tega člena v
roku 60 dni šteto od predaje dokumentacije iz 58. člena tega
zakona.
9. člen (7)
Oblikovanje osnovnega kapitala
(1) Pri sprejemu statuta delniške družbe oziroma akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo na podlagi prvega odstavka 8.
člena tega zakona, oblikuje Slovenska razvojna družba višino
osnovnega kapitala na podlagi bilance stanja iz 2. točke drugega
odstavka 8. člena tega zakona. Slovenska razvojna družba lahko
pri oblikovanju višine osnovnega kapitala razčleni in izkaže
posamezne postavke kapitala v drugačni višini kot je izkazan v
zadnji bilanci stanja, vendar v osnovni kapital ne sme
prerazporediti neizplačanega dobička preteklih let. Osnovni kapital
se lahko zmanjša zaradi pokrivanja nepokrite izgube.

(8) Če je bila pred izdajo delnic iz prvega odstavka tega člena
izdana pravnomočna odločba o deležu zadružnih upravičencev
na družbenem kapitalu podjetja po 57. členu zakona o zadrugah,
mora Slovenska razvojna družba z nalogom za izdajo delnic
Klirinško depotni družbi naložiti, da se delnice v deležu, določenim
s pravnomočno odločbo, vknjižijo v dobro zadružnih upravičencev.
(9) Če ima država v skladu z zakonom, ki ureja privatizacijo
državne lastnine, oziroma drugim posebnim zakonom, pravico
do delnice posebnega razreda (v nadaljnjem besedilu: zlata
delnica), mora Slovenska razvojna družba z nalogom za izdajo
delnic Klirinško depotni družbi naložiti, da zlato delnico vknjiži v
dobro države.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena oblikuje
Slovenska razvojna družba osnovni kapital v višini najnižjega
zneska osnovnega kapitala, določenega za ustrezno pravno
organizacijsko obliko z zakonom, ki ureja gospodarske družbe,
če je kapital podjetja, izkazan v zadnji bilanci stanja, nižji od tega
zneska.

11. člen (9)
Uporaba določb za druge pravne osebe
(1) Določbe 4., 6., 8., 9. in 10. člena tega zakona se uporabljajo
tudi za pravne osebe iz 1. do 5. točke prvega odstavka 13. člena
tega zakona, če ni v naslednjih odstavkih tega člena drugače
določeno.

10. člen (8)
Izdaja delnic
(1) Podjetje iz 3. člena tega zakona, ki je organizirano v pravno
organizacijski obliki delniške družbe oziroma se z zaključkom
lastninjenja preoblikuje v delniško družbo, mora izdati imenske
delnice v nematerializirani obiiki (v nadaljnjem besedilu: delnice) v
roku 60 dni.

(2) Rok iz prvega odstavka 10. člena tega zakona teče za pravne
osebe iz prvega odstavka tega člena:
1. če je pravna oseba iz prvega odstavka tega člena ob uveljavitvi
tega zakona že organizirana v pravno organizacijski obliki
delniške družbe, od dneva uveljavitve tega zakona;
2. če pravna oseba iz prvega odstavka tega člena ob uveljavitvi
tega zakona še ni organizirana v pravno organizacijski obliki
delniške družbe in se zaradi izvedbe privatizacije preoblikuje
v delniško družbo, od dneva vpisa preoblikovanja v sodni
register.

(2) Bok iz prvega odstavka tega člena teče:
1. če podjetje ob zaključku lastninjenja po tem zakonu še ni bilo
organizirano v pravno organizacijski obliki delniške družbe,
od dneva vpisa preoblikovanja v sodni register;
2. če je bilo podjetje ob zaključku lastninjena že organizirano kot
delniška družba, od dneva uveljavitve tega zakona.
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15. člen (12a)

III. PRIVATIZACIJA PRAVNIH OSEB IN
DRUGEGA PREMOŽENJA V LASTI
SLOVENSKE RAZVOJNE DRUŽBE

V primeru, da je pravna oseba iz 3. člena že pridobila soglasje
Agencije iz drugega odstavka 19. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij, je Slovenska razvojna družba dolžna
opraviti privatizacijo na podlagi potrjenega privatizacijskega
programa.

1. Splošne določbe

Če je pravna oseba že izvedla postopek interne razdelitve in
notranjega odkupa, Slovenska razvojna družba izvedbo
posameznega postopka preveri in ga v primeru, da je bil izveden
v skladu s programom in predpisi, potrdi.

12. člen (10)
Privatizacija
(1) Privatizacija po tem zakonu je prodaja delnic pravnih oseb,
katerih imetnik je Slovenska razvojna družba, oziroma drugega
premoženja v lasti Slovenske razvojne družbe fizičnim osebam
in pravnim osebam zasebnega prava.

2. Postopek privatizacije
16. člen (13)
Sklep o privatizaciji

(2) Slovenska razvojna družba premoženja iz prvega odstavka
tega člena ne sme odtujiti nedoplačno, odplačno pa samo pod
pogoji in na način, določen s tem zakonom.

(1) Privatizacijo po tem zakonu izvede Slovenska razvojna družba
na podlagi sklepa o privatizaciji.

13. člen (11)
Uporaba določb

(
(1) Določbe tega zakona se uporabljajo za privatizacijo delnic
naslednjih pravnih oseb:
1. ki so svoj družbeni kapital pred uveljavitvijo ZLPP s pogodbo
prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj (v nadaljnjem
besedilu: Sklad);
2. katerih celotni družbeni kapital je na podlagi četrtega odstavka
50. člena ZLPP prešel v last in upravljanje Sklada;
3. ki niso zagotovile revidiranja letnih računovodskih izkazov
povezanih družb v tujini v skladu z določbo četrtega odstavka
31 a. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni
list RS, št. 13/93, 66/93 in 7/94) in katerih celotni družbeni
kapital je na podlagi 25a. člena zakona o privatizaciji pravnih
oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo (Uradni list RS 71/94,57/95 - v nadaljnjem besedilu:
ZPPOLS) prešel v last in upravljanje Sklada;
4. katerih osnovni kapital je bil delno ali v celoti obliki dolgoročne
finančne naložbe dolžnika kot preostanek stečajne mase
prenešen na Sklad;
5. ki niso opravile postopka lastninskega preoblikovanja v roku
iz 20. člena ZLPP in katerih lastnik je postal Sklad na podlagi
pogodbe o prenosu delnic nanj v skladu z določbo drugega
odstavka 23. člena ZPPOLS;
6. katerih družbeni kapital je prešel v last in upravljanje Slovenske
razvojne družbe na podlagi tega zakona;

(2) Slovenska razvojna družba izda sklep iz prejšnjega odstavka
po določbah zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. SFRJ
47/87), ki veljajo za izdajo odločbe. Sklep se vroči pravni osebi, ki
se privatizira ter denacionalizacijskim upravičencem, ki so
zavarovali svoj zahtevek v skladu s 48. členom tega zakona.
Slovenska razvojna družba sklep objavi v Uradnem listu in vsaj
enem dnevnem časopisu.

(2) Določbe tega zakona o privatizaciji delnic se smiselno
uporabljajo tudi za privatizacijo poslovnih deležev pravnih oseb iz
prvega odstavka tega člena, poslovnih deležev in delnic drugih
pravnih oseb, katerih imetnik je Slovenska razvojna družba, in
privatizacijo drugega premoženja v lasti Slovenske Razvojne
družbe.

18. člen (15)
Vrednost delnic

(3) Zoper sklep Slovenske razvojne družbe je dopustna pritožba
v roku 15 dni od vročitve oziroma zadnje objave na ministrstvo
pristojno za ekonomske odnose in razvoj.
17. člen (14)
Vsebina sklepa o privatizaciji
(1) Sklep o privatizaciji mora obsegati:
1. podatke, ki določno označujejo predmet prodaje;
2. prodajno ceno in plačilne pogoje;
3. način privatizacije;
4. druge podatke, pomembne za privatizacijo.
(2) Kadar so predmet prodaje delnice, mora sklep o privatizaciji
obsegati najmanj naslednje podatke o predmetu prodaje:
1. firmo in sedež ter matično številko izdajatelja delnic;
2. opis dejavnosti in poslovanja izdajatelja delnic;
3. število in nominalno vrednost delnic;
4. določen opis pravic, ki iz delnic izhajajo.

14. člen (12)
Kupnina

(1) Vrednost delnic se določi na podlagi ocene, ki jo opravi
pooblaščeni cenilec (v nadaljnjem besedilu: ocenjena vrednost).
Za način privatizacije z interno razdelitvijo in z notranjim odkupom
ter v primeru prodaje pooblaščenim investicijskim družbam se
ocenjena vrednost določi po stanju in vrednosti na dan 1.1.1993,
v vseh ostalih primerih pa po tekočem stanju in vrednostih.

(1) Kupnina, pridobljena s privatizacijo po tem zakonu, pripada
Slovenski razvojni družbi.

(2) Pooblaščeni cenilec po tem zakonu je oseba, ki ima za
opravljanje cenitev licenco Agencije.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se kupnina,
pridobljena s privatizacijo delnic pravnih oseb iz 2., 3., 5. in 6.
točke prvega odstavka 13. člena tega zakona, uporabi v skladu
s posebnim zakonom, ki ureja uporabo sredstev, pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi ZLPP.

19. člen (16)
Določitev prodajne cene delnic

poročevalec, št. 18

(1) Prodajne cene ob prvi prodaji ni mogoče določiti pod ocenjeno
vrednostjo.
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(2) Če je bila prva javna prodaja neuspešna se lahko pri naslednji
prodaji cena zniža za največ 30%.

Prenos delnic na sklade
23. člen (20)
Prenos delnic na sklade

(3) Če tudi prodaja za ceno, znižano v obsegu iz prejšnjega
odstavka, ni uspešna, se lahko prodaja opravi tudi za ceno, ki je
nižja od cene iz drugega odstavka tega člena.

(1) Slovenska razvojna družba mora prenesti 10% deleže delnic
pravnih oseb iz 2., 3. in 6. točke prvega odstavka 13. člena tega
zakona, katerih imetnik je, na Slovenski odškodninski sklad (v
nadajnjem besedilu: Odškodninski sklad) in 10% delež teh delnic
na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v
, nadaljnjem besedilu: Kapitalski sklad).

(4) Pogodba, s katero so bile delnice prodane za ceno, ki je bila
določena v nasprotju s prvim, drugim oziroma tretjim odstavkom
tega člena, je nična.
20. člen (17)
Določitev cene v primeru interne razdelitve oziroma
notranjega odkupa

(2) Slovenska razvojna družba mora delnice iz prvega odstavka
tega člena prenesti na naslednji način in v naslednjih rokih:
1. V primeru iz 1. točke drugega odstavka 10. člena tega zakona
mora Slovenska razvojna družba z nalogom za izdajo delnic
Klirinško depotni družbi naložiti, da se delnice v deležu iz
prvega odstavka tega člena vknjižijo v dobro Odškodninskega
sklada oziroma Kapitalskega sklada;
2. V primeru iz 2. točke drugega odstavka 10. člena tega zakona
mora Slovenska razvojna družba izročiti delnice Odškodninskemu skladu oziroma Kapitalskemu skladu, v roku 15 dni
šteto od izdaje delnic;
3. če je izdajatelj delnice izdal v nematerializirani obliki že pred
uveljavitvijo tega zakona, mora Slovenska razvojna družba
izročiti delnice Odškodninskemu skladu oziroma Kapitalskemu
skladu, najkasneje v roku 60 dni od uveljavitve tega zakona.

(1) Ne glede na določbe 19. člena tega zakona se prodajna cena
delnic, ki se prodajajo v okviru interne razdelitve oziroma
notranjega odkupa po tem zakonu, določi v višini ocenjene
vrednosti ali knjigovodske vrednosti iz otvoritvene bilance, pri
čemer se uporabi za upravičence ugodnejša vrednost.
(2) Vrednost iz otvoritvene bilance se ugotovi po metodologiji,
predpisani z uredbo o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance
stanja (Uradni list RS, št. 24/93, 62/93, 72/93, 19/94 in 45/94).
21. člen (18)
Izročitev delnic
Kadar je v tem zakonu določeno, da mora Slovenska razvojna
družba v določenem roku izročiti delnice določeni osebi, mora
Slovenska razvojna družba v tem roku izdati Klirinško depotni
družbi nalog za preknjižbo delnic z računa nematerializiranih
vrednostnih papirjev Slovenske razvojne družbe na račun te
osebe - pridobitelja delnic.

Prodaja delnic in drugega premoženja pooblaščenim
investicijskim družbam za certifikate
24. člen (21)
Premoženje, ki je predmet prodaje
(1) Slovenska razvojna družba mora prodati pooblaščenim
investicijskim družbam za certifikate naslednje premoženje v svoji
lasti, kolikor to predstavlja dopustno obliko naložb pooblaščenih
investicijskih družb v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in
družbah za upravljanje (Ur.l. RS, št. 6/94 in 25/97):
1. delnice, prenešene na Sklad oziroma Slovensko razvojno
družbo na podlagi tretje alinee prvega odstavka 22. člena,
tretjega odstavka 23. člena, 6. odstavka 25. člena in 29. člena
ZLPP;
2. delnice pravnih oseb iz 2., 3., 5. in 6. točke prvega odstavka
13. člena tega zakona, razen delnic, ki jih privatizira na načine
iz 1., 2. oziroma 4. točke 22. člena tega zakona;
3. poslovno nepotrebna sredstva in materialne naložbe, ki so
bile v postopku lastninskega preoblikovanja prenešena na
Sklad in drugo premoženje, ki je bilo po dosedaj veljavnih
predpisih namenjeno prodaji pooblaščenim investicijskim
družbam za certifikate.
4. nadomestno premoženje iz 25. člena tega zakona;
5. zadržane delnice v primeru iz tretjega odstavka 46. člena,
četrtega odstavka 49. člena oziroma tretjega odstavka 50.
člena tega zakona;
6. delnice oziroma denarna sredstva, ki jih pridobi na podlagi
drugega odstavka 47. člena tega zakona;
7. terjatve in naložbe bank v sanaciji iz 26. člena tega zakona
razen tistih, ki jih po posebnem sklepu Vlade potrebuje za
izvajanje programa prestrukturiranja podjetij.

3. Načini privatizacije
Skupne določbe
22. člen (19)
Načini privatizacije
(1) Privatizacija delnic po tem zakonu se opravi z uporabo enega
ali nekaterih od naslednjih načinov:
1. prenosa delnic na sklade:
2. prodaje delnic pobblaščenim investicijskim družbam za
certifikate.
3. interne razdelitvijo v primeru pravnih oseb iz 1., 2., 3., 4. oziroma
6. točke prvega odstavka 13. člena tega zakona;
4. notranjega odkupa v primeru pravnih oseb iz 1., 2., 3., 4.
oziroma 6. točke prvega odstavka 13. člena tega zakona;
5. javne prodaje;
6. privatizacije s sočasnim ekonomsko finančnim prestukturiranjem.
(2) O izbiri načinov privatizacije odloča pristojni organ, če ni v
posameznih primerih za posamezne načine določeno, da jih
Slovenska razvojna družba mora opraviti.
(3) Delnice, ki jih Slovenska razvojna družba proda v okviru
interne razdelitve in notranjega odkupa za certifikate oziroma
potrdila so neprenosljive dve leti šteto od izteka roka za vpis in
vplačilo teh delnic.
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(2) Ne glede na določbe tega zakona se premoženje 4., 5. in 6.
točke tega člena pred prodajo pooblaščenim investicijskim
družbam, prenese v višini 25% na Odškodninski sklad.
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Interna razdelitev delnic

25. člen (22)
Nadomestno premoženje

29. člen (26)
Upravičenci do interne razdelitve

(1) Ne glede na določbo 24. člena tega zakona Slovenska razvojna
družba pooblaščenim investicijskim družbam ne proda delnic
podjetja, nad katerim je bil začet postopek stečaja. Če je bil nad
podjetjem iz 24. člena tega zakona začet postopek prisilne
poravnave, se privatizacija prekine do zaključka tega postopka.

(1) Slovenska razvojna družba mora zaposlenim, bivšim
zaposlenim in upokojenim delavcem pravne osebe iz 1., 2., 3., 4.,
5. oziroma 6. točke prvega odstavka 13. člena tega zakona z
javno ponudbo ponuditi v odkup 20% tistih delnic te pravne osebe,
katerih imetnik je Slovenska razvojna družba.

(2) Kadar je bil nad podjetjem iz 24. člena tega zakona opravljen
postopek stečaja oziroma likvidacije, proda Slovenska razvojna
družba pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate
denarna sredstva oziroma drugo premoženje, ki ga je prejela na
podlagi pravice iz delnic iz 24. člena tega zakona do sorazmernega
dela ostanka premoženja v primeru stečaja oziroma likvidacije
podjetja.

(2) Pravico do nakupa delnic iz prvega odstavka tega člena imajo
tudi zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci pravnih oseb,
ki jih je ustanovila pravna oseba, katere delnice so predmet
prodaje po prvem odstavku tega člena, in so še v celoti ali delno
v lasti te pravne osebe.
30. člen (27)
Ponudbaza odkup

(3) Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja
tudi v primeru, kadar Slovenska razvojna družba v skladu s
četrtim odstavkom 39. člena tega zakona proda delnice iz 24.
člena tega zakona za gotovino oziroma za drugo premoženje.

(1) Ponudbo za odkup v okviru ir.terne razdelitve mora Slovenska
razvojna družba objaviti v roku 30 dni šteto od dneva, ko je postal
sklep o privatizaciji dokončen in ko je pristojni organ izdal soglasje
k izdaji potrdil o premalo izplačanih plačah v skladu s 25.a členom
ZLPP.

26. člen (23)
Terjatve in naložbe bank v sanaciji
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preide na Slovensko razvojno
družbo naslednje premoženje Agencije za sanacijo bank in
hranilnic (v nadaljnjem besedilu: Agencija za sanacijo):
1. terjatve, ki jih je Agencija za sanacijo odkupila od bank v sanaciji
z obveznicami (v nadaljnjem besedilu: sanacijske obveznice)
izdanimi na podlagi zakona o jamstvu Republike Slovenije za
obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic (Ur.l. RS,
št. 57/92) oziroma zakona o zamenjavi obveznic Republike
Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za
sanacijo bank in hranilnic (Ur.l. SR, št. 59/95);
2. lastniške deleže v pravnih osebah, ki jih je Agencija za sanacijo
odkupila od bank v sanaciji s sanacijskimi obveznicami
oziroma pridobila s stvarnim vložkom terjatev iz 1. točke tega
odstavka.
(2) V primeru privatizacije pravne osebe, do katere ima Slovenska
razvojna družba terjatve, ki jih je pridobil na podlagi 1. točke prvega
odstavka tega člena, lahko Slovenska razvojna družba pred
privatizacijo izvede povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi
vložki, katerih predmet so navedene terjatve. V takšnem primeru
proda Slovenska razvojna družba pooblaščenim investicijskim
družbam za certifikate delnice, ki jih pridobi z vplačilom takšnega
stvarnega vložka.

(2) Ponudba za odkup iz prvega odstavka tega člena mora
obsegati:
1. ceno delnic in način vplačila;
2. navedbo vpisnih mest in pogojev za vpis delnic;
3. začetek in zaključek vpisovanja in vplačila delnic (v nadaljnjem
besedilu: rok za vpis in vplačilo delnic);
4. opozorilo, da upravičenci, ki v roku za vpis in vplačilo delnic
ne bodo vpisali in vplačali, izgubijo pravico do sodelovanja pri
interni razdelitvi.
(3) Datum začetka vpisovanja delnic mora biti določen najmanj 8
dni in največ 15 dni šteto od dneva objave.
(4) Vpisovanje in vplačilo delnic traja 60 dni.
(5) Upravičenci, ki v roku za vpis in vplačilo delnic iz četrtega
odstavka tega člena delnic ne vpišejo in vplačajo, izgubijo pravico
do sodelovanja pri interni razdelitvi.
31. člen (28)
Ožji družinski člani zaposlenih
»
(1) Če upravičenci iz 29. člena tega zakona v roku za vpis in
vplačilo ne vpišejo in vplačajo vseh dolnic, ki so predmet prodaje
v okviru interne razdelitve, imajo pravico do nakupa teh delnic
ožji družinski člani zaposlenih iz prvega oziroma drugega odstavka
29. člena tega zakona.

27. člen (24)
Prodajna cena
Ne glede na določbe 18. in 19. člena tega zakona se prodajna
cena v primeru prodaje premoženja iz 24., 25., 26. in 52. člena
tega zakona pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate
določi na način iz 3. člena ZZSPID.

(2) S ponudbo za odkup iz prejšnjega člena mora Slovenska
razvojna družba ponuditi upravičencem iz prejšnjega odstavka
delnice v odkup pod odložnim pogojem, da upravičenci iz 29.
člena tega zakona ne bodo vplačali in vpisali vseh delnic, ki so
predmet prodaje v okviru interne razdelitve, v roku za vpis in
vplačilo the delnic.

28. člen (25)
Način in roki prodaje
(1) Slovenska razvojna družba proda delnice pooblaščenim
investicijskim družbam na podlagi javnega zbiranja ponudb.

(3) Za ožje družinske člane po tem zakonu štejejo zakonec
zaposlenega ali oseba, s katero živi upravičenec v dalj časa
trajajoči življenski skupnosti, njegovi otroci oziroma posvojenci,
starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

(2) Podrobnejše predpise o načinu prodaje iz prvega odstavka
tega člena določi Vlada Republike Slovenije.
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32. člen (29)
Vplačilo delnic

(2) Javna ponudba delnic je na nedoločen krog oseb naslovljeno
javno vabilo k nakup delnic pod vnaprej objavljenimi pogoji.

(1) Vplačilo delnic v okviru interne razdelitve se lahko opravi z
izročitvijo lastniških certifikatov oziroma potrdil.

(3) Javno zbiranje ponudb je na nedoločen krog oseb naslovljeno
javno vabilo k dajanju ponudb za nakup delnic.

(2) Pri vplačilu delnic v okviru interne razdelitve morajo upravičenci
iz 29. člena tega zakona najprej v celoti uporabiti potrdila in nato
lastniške certifikate.

(4) Javna dražba delnic je javna prodaja delnic, pri kateri je
pogodba o nakupu delnic sklenjena s tistim, ki ponudi najvišjo
ceno nad izklicno ceno delnic.

(3) Pri izračunavanju in izdaji potrdil iz prvega odstavka tega
člena se smiselno uporabljajo določbe uredbe o izdajanju in
upoštevanju potrdil na podlagi neizplačanega dela neto osnovnih
plač (Uradni list RS, št. 59/93).

(5) Podrobnejše predpise o načinih javne prodaje delnic določi
Vlada Republike Slovenije.
36. člen (33)
Izbira najboljšega ponudnika

(4) Slovenska razvojna družba izroči delnice upravičencem, ki
so delnice vpisali in vplačali v roku za vpis in vplačilo delnic, v
roku 15 dni šteto od dneva plačila kupnine po pogodbi o prodaji
delnic med Slovensko razvojno družbo in pravno osebo.

Pri prodaji delnic na podlagi javnega zbiranja ponudb, Slovenska
razvojna družba upošteva predvsem naslednje kriterije:
1. predloženi poslovni načrt,
2. poslovno in finančno bonitetno poročilo ponudnika,
3. zagotovila ponudnika za ohranitev delovnih mest,
4. zagotovila ponudnika za investicije v družbo,
5. ponujeno ceno in plačilne pogoje.

Notranji odkup delnic
33. člen (30)
Notranji odkup delnic

37. člen (34)
Plačilo delnic

(1) Slovenska razvojna družba lahko ponudi upravičencem iz
prvega oziroma drugega odstavka 29. člena tega zakona, ki so
sodelovali pri interni razdelitvi, v odkup delnice pravne osebe,
katerih imetnik je Slovenska razvojna družba, vendar največ 40%
vseh delnic te pravne osebe, katerih imetnik je SRD.

(1) Plačilo delnic, ki so predmet javne prodaje, se lahko opravi z
denarnim vplačilom, ali izročitvijo drugega premoženja oziroma
prenosom pravic.
(2) Kadar se delnice, ki so predmet javne prodaje plačajo z
izročitvijo drugega premoženja oziroma prenosom pravic, mora
vrednost tega premoženja oziroma pravic oceniti pooblaščeni
cenilec oziroma izvedenec ustrezne stroke.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ponudi
Slovenska razvojna družba delnice pravne osebe, ki je podjetje
iz 57. člena ZZad, v odkup upravičencem iz prvega odstavka 60.
člena ZZad.
34. člen (31)
Uporaba določb o interni razdelitve

Posebne določbe o načinih privatizacije s sočasnim
ekonomsko finančnim prestrukturiranjem

(1) Za notranji odkup se smiselno uporabljajo določbe tega zakona
o interni razdelitvi, če ni v naslednjih odstavkih tega člena drugače
določeno.

38. člen (43)
Pojem

(2) Upravičenci do notranjega odkupa imajo pravico do 50%
popusta na prodajno ceno delnic.

(1) Kadar je zaradi ekonomsko finančnega položaja podjetja, ki
se privatizira po tem zakonu, potrebno opraviti ekonomsko
finančno prestrukturiranje podjetja, se takšno prestrukturiranje
opravi sočasno s privatizacijo podjetja.

(3) Delnice se v okviru notranjega odkupa plačajo z denarnimi
vplačili. Prodajna cena delnic se revalorizira z rastjo drobnoprodajnih cen do dneva podpisa pogodbe.

(2) O tem, da se ekonomsko finančno prestrukturiranje podjetja
opravi sočasno s privatizacijo, odloči Slovenska razvojna družba.
(3) Ekonomsko finančno prestrukturiranje se opravi v obsegu,
določenem s tem zakonom.

(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena se vplačilo
delnic v okviru notranjega odkupa lahko opravi z Izročitvijo
lastniških certifikatov oziroma potrdil, ki jih upravičenec iz prvega
odstavka tega člena ni mogel v celoti uporabiti v okviru interne
razdelitve.

39. člen (44)
Povečanje osnovnega kapitala s terjatvami delavcev
(1) V primeru iz prvega odstavka 37. člena tega zakona se lahko
kot način privatizacije opravi povečanje osnovnega kapitala z
novimi stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve do podjetja.

Javna prodaja delnic
35. člen (32)
Javna prodaja delnic

(2) Zaradi izvedbe povečanja kapitala s terjatvami delavcev iz
naslova neizplačanih plač in drugih prejemkov Iz dela, za katere
niso bila izdana potrdila lahko podjetje z delavci sklene poravnavo,
katere predmet so vse terjatve iz naslova neizplačanih plač in
drugih prejemkov iz dela, in s katero ugotovi skupno višino teh
terjatev.

(1) Javna prodaja delnic se lahko opravi na enega od naslednjih
načinov:
1. na podlagi javne ponudbe delnic,
2. z javnim zbiranjem ponudb,
3. na podlagi javne dražbe.
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33

poročevalec, št. 18
E

(2) Če pravna oseba iz prejšnjega odstavka stroškov privatizacije
ne more povrniti, se krijejo v breme kupnine, ki jo Slovenska
razvojna družba pridobi na podlagi ZLPR

(3) Kadar so predmet povečanja osnovnega kapitala z novimi
stvarnimi vložki terjatve delavcev iz naslova neizplačanih plač in
drugih prejemkov iz dela, za katere niso bila izdana potrdila, se
osnovni kapital poveča tudi z vsemi terjatvami na plačilo davkov
in prispevkov v zvezi s temi terjatvami delavcev, In se delnice, ki
se štejejo za vplačane s temi terjatvami izročijo Kapitalskemu
skladu.

5. Posebne določbe v primerih ugotovljenega
oškodovanja premoženja podjetja oziroma
oškodovanja družbenega kapitala

(4) Delnice, ki se izdajo zaradi povečanja osnovnega kapitala na
podlagi prvega odstavka tega člena, se vplačajo s terjatvami v
višini, ki je enaka ali večja od nominalne vrednosti delnice.

43. člen (35)
Uporaba določb

(5) Za povečanje osnovnega kapitala na podlagi prvega odstavka
tega člena se ne uporabljajo naslednje določbe zakona, ki ureja
gospodarske družbe:
- o reviziji stvarnega vložka;
- o obveznem denarnem vplačilu novega vložka v primeru
povečanja osnovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo.

(1) Zahtevki iz naslova oškodovanja sredstev podjetja oziroma
oškodovanja družbenega kapitala, ugotovljeni z revizijskim
poročilom oziroma revizijsko odločbo, izdano na podlagi 48b.
oziroma 48c. člena ZLPP, se pri izvedbi privatizacije upoštevajo
na način, določen v tem razdelku.

40. člen (45)
Prodaja strateškemu kupcu

(2) Če revidirana pravna oseba oziroma drugi upravičenec iz 5.
odstavka 48b. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
s tožbo izpodbijajo odločbo revizijskega organa, se izvede
privatizacijski postopek po določbah tega zakona, vendar pa
Slovenska razvojna družba in podjetje ne smeta razpolagati z
zahtevki iz naslova oškodovanja, dokler ni s pravnomočno sodno
odločbo odločeno o tožbenem zahtevku revidirane pravne osebe
oziroma drugega upravičenca.

(1) Kadar je v primeru iz prvega odstavka 37. člena tega zakona
zaradi ekonomsko finančnega prestrukturiranja potrebno opraviti
prodajo strateškemu kupcu, se ne glede na določbe 29. člena do
37. člena tega zakona privatizacija opravi v skladu z določbami
tega člena.

44. člen (36)
Vrste zahtevkov

(2) Za strateškega kupca se šteje oseba, ki je pripravljena odkupiti
celoten ali večinski delež delnic z namenom aktivnega upravljanja
podjetja, ki se privatizira.

(1) Zahtevek iz naslova oškodovanja premoženja podjetja je:
- zahtevek podjetja na vrnitev odtujenega premoženja oziroma
izplačilo ustreznega denarnega nadomestila, če je do odtujitve
prišlo zaradi dejanja iz 48. oziroma 48a. člena ZLPP, in
- zahtevek podjetja na povrnitev škode, če je do povzročitve
škode prišlo zaradi dejanja iz 48. oziroma 48a. člena ZLPP.

(3) Kadar je v primeru iz prvega odstavka tega člena zaradi
ekonomsko finančnega prestrukturiranja potrebno opraviti tudi
povečanje osnovnega kapitala z novim denarnim vložkom, je
način privatizacije s prodajo delnic pooblaščenim investicijskim
družbam za certifikate obvezen samo, če pooblaščene
investicijske družbe sočasno z nakupom delnic za certifikate,
vpišejo in vplačajo delnice, ki se izdajajo zaradi povečanja
osnovnega kapitala z novimi vložki.

(2) Zahtevek iz naslova oškodovanja družbenega kapitala je
zahtevek Slovenske razvojne družbe nasproti imetnikom delnic
oziroma poslovnih deležev, ki so te delnice oziroma poslovne
deleže pridobili z dejanjem Iz 48. oziroma 48a. člena ZLPP, na
izročitev teh delnic oziroma poslovnih deležev oziroma na plačilo
ustreznega denarnega nadomestila.

(4) Če nobena pooblaščena investicijska družba na pogoje iz
tretjega odstavka tega člena ne pristane, proda Slovenska
razvojna družba delnice drugemu strateškemu kupcu, ki na
takšen pogoj pristane.

45. člen (37)
Uveljavljanje zahtevkov iz naslova oškodovanja
premoženja

41. člen (45a)
Kriteriji za prodajo strateškemu kupcu

(1) Tožbo zaradi uveljavitve zahtevkov Iz naslova oškodovanja
premoženja podjetja vloži Slovenska razvojna družba v imenu in
za račun podjetja razen če je tožbo vložil družbeni pravobranilec.

Pri odločitvi o prodaji delnic strateškemu kupcu upošteva
Slovenska razvojna družba predvsem naslednje kriterije:
- podrobnejše razčlenjen poslovni načrt družbe, ki ga predloži
ponudnik s podrobnim prikazom podatkov o predlogu razvojne
strategije družbe vključno s posledicami za zaposlovanje, okolje,
razvoj tehnologij In uveljavitve na domačem In tujih trgih,
- zagotovilo ponudnika za možnost uresničitve poslovnega
načrta,
- poslovno in finančno bonitetno poročilo o ponudniku,
- ponujeno ceno in plačilne pogoje.

(2) Slovenska razvojna družba lahko pravico vložiti tožbo iz
tretjega odstavka tega člena prenese na podjetje. V takšnem
primeru lahko podjetje s tožbenlm zatevkom, katerega vrednost
presega 2.000.000,00 tolarjev, razpolaga samo v soglasju s
Slovensko razvojno družbo.
(3) O uveljavljanju zahtevkov iz naslova oškodovanja premoženja
podjetja In razpolaganju s temi zahtevki odloča Slovenska razvojna
družba.

4. Stroški privatizacije

46. člen (38)
Upoštevanje zahtevkov Iz naslova oškodovanja
premoženja

42. člen (34e)
(1) Privatizacija delnic iz 29. do 37. člena tega zakona se izvede
na stroške pravne osebe, ki se privatizira.
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(1) Vrednost zahtevka iz naslova oškodovanja premoženja
podjetja se upošteva pri izdelavi otvoritvene bilance oziroma
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cenitve, ki je podlaga za določitev prodajne cene delnic, v višini,
ugotovljeni z revizijskim poročilom oziroma revizijsko odločbo,
izdano na podlagi 48b. oziroma 48c. člena ZLPP.

49. člen (41)
Zahtevek na vrnitev stvari
(1) Če se predlog za izdajo začasne odredbe iz 48. člena tega
zakona nanaša na vrnitev stvari, se vrednost stvari upošteva pri
izdelavi otvoritvene bilance oziroma cenitve, ki je podlaga za
določitev prodajne cene delnic.

(2) Če je vrednost zahtevka iz naslova oškodovanja premoženja
podjetja enaka ali večja od 30% vrednosti kapitala podjetja
Slovenska razvojna družba, pred privatizacijo zadrži delež delnic
podjetja, katerih knjigovodska vrednost je enaka vrednosti
zahtevka, in opravi privatizacijo preostalih delnic v skladu z
določbami tega zakona.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena Slovenska razvojna
družba pred privatizacijo zadrži delež delnic podjetja, katerih
knjigovodska vrednost je enaka vrednosti sredstev iz prvega
odstavka tega člena, in opravi privatizacijo preostalih delnic.

(3) Če Slovenska razvojna družba v imenu podjetja pridobi s
pravnomočno sodbo oziroma z zavezanci doseže poravnavo,
na podlagi katere ima podjetje pravico zahtevati vrnitev premoženja
oziroma plačilo ustreznega denarnega nadomestila ali odškodnine,
prenese 25% zadržanih delnic iz drugega odstavka tega člena
na Odškodninski sklad, ostalo pa proda pooblaščenim
investicijskim družbam.

(3) Če je zahtevku na vrnitev stvari iz prvega odstavka tega
člena z odločbo o denacionalizaciji pravnomočno ugodeno, in
podjetje upravičencu vrne sredstva, se zadržane delnice iz
drugega odstavka tega člena umaknejo. Za umik zadržanih delnic
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic, razen določb o plačilu povračila, ki gaje potrebno
delničarjem zagotoviti v primeru zmanjšanja osnovnega kapitala
in s tem povezanih določb o varstvu upnikov. Sklep o umiku
zadržanih delnic sprejme uprava v soglasju s Slovensko razvojno
družbo.

(4) Če je tožbeni zahtevek, ki ga Slovenska razvojna družba
uveljavlja v imenu podjetja, pravnomočno zavrnjen, ali če skupščina
delničarjev podjetja s tričetrtinsko večino ob soglasju Slovenske
razvojne družbe sklene, da se odpove uveljavljanju zahtevka, se
zadržane delnice iz drugega odstavka tega člena umaknejo. Za
umik zadržanih delnic se smiselno uporabljajo določbe zakona,
ki ureja gospodarske družbe, o poenostavljenem zmanjšanju
osnovnega kapitala z umikom delnic, razen določb o plačilu
povračila, ki ga je potrebno delničarjem zagotoviti v primeru
zmanjšanja osnovnega kapitala in s tem povezanih določb o
varstvu upnikov. Sklep o umiku zadržanih delnic sprejme uprava
v soglasju s Slovensko razvojno družbo.

(A) Če je predlog za izdajo začasne odredbe oziroma zahtevek
za vrnitev stvari z odločbo o denacionalizaciji pravnomočno
zavrnjen in pripada upravičencu za zahtevano premoženje
odškodnina v obveznicah Odškodninskega sklada, prenese
Slovenska razvojna družba zadržane delnice na Odškodninski
sklad, sicer jih proda pooblaščenim investicijskim družbam za
certifikate. Če gre za podjetje iz 57. člena ZZad, Slovenska razvojna
družba v skladu s pravnomočno odločbo iz 62. člena ZZad
ustrezen del zadržanih delnic prenese na zadružne upravičence,
druge zadržane delnice pa proda pooblaščenim investicijskim
družbam.

47. člen (39)
Uveljavljanje zahtevkov iz naslova oškodovanja
družbenega kapitala
(1) O uveljavljanju zahtevkov iz naslova oškodovanja družbenega
kapitala in razpolaganju s temi zahtevki odloča Slovenska razvojna
družba, razen kolikor je zahtevek uveljavljal družbeni pravobranilec s tožbo pri pristojnem sodišču.

(5) Če se v postopku denacionalizacije upravičenec odpove vrnitvi
stvari, in je Odškodninski sklad na podlagi pravnomočne odločbe
o denacionalizaciji izdal upravičencu obveznice, izroči Slovenska
razvojna družba zadržane delnice iz drugega odstavka tega člena
Odškodninskemu skladu v roku 15 dni šteto od dneva, ko ga
Odškodninski sklad obvesti o pravnomočnosti odločbe o
denacionalizaciji. Obvestilu mora Odškodninski sklad priložiti
odločbo o denacionalizaciji s potrdilom pristojnega organa o
pravnomočnosti.

(2) Če Slovenska razvojna družba v primeru zahtevka iz naslova
oškodovanja družbenega kapitala na podlagi pravnomočne sodbe
oziroma poravnave pridobi delnice oziroma poslovne deleže
oziroma doseže plačilo ustreznega denarnega nadomestila,
prenese 25% tako pridobljenih delnic, poslovnih deležev oziroma
denarnih sredstev na Odškodninski sklad, ostalo pa proda
pooblaščenim investicijskim družbam.

50. člen (42)
Zahtevek na vrnitev lastninskega deleža v podjetju

(3) Vse fizične in pravne osebe iz 1. odstavka 7. člena tega zakona,
so dolžne v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona
sporočiti Slovenski razvojni družbi vse podatke, potrebne da
Slovenska razvojna družba to premoženje evidentira ter prenese
v svojo posest, razpolaganje in upravljanje.

(1) Če se predlog za izdajo začasne odredbe iz 48. člena tega
zakona nanaša na vrnitev lastninskega deleža v podjetju,
Slovenska razvojna družba pred privatizacijo zadrži delež delnic
podjetja, ki je enak deležu višine zahtevka glede na višino kapitala
podjetja po otvoritveni bilanci.
(2) Če je zahtevku na vrnitev lastninskega deleža v podjetju
pravnomočno ugodeno izroči Slovenska razvojna družba
zadržane delnice Iz prvega odstavka tega člena upravičencu do
denacionalizacije v roku 15 dni šteto od dneva, ko ga upravičenec
obvesti o pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji. Obvestilu
mora upravičenec priložiti odločbo o denacionalizaciji s potrdilom
pristojnega organa o pravnomočnosti.

6. Posebne določbe v primerih predlogov
denacionalizacijskih upravičencev za izdajo začasnih
odredb
48. člen (40)
Uporaba določb
Pravice upravičencev po predpisih o denacionalizaciji, ki so vložili
predlog za Izdajo začasne odredbe v roku Iz 11. člena ZLPP, In
predlog za Izdajo začasne odredbe oziroma zahtevek za
denacionalizacijo ob začetku privatizacije ni bil pravnomočno
zavrnjen oziroma zavržen, se pri izvedbi privatizacije upoštevajo
na način, določen v tem razdelku.
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(3) Če je predlog za Izdajo začasne odredbe oziroma zahtevek
na vrnitev lastninskega deleža v podjetju pravnomočno zavrnjen
In pripada upravičencu za zahtevano premoženje odškodnina v
obveznicah Odškodninskega sklada, prenese Slovenska
razvojna družba zadržane delnice oziroma sredstva na
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Odškodninski sklad, sicer jih proda pooblaščenim investicijskim
družbam za certifikate.

53. člen (46.a)
Izvedbena komisija

(4) Če se v postopku denacionalizacije upravičenec odpove vrnitvi
lastninskega deleža, in je Odškodninski sklad na podlagi
pravnomočne odločbe o denacionalizaciji izdal upravičencu
obveznice, izroči Slovenska razvojna družba zadržane delnice
iz prvega odstavka tega člena Odškodninskemu Skladu v roku
15 dni šteto od dneva, ko ga Odškodninski sklad obvesti o
pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji. Obvestilu mora
Odškodninski sklad priložiti odločbo o denacionalizaciji s potrdilom
pristojnega organa o pravnomočnosti.

(1) Vlada v 15 dneh od uveljavitve tega zakona imenuje
Medresorsko izvedbeno komisijo za prodajo premoženja
pooblaščenim investicijskim družbam (v nadaljnem besedilu
»Izvedbeno komisijo«),

51. člen (42.a)
Zavrnjene zahteve za denacionalizacijo

(2) Vlada določi sestavo komisije tako, da so v njej zastopana
ministrstva, ki imajo v svoji pristojnosti privatizacijo državnega
premoženja, Slovenska razvojna družba in Združenje družb za
upravljanje.
(3) Izvedbena komisija skrbi za usklajeno izvedbo vseh nalog pri
določanju in prodaji premoženja pooblaščenim investicijskim
družbam za certifikate in pri tem zlgsti:
1. predlaga Vladi premoženje, ki se nameni prodaji v skladu z
24., 25. in 52. členom tega zakona;
2. daje mnenje o prodajni ceni tega premoženja;
3. predlaga Vladi odločitve o zadevah iz 28. člena tega zakona.

Sredstva in delnice, ki so bile v postopku lastninskega
preoblikovanja zavarovane v korist upravičencem do denacionalizacije v smislu II. Poglavja ZLPP, pa je bila njihova izročitev
denacionalizacijskemu upravičencu pravnomočno zavrnjena,
postanejo last Slovenske razvojne družbe.

54. člen (46.b)
Vlada lahko prenese na Slovensko razvojno družbo del državnega
premoženja, ki ustreza kriterijem iz prejšnjega člena, in ga nameni
prodaji za lastniške certifikate pooblaščenim investicijskim
družbam tudi pred določitvijo seznama iz prvega odstavka
52. člena tega zakona.
Slovenska razvojna družba mora to premoženje prodati
pooblaščenim investicijskim družbam na način določen v 56. členu
tega zakona.

IV. DOLOČITEV VRSTE IN OBSEGA
DRŽAVNEGA PREMOŽENJA,
NAMENJENEGA PRODAJI
POOBLAŠČENIM INVESTICIJSKIM
DRUŽBAM ZA CERTIFIKATE

55. člen (47)
Vsebina sklepa o določitvi seznama

52. člen (46)
Dodatno premoženje

V sklepu, s katerim določi seznamu iz prvega odstavka 52. člena
tega zakona, Vlada:
1. ugotovi skupno višino neporabljenih certifikatov pooblaščenih
investijskih družb iz drugega odstavka 1. člena ZZSPID;
2. ugotovi vrednost premoženja iz 24., 25. in 26. člena tega
zakona, ki je še na razpolago za prodajo pooblaščenim
investicijskim družbam;
3. ugotovi vrednost delnic oziroma poslovnih deležev podjetij,
nad katerimi je bil začet stečajni postopek, ki bi bile na podlagi
ZLPP namenjene za razdelitev pooblaščenim investicijskim
družbam;
4. ugotovi skupno višino certifikatov pooblaščenih investicijskih
družb iz 1. točke tega odstavka, ki nima kritja v vrednosti
premoženja iz 2. točke, zmanjšano za vrednost premoženja
iz 3. točke tega odstavka;
5. določi seznam z navedbo vrste in obsega ter vrednosti
premoženja, ugotovljeno na način iz 3. člena ZZSPID, ki se
dodatno nameni prodaji pooblaščenim investicijskim družbam
za certifikate.

(1) Če vrednost premoženja iz 24. člena tega zakona, ugotovljena
na način iz 3. člena ZZSPID, ne zadošča za izpolnitev obveznosti
Republike Slovenije iz ZZSPID vključno z izpolnitvijo obveznosti
za certifikate iz 69. člena tega zakona, Vlada Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: Vlada v roku treh mesecev od uveljavitve
tega zakona določi seznam dodatnega premoženja, ki se proda
pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate.
(2) Vlada lahko na podlagi prvega odstavka tega člena prodaji
pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate nameni
naslednje premoženje:
1. delnice oziroma poslovne deleže, katerih imetnik je Republika
Slovenija;
2. druge vrednostne papirje, katerih imetnik je Republika Slovenija;
3. druge oblike premoženja v lasti Republike Slovenije, ki je v
skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje (Ur.l. RS, št. 6/94 in 25/97) dopustna oblika naložb
pooblaščenih investicijskih družb;
4. delnice oziroma poslovni deleži, drugi vrednostni papirji oziroma
druge oblike premoženja v lasti pravnih oseb, katerih edini
lastnik je Republika Slovenija, če se s tem strinja pristojni
organ take pravne osebe in če gre za premoženje, ki je
dopustna oblika naložbe pooblaščenih investicijskih družb.

56. člen (48)
Način prodaje
(1) Prodajo premoženja iz 5. točke 55. člena tega zakona
pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate opravi
Slovenska razvojna družba v imenu in za račun Republike
Slovenije

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena Vlada prodaji
pooblaščenim investicijskih družbam za certifikate ne sme nameniti
premoženja v lasti Republike Slovenije, ki je potrebno za enega
od naslednjih namenov:
1. izvrševanje funkcij in nalog državnih organov;
2. upravljanje s prihodki in odhodki proračuna;
3. infrastruktura za zagotavljanje javnih služb;
4. opravljanje dejavnosti skladov, ustanovljenih s posebnimi
zakoni.
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(2) Za prodajo premoženja iz prvega odstavka tega člena se
smiselno uporablja določba 28. člena tega zakona.
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57. člen (49)
Rok za zagotovitev premoženja

VI. KAZENSKE DOLOČBE
60. člen (53)
Kaznivo dejanje

Če v roku devet mesecev od uveljavitve tega zakona
pooblaščenim investicijskim družbam ni ponujeno v prodajo
premoženje, ki zadošča za izpolnitev obveznosti Republike
Slovenije iz ZZSPID, pridobijo pooblaščene investicijske družbe
pravico iz 5. člena ZZSPID.

(1) Kdor razpolaga ali upravlja s premoženjem iz prvega odstavka
7. člena tega zakona in ga v roku iz tretjega odstavka 47. člena
tega zakona ne prenese na Slovensko razvojno družbo se kaznuje
z zaporom od šestih mesecev do petih iet.
(2) Premoženje iz prejšnjega odstavka tega člena se odvzame.
61. člen (54)
Prekršek

V. PREDAJA DOKUMENTACIJE
SLOVENSKI RAZVOJNI DRUŽBI

(1) Pravna oseba, ki razpolaga in upravlja s premoženjem iz
prvega odstavka 7. člena tega zakona in ga v roku iz tretjega
odstavka 45. člena ne prenese na Slovensko razvojno družbo se
kaznuje z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT.

58. člen (50)
Predaja dokumentacije Agencije
(1) Agencija mora v zvezi s podjetji, ki zaključijo lastninjenje na
podlagi tega zakona, Slovenski razvojni družbi predati celotno
dokumentacijo v zvezi z lastninskim preoblikovanjem teh podjetij
s časovnim popisom vseh dokumentov, v naslednjih rokih:
1. v zvezi s podjetji iz drugega odstavka 3. člena tega zakona
najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona;
2. v zvezi s podjetji iz tretjega odstavka 3. člena tega zakona
najkasneje v sedmih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

(2) Premoženje iz prejšnjega odstavka tega člena se pravni osebi
odvzame, če ni odvzeto že storilcu kaznivega dejanja.

VII. POROČANJE DRŽAVNEMU ZBORU
REPUBLIKE SLOVENIJE

(2) O predaji dokumentacije za vsako posamezno podjetje iz
prvega odstavka tega člena izdelata osebi, ki ju za predajo oziroma
prevzem v zvezi s tem podjetjem pooblastita direktor Agencije
oziroma predsednik uprave Slovenske razvojne družbe, zapisnik
o predaji, katerega sestavni del je časovni popis vseh dokumentov
iz prvega odstavka tega člena.

62. člen (54.a)
Slovenska razvojna družba je dolžna vsake tri mesece poročati
Državnemu zboru Republike Slovenije o izvajanju nalog, ki jih ima
na podlagi tega zakona.

(3) Ob predaji dokumentacije iz drugega odstavka tega člena
mora Agencija izročiti Slovenski razvojni družbi tudi izjavo iz 3.
točke drugega odstavka 8. člena tega zakona.
59. člen (51)
Predaja dokumentacije Agencije za sanacijo

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
63. člen (55)

(1) Agencija za sanacijo mora v zvezi s terjatvami in naložbami iz
26. člena tega zakona, Slovenski razvojni družbi predati celotno
dokumentacijo s popisom vseh dokumentov v zvezi s posamezno
terjatvijo oziroma naložbo, v roku 60 dni od uveljavitve tega zakona.

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o
lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS, št. 55/92, 7/93, 31/
93 in 1/96).

(2) O predaji dokumentacije izdelata osebi, ki ju za predajo
oziroma prevzem pooblastita direktor Agencije za sanacijo
oziroma predsednik uprave Slovenske razvojne družbe, zapisnik
o predaji, katerega sestavni del je popis vseh dokumentov iz
prvega odstavka tega člena.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se določbe
drugega odstavka 13. člena in 25. člena ZLPP uporabljajo še
naprej glede podjetij, ki so pridobila soglasje Agencije iz četrtega
odstavka 20. člena ZLPP pred uveljavitvijo tega zakona, razen
če je bilo to soglasje .razveljavljeno oziroma odpravljeno, in podjetja,
ki pridobijo ustrezno soglasje Agencije pred iztekom rokov iz
drugega oziroma tretjega odstavka 3. člena tega zakona.

(3) Direktor Agencije za sanacijo izdela v roku 60 dni od uveljavitve
tega zakona seznam delavcev, ki so opravljali dela v zvezi s
terjatvami in naložbami iz 26. člena tega zakona in vodenjem ter
izročitvijo obveznic. Ti delavci se zaposlijo v Slovenski razvojni
družbi.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se določbe
48. in 48a. člena ZLPP uporabljajo še naprej za uveljavljanje
zahtevkov iz naslova oškodovanja premoženja in družbenega
kapitala.

(4) Seznam iz tretjega odstavka tega člena obsega:
- ime in priimek, leto rojstva in prebivališče delavca,
- strokovno izobrazbo,
- opis nalog, ki jih je delavec opravljal.
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(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se 48. in
48a. člen, prvi in drugi odstavek 48b. člena, 48c. člen, prvi odstavek
49. člena in 49a. in drugi in tretji odstavek 50. Člen& ZLPP smiselno
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uporabljajo še naprej za postopke revizij, ki jih opravlja Agencija
za revidiranje na podlagi Zakona o Agenciji Republike Slovenije
za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
(Ur.l. RS, št. 48/94, 18/95 in 58/95) in za postopke družbenega
pravobranilca.

Slovenije za sukcesijo lastnik delnic Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana in Kreditne banke Maribor d.d., Ljubljana.
69. člen (58a)
(1) Pooblaščene investicijske družbe, ki so do 30. 6.1997 prejele
od državljanov lastniške nakaznice, s katerimi so državljani želeli
prenesti sredstva iz svojih evidenčnih računov na ustrezne račune
teh družb, pa ta sredstva presegajo osnovni kapital, določen s
sklepom Agencije za trg vrednostnih papirjev, oblikujejo seznam
teh državljanov z zneski, ki so jih ti vpisali na lastniške nakaznice.
(2) Pooblaščenim družbam za upravljanje, ki to žele, odobri
Agencija za trg vrednostnih papirjev povečanje osnovnega
kapitala eni izmed pooblaščenih investicijskih družb, ki jih ta družba
upravlja.

64. člen (55a)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati tretja alineja
78. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS št. 59/
93)
65. člen (56)
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o
privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za
razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS 71/94, 57/95).

(3) Državljani, iz seznama iz prvega odstavka tega člena imajo
pravico, da v roku, ki ga določi Agencija za trg vrednostnih papirjev,
vpišejo znesek certifikatov do višine iz seznama v eno izmed
pooblaščenih investicijskih družb iz 2. odstavka tega člena.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se določila
o družbi pooblaščenki opredeljeni v 17. členu, 25. člen, prvi in tretji
odstavek 25e. člena, zadnja alinea drugega odstavka 25j. člena
in 25m. člen, uporabljajo še naprej glede podjetij iz drugega
odstavka 3. člena tega zakona in za postopke, ki jih vodi družbeni
pravobranilec.

70. člen (58b)
(1) Podjetja z družbenim kapitalom, za katera ne obstajajo pogoji
za uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, se likvidirajo.
(2) Postopek začne Agencija z odločbo, s katero ugotovi, da
obstajajo za likvidacijo razlogi iz prejšnjega odstavka. Odločbo
objavi Agencija v Uradnem listu ter jo vroči pravni osebi, za katero
predlaga likvidacijo.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se prvi in
tretji odstavek 25e. člena, prvi odstavek 25h. člena ter 25i. člena
zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike
Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovnije za
prestrukturiranje in privatizacijo (Ur.l. RS št.71/94, 57/95)
uporabljajo še naprej za postopke revizij, ki jih opravlja Agencija
Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja
podjetij na podlagi zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (Ur.l. RS št. 48/94, 18/95, 58/
95).

(3) Zoper odločbo Agencije iz prejšnjega odstavka je možna
pritožba v roku 15 dni od vročitve oziroma objave na ministrstvo
pristojno za ekonomske odnose in razvoj.
(4) Dokončna odločba iz drugega odstavka tega člena nadomesti
sklep skupščine o likvidaciji iz druge alineje prvega odstavka
371. člena Zakona o gospodarskih družbah. Vse pravice in
dolžnosti organov družbe v zvezi z likvidacijo preidejo z dnem
dokončnosti odločbe iz drugega odstavka tega člena na Agencijo.

66. člen (56a)
Postopki revidiranja lastninskega preoblikovanja in postopki
preverjanja finančno materialnega poslovanja, ki jih na dan
uveljavitve tega zakon vodi Agencija za revidiranje, se dokončajo
po sedaj veljavnih predpisih.

71. člen (59)
(1) Šestdeseti dan po uveljavitvi tega zakona se računi lastniških
certifikatov državljanov iz 1. odstavka 31. člena ZLPP zaprejo,
tako da imetniki s certifikati ne morejo več razpolagati.

67. člen (57a)
Z dnem, ko začne veljati ta zakon preneha veljati zakon o začasni
prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti
Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 20/95,37/95) v obsegu, ki zadeva
premoženje, ki se v skladu s tem zakonom nameni prodaji
pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate.

(2) Imetnik lahko lastniške certifikate iz prvega odstavka tega
člena uporabi v okviru interne razdelitve oz. notranjega odkupa
za pridobitev delnic ali deležev v podjetjih, v katerih bo interna
razdelitev oziroma notranji odkup izveden po roku iz prvega
odstavka tega člena, če v roku, ki se izteče trideseti dan po
uveljavitvi predpisa iz petega odstavka tega člena, pri takšnem
podjetju z lastninsko nakaznico uporabi certifikat.

68. člen (58)
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo terjatve Republike
Slovenije do Agencije za sanacijo iz prvega odstavka 7. člena
zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice
Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Ur.l.
RS, št. 59/95).

(3) Imetniki, upravičenci na podlagi ZLPPTR, lahko certifikate iž
prvega odstavka tega člena uporabijo v skladu z ZLPPTR, če v
roku, ki se izteče trideseti dan po uveljavitvi predpisa iz petega
odstavka tega člena, pri Skladu za razvoj Triglavskega narodnega
parka z lastninsko nakaznico uporabijo certifikat.

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 8. člen zakona
o zamenjavi obyeznic Republike Slovenije za obveznice Agencije
Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic.

(4) Ne glede na določbi drugega odstavka tega člena, lahko v
primeru, če je imetnik certifikata umrl pred rokom iz prvega
odstavka tega člena, pa do tega datuma še ni bil izdan
pravnomočen sklep o dedovanju, dediči oziroma skrbnik
zapuščine v imenu dedičev uporabijo certifikat v roku, ki se izteče
devetdeseti dan po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka tega
člena.

(3) Z dnem uveljavitve tega zakona postane Republika Slovenija
lastnik delnic Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana in Nove
Kreditne banke Maribor d.d., Maribor.
(4) Z dnem uveljavitve tega zakona postane Sklad Republike
poročevalec, št. 18
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(5) Vlada v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona predpiše
podrobnejša navodila glede zapiranja računov iz prvega odstavka
tega člena in uporabo certifikatov iz drugega oziroma tretjega
odstavka tega člena.

73. člen (61)
Vsi sodni postopki v zvezi z oškodovanjem premoženja podjetja
oziroma oškodovanja družbenega kapitala se obravnavajo kot
prednostne zadeve.

72. člen (60)

74. člen (62)

(1) Vlada izda predpise iz drugega odstavka 28. člena in petega
odstavka 35. člena tega zakona v roku 30 dni po uveljavitvi tega
zakona.
rii|( i
(2) Do izdaje predpisov iz prvega odstavka tega člena se
uporablja uredba o načinu prodaje delnic v lasti Sklada Republike
Slovenije za razvoj (Ur.l. RS, št. 6/94).

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

Državni zbor je na svoji 7. seji dne 4. februarja 1998 končal drugo
obravnavo zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO EPA 176-11) ter
pri tem sprejel amandmaje k vsem členom razen k (nekdanjim)
členom 6., 11., 14., 17., 18., 22., 23., 34., 36., 40., 44., 48., 49., 57.
in 60. do 62.

vključenimi amandmaji predloga zakona za tretjo obravnavo in
da se tretja obravnava uvrsti v okviru hitrega postopka na 8.
redno sejo Državnega zbora Republike Slovenije.
Predloženi predlog zakona je bil sestavljen ob upoštevanju gornjih
dveh sklepov in obsega vse nespremenjene in amandmirane
člene predloga za drugo obravnavo. Členi so preštevilčeni, zaradi
preglednosti pa so ob številkah členov v oklepaju navedene tudi
številke členov iz druge obravnave.

Državni zbor je ob tem sprejel sklep,
naj Vlada v okviru hitrega postopka pripravi celovito besedilo z
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Predlog zakona o

VOJNIH

GROBIŠČIH

(ZVG)

- EPA 415 - II - prva obravnava

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 50. seji dne 19. februarja 1998
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VOJNIH GROBIŠČIH,

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve;
- Janko S. STUŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve;
- Marjan TRAPE, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena

I. UVOD

I. UVOD

1. Ocena stanja

1. Ocena stanla

2. Razlogi za izdajo zakona
1.1. Pravno stanje

3. Cilji, načela in poglavitne rešitve

Z osamosvojitvijo je Republika Slovenija v skladu s 4. členom
Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-1) prevzela v smiselno uporabo, kot republiška predpisa
zakon o zaznamovanju in vzdrževanju pokopališč in grobov
pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad v Jugoslaviji (Uradni
list SFRJ, št. 60/75) ter zakon o pokopališčih in grobovih borcev
v tujini (Uradni list SFRJ, št. 29/73 in 29/76), kolikor ne nasprotujeta
pravnemu redu Republike Slovenije in kolikor citirani ustavni zakon
ne določa drugače. Poleg navedenih dveh zveznih zakonov pa je
v Republiki Sloveniji še vedno v veljavi tudi zakon o grobiščih in
grobovih borcev (Uradni list SRS, št. 4/78).

4. Finančne in druge posledice zakona

II. BESEDILO ČLENOV

III. OBRAZLOŽITEV

IV. PRIMERJALNO - PRAVNI PRIKAZ UREDITVE V
DRUGIH DRŽAVAH
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Republika Slovenija je na podlagi Temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije sprejela Akt o
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notifikaciji nasledstva konvencij Sveta Evrope, Ženevskih
konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne ter
mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za
katere so depozitarji tri glavne jedrske sile (Uradni list RS, št. 14/
92), s čimer je potrdila svoje pravno nasledstvo glede Ženevskih
konvencij iz I. 1949 in obeh Dodatnih protokolov k Ženevskim
konvencijam o zaščiti žrtev spopadov.

proračuna preko resornega organa, saj so bile del državne uprave.
Po sedaj veljavni ureditvi o lokalni samoupravi pa takšna ureditev
ni več možna, saj občine predstavljajo in izvajajo le lokalno
samoupravo. Zato se zastavlja vprašanje kako ob upoštevanju
odločitve ustavnega sodišča v praksi skrbeti za financiranje
vzdrževanja in obnavljanja vojnih grobišč. Hkrati se pojavlja
položaj, ko obstaja dvojna ureditev sicer enakovrstnih zadev;
tako je ureditev glede skrbi za grobove tujih armad, grobov NOB
v tujini in skrb za grobišča povojnih pobojev ostala enaka,
spremenila pa se je, po odločitvi ustavnega sodišča, ureditev
glede zadev, ki jih opredeljuje žakon o grobiščih in grobovih borcev,
med katere spadajo tudi Majstrovi borci. Ta dvojnost bi v praksi
povzročala precejšnje težave in nesmisle, saj bi za del
pokopališča, kjer so pokopani tuji borci skrbela država, za del
istega pokopališča, kjer so pokopani slovenski borci iz istega
obdobja, morda celo iz iste bitke, pa bi morala poskrbeti občina.
To stanje je morda posledica dejstva, da je Državni svet dal
pobudo za presojo ustavnosti samo glede zakona o grobiščih in
grobovih borcev, ne pa tudi glede ostalih zakonov, ki urejajo to
problematiko. Neugodno situacijo je možno preseči tako, da
Državni zbor sprejme predlagani zakon o vojnih grobiščih ali pa
zainteresirani organ vloži pri ustavnem sodišču pobudo za presojo
ustavnosti ZPDF tudi glede ostalih zakonov, ki urejata omenjeno
problematiko (Zakon o pokopališčih in grobovih borcev v tujini,
Ur. list SFRJ, št. 29/74 in 29/76, Zakon o zaznamovanju in
vzdrževanju pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in
drugih tujih armad v Jugoslaviji, Ur. list SFRJ, št. 60/75). S
sprejemom predlaganega zakona, bo vprašanje pristojnosti v
zvezi z vojnimi grobišči urejeno celovito, sistemsko in pod enakimi
pogoji za vse varovane kategorije. Vojna grobišča se na ravni
občin sedaj niti ne urejajo pod enakimi pogoji niti ne na enak način.
Razlike se na občinski ravni že poznajo in nanje opozarjajo tako
upravne enote kot tudi nekateri župani.

Te konvencije so naslednje: Ženevska konvencija za izbojšanje
položaja ranjencev in bolnikov oboroženih sil v vojni, Ženevska
konvencija za izbojšanje položaja ranjencev, bolnikov in
brodolomcev oboroženih sil na morju, Ženevska konvencija o
ravnanju z vojnimi ujetniki, Ženevska konvencija za zaščito civilnih
oseb v času vojne ter oba Dodatna protokola k Ženevskim
Konvencijam o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopadov
ter o zaščiti žrtev oboroženih spopadov, ki nimajo mednarodnega
značaja.
Ženevske humanitarne konvencije obvezujejo vse države
podpisnice, tudi Republiko Slovenijo, da ubite in umrle pripadnike
tujih oboroženih sil, internirance in vojne ujetnike dostojno
pokopljejo, da so njihovi grobovi spoštovani, razporejeni po
možnosti po državljanjstvu, redno vzdrževani in tako označeni,
da jih je mogoče vedno najti, kot tudi, da po sklenitvi pogodbe o
miru sprti stranki izmenjata sezname grobov. Obveznost
zaznamovanja in urejanja grobišč tujih armad je jasno določena,
način urejanja in vzdrževanja pa ni predpisan in ga zainteresirane
države urejajo sporazumno. Omeniti pa je potrebno, da Ženevske
konvencije sicer nimajo retroaktivnega učinka, so pa v bistvu le
kodifikacija že prej veljavnih načel mednarodnega prava.
Ustava Republike Slovenije v 8. členu določa, da morajo biti zakoni
in drugi predpisi v skladu tako s splošno veljavnimi načeli
mednarodnega prava kot tudi z mednarodnimi pogodbami, ki
obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne
pogodbe se uporabljajo neposredno.

1.2. Dejansko stanje

Državni svet je na Ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno
ustavnosti zakona o prevzemu državnih funkcij (Ur. list RS, št.
29/95). V dopolnitvi vloge na poziv Ustavnega sodišča je državni
svet med drugim zatrjeval, da je država z zakonom o prevzemu
državnih funkcij (ZPDZ) prevzela od občin v nasprotju s prvim
odstavkom 140. člena ustave pristojnosti na področju zakona o
grobiščih in grobovih borcev (Ur. list SRS, št. 4/78). Gre za
pristojnosti Iz 4., 5., in 6. člena omenjenega zakona. Ustavno
sodišče je na seji dne 11. junija 1996 odločilo, da se razveljavi
točka 1/11 3. člena ZPDZ, saj, kot navaja v obrazložitvi, sporne
naloge (priprava in sprejem programa varstva, urejanja in
vzdrževanja grobišč in grobov borcev, skrb za varstvo, urejanje
in vzdrževanje grobišč in grobov borcev ter odločanje o prekopu
posmrtnih ostankov) razen vodenja evidence o grobiščih in
grobovih borcev niso upravne naloge. Vodenje evidence pa je
upravna naloga, ki predstavlja podlago za izvajanje naštetih nalog.
Glede na to, ustavno sodišče meni, da gre za ustavno nedopusten
poseg v lokalno samoupravo. Ob tej odločitvi ustavnega sodišča
se pojavlja problem, kako uskladiti člene o pristojnosti Iz novega,
šele predlaganega zakona o vojnih grobiščih In tri sporne člene iz
starega, še veljavnega zakona o grobiščih in grobovih borcev, ki
po odločitvi ustavnega sodišča ostajajo v veljavi. Po predlaganem
zakonu je namreč vzdrževanje In upravljanje z vojnimi grobišči v
pristojnosti države, to pa ni v skladu z odločitvijo ustavnega
sodišča, ki meni, da gre za pristojnosti občin oziroma upravnih
enot. Vendar ni moč spregledati dejstva, da je danes položaj občin
bistveno drugačen kot v obdobju, ko se je pripravljal in sprejemal
zakon o grobiščih In grobovih borcev, to je bilo leta 1978. Občine
danes nimajo sistemskih sredstev za Izpolnjevanje obveznosti,
ki so po odločitvi ustavnega sodišča znova v njihovi pristojnosti.
V prejšnji ureditvi so občine omenjene obveznosti izvajale na
podlagi pogodb med državo in izvajalcem ter sredstva črpale iz
poročevalec, št. 18

1-2.1. Pokopališča in grobovi pripadnikov 7avezniških in drugih
tujih armad
Zakon o zaznamovanju in vzdrževanju pokopališč in grobov
pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad v Jugoslaviji, ki se
sedaj uporablja v Repubiki Sloveniji na podlagi citiranega člena
Ustavnega zakona, že smiselno upošteva vse mednarodne
zahteve, vsebovane v navedenih Ženevskih konvencijah.
Zakon vsebinsko ločuje med pokopališči in grobovi, kjer so
pokopani pripadniki tujih armad in odredov, ki so se v drugi
svetovni vojni borili skupaj z narodi in narodnostmi Jugoslavije
proti skupnemu sovražniku, ter tistimi pokopališči in grobovi, kjer
so pokopani pripadniki drugih tujih armad, to so okupatorske
oziroma NOVJ sovražne armade. Iz te osnovne statusne ločitve
izhajajo tudi različne obveznosti do vzdrževanja ter urejevanja
obeh vrst pokopališč In grobov. Pokopališča In grobovi pripadnikov
tujih armad In odredov, ki so se borili proti skupnemu sovražniku
skupaj z narodi in narodnostmi Jugoslavije, morajo biti vzdrževani
na krajevno običajen način ter zaznamovani z nagrobnimi
znamenji, na katerih so podatki o pokopanih. Za pokopališča in
grobove drugih tujih armad pa je določeno le, da se zaznamujejo
In vzdržujejo v skladu z mednarodnimi obeznosti, kar pomeni, da
mora biti poskrbljeno za to, da so pokopališča In grobovi
spoštovani, redno vzdrževani In zaznamovani tako, da jih je
mogoče vedno najti. Zakon Izrecno dopušča določitev drugačnega
obravnavanja vseh vrst pokopališč In grobov na podlagi sprejetih
meddržavnih dogovorov.
Pri konkretnem urejanju ter skrbi za tuja pokopališča in grobove
v Sloveniji se je ohranila praksa, ki je bila pravno uveljavljena do
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Slovencev, nekaj sto pa je tudi umrlih slovenskih izgnancev,
katerih grobovi so raztreseni po celi Nemčiji.
- Francija: v koncentracijskem taborišču je umrlo okoli 50 oseb, v
grobiščih slovenskih čet, ki so se borile v odporniškem gibanju
je pokopanih 37 Slovencev.
- Poljska: v koncentracijskem taborišču je umrlo okoli 1600
Slovencev.
- Italija: po posebnem sporazumu med državama so se posmrtni
ostanki oseb umrlih v Italiji prepeljali na skupne prostore, kjer so
se postavile spominske kostnice, v katerih je pokopano približno
6500 oseb. Več spomenikov in spominskih kript je na mestih,
kjer so grobovi padlih talcev, borcev in pripadnikov odporniških
gibanj, približno 280 umrlih oseb.
- Avstrija: v koncentracijskem taborišču je umrlo po znanih
podatkih 1682 Slovencev. Na podlagi meddržavnega sporazuma
so bili postavljeni spomeniki padlim borcem, taboriščnikom in
talcem na Dunaju, za 1022 umrlih oseb, skupna grobišča žrtvam
fašizma v Gradcu ter spominski prostori v zaporih. Na Koroškem
je 54 spomenikov in grobov, kjer je pokopano več sto Slovencev,
ki so padli v bojih na tem ozemlju.
- Madžarska: v koncentracijskem taborišču je umrlo 38
Slovencev.
- Hrvaška: v koncentracijskih taboriščih na Rabu in v Jesenovcu
je umrlo okoli 4300 Slovencev. V raznih grobovih in grobiščih je
pokopanih okoli 1000 Slovencev, ki so se borili in padli na
Hrvaškem.
- Bosna in Hercegovina: tam se nahaja več grobov in grobišč,
kjer so pokopani tudi padli pripadniki prekomorskih brigad, vseh
skupaj je tam pokopanih okoli 243 oseb.
- Srbija: znano je, da je več oseb umrlih in tam pokopanih vendar
podatkov o grobovih ni.

marca 1978, ko je do takrat veljavni republiški zakon o vojaških
pokopališčih in grobovih določal, da za urejanje pokopališč in
grobov ter za zaščito spomenikov zavezniških in drugih tujih
armad iz druge svetovne vojne in prejšnjih vojn skrbi občina
oziroma sedaj organ upravne enote, na katerem območju se ta
pokopališča in grobovi nahajajo. Kljub kasnejši uveljavitvi zveznega
zakona, ki se uporablja v Republiki Sloveniji še sedaj in je zadeve
drugače uredil, ta praksa ni bila spremenjena. Konkretno pa to
pomeni, da organi upravnih enot vsako leto pripravijo programe
urejanja in vzdrževanja teh pokopališč in grobov ter jih pošljejo v
potrditev Vladi Republike Slovenije, ki potem zagotovi v državnem
proračunu potrebna denarna sredstva za potrjene programe
urejanja in vzdrževanja pokopališč in grobov.
V Republiki Sloveniji se na podlagi zbranih podatkov, ki pa niso
popolni, nahaja 83 vojaških pokopališč ter 1542 posamičnih grobov
in grobnic.
Iz I. svetovne vojne je evidentiranih 74 pokopališč in 40 grobov in
grobnic, kjer je pokopanih več kot 86.300 vojakov. Glede na
armado, kateri so pripadali, je na našem ozemlju pokopanih največ
avstroogrskih vojakov, po oceni več kot 80.000. Avstro-ogrskih
vojaških pokopališč je 66, 38 pa je posamičnih grobov in grobnic.
V Sloveniji sta tudi dve večji pokopališči italijanskih vojakov iz I.
svetovne vojne. Evidentirana so še 3 pokopališča umrlih vojnih
ujetnikov, na katerih je pokopano skupaj več kot 500 umrlih vojnih
ujetnikov.
.
Iz II. svetovne vojne je evidentiranih 9 pokopališč in 1500
posamičnih grobov, v katerih so pokopani vojaki iz II. svetovne
vojne, po zbranih podatkih več kot 6900 vojakov. Od tega je okoli
2500 umrlih ruskih vojnih ujetnikov. Na ozemlju Slovenije je tudi
nekaj večjih nemških vojaških pokopališč, kjer je po naši evidenci
pokopanih preko 4000 nemških vojakov ter eno pokopališče,
kjer je pokopanih 275 vojakov avstrijske narodnosti. Nekaj manj
kot 1000 nemških grobov je izginilo ali je bilo prekopanih, za vojne
' grobove odgovorni predstavniki Nemčije pa za Slovenijo izkazujejo
še okrog 1000 manjkajočih grobov njihovih vojakov in uradnikov
ter želijo, da se stvari uredijo. Grobovi italijanskih vojakov so bili v
večini primerov prekopani in njihovi posmrtni ostanki prenešeni v
Italijo, evidentiranih je le še 23 posamičnih grobov.

1.2.3. Grobišča in grobovi borcev v Republiki Sloveniji
Zakon o grobiščih in grobovih borcev zagotavlja varstvo, urejanje
in vzdrževanje grobišč in grobov padlih in v vojni umrlih borcev
tako, da se ohrani trajen in viden spomin na njihove žrtve. Status
grobišč in grobov je z vidika varstva opredeljen tako, da so
nekatera grobišča in grobovi posebni zgodovinski objekti s
posebnim varstvom.

Zakon o pokopališčih in grobovih borcev v tujini, ki se po citirani
določbi Ustavnega zakona smiselno uporablja v Republiki Sloveniji,
določa način urejevanja in vzdrževanja pokopališč in grobov padlih
borcev narodnoosvobodilne vojne, borcev iz prejšnjih vojn in
Slovencev vojnih ujetnikov, internirancev in drugih žrtev
sovražnikovega nasilja iz II. svetovne vojne in iz prejšnjih vojn, ki
so v tujini.

Na podlagi tega zakona skrbijo organi upravnih enot za grobišča
in grobove borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije, borcev
za severno mejo v letih 1918 in 1919 in slovenskih vojnih
dobrovoljcev iz vojn v letih 1912 do 1918, pripadnikov bivše
jugoslovanske vojske, padlih v boju s sovražnikom, jugoslovanskih
vojnih ujetnikov, internirancev in drugih žrtev sovražnikovega
nasilja iz druge svetovne vojne in iz prejšnjih vojn, kakor tudi
predvojnih revolucionarjev - žrtev političnega nasilja ter žrtev
sovražnega delovanja zoper varnost države oziroma ustavno
določeno ureditev.

Pokopališča in grobovi borcev v tujini se urejajo in vzdržujejo v
skladu s krajevnimi navadami in praviloma tako, kot so urejena in
se vzdržujejo pokopališča in grobovi borcev drugih držav.

Z grobišči so v smislu varovanja izenačena tudi spominska
znamenja, ki označujejo grobišča oziroma grobove, iz katerih so
bili posmrtni ostanki padlih prenešeni, tako imenovani kenotafi.

Ta zakon obravnava skupno tri večje kategorije pokopališč in
grobov Slovencev v tujini. To so pokopališča in grobovi umrlih v
različnih koncentracijskih taboriščih, umrlih slovenskih izgnancev
ter padlih v raznih odporniških gibanjih širom Evrope.

Grobišča in grobovi morajo biti označeni s spomeniki oz. drugimi
nagrobnimi spominskimi znamenji.

1.2.2.

Pokopališča in grobovi borcev V tujini

Za varstvo, urejanje in vzdrževanje grobov in grobišč so zadolženi
občinski upravni organi oziroma organi upravnih enot, pristojni za
vprašanja borcev in vojnih invalidov, na podlagi programov
varstva. Na podlagi posebnih sporazumov pa se lahko posamezna
grobišča in grobovi borcev izročijo v varstvo, urejanje in
vzdrževanje krajevnim skupnostim, društvom ali drugim
organizacijam.

Natančnih podatkov o številu tako pokopanih sicer ni, znani pa
so naslednji skupni podatki: v koncentracijskih taboriščih je umrlo
preko 15.000 oseb, v izgnanstvu več sto izgnancev, v odporniških
gibanjih pa je padlo preko 2.500 oseb.
Po posameznih državah je stanje naslednje:
- Nemčija: v koncentracijskih taboriščih je umrlo okoli 3400
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ki so pokopani v urejenih in vzdrževanih grobovih oz. grobnicah,
označenih s spomeniki ali z drugimi nagrobnimi znamenji, ne sme
prekopavati. Izjemoma, če to zahteva smotrnejša ureditev in
vzdrževanje grobov, se lahko posmrtni ostanki borcev, ki so
pokopani v posameznih grobovih, zberejo in pokopljejo na sedanjih
ali na novo urejenih skupnih grobiščih.

podlagi mednarodno sprejetih obveznosti,
4. določiti izključno pristojnost države za varovanje vojnih grobišč,
5. poenotiti strokovno terminologijo zakona in določiti enotne
pravne standarde,
6. z zakonom določiti omejitve lastninske pravice le v
najnujnejšem obsegu zaradi zagotavljanja javnega interesa
dostopnosti do vojnih grobišč,
7. zagotoviti učinkovito spoštovanje zakonskih določil o varstvu
vojnih grobišč z ustrezno kaznovalno ureditvijo.

Po nepopolnih podatkih je na območju Slovenije oskrbovanih 2654
grobov, 621 grobišč, 148 grobnic, 19 kostnic in 617 kenotafov v
spomin na padle borce, skupaj gre za 4059 objektov. Organi
upravnih enot skrbijo tudi za večje število spominskih obeležij.
Večinoma skrbijo za grobišča krajevne skupnosti na podlagi
sklenjenih sporazumov.

3.2. Poglavitne rešitve
Zaradi enotnega varstva grobišč več različnih skupin oseb, ki so
vse umrle med vojno in zaradi nje, je za predmete varstva po tem
zakonu uporabljen skupni pojem vojno grobišče.

2. Razlogi za izdajo zgkppg

Zaradi prehoda varstva vseh grobišč v državno pristojnost, ki je
potreben zaradi spremenjene koncepcije lokalnih skupnosti, se
družbeno lastnino objektov na grobiščih in njihovih pritiklin prenese
v lastnino države.

Na področju varstva vojnih grobišč se uporablja še vedno prevzeta
zvezna zakonodaja, ki jo je potrebno uskladiti z Ustavo Republike
Slovenije. Enoten sistem varstva vojnih grobišč mora temeljiti na
ustavnih načelih ter na zahtevah sprejetih mednarodnih konvencij.

Zaradi poenotenja varstva vseh grobišč je v predlogu zakona
določen minimalni standard varstva grobišč, ki ga je dolžna
zagotoviti država in temelji na mednarodnih obveznostih držav
podpisnic Ženevskih konvencij, da zagotovijo varstvo grobišč
pripadnikov tujih armad na svojem območju. Kadar država
zagotavlja tudi obnovo grobišč, so določila Ženevskih konvencij
presežena.

V enem zakonu je potrebno urediti varstvo grobišč vseh med
vojno umrlih oseb, ki jih država varuje, tako zaradi mednarodno
prevzetih obveznosti kakor tudi zaradi svoje odgovornosti zaradi
nastale smrti oseb v izrednih vojnih razmerah. V tem zakonu
bodo glede na enoten predmet varstva postavljena enotna
strokovna izhodišča in enoten sistem varovanja, ki izhaja iz
posebnega pomena objekta varstva.

V predlogu zakona je ohranjena že uveljavljena možnost, da lahko
društva ali druge organizacije opravljajo varstvo grobišč v
zmanjšanem obsegu na podlagi pogodbe z ministrstvom, na enak
način lahko skrbijo za grobišča tudi lokalne skupnosti.

Sedanje zakonske rešitve ne določajo dovolj jasno obveznosti
države do varovanja grobišč, zato jih je potrebno na novo opredeliti
ter pri tem upoštevati novo ureditev lokalnih skupnosti.
Lastninsko stanje zemljišč v Sloveniji, na katerih se posamezna
grobišča nahajajo, kakor tudi samih objektov, ki na grobiščih stojijo,
je zelo različno. Zemljišča, na katerih se grobišča nahajajo, so
večinoma v družbeni lastnini s pravico uporabe občine oziroma
raznih drugih pravnih oseb ter tudi v zasebni lastnini. Obeležja,
postavljena v znak spoštovanja umrlih in v počastitev njihovega
spomina, pa so praviloma v družbeni lastnini. Dodatno zapletajo
stanje na tem področju postopki lastninjenja in denacionalizacije,
ki večinoma še niso končani. Grobišča so lahko v sklopu urejenih
civilnih pokopališč, veliko pa je tudi primerov, ko so pokopališča
urejena samostojno v urbanih območjih, lahko pa tudi kjerkoli na
podeželju ali v gozdovih, kjer je prišlo do dogodka, ki je povzročil
smrt ter so osebe tam pokopali, kasneje pa zaradi različnih
razlogov ni prišlo do prekopa posmrtnih ostankov. V vseh teh
primerih je nujno zagotoviti dostopnost do grobišč zaradi
izkazovanja spoštovanja tam pokopanim osebam, kar sedanja
ureditev ne zagotavlja.

Zaradi nemotenega izvajanja tega zakona je treba omejiti
lastninsko pravico na zemljiščih, kjer se grobišča nahajajo in kjer»
je urejen dostop do grobišč. Interesi lastnikov teh zemljišč in
države so si namreč nasprotni.
V preteklosti je pogosto prihajalo do poškodovanj nagrobnih
znamenj in raznih vandalizmov na grobiščih, ki jih zaradi
neustrezne zakonske ureditve ni bilo mogoče preganjati. V večini
primerov namreč ni šli za skrunitev groba, temveč zgolj za
nespoštovanje, ki pa samo po sebi ni bilo sankcionirano. Predlog
zakona zato predpisuje primeren način obnašanja na grobiščih in
kršitve sankcionira.

4. Finančne in druae posledice sprejema zakona
Sprejem zakona bi pomenil povečanje proračunskih sredstev
dodeljenih MDDSZ predvsem na področju varstva grobišč in
grobov borcev. To področje je bilo do leta 1995 v pristojnosti
tedanjih občin, nato je z zakonom o prevzemu državnih funkcij
prešlo pod okrilje ministrstva oziroma države, Ustavno sodišče
pa je z odločbo z dne 11. junija 1996 izvajanje določil zakona o
grobiščih in grobovih borcev znova vrnilo v roke občinam, ki pa
imajo v sedanji ureditvi o lokalni samoupravi popolnoma drugačen
položaj kot v preteklosti. Zaradi večkratnih sprememb ureditve
tega področja v razmeroma kratkem času, je težko podati
natančen znesek, ki je bil v letu 1996 porabljen za ta namen. V letu
1996 je bilo iz sredstev MDDSZ za vzdrževanje grobišč borcev
NOV porabljenih 16.903.536,10 SIT, vendar, kot rečeno, ta podatek
ni točen, ker v času obdelave podatkov, še ni bil izpeljan popolen
prevzem tega področja od občin od leta 1995. Še pred dokončnim
prevzemom je pričela veljati odločitev Ustavnega sodišča, ki je
spet vzela pristojnost državi in s tem onemogočila pregled nad

Zaradi obstoja družbene lastnine na spominskih obeležjih na
grobiščih, je potrebno z zakonom prenesti te predmete varstva v
javno lastnino države.

3. Cilii. načela in poglavitne rešitve
3.1. Cilji in načela
Cilji in načela predlaganega zakona so naslednja:
1. določiti enoten sistem varstva in vzdrževanja vojnih grobišč v
enem zakonu,
2. olastniniti objekte na vojnih grobiščih,
3. uveljaviti kot minimalni standard varstvo vojnih grobišč na
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Grobišča žrtev vojne so tudi grobišča talcev in drugih civilnih
oseb, ki so bile ubite med vojno ali med vojaško agresijo na
Republiko Slovenijo s strani okupatorja ali agresorja oziroma njunih
sodelavcev.

porabo sredstev za vzdrževanje grobov in grobišč borcev. Ocena
ministrstva je, da bi bilo ob sprejemu predloga zakona o vojnih
grobiščih, potrebnih na leto približno 30.000.000,00 SIT za
vzdrževanje grobov in grobišč borcev. Upoštevati je potrebno,
da bivše občine zadnjih nekaj let niso namenjale dovolj sredstev
za vzdrževanje teh grobišč, o čemer priča tudi stanje nekaterih
objektov in pa dejstvo da so tudi borčevske organizacije z lastnimi
sredstvi pomagale obnavljati posamezna grobišča. Za
vzdrževanje borčevskih grobov v tujini, tujih grobišč v Sloveniji in
za investicije v ti dve kategoriji, pa je v letu 1997 potrebnih
36.000.000,00 SIT.

4. člen
Grobišča žrtev vojne so tudi grobišča oseb, ki so biie v zvezi z
drugo svetovno vojno od 15. 5.1945 do 31.12.1945, v nasprotju z
načeli in pravili pravne države, po obsodbi ali po izvensodnem
postopku usmrčene ali pobite od organov ali predstavnikov oblasti
na ozemlju Republike Slovenije.

Znesek za vzdrževanje grobov in grobišč borcev pa bi bil še višji,
če ne bi bila sprejeta ureditev v predlaganem zakonu. Občine bi
namreč same, po kriterijih, ki bi bili različni od občine do občine,
odločale o višini sredstev za vzdrževanje grobišč borcev, nato
pa bi ta sredstva zahtevale od ministrstva za finance, saj
sistemskih sredstev v svojih proračunih nimajo. Vloga občin je v
sistemu lokalne samouprave drugačna kot v prejšnjem sistemu,
ko so bile del državne uprave, pristojnosti glede vzdrževanja
grobišč pa bi ostale enake. Potrebno bi bilo tudi določiti kriterije, po
katerih bi ministrstvo za finance dodeljevalo sredstva.

5. člen
(posamični grobovi)
Za vojna grobišča se ne štejejo grobovi (grobnice), ki so na
civilnih pokopališčih, ali grobovi (grobnice) izven civilni!) pokopališč, pa v njih niso samo posmrtni ostanki oseb iz 2., 3. in 4.
člena tega zakona in zanje ne skrbijo sorodniki pokopanih.
Skrb sorodnikov za posamični grob (grobnico) ugotovi pristojni
resorni organ.
6. člen
(vojna grobišča v tujini)

II. BESEDILO ČLENOV

Vojna grobišča so lahko tudi v tujini, če so tam pokopani posmrtni
ostanki oseb iz prvega odstavka 2. člena in oseb iz 3. člena tega
zakona.

1. Splošne določbe
1. člen
(opredelitev vojnih grobišč)

7. člen
(vrste vojnih grobišč)

Vojna grobišča so pod pogoji tega zakona vojaška grobišča in
grobišča žrtev vojne na ozemlju Republike Slovenije.

Vojna grobišča so urejena kot pokopališča, grobnice, kostnice ali
posamični grobovi.

2. člen
(vojaška grobišča)

Vojna grobišča so tudi spominski prostori, to so kraji, kjer so bila
grobišča oseb iz 2. in 3. člena tega zakona in jih ni več, so se pa
na teh krajih ohranila spominska obeležja, in kraji, ki so urejeni v
spomin na umrle osebe iz 2. in 3. člena tega zakona na mestu
smrti.

Vojaška grobišča so grobišča oseb, ki so umrle v vojni ali vojaški
agresiji na Republiko Slovenijo pri opravljanju vojaških ali drugih
dolžnosti za cilje obrambe ali varnosti Republike Slovenije.

8. člen
(območje vojnega grobišča)
ožiiKCjoiocj rtlnii
Območje vojnega grobišča obsega prostor za pokop ali spomin
na pokop posmrtnih ostankov umrlih ali pobitih oseb (v
nadaljevanju osebe), nagrobno znamenje ali drugo spominske
objekte in zemljišče, ki je potrebno za njihovo urejanje, vzdrževanje
in obnovo.

Vojna grobišča so tudi grobišča umrlih pripadnikov tujih armad.
Za določitev oseb iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo
določbe zakona o vojnih veteranih, ki opredeljujejo pogoje za
določitev statusa vojnega veterana.
Vojna grobišča so tudi grobišča padlih borcev za severno mejo in
vojnih prostovoljcev, za katere ni nihče uveljavljal statusa vojnega
veterana, kot tudi padlih borcev NOV, padlih državljanov v
oboroženih formacijah protifašističnega gibanja in padlih v
oboroženem boju v drugih državah in zavezniških vojskah, za
katere ni nihče uveljavljal priznanja pokojninske dobe.

Za območje vojnega grobišča, ki je na območju obstoječega
civilnega pokopališča, se šteje tisto zemljišče, ki ga kot takega
določa ustrezni načrt ureditve pokopališča.
Za območje vojnega grobišča, ki ni na območju obstoječega
civilnega pokopališča, se šteje tisto zemljišče, na katerem je urejen
ali ograjen prostor za pokop posmrtnih ostankov umrlih oseb,
oziroma zemljišče, v katerem je izvršen pokop oseb, ter na
katerem stoji oziroma je postavljeno nagrobno znamenje.

3. člen
(grobišča žrtev vojne)
Grobišča žrtev vojne so grobišča oseb, ki so umrle med vojno ali
vojaško agresijo na Republiko Slovenijo zaradi nasilnih dejanj ali
prisilnih ukrepov okupatorja ali agresorja ali njunih sodelavcev.

9. člen
(lastnina vojnih grobišč)

Za določitev oseb iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe
zakona o žrtvah vojnega nasilja, ki opredeljujejo pogoje za
določitev statusa žrtve vojnega nasilja.

Objekti na vojnih grobiščih so lastnina države in ne morejo biti
predmet pravnega prometa.
'W
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2. Varstvo vojnih grobišč

na podlagi pogodbe z ministrstvom. V pogodbi se določi obseg
urejanja, obnove in vzdrževanja ter višino in rok plačila storitev

10. člen
(javna korist)
Varstvo vojnih grobišč, ki so na območju Republike Slovenije je v
javno korist.
11. člen
(pristojnost)

Kadar se varstvo vojnih grobišč ne opravlja po določbi prejšnjega
odstavka, je potrebno predhodno soglasje ministra.
Ministrstvo izvaja nad opravljanjem dejavnosti varstva vojnih
grobišč strokovni nadzor.
16. člen
(program varstva)

Varstvo vojnih grobišč zagotavlja ministrstvo, pristojno za vojne
veterane in žrtve vojnega nasilja (v nadaljevanju: ministrstvo), v
skladu z veljavnimi meddržavnimi sporazumi in po veljavnih
predpisih države, v kateri se nahaja grobišče.

Vlada na predlog ministrstva določi smernice za program varstva
vojnih grobišč.

Pri zagotavljanju varstva vojnih grobišč v tujini sodelujejo tudi
diplomatska in konzularna predstavništva Republike Slovenije.

Ministrstvo na podlagi vladinih smernic za varstvo vojnih grobišč,
izdela program varstva vojnih grobišč.

Način sodelovanja pri zagotavljanju varstva vojnih grobišč v tujini
in druge obveznosti diplomatskih in konzularnih predstavništev
Republike Slovenije določi Vlada Republike Slovenije (v
nadaljevanju: Vlada).

17. člen
(izvedbeni program)
Ministrstvo pri določitvi izvedbenega programa varstva
posameznega vojnega grobišča upošteva poleg državnega in
kulturno-zgodovinskega pomena vojnih grobišč tudi možnost
vključitve teh objektov v kulturne, turistične in druge dejavnosti
kraja.

12. člen
(obseg varstva)
Varstvo vojnih grobišč obsega urejanje, vzdrževanje in obnovo
grobišč.

18. člen
(pokopališki red vojnih grobišč)

Kot varstvo vojnih grobišč se šteje tudi organizacija in polaganje
vencev ob Dnevu mrtvih in drugih priložnostih na vojnih grobiščih.

Minister določi pokopališki red vojnih grobišč.

Vojna grobišča morajo biti spoštovana, označena s posamičnimi
ali skupinskimi nagrobnimi znamenji, vzdrževana na krajevno
običajen način in po potrebi obnovljena.

3. Varstveni režimi
19. člen
(omejitve lastninske pravice)

13. člen
(označevanje vojnih grobišč)
Označbe na vojnih grobiščih lahko vsebujejo poleg identifikacijskih
podatkov, kraja in časa smrti pokopanih še besedilo posvetilne ali
spominske narave.

Lastniki ali imetniki drugih stvarnih pravic na zemljiščih, na katerih
so vojna grobišča, in zemljiščih preko katerih so vojna grobišča
dostopna, morajo dopustiti dostop do grobišč in omogočiti posege,
ki so potrebni za urejanje, obnovo in vzdrževanje vojnih grobišč!

Besedilo posvetilne narave se na vojaških grobiščih iz prvega
odstavka 2. člena tega zakona glasi: "Padel(li) za domovino,
Republika Slovenija", na grobiščih žrtev vojnega nasilja pa: "Umrl(i)
kot žrtev (žrtve) vojne, Republika Slovenija".

Lastniki zemljišč imajo pravico do povračila škode, ki bi nastala
na lastnini ali v zvezi z lastnino ob izvajanju določil prejšnjega
odstavka.
20. člen
(predkupna pravica)

Besedilo spominske narave za vojna grobišča iz 4. člena tega
zakona določi pristojni državni organ, ki odloči o postavitvi
spominskega obeležja.

Pri prodaji zemljišč, na katerih so vojna grobišča, ima država
predkupno pravico.

Na vojnih grobiščih niso dovoljene označbe, ki označujejo
pripadnost ali sodelovanje z nacifašističnimi silami in nacistični ali
fašistični nazivi pokopanih oseb.

Lastnik zemljišča mora, o nameravani prodaji zemljišča iz
prejšnjega odstavka, pisno obvestiti ministrstvo. Ponudba mora
vsebovati podatke o bistvenih sestavnih delih kupoprodajne
pogodbe.

14. člen
(varstvo vojnih grobišč pripadnikov tujih armad)

Minister se mora opredeliti do ponudbe v dveh mesecih po prejemu
obvestila.

Varstvo vojnih grobišč, kjer so pokopani posmrtni ostanki
pripadnikov tujih armad, se zagotavlja z mednarodnimi
obveznostmi, če varstvo teh grobišč ni drugače urejeno z
meddržavnim sporazumom.

21. člen
(odkup)

15. člen
(opravljanje dejavnosti varstva)

Država na zahtevo lastnika odkupi tisti del zemljišča iz prvega
odstavka 19. člena tega zakona, ki obsega območje vojnega
grobišča.

Varstvo vojnih grobišč lahko opravlja za to usposobljena pravna
ali fizična oseba, lokalna skupnost, društvo ali druga organizacija
poročevalec, št. 18
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programom varstva vojnih grobišč.

Prispevki iz prejšnjega odstavka so lahko tudi v materialu in v
obliki prostovoljnega dela.

O načinu izvedbe, pogojev in roka odkupa zemljišča, se stranki
dogovorita s pogodbo.

25. člen
(dajatve)

Vrednost zemljišča iz prvega odstavka tega člena se določi na
podlagi opravljene sodne cenitve po ceni na dan podpisa pogodbe
za odkup zemljišča.

Za vojna grobišča se ne plačuje najemnine in dajatev zaradi
uporabe zemljišč.

22. člen
(dovoljenje za izkop Ali prekop)

26. člen
(financiranje varstva vojnih grobišč - kulturnih
spomenikov)

Na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo za
to legitimni interes, se lahko umrli izkoplje in prenese na drugo
pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču in sicer po
predhodnem mnenju najemnika groba ali lastnika zemljišča in z
dovoljenjem ministrstva, pristojnega za varstvo vojnih grobišč.

Proračunska sredstva, potrebna za varstvo vojnih grobišč, ki so
razglašena za kulturne spomenike, zagotavljata skupaj ministrstvo
in ministrstvo, pristojno za varstvo kulturne dediščine.

Preden minister odloči o izkopu ali prekopu posmrtnih ostankov
oseb zaradi javnega interesa ali zaradi varstva vojnih grobišč,
mora pridobiti izjavo najožjih družinskih članov pokopanih oseb,
da ne želijo prenesti posmrtnih ostankov pokopanih oseb v
družinske grobove.

5. Evidence
27. člen
(vodenje evidenc)
Evidenco vojnih grobišč vodijo in vzdržujejo upravne enote
uporablja in hrani pa jih tudi ministrstvo zaradi opravljanja nalog v
skladu s tem zakonom.

Minister lahko dovoli izkop ali prekop v primeru zahteve družinskih
članov pokopane osebe le, če se posmrtni ostanki izkopljejo iz
posamičnega groba ali če je mogoča nedvoumni identifikacija.
Stroške nastale z izkopom ali prekopom v celoti nosijo družinski
člani, ki zahtevajo izkop ali prekop.

Evidenco vojnih grobiščih v tujini vodijo in vzdržujejo diplomatskokonzularna predstavništva.

Prekop groba in pokop umrlega na isto mesto v grobu, kjer je bil
kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe po
splošnih predpisih, sicer pa ob pogojih, ki jih predpiše zdravstveni
inšpektor.

Način vodenja in vzdrževanja evidence vojnih grobišč in njeno
vsebino predpiše minister.
Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve,
predpiše vsebino in način vodenja in vzdrževanja evidence iz
drugega odstavka tega člena in obveznosti diplomatskokonzularnih predstavništev v zvezi z varstvom vojnih grobišč.

Če so posmrtni ostanki v vojnem grobišču pokopani manj kot 10
let, razen če so bili pred pokopom kremirani, je pred izkopom ali
prekopom potrebno pridobiti tudi soglasje zdravstvene inšpekcije.
Grob se sme prekopati le v prisotnosti zdravstvenega inšpektorja.

6. Kazenski določbi

Za izkop ali prekop posmrtnih ostankov umrlih pripadnikov tujih
armad se ne uporablja določba drugega odstavka tega člena.

27. člen

23. člen
(režim v območju vojnega grobišča)
Na vojnih grobiščih je prepovedano:
1. spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju s tem zakonom,
2. poškodovati grobišča,
3. izvajati vsako drugo dejanje, ki tudi pomeni krnitev spoštovanja
do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba aii posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če uredi in obnovi vojno grobišče v nasprotju s 14. členom
tega zakona,
2. če izkoplje ali prekoplje posmrtne ostanke oseb iz 2., 3. in 4.
člena tega zakona v nasprotju z 22. členom tega zakona,
3. če ravna v nasprotju z 23. členom tega zakona.

4. Financiranje varstva vojnih grobišč

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se za prekršek kaznuje
fizična oseba, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

24 člen
(sredstva)

28. člen

Varstvo vojnih grobišč se financira iz državnega proračuna.

V primeru kršitve določil 19. člena tega zakona oziroma, če javne
koristi določene s tem zakonom ni mogoče doseči na drugačen
način, se lastninska pravica lahko odvzame po predpisih, ki urejajo
razlastitev.

Sredstva za financiranje varstva vojnih grobišč se lahko
zagotavljajo tudi s prispevki občinskih društev in drugih organizacij,
s prispevki donatorjev in iz drugih virov.

2. marec 1998

47

poročevalec, št. 18

7. Prehodne in končne določbe

dence (Uradni list SFRJ, št. 56/73) ter pravilnik o načinu evidence o pokopališčih in grobovih pripadnikov zavezniških in drugih
tujih armad v Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 55/77) in se uporablja
navodilo o izvajanju zakona o grobiščih in grobovih borcev (Uradni
list SRS, št. 9/78) in predpisi ali akti lokalnih skupnosti, ki urejajo
področje varstva grobišč.

29. člen
Kot vojna grobišča se štejejo tudi že obstoječa grobišča vojaških
oseb ria ozemlju Republike Slovenije, ki so umrle pri opravljanju
vojaške službe v nekdanji SFRJ, razen grobov, za katere skrbijo
sorodniki pokopanih.

33. člen

30. člen
Vlada sprejme smernice za program varstva vojnih grobišč v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Lastniki zemljišč, na katerih so vojna grobišča, in zemljišč preko
katerih so vojna grobišča dostopna, ne plačajo davka od kmetijstva
in drugih obveznosti od teh zemljišč.
Oprostitev plačila davka in drugih prispevkov po tem zakonu
velja le do uveljavitve sprememb zakona o dohodnini in zakona o
davku na nepremičnine.

31. člen
Označbe na vojnih grobiščih iz 12. člena tega zakona, ki so bile v
uporabi do veljavnosti tega zakona, se ne spreminjajo, razen v
primerih iz četrtega odstavka 13. člena in s soglasjem upravljalca
oziroma lastnika.

34. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati zakon o
zaznamovanju pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in
drugih tujih armad v Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 60/75) ter
zakon o pokopališčih in grobovih borcev v tujini (Uradni list SFRJ,
št. 29/73 in 29/76) in preneha veljati zakon o grobiščih in grobovih
borcev (Uradni list SRS, št. 4/78).

32 člen
Minister izda izvršilne predpise iz 16. člena in tretjega ter četrtega
odstavka 27. člena tega zakona v šestih mesecih po njegovi
uveljavitvi.

35. člen

Do izdaje predpisov iz prejšnjega odstavka se smiselno
uporabljata pravilnik o načinu urejanja in vzdrževanja pokopališč
in grobov borcev v tujini ter zbiranja podatkov in vodenja evi-

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

III. OBRAZLOŽITEV
teroristični r,apad na državna predstavništva Republike Slovenije.
V tem poglavju je določeno, katera grobišča se štejejo za vojna
grobišča po predlogu tega zakona in sicer da so to vojaška
grobišča, grobišča žrtev vojnega nasilja in grobišča po vojni pobitih
oseb, ter kako so vojna grobišča urejena.

Predlog zakona ureja varstvo vojnih grobišč na ozemlju Republike
Slovenije in tudi grobišč umrlih Slovencev v tujini, kjer so pokopani
npr. umrli ujetniki v taboriščih, padli borci raznih odporniških gibanjih
in umrli izgnanci.

Vojna grobišča so grobišča, kjer so pokopani posmrtni ostanki
oseb, ki so umrle v vojni ali vojaški agresiji pri opravljanju vojaških
ali drugih dolžnosti za cilje obrambe ali varnosti Republike Slovenije.
Za določitev, katere so te umrle osebe, se uporablja zakon o
vojnih veteranih. Vojna grobišča so tudi grobišča umrlih pripadnikov
tujih armad.

Vojna grobišča so opredeljena tudi po vrstah, pri tem da so grobovi
na javnih pokopališčih ali posamični grobovi, ki ležijo izven javnih
pokopališč, iz varstva izključeni, če za te grobove skrbijo družinski
člani pokopanih.
Poleg vojnih grobišč, to je prostorov, kjer so pokopani posmrtni
ostanki oseb, kijih obravnava predlog zakona in so lahko urejeni
kot pokopališča, grobnice in kostnice vseh vrst, ureja predlog
zakona tudi pojem spominskega prostora. Z opredelitvijo tega
pojma so varovani vsi prostori, kjer so včasih bili pokopani
posmrtni ostanki umrlih oseb, pa so jih prekopali, na mestu
dogodka pa so ohranjena spominska obeležja, kakor tudi vsi tisti
prostori, kjer je do smrti prišlo in je mesto označeno s spominskim
obeležjem.

Grobišča žrtev vojnega nasilja so grobišča med vojno ali vojaško
agresijo umrlih oseb, ki so umrle zaradi nasilnih dejanj ali prisilnih
ukrepov okupatorja ali agresorja ali njunih sodelavcev. Krog oseb
se določa ob uporabi zakona o žrtvah vojnega nasilja.
Grobišča žrtev vojne so tudi grobišča po vojni pobitih oseb, ki so
jih zaradi njihovih političnih, Ideoloških ali religioznih opredelitev
ter sodelovanja z okupatorjem aH iz drugih razlogov v nasprotju z
načeli ter pravili pravne države po obsodbi ali brez sodnega
postopka usmrtili oziroma pobili organi ali predstavniki oblasti,
vojaške enote ali vojaške osebe ne glede na status iri nacionalno
pripadnost žrtve vojne.

Zaradi nujnosti fizične razmejitve varovanega območja od
preostalega zemljišča je v predlogu zakona določeno območje
vojnega grobišča, ki zajema prostor za pokop posmrtnih ostankov
umrlih oseb, nagrobno znamenje in zemljišče, ki je potrebno za
vzdrževanje, urejanje in obnovo.

^.a oboroženo agresijo na Republiko Slovenijo se šteje tudi
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Predlog zakona obvezuje ministra, da pred izdajo dovoljenja
ponudi najožjim družinskim članom možnost prekopa posmrtnih
ostankov umrle osebe v družinski grob. Javni interes za prekop
ali izkop je izkazan na primer če je potrebna identifikacija
pokopanih posmrtnih ostankov oseb, zaradi sanitarnih razlogov,
prestavitve grobišč zaradi izgradnje infrastrukturnih objektov in v
podobnih primerih. Izjava najožjih družinskih članov pa ni potrebna
v primeru izkopa ali prekopa posmrtnih ostankov umrlih
pripadnikov tujih armad, ko se uporabljajo določila mednarodnih
konvencij oziroma meddržavnih sporazumov.

S sprejemom zakona se olastninijo objekti na vojnih grobiščih ter
postanejo lastnina države.
2. Varstvo voinih grobišč
Varstvo vojnih grobišč je v celoti v državni pristojnosti, izvedba
pa je zaupana ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
saj izvaja to ministrstvo že tudi dejavnost varstva vojnih veteranov
in žrtev vojnega nasilja.
Zaradi svoje predstavniške vloge sodelujejo pri zagotavljanju
varstva vojnih grobišč v tujini tudi diplomatska in konzularna
predstavništva Republike Slovenije. Takšno zagotavljanje varstva
pomeni sodelovanje pri pomembnih svečanostih, zagotovitev
prenosa sredstev, zagotovitev interesa države in državljanov
glede varstva grobišč oziroma grobov do tuje države in podobno.

Predlog zakona predpisuje poseben varstveni režim na vojnih
grobiščih oziroma določa, katera dejanja so prepovedana na vojnih
grobiščih.
Kot najemnik iz prvega odstavka 22. člena se šteje podpisnik
najemne pogodbe s pristojnim državnim organom.

Predlog zakona določa tudi obseg varstva in sicer opredeljuje kot
njegove sestavne dele urejanje, s čimer je mišljena tako prva
ureditev ob pokopu, kakor tudi vse druge ureditve, vzdrževanje,
to je redno vzdrževanje ter varstvo pred naravnimi nesrečami, in
obnovo, ki je potrebna zaradi staranja objektov pa tudi zaradi
nerednega vzdrževanja.

Varstvo vojnih grobišč se praviloma financira iz državnega
proračuna, možne pa so tudi druge oblike pridobivanja sredstev,
kakor tudi prispevki v naravi in v prostovoljnem delu.

Zaradi ohranjanja spomina in pietete do pokopanih se za varstvo
vojnih grobišč štejejo tudi počastitvene slovesnosti in vsakoletno
polaganje vencev na določenih vojnih grobiščih v Sloveniji in tujini.

Predlog zakona predvideva tudi posredno financiranje, ker določa,
da država ne plačuje najemnin in drugih dajatev zaradi uporabe
javnega zemljišča, na katerem je vojno grobišče.

V predlogu zakona je uvrščena tudi določba, ki ureja način
označevanja vojnih grobišč v skladu z mednarodnim pravom,
konvencijami in prakso nekaterih drugih demokratičnih držav
(Luksemburg, Francija). To je tako, da je grob vedno mogoče
najti. V variantni rešitvi je predlagano, da označbe na vojnih
grobiščih vsebujejo tudi določeno besedilo posvetilne narave.

Posamezna vojna grobišča so varovana po predpisih o grobiščih
in tudi po zakonu o naravni in kulturni dediščini. Zaradi ekonomične
porabe državnih sredstev je predvideno, da prispevata sredstva
za varovanje takih objektov tako ministrstvo, pristojno za vojne
veterane in žrtve vojnega nasilja, kakor tudi ministrstvo, pristojno
za kulturno dediščino.

Minimalni standard varstva, ki ga določa predlog zakona, velja za
vsa vojna grobišča razen za grobišča, kjer so pokopani padli
pripadniki tujih armad. Ta se urejajo v skladu z mednarodnimi
obveznostmi oziroma na podlagi meddržavnih dogovorov.

5. Evidence

4. Financiranje varstva grobišč

Predlog zakona predvideva vodenje vrste evidenc, ki so potrebne
zaradi opravljanja nalog varstva. Že po dosedanjih zakonih so
vzpostavljene določene evidence, ki pa jih bo potrebno poenotiti
in urediti.

Urejanje, vzdrževanje in obnovo vojnih grobišč lahko opravlja
ministrstvo samo ali pa opravljanje dejavnosti varstva poveri za
to usposobljenim pravnim ali fizičnim osebam. Varstvo v
zmanjšanem obsegu ali le na določenem območju lahko opravljajo
tudi lokalne skupnosti, društva ali druge organizacije na podlagi
pogodbe ali predhodnega soglasja ministrstva. Nad opravljanjem
dejavnosti varstva vojnih grobišč izvaja strokovni nadzor
ministrstvo.

Z določitvijo prekrškov so sankcionirana ravnanja na vojnih
grobiščih, ki so v nasprotju z določili tega zakona. V skrajnem
primeru zakon dopušča odvzem lastninske pravice na zemljišču
po določbah predpisov, ki urejajo razlastitev.

Vlada Republike Slovenije določi program varstva vojnih grobišč.
Na podlagi tega ministrstvo določi izvedbeni program varstva
vojnih grobišč ob upoštevanju državnega in kulturno zgodovinskega pomena in tudi možnosti vključitve teh objektov v kulturne,
infrastrukturne, turistične in druge dejavnosti.

7. Prehodne in končne določbe
Vojna grobišča so po prehodni določbi tudi že obstoječa (povojna)
grobišča vojaških oseb, ki so umrle pri opravljanju vojaške službe.
Razlog za tako rešitev je v objektivni odgovornosti države za
nastalo smrt, saj je do nje prišlo zaradi opravljanja vojaške službe.
Med vojna grobišča pa jih uvršča predvsem status vojaške
osebe, ki je tam pokopana.

3. Varstveni režimi
Za lastnike zemljišč, na katerih so vojna grobišča, veljajo bistvene
omejitve. Na svojem zemljišču so zaradi izkazanega javnega
interesa dolžni trpeti obstoj grobišč in zagotavljati dostopnost do
grobišč, tudi z dovolitvijo poti preko svojega zemljišča.

Zaradi omejitev lastninske pravice so lastniki zemljišč, na katerih
so vojna grobišča, in zemljišč preko katerih so vojna grobišča
dostopna, upravičeni do nadomestila, ki ga predvideva predlog
zakona v obliki oprostitve plačevanja davka iz kmetijstva, ta
določba pa velja le do sprememb na področju davčne politike oz.
sprememb zakona o dohodnini.

Zaradi posebnega pomena in varstva teh zemljišč ima država
predkupno pravico pri nameravani prodaji oziroma je državi dana
možnost odkupa zemljišča.
Za vsak izkop ali prekop posmrtnih ostankov oseb, ki jih
obravnava predlog zakona, je potrebno dovoljenje ministra.

2. marec 1998

Za izdajo podzakonskih predpisov je predviden šest mesečni
rok ter je do takrat podaljšana veljavnost obstoječih podzakonskih
predpisov.
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IV. PRIMERJALNO PRAVNI PRIKAZ
UREDITVE V DRUGIH DRŽAVAH

-

1. Mednarodna ureditev

-

Zaradi svojega pomena v mednarodnih odnosih je področje, ki ga
ureja la zakon že zelo dolgo predmet mednarodnega
sporazumevanja. Zgodovina sporazumnega urejanja teh vsebin
sega v obdobje pred prvo svetovno vojno, ko so ob prelomu
stoletja s Haaškimi mirovnimi pogodbami urejevali dolžnosti
vojskujočih se držav do pokopa padlih vojakov.

-

Sedanja ureditev se pretežno navezuje na Ženevske konvencije,
ki urejajo zaščito žrtev vojne.

ki so umrli v pregnanstvu v obdobju od 1. septembra 1939 do 8.
maja 1945 ali med pregonom ali begom do 31. marca 1952,
grobovi Nemcev, ki so bili deportirani v času od 1. septembra
1939 in so med deportacijo ali eno teto po deportaciji umrli zaradi
posledic zdravstvenih poškodb, ki so jih pri tem utrpeli,
oseb, ki so umrle v obdobju od 1. septembra 1939 do 8. maja
1945 v koncentracijskih taboriščih pod nemško upravo,
oseb, ki so bile v obdobju od 1. septembra 1939 do 8. maja
odpeljane na delo na ozemlje nemškega rajha ali so bile proti
svoji volji zadržane na tem ozemlju in so umrle v tem obdobju,
grobovi tujcev, ki so bili sprejeti v zbirne centre katere od priznanih
mednarodnih organizacij za begunce in so umrli v teh centrih ali
po premestitvi v bolnišnico v obdobju od 9. maja 1945 do 30.
junija 1950.

Da imajo status grobov žrtev vojne in terorja, morajo vsi ti grobovi
ležati na ozemlju, za katerega velja ta zakon.

Te konvencije so naslednje: Ženevska konvencija za izboljšanje
položaja ranjencev in bolnikov oboroženih sil v vojni, Ženevska
konvencija za izboljšanje položaja ranjencev, bolnikov in
brodolomcev oboroženih sil na morju, Ženevska konvencija o
ravnanju z vojnimi ujetniki, Ženevska konvencija za zaščito civilnih
oseb v času vojne ter oba Dodatna protokola k Ženevskim
konvencijam o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopadov
ter o zaščiti žrtev oboroženih spopadov, ki nimajo mednarodnega
značaja.

Vsi ti grobovi imajo po zakonu pravico do trajnega obstoja.
Vsakokratni lastnik zemljišča, ki je obremenjeno s tem javnim
bremenom, mora spoštovati obstajanje groba in dovoliti dostop
do groba ter vse ukrepe in dejanja za njegovo ohranitev. Javno
breme ima prednost pred drugimi javnimi ali privatnimi pravicami
na zemljišču.

Ženevske humanitarne konvencije obvezujejo vse države
podpisnice, tudi Republiko Slovenijo, da ubite in umrle pripadnike
tujih oboroženih sil, internirance in vojne ujetnike dostojno
pokopljejo, da so njihovi grobovi spoštovani, razporejeni po
možnosti po državljanjstvu, redno vzdrževani in tako označeni,
da jih je mogoče vedno najti, kot tudi, da po sklenitvi pogodbe o
miru sprti stranki izmenjata sezname grobov. Obveznost
zaznamovanja in urejanja grobišč tujih armad je jasno določena,
način urejanja in vzdrževanja pa ni predpisan in ga zainteresirane
države urejajo sporazumno.

Država izplača lastnikom obremenjenega zemljišča, ki imajo zaradi
obstoja javnega bremena premoženjsko škodo, odškodnino v
denarju. Odškodnina se odmeri glede na zmanjšano ali izgubljeno
vrednost uporabe zemljišča zaradi grobov, pri čemer sta odločilna
stanje in način izkoriščanja zemljišča v času, ko je bilo uporabljeno
za grobove. Višina odškodnine se lahko določi tudi z uporabo
drugih v zakonu določenih meril. Praviloma se odškodnina plačuje
v letnih zneskih, možno pa je tudi plačilo odškodnin v enkratnem
znesku, ko gre za odpravnino, ki se določi v višini 20-kratnega
letnega zneska odškodnine. Lastnik nima pravice do odškodnine,
če javno breme le nebistveno prizadeva izkoriščanje zemljišča
ali če so bili plačani stroški za pridobitev zemljišča.

2. Ureditve po posameznih držpvgh

V zakonu je tudi podana zakonska predpostavka, kdaj se škoda
šteje za nebistveno.
V zakonu je določena obveznost države, da mora prevzeti v
svojo last zemljišče, kjer je uporaba zemljišča zaradi obstoja
groba prekomerno otežena. Lastnik lahko zahteva od države, da
prevzame celotno zemljišče ali le njegov del. Ta ugodnost po
zakonski opredelitvi ne velja za pravne osebe javnega prava.

2.1. Nemčija
Nemčija je sprejela Zakon o vzdrževanju grobov žrtev vojne in
terorja (zakon o grobovih) 11. 2.1993.
Zakon opredeljuje območje uporabe tako, da definira grobove
žrtev vojne in terorja kot grobove:
- oseb, ki jih kot take določa zakon o vzdrževanju vojaških grobov
iz svetovne vojne, sprejet 29. decembra 1922,
- oseb, ki so padle v času od 26. avgusta 1933 do 31. marca
1952 med vojaško ali vojaški podobno službo ali so se smrtno
ponesrečile ali umrle za posledicami zdravstvenih poškodb, ki
so jih utrpele v tej službi, dalje grobovi oseb, ki so umrle med
vojnim ujetništvom do 31. marca 1952 ali eno leto po prenehanju
vojnega ujetništva,
- grobovi civilnih oseb, ki so umrle v obdobju od 1. septembra
1939 do 31. marca 1952 zaradi neposrednega dejstva vojne ali
za posledicami zdravstvenih poškodb, ki so jih utrpele zaradi
neposrednega dejstvovanja vojne,
- oseb, ki so izgubile življenje kot žrtve nacionalsocialističnega
nasilja od 30. januarja 1933 ali umrle za posledicami tega nasilja
do 31. marca 1952,
- oseb, ki so zaradi ukrepov, ki so v nasprotju s pravno državo,
umrle kot žrtve komunističnega režima ali utrpele zdravstvene
poškodbe, zaradi katerih so umrle eno leto po prenehanju teh
ukrepov,
- grobovi pregnancev po 1. členu zveznega zakona o pregnancih,
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Zakon opredeljuje vzdrževanje grobov kot ureditev, vzdrževanje
in oskrbovanje, ki se izvaja na podlagi vzpostavljenih seznamov
obstoječih grobov.
Premestitev grobov je možna samo s soglasjem pristojnega
deželnega organa, ker sodi vzdrževanje v pristojnost posameznih
nemških dežel. Zakon določa, da je potrebno umrle ponovno
pokopati v skupinskem grobu v zaključenih grobiščih, ki so lahko
pokopališča oziroma oddelki nekega pokopališča.
Zakon vsebuje tudi določbe o obvezni vrnitvi predmetov umrlih
ter o izkopu umrlih zaradi identifikacije.
Določbe tega zakona ne vplivajo na pravico umrlega oziroma
njegovih sorodnikov o določitvi kraja in načina pokopa.
Zaradi uporabe zakonskih določil je posebej določeno, kdaj imajo
ti grobovi status privatno oskrbovanih grobov. Mišljeni so tisti
grobovi, katerih oskrbovanje so prevzeli sorodniki umrlega. Dežela
pa vedno lahko s soglasjem sorodnikov prevzame vzdrževanje
privatno oskrbovanega groba. Soglasje ni potrebno, če sorodniki
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Pri posameznih skupinah umrlih oseb je podana alternativna
obveznost države le v primeru, če za grobove ne poskrbijo svojci
umrlih. Določeno je tudi, da svojci nimajo pravice zahtevati trupel,
za katerih dokončen pokop je poskrbela država.

niso znani in bi bili potrebni nesorazmerno visoki upravni stroški,
da bi jih ugotovili.
Ker gre za deljene pristojnosti je natančno opredeljeno, katere
stroške nosi zveza In katere dežele.

Ureditev pokopa v tujini bo praviloma zaupana organizacijam z
dotičnega ozemlja.

Zakon določa primere, ko se določbe ne uporabljajo za grobove
oseb, ki so navedeni v 1. členu zakona in sicer:
- če se umrlega pokoplje v grob z več prostori (družinski grob ali
nek drug grob), v katerem je že ali je še lahko pokopana oseba,
katere grob ne sodi med grobove v 1. členu,
- če se sorodniki ne strinjajo, da bi dežela prevzela v vzdrževanje
privatno oskrbovani grob, ali se o tem ne izjasnijo v času, ki so
ga imeli na voljo.

Zakon posebej določa, da so na nacionalnem ozemlju postavljena
vojaška grobišča (pokopališča, kostnice In svetišča) z vsemi
prltiklinaml vred del državnega premoženja. Po predhodnem vpisu
v inventar državnega premoženja jih komisar zaupa v
vzdrževanje in varstvo občinam.
2.3. Avstrija

2.2. Italija

Avstrija je uredila področje varovanja vojaških grobišč z Zveznim
zakonom o oskrbi grobov vojakov iz prve in druge svetovne
vojne, ki ga je sprejela 7. julija 1948.

Italija je z zakonom, ki gaje sprejela 12. junija 1931 uredila varstvo
posmrtnih ostankov italijanskih vojakov, ki so umrli zaradi vojne
med 24. majem 1915 in 31. oktobrom 1920. Njihovi posmrtni ostanki
se bodo za vedno hranili na pokopališčih in v kostnicah. Zakon
torej predvsem ureja varstvo vojaških pokopališč, ki se nahajajo
v Italiji, velja pa tudi za varstvo pokopališč in grobov italijanskih
vojakov v tujini.

Zakon določa, da se bodo vojaški grobovi na ozemlju Avstrije
stalno vzdrževali na primeren in dostojanstva vreden način.
Zakon zavezuje lastnika zemljišča, na katerem so takšni grobovi,
da grobove pusti takšne kot so, da so vedno dostopni in da
dopusti vse ukrepe, ki so namenjeni vzdrževanju grobov. Ta
obveznost je javna obveznost in ima prednost pred vsemi javnimi
in zasebnimi pravicami, ter za njen obstoj ni potreben vpis v
zemljiško knjigo.

Za opravljanje teh nalog je pooblaščen visok vladni komisar, ki
lahko tudi poskrbi za ukinitev tistih vojaških pokopališč ali oddelkov,
ki zaradi svojega položaja ter tehničnih in drugih razlogov, ne
nudijo možnosti za trajno ureditev. Posmrtni ostanki pokopanih na
ukinjenih pokopališčih se prenesejo v druge kostnice in za to
posebej urejene kraje.
•

Prekop je možen zaradi posebnih razlogov, če gre za javni interes
in če je na drugih krajih zagotovljeno dostojanstva vredno zadnje
počivališče za posmrtne ostanke umrlih oseb.
Definicija vojaških grobov se zopet veže na pokop določenih
umrlih oseb v te grobove in ti so naslednji:
- grobovi vseh oseb, ki so bile pokopane na zveznem ozemlju po
28. juliju 1914, ki so ob svoji smrti bile bodisi pripadniki oboroženih
sil nekdanje avstro-ogrske monarhije, grobovi države, ki ji je
bila v svetovni vojni zaveznica ali sovražnica ali pa je bila ena
od oboroženih sil,
- grobovi vseh oseb, ki so bile pokopane na zveznem ozemlju po
1. septembru 1939, ki so ob svoji smrti bile bodisi pripadniki
oboroženih sil držav udeleženk v vojni ali pa so se borile na
njihovi strani,
- grobovi tistih oseb, ki so bile pokopane na zveznem ozemlju po
zgoraj navedenih datumih kot vojni ujetniki ali kot civilni
internlrancl ali kot drugi udeleženci vojne ali žrtev teh vojn.

Pokop trupel zavezniških ali nekdanjih sovražnih vojsk se ureja
na podlagi določil mirovnih sporazumov.
Uveljavljen je princip varovanja, pri katerem država dokončno
urejena vojaška grobišča dodeli v trajno vzdrževanje in varstvo
občinam, kjer se grobišča nahajajo. Za vzdrževanje zagotavlja
država občinam celotno ali delno povračilo stroškov. Občine
morajo skrbeti tudi za varstvo vojaških grobov na civilnih
pokopališčih ter za to lahko dobijo od države denarno pomoč.
Po drugi svetovni vojni je bil sprejet zakon, ki je dopolnil že
veljavnega, In sicer 9. januarja 1951. Dodatno določa obveznosti
v zvez! z varstvom grobišč in jih opredeljuje kot obveznost popisa,
zbiranja, začasnega in naknadnega dokončnega pokopa trupel:
- Italijanskih vojakov in vpoklicanih, umrlih zaradi vojne od 10.
junija 1940 do 15. aprila 1946 bodisi v domovini ali zunaj nje,
vendar pod pogojem, da je bilo za vpoklicane ob dodelitvi vojne
.pokojnine njihovim družinskim članom, ugotovljeno, da so umrli
v vojni,
- vojakov in civilistov, umrlih po 10. juniju 1940 v ujetništvu ali
Internaciji,
- partizanov in domoljubov, umrlih po 8. septembru 1943 v
osvobodilnem boju,
- vseh civilistov, umrlih po 8. septembu 1943 kot talci ali zaradi
represallj,
- trgovskih mornarjev, umrlih zaradi vojne v obdobju od 10. junija
1940 do 15. aprila 1946.

Podobno vsebino glede pravnih Institutov ima tudi Zvezni zakon o
oskrbi In varstvu vojaških grobov in spomenikov iz druge svetovne
vojne za pripadnike zaveznikov, Združenih narodov in za žrtve
boja za svobodno, demokratično Avstrijo In žrtve političnega nasilja,
ki je bil sprejet 7. julija 1948.
Grobovi pripadnikov zavezniških vojsk, pripadnikov ZN, ki so
padli v boju za osvoboditev Avstrije, kot tudi vseh drugih žrtev, ki
so padle v boju za svobodno, demokratično Avstrijo In, ki so na
ozemlju Avstrije, se stalno oskrbujejo. Enako se obravnavajo
grobovi pripadnikov zavezniških sil, ZN in žrtev boja za svobodno,
demokratično Avstrijo in žrtev političnega pregona, ki so umrli kot
vojni ujetniki, kot civilni internlrancl, kot delavci na prisilnem delu
ali kot zaporniki v koncentracijskih taboriščih ali zaporih in so
pokopani na ozemlju Avstrije.

V pristojnosti generalnega komisarja je tudi skrb za:
- celovito ureditev vojaških pokopališč, na katerih so pokopani
italijanski vojaki tako doma kot v tujini,
- za pokop italijanskih vojakov, ki so se vojskovali v okviru
oboroženih sil v službi takolmenovane italijanske socialne
republike in so umrli zaradi vojne,
- za začasen pokop vojakov, ki so se vojskovali v okviru
oboroženih sil ZN in so umrli v Italiji, kakor tudi za pokop
sovražnikovih vojakov v smislu določil Ženevskih konvencij.
2. marec 1998

Zakon vsebuje tudi generalno razglasitev vseh v zakonu določenih
spomenikov, pomnikov in obeležij na dogodke za spomenike v
smislu zakona o varstvu spomenikov.
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ških,. .. vojakov, ki se nahajajo na francoskih državnih pokopališčih.
Francija je brez podpisa konvencije in brezplačno prevzela tudi
obveznosti za vzdrževanje grobov tujih borcev, ki so se prišli
bojevat na njeno stran.

Kazenske določbe se nanašajo predvsem na kvalificirano obliko
kaznivega dejanja, ko gre za poškodovanja objekta grobišča
zaradi politične sovražnosti. Predvidene kazni so zelo visoke, od
enega do pet let zapora, za tujce pa je predviden izgon.

Kadar pa gre za francoske vojaške grobove, je potrebno
razlikovati med:
- Francoskimi pokopališči v tujini; grobovi francoskih borcev, ki
so padli v vojni, se nahajajo v 58 različnih državah. Francija
zagotavlja njihovo vzdrževanje oz. stroške tega vzdrževanja.
- Državnimi pokopališči, občinskimi pokopališči; v Franciji je bila
večina grobov francoskih borcev zbrana na državnih
pokopališčih, ostali grobovi pa ležijo na občinskih pokopališčih.
Državna pokopališča so tista, ki so neodvisna od civilnih
pokopališč in ki so bila oblikovana posebej za pokop borcev,
"umrlih za Francijo". Ta pokopališča sodijo v francosko državno
posest.

2.4. Francija
Vojaški grobovi, ki so pod državnim varstvom, se nahajajo bodisi
na pokopališčih, ki so jih ustanovili posebej v ta namen (to so
državna pokopališča) ali na občinskih pokopališčih. Pomembno
pa je dejstvo, da Francija vzdržuje samo grobove francoskih
vojakov in da so na francoskem ozemlju vojaški grobovi
pripadnikov različnih narodov, status katerih pa ni enak.
Francija je z več državami podpisala dvostranske sporazume,
po katerih jim daje brezplačno in za zmeraj na razpolago zemljišča
za ureditev vojaških pokopališč. Takšno konvencijo je podpisala
z Veliko Britanijo, z ZDA, z Italijo in z ZRN. Vojaška pokopališča,
na katerih so pokopani borci iz teh držav, se vzdržuje na stroške
istih držav. Hkrati pa je francosko Ministrstvo za nekdanje borce
zadolženo za vzdrževanje grobov nemških, italijanskih, ameri-

Za vzdrževanje francoskih vojaških grobov tako v Franciji kot v
tujini je pristojno Ministrstvo za nekdanje borce. To ministrstvo pa
nima nobenih pristojnosti glede grobov tujih borcev, ker njihovo
vzdrževanje rešujejo s sporazumi.
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OBRAZLOŽITEV

POTEKA

PROOČITVE

AVTOCESTE

MARIBOR

-

ODSEKU

LENART

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

Vlada Republike Slovenije je na 48. seji dne 5/2-1998 sprejela:
- OBRAZLOŽITEV PROUČITVE VARIANT POTEKA AVTOCESTE NA ODSEKU MARIBOR - LENART,
ki jo pošilja v predhodno obravnavo na podlagi četrte alinee
drugega odstavka 45. a člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/94, 37/85 in 29/86 ter
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97).

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,
- Jože NOVAK, direktor Urada Republiko Slovenije za
prostorsko planiranje.

v skladu s četrto alineo drugega odstavka 45.a člena določi, da
mora izdelovalec lokacijskega načrta izdelati in proučiti variante
poteka avtoceste, Vlada RS pa jih predloži Državnemu zboru RS
v predhodno obravnavo.

OBRAZLOŽITEV
PROUČITVE VARIANT POTEKA
AVTOCESTE NA ODSEKU MARIBOR LENART
1. faza priprave lokacijskega načrta za
odsek avtoceste Maribor - Lenart

Minister za promet in zveze je dne 20.1.1995 podal utemeljen in
dokumentiran predlog za pripravo lokacijskega načrta za odsek
avtoceste Maribor - Lenart. Na podlagi predloga ministra za promet
in zveze je minister za okolje in prostor dne 6.8.1996 določil
program priprave lokacijskega načrta za odsek avtoceste
Maribor - Lenart, dne 12.1.1998 pa spremembe in dopolnitve le tega.

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA
NAČRTA
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) v prvem odstavku 45.a člena določa, da se
priprava lokacijskega načrta začne na podlagi utemeljenega in
dokumentiranega predloga ministra, v čigar delovno področje
spada avtocesta, v drugem odstavku 45.a člena pa določa, da
na podlagi predloga iz prvega odstavka minister pristojen za
prostor določi program priprave lokacijskega načrta, v katerem,
2. marec 1998

NA

VARIANT

2. POSTOPEK PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
2.1. Opredelitev variant
V predlogu ministra za promet in zveze je bila dana pobuda za
izdelavo lokacijskega načrta za odsek avtoceste Maribor - Lenart.
Predlog je bil dokumentiran z izdelano študijo variant, ki jo je
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izdelal BPI Maribor, št. proj. 89, marec 1994.
Variante poteka avtoceste med Mariborom in Lenartom, predvsem
pa mesto razcepa avtoceste proti Madžarski meji so bile v letu
1994 in 1995 proučevane v Študiji variant poteka avtoceste na
območju Dravskega avtocestnega vozlišča, ki jo je v sklopu
priprave lokacijskega načrta za odsek avtoceste Fram - Pesnica
izdelalo podjetje URBIS d.o.o. Maribor. Na podlagi sinteznega
vrednotenja je bilo ugotovljeno, da so variante z razcepom južno
od Drave nesprejemljive, in da so ustreznejši poteki avtoceste po
Pesniški dolini z razcepom severno od Drave. Predlog o izhodiščni
točki severno od Drave, je obravnavala Vlada RS na seji, dne
27.7.1995, v predhodni obravnavi pa jo je obravnaval in potrdil
tudi Odbor za infrastrukturo in okolje Državnega zbora, dne
25.9.1996.
Na podlagi obeh predhodno izdelanih študij in sprejetih odločitev
je bilo določeno, da se v primerjalno študijo variant v sklopu priprave
lokacijskega načrta za avtocestni odsek Maribor - Lenart vključijo
variante: severna varianta, južna varianta in varianta s prehodom
iz južne v severno. Zaradi podrobnejših geoloških raziskav in
mnenj recenzentov je bila v študijo naknadno vključena še varianta
S4N.
Navedene variante so podrobneje predstavljene v priloženem
gradivu.

podlagi kartografske dokumentacije v merilu 1:25000 in v merilu
1: 5000. Grafični prikazi, ki so sestavni del Primerjave variant pa
so, zaradi boljše preglednosti, izdelani v merilu 1:25000 in
pomanjšani.
Primerjava variant poteka avtoceste na odseku Maribor - Lenart
je izdelana v naslednji vsebini:
- tekstualni del z grafičnimi prikazi v M 1:25000 in pomanjšani;
- uvod
- opis variant in območja obdelave
- primerjava variant po posameznih skupinah kriterijev
- zaključek
- idejne zasnove tras kot osnova za izdelavo programske
zasnove za Izbrano varianto v M 1:5000;
- skladnost variant s prostorskimi sestavinami planskih aktov
občin, po katerih prostoru potekajo.
Variante so bile med seboj primerjane po naslednjih vsebinskih
sklopih: vplivi na regionalni in urbani razvoj, prometno tehnični in
varnostni kriteriji, vplivi na okolje in prometno ekonomski kriteriji
ter družbena sprejemljivost.
V fazi analiz in vrednotenja so bile s strani ministrstev, pristojnih
za zavarovana območja, pridobljene smernice za proučitev variant, prav tako pa so bile z obravnavanimi variantami seznanjene
tudi vse občine in krajevne skupnosti, pridobljena so bila njihova
stališča, mnenja in interesi.

2.2. Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih
planskih aktov

Na osnovi primerjave variant poteka avtoceste med Mariborom
in Lenartom je bila opredeljena kot najbolj sprejemljiva varianta
S4N.
V tako opredeljenem poteku avtoceste gre za najkrajše prečkanje
gričevja in vzdolžnega profila Pesniške doline in za sprejemljiv
potek med naseljem Pernica in akumulacijskim jezerom.
Ohranjene so tudi glavne značilnosti geomorfološke in krajinske
strukture prostora. Med obravnavanimi je varianta S4N tudi
finančno najbolj sprejemljiva.
Investicijska vrednost znaša:
- severna varianta
13.203 mio SIT,
- južna varianta
14.962 mio SIT,
- varianta s prehodom iz J v S
16.786 mio SIT,
- S4N varianta
•«•"38H
9.757 mio SIT.
Glede na ocenjeno višino investicije je najbolj ugodna varianta
S4N. Sledi ji severna varianta, ki je za okoli 35% dražja, južna
varianta je za 53% dražja in varianta s prehodom iz južne v
severno, ki je dražja za 72%. (Elaborat Gradbeno - tehnično,
prometno in ekonomsko vrednotenje variant potaka avtoceste
na odseku Maribor - Lenart, po naročilu DARS d.d. sta elaborat
izdelala DDC d.o.o. in in LINEAL d.o.o. v oktobru 1997)
Investicijska vrednost variant je izračunana po cenah iz decembra
1996.

Proučevane variante so skladne z Republiškimi prostorskimi
planskimi akti, ki so bili sprejeti z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 72/95).
Proučevane variante potekajo po prostoru občin Maribor, Pesnica
in Lenart. Vse variante zahtevajo v določenem obsegu spremembe
in dopolnitve prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov občin
in sicer:
• Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986 - 2000
(Medobčinski uradni vestnik št.1/86, 16/87, 19/87, 7/93, 8/94,
5/96. 6/06),
• Družbeni plan mesta Maribor za obdobje 1986 - 1990 (MUV št.
10/86, 20/88, 22/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92, 7/93, 8/94. 5/
96, 6/96,
• Dolgoročni plan občine Maribor - Pesnica za obdobje 1986 2000 (MUV št. 4/86 in 6/88),
• Družbeni plan občine Maribor - Pesnica za obdobje 1986 - 1990
(MUV št. 1/87),
• Dolgoročni plan občine Lenart za obdobje 1986 - 2000 (Ur. list
SRS št. 42/87 in 24/88 ter Ur. list RS št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/
94, 56/97).
• Družbeni plan občine Lenart za obdobje 1986 - 2000 (Ur. list
SRS št. 42/87, 24/88 ter Ur. list RS št. 3/90, 60/93, 62/94, 56/97).

2.4 Postopek strokovnega usklajevanja glede
predloga najustreznejše trase avtoceste
Primerjava variant je bila posredovana:
- recenzijski komisiji neodvisnih strokovnjakov s področja
prostorskega in prometnega načrtovanja in varstva okolja, ki jo
je imenovalo Ministrstvo za okolje in prostor - Urad RS za
prostorsko planiranje (prof.mag. Vladimir Braco Mušič,
dipl.ing.arh, prof.dr. Martin Lipičnik, dipl.ing.grad. in mag. Jasna
Koblar, dipl.ing.kraj.arh., Judita Strmčnik, dipl.oec.).
- Ministrstvu za promet in zveze
- DARS d.d.
- Ministrstvu za kulturo - Upravi RS za kulturno dediščino,
- Ministrstvu za okolje in prostor - Upravi RS za varstvo narave,
- Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- občinam, po katerih prostoru potekajo proučevane variante
(Maribor, Pesnica, Lenart), z namenom, da vse navedene
inštitucije, posamezni strokovnjaki in občine pripravijo strokovna
mnenja glede najustreznejše trase avtoceste.

2.3. Izdelava Primerjave variant poteka avtoceste na
odseku Maribor - Lenart
Izdelovalec prostorske dokumentacije, podjetje ZUM urbanizem,
planiranje, projektiranje d.o.o. Maribor je pridobilo delo na podlagi
javnega razpisa. Variante poteka tras avtoceste na odseku Maribor
- Lenart so bile na podlagi izdelanih idejnih rešitev v merilu 1:5000
proučene in vrednotene v elaboratu z naslovom "Odsek avtoceste
Maribor - Lenart; Primerjava variant". Študija je bila izdelana v
novembru 1997, številka projekta 1093 - 12/95.
Variante avtoceste so bile proučene v skladu s projektno nalogo
naročnika in na način, ki smiselno upošteva 17. in 31. člen Navodila
o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih
sestavin planskih aktov občin. Zajem podatkov je bil izveden na
poročevalec, št. 18
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Komisija za recenzijo primerjalne študije:
Recenzijska komisija je ocenila primerjavo variant kot ustrezno
strokovno osnovo za izbor variante. V oceni prednosti variante
S4N je bila zlasti poudarjena večja možnost zaščite naselja
Pernica in sprejemljiv poseg v Perniško jezero (sanacije potrebno),
opustitev posega v vizualno zelo izpostavljeno pobočje vzhodno
od Pernice, primernost viaduktov na stiku ravnine in pobočij pod
Močno in pod Poličem. Varianta S4N je po mnenju recenzentov
tudi ugodnejša z vidika uporabnikov, hkrati pa bo tudi krajinsko
sprejemljivejša.

3. PRIPRAVA GRADIVA ZA OBRAVNAVO V ODBORU
ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE DRŽAVNEGA
ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Glede na 1. sklep 5. točke dnevnega reda 33. seje Odbora za
infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS se proučevane
variante avtoceste na odseku Maribor - Lenart uvrščajo v skupine:
a. poteki avtocest, ki ne predstavljajo sprememb In dopolnitev
državnih prostorskih planskih aktov, ki se nanašajo le na
posamezne tehnične elemente poteka avtoceste (posamezni
priključki, dopolnitev programa ob avtocestnem telesu In
podobno), vendar pa samega poteka trase avtoceste ne
spreminjajo,
b. poteki avtocest, ki ne pomenijo spremembe in dopolnitve
državnih prostorskih planskih aktov, predstavljajo pa
spremembo in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov.
c. poteki avtocest, ki predstavljajo spremembo in dopolnitev
državnih prostorskih planskih aktov, ravno tako pa spremembo
in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov.

Ministrstvo za promet in zveze:
Ministrstvo za promet In zveze podpira izbor variante S4N, ki je
ugodnejša tudi po prometno-tehničnih kriterijih.
DARS d.d.:
DARS d.d. na podlagi zaključkov Primerjalne študije poteka tras
AC na obravnavanem odseku soglaša s predlagano varianto.
Ministrstvo za kulturo:
V mnenju Ministrstva za kulturo - Uprave RS za kulturno dediščino
so variante severna, južna in varinta s prehodom iz južne v
severno opredeljene kot nesprejemljive. Dne 23.7.1997 je MOP
UPP posredoval Ministrstvu za kulturo "Dodatek k primerjavi
variant", ki je v primerjavo vključil še varianto S4N in zaprosil, da
poda pisno mnenje glede naknadno proučene variante predlagane
kot najustreznejše. Ker Ministrstvo za kulturo - Uprava RS za
kulturno dediščino mnenja ni posredovalo, se je smatralo, da z
varianto S4N soglaša.

Predlagana varianta avtoceste na odseku Maribor - Lenart S4N
se uvršča v skupino b., torej ne predstavlja sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Republike
Slovenije, predstavlja pa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin občinskih planskih aktov.
Gradivo proučitve variant je za obravnavo na Odboru za
infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS pripravljeno ob
smiselnem upoštevanju 2. sklepa 5. točke dnevnega reda 33.
seje tega odbora. Priloženo gradivo vsebuje vse zahtevane priloge,
pri čemer priloge niso pripravljene za vsako varianto posebej, da
ne bi prišlo do nepotrebnega podvajanja enakih kartografskih
prilog.

Ministrstvo za okolje in prostor - Uprava RS za varstvo narave:
Ministrstvo za okolje in prostor Uprava RS za varstvo narave je
predlagano varianto ocenila kot sprejemljivo s stališča vodnega
gospodarstva ob opozorilu, da bo treba v fazi podrobnejše
obdelave izbrane variante izdelati dodatne strokovne podlage.

Gradivo je pripravljeno na naslednji način:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ne nasprotuje
predlaganemu poteku trase avtoceste na odseku Maribor - Lenart.

• Primerjalna študija variant poteka tras avtoceste na odseku
Maribor - Lenart (ZUM, št. naloge 1093 - 12/95, november
1997) tekstualni in grafični del,
- Skladnost variant s prostorskimi planskimi akti (ZUM, št.
naloge 1093 - 13/95, december 1997)
- Izvleček primerjalne študije variant poteka tras avtoceste
na odseku Maribor - Lenart (ZUM, št. naloge 1093 - 10/95,
november 1997)
• Povzetek primerjalne študije variant poteka tras avtoceste
na odseku Maribor - Lenart (ZUM, št. naloge 1093 - 9/95,
november 1997)

Občine Maribor, Pesnica, Lenart:
Občini Maribor in Pesnica se strinjata z izborom variante S4N.
Občina Lenart se z varianto S4N ne strinja pač pa zagovarja
severno varianto.

2. marec 1998
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IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA
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Gradivo je Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih
javnih financ obravnaval na svoji 9. seji. dne 11.2.1998. Osnova
za razpravo so bile Ključne ugotovitve iz revizijskih poročil sektorja
2 Računskega sodišča Republike Slovenije v obdobju od 1.1.1995
-1.11.1997, za področji Ministrstva za notranje zadeve (v
nadaljevanju MNZ) in Ministrstva za obrambo (v nadaljevanju
MORS). Ključne ugotovitve so sinteza vseh poročil računskega
sodišča za navedeno obdobje pri obeh ministrstvih.

POROČILO

a) Obravnavi Ključnih ugotovitev Iz revizijskih poročil
sektorja 2 Računskega sodišča RS v obdobju od 1.1.19951.11.1997, ki pokriva Področje Ministrstva za notranje
zadeve.

Odbor je obe zadevi zaradi povezanosti problematike obravnaval
skupaj.
Člani odbora in ostali prisotni so poleg osnovnega gradiva, ki ga
je v obravnavo Državnemu zboru poslalo Računsko sodišče
Republike Slovenije, prejeli še osnutek sklepov, ki naj bi jih odbor
sprejel po obravnavi.

b) Obravnavi Ključnih ugotovitev iz revizijskih poročil
sektorja 2 Računskega sodišča RS v obdobju od 1.1.19951.11.1997, ki pokriva Področje Ministrstva za obrambo.
2. marec 1998

1.11.1997,

OBRAMBO.

Na podlagi 136. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije daje Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ
kot matično delovno telo naslednje
k

-

V
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Predsednik odbora je v zvezi z gornjimi navedbami predstavniku
MNZ postavil vprašanje kakšni postopki so bili uvedeni na
ministrstvu za odpravo teh pomanjkljivosti, oz. kateri ukrepi in
sankcije podvzete proti kršiteljem v primeru večjih kršitev, to je
nezakonite, nenamenske ali negospodarne uporabe proračunskih
sredstev, kot Jih ugotavlja računsko sodišče.

Uvodoma je predsednik odbora povedal, da je del gradiva, to
so Ključne ugotovitve Iz revizijskih poročil za področje obrambnega
ministrstva označen z oznako - ZAUPNO (URADNA TAJNOST),
čeprav po njegovi oceni, kakor tudi na podlagi razgovorov s
predstavnico MORS, računskim sodiščem in nekaterimi člani
odbora ne vsebuje podatkov zaupne narave, zlasti pa ne takšnih,
ki bi ob razkritju utegnili ogroziti varnost države oziroma povzročiti
škodljive politične in gospodarske posledice. Zato je pozval
predstavnico MORS, da pove, kakšno je uradno stališče do tega
vprašanja.

Predstavnik MNZ je v svojem odgovoru navedel, da so se
naštete nepravilnosti dogajale v preteklem mandatnem obdobju,
zato o tem vprašanju ne more posredovati odgovora. Seznanjen
je, da so na ministrstvu tiakoj pristopili k odpravi ugotovljenih
nepravilnosti, za bodoče ravnanje'pa povedal, da bo MNZ dosledno
upoštevalo priporočila računskega sodišča. Dodal Je še, da v
celoti podpirajo predlagane sklepe odbora za nadzor proračuna
in drugih javnih financ.

Predstavnica Ministrstva za obrambo, državna sekretarka za
obrambo, je člane odbora seznanila z zaključkom strokovnega
posveta na MORS, kjer so gradivo vsebinsko proučili In ocenili,
da tematsko ne presega ugotovljenih nepravilnosti s področja
javnih financ, zato ni posebnih razlogov za oznako zaupnosti.
Izjavila je, da po pooblastilu MORS oznako zaupnosti s sinteznega
poročila Ključne ugotovitve iz revizijskih poročil sektorja 2
Računskega sodišča Republike Slovenije od 1.1.1995 -1.11.1997,
ki pokriva področje MORS, z dne 2.11.1997, umika.

V splošni razpravi so člani odbora ugotavljali zaskrbljujoče
dejstvo, da so se nepravilnosti dogajale ravno na notranjem
ministrstvu, ki naj bi bilo zgled za odgovorno in neoporečno
ravnanje ostalih, posebej pa so izpostavili vprašanje osebne
odgovornosti, saj je iz poročila razvidno, da je bila večina kršitev
izvedena zavestno. Po izraženem mnenju, je v primerih
utemeljenega suma kaznivega dejanja naloga nadzornega odbora,
ne samo ugotavljanje nepravilnosti in pridobivanje informacij o
izrečenih ukrepih, ampak tudi sprejem sklepa na podlagi katerega
bo odbor v lastni pristojnosti sprožil uvedbo kazenskega postopka
pred javnim tožilstvom.

Predstavnik računskega sodišča se je z umikom oznake
zaupnosti strinjal.
S tem je bila Odboru za nadzor proračuna in drugih javnih financ
omogočena obravnava celotnega gradiva na odprti seji.
V uvodni razlagi je član računskega sodišča, odgovoren za
navedeni področji predstavil pripravljeno gradivo. Ob tem je opozoril
na poseben status obeh ministrstev, ki se izraža v njunem
državotvornem pomenu in zahteva tako specifičen pristop kot
posebno obravnavo. Računsko sodišče si na obeh področjih
prizadeva za celovito, učinkovito in dolgoročno odpravo
nepravilnosti v smislu postopnega približevanja njune organizacije
in delovanja evropskim standardom.

O izvedenih nadzorih personalnih stroškov in materialnega
poslovanja v posameznih pokrajinskih poveljstvih na MORS je
član računskega sodišča izpostavil podobne nepravilnosti kot
so bile ugotovljene na MNZ in pri tem ponovno opozoril, da
precejšnje nepravilnosti pri samem krogotoku dokumentacije,
neažurno knjiženje, dvojno vodenje materialne porabe, nepopolna
dokumentacija pri likvidaciji računov, nepopolno delovanje
notranjih kontrol, neizdelani kriteriji in neustrezna prerazporeditev
sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami pogojujejo
nenamensko in negospodarno porabo proračunskih sredstev.
Podobno stanje razkriva izvršena selektivna revizija na področju
investicij. Nezakonitost, negospodarnost in nenamensko porabo
proračunskih sredstev na tem področju na MORS izkazuje celoten
postopek Izvedbe javnega naročila (prenova vojašnice v Murski
Soboti) od postopka izbire primernih izvajalcev do vidnih odstopanj
pri posameznih obračunskih situacijah, slabega nadzora nad
opravljenimi deli In nenamenske porabe proračunskih sredstev.
Nepravilnosti, od nekorektno izpeljanega javnega razpisa, do
nepretehtane tehnološke rešitve arhiviranja pa so razvidne tudi
Iz revizije nakupa računalniške programske in strojne opreme.

Povedal je, da proračunska poraba na obeh ministrstvih obenem
pomeni relativno visok odliv sredstev Iz državnega proračuna
saj znaša skupni delež obeh ministrstev skoraj 9 % celotnega
proračuna. Nadzor računskega sodišča je v prvi vrsti zajel revizijo
pravilnosti izplačevanja personalnih stroškov, sledil je nadzorni
sklop ocene pravilnosti materialnega poslovanja posameznih
organizacijskih enot In v nadaljevanju še revizija postopkov
javnih naročil in investicijskega vzdrževanja.
V revizijskih postopkih je računsko sodišče ugotovilo številne
nepravilnosti, velja pa poudariti, da sta obe ministrstvi že pristopili
k njihovi odpravi.
Glede izvedenih nadzorov na MNZ je povedal, da je področje
Izplačil plač, drugih osebnih prejemkov In povračil podrobno
razdelano tako v zbirnem, kakor v posamičnih poročilih, zato
opozarja le na na značilne sistemske napake pri beniflciranl dobi,
precejšnje nepravilnosti pri izplačilih na podlagi pogodb o delu,
avtorskih pogodb In pri Izplačilih dnevnic.

Predstavnica MORS je ob tem poudarila, da na področju
normativnega okolja proračunske porabe v prvi vrsti potrebujemo
sistemski predpis, ki bo celovito urejal standardna načela za
izvrševanje proračuna za vse proračunske porabnike in
predstavljal osnovo za Izdelavo kvalitetnih internih organizacijskih
predpisov, kar je, ob ustrezni kadrovski zasedbi, primerna podlaga
za pregledno, gospodarno in zakonito porabo proračunskih
sredstev.

Na področju Izvedene revizije materialne porabe v posameznih
upravnih enotah MNZ so evidentne zlasti nepravilnosti pri spremni
dokumentaciji poslovnih dogodkov (dobavnic, delovnih nalogov),
neažurno evidentiranje poslovnih dogodkov obenem pa
poslovanje izkazuje pomanjkljivo kontrolo, ki ne zagotavlja
usklajenega delovanja v smislu določil zakona o računovodstvu.

Velik korak na normativnem področju proračunske porabe
nedvomno predstavlja zakon o javnih naročilih, ki je nadomestil
zelo pomanjkljivo uredbo o Izvajanju javnih naročil, saj so bile po
ugotovitvah računskega sodišča v času, ko Je še veljala, na tem
področju Izkazane največje nepravilnosti.

Revizija Investicij na MNZ izkazuje večje nepravilnosti: od
nezakonite in negospodarne do nenamenske porabe proračunskih sredstev. Opazna je zlasti nestrokovna priprava In
neustreznost razpisne dokumentacije, več primerov javnih naročil
brez javnih razpisov, nezadosten nadzor nad Izvajanjem del,
neustrezna izvedba obračunov In pomanjkanje dokazov o
dejanski Izvedbi del, plačila za dela, ki niso navedena v osnovnih
pogodbah, uporaba proračunskih sredstev za druge namene itd.
poročevalec, št. 18

V zvezi s tem je navedla, da je strokovna služba obrambnega
ministrstva izdelala predlog Internega organizacijskega predpisa,
ki je v fazi sprejemanja In bo urejeval celotno področje javnih
naročil, jasno opredelil postopke za javno naročanje, odgovornost
posameznih sodelavcev v tem procesu, kakor tudi postopke v
zvezi s prevzemanjem materialov, likvidacijo listin in evidentiranjem
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v poslovnih knjigah. Organizacijski predpis, ki parcialno ureja
postopke za področje gradbenih investicij pa je obrambno
ministrstvo že sprejelo.

Po končani razpravi je Odbor Državnega zbora Republike Slovenije
za nadzor proračuna in drugih javnih financ sprejel naslednje

Na MORS veliko pričakujejo od načrtovanega projekta novega
računovodskega sistema za celotno državno upravo (MFERAC),
ki bo omogočil izboljšanje internih finančno-računovodskih kontrol
in vzpostavil ustreznejšo informacijsko povezavo med
posameznimi porabniki proračuna, oddelkom za nabavo,
oddelkom za plan in analize ter, oddelkom za računovodstvo.
Dodala je, da so pristopili še k internem projektu materialnega
knjigovodstva osnovnih sredstev, ki rešuje problematiko
usklajenosti stanja osnovnih sredstev z glavno knjigo. Projekt bo
predvidoma zaključen do aprila 1998.

UGOTOVITVE, PRIPOROČILA IN
SKLEPE:
1. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ se je
seznanil s Ključnimi ugotovitvami iz revizijskih poročil sektorja
2 Računskega sodišča Republike Slovenije v obdobju od
1.1.1995-1.11.1997, ki pokriva področji Ministrstva za notranje
zadeve Štefanova 2, Ljubljana (v nadaljevanju MNZ) in
Ministrstva za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana (v
nadaljevanju MORS).

V razpravi so člani odbora in vabljeni med drugim obravnavali še
evidence nabav iz sredstev, zagotovljenih na podlagi posebnega
zakona o financiranju temeljnih razvojnih programov na področju
obrambe, pri čemer je bil izražen pomislek, da finančni tokovi pri
posameznih nabavah tečejo mimo ministrstva za obrambo. Po
mnenju predstavnice MORS so bile nabave iz tega programa
evidentirane po navodilu, ki ga predpisuje ministrstvo za finance,
kar je v skladu z določili zakona o izvrševanju temeljnih razvojnih
programov. O morebitnih pomanjkljivostih tega navodila bo imel
odbor priliko razpravljati ob obravnavi poročila računskega
sodišča, ki je pred kratkim zaključilo kontrolo nabav s tega
področja. Povedala je še, da računovodstvo MORS tekoče
evidentira vse poslovne dogodke v zvezi z navedenimi nabavami
v posebni izvenknjigovodski evidenci, ki zagotavlja pregled
deviznih in tolarskih vrednosti nabav in vpogled v njihovo
kronologijo.

2. Odbor ugotavlja, da je računsko sodišče pri notranji
sistemizaciji in izplačilih plač in drugih osebnih prejemkov in
povračil pri MNZ in MORS ugotovilo vrsto nepravilnosti in
nezakonitosti, ki jih je odbor že obravnaval v prejšnjem mandatu
na 28. seji, 29.5.1996 in v tem mandatu pri obravnavi nadzora
plač in drugih personalnih stroškov na 5. seji, 15.10.1997.
Odbor je tako glede specifičnosti obravnavanih ministrstev
(benificirana delovna doba, status pooblaščenih oseb), kot
glede nepravilnosti pri plačah in drugih prejemkih, ki so podobne
kot pri drugih nadzorovanih organih že sprejel ustrezne sklepe
in jih posredoval Vladi Republike Slovenije. Zato o tem ne
sprejema dodatnih sklepov.
3. Odbor ugotavlja, da je Vlada Republike Slovenije za dokončno
ureditev finančnega poslovanja na obeh obravnavanih
ministrstvih na svoji 170. seji, dne 23.11.1995 sprejela vrsto
sklepov glede preobrazbe finančno računovodskih služb
MORS in MNZ. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih
financ v prejšnjem mandatu je gradivo obravnaval na svoji
29. seji, vendar z realizacijo sklepov ni bil seznanjen. Zato
odbor ponovno poziva Vlado, naj ga obvesti kako je omenjeno
problematiko sistemsko rešila oziroma kako jo rešuje.

V nadaljevanju razprave so člani odbora glede ugotovljenih
nepravilnosti pri obeh obravnavanih ministrstvih izrazili še
naslednje ugotovitve, stališča in mnenja:
- izrazili so mnenje, da sistemska neurejenost na področju
proračunske porabe ne more in ne sme biti izgovor za izkazane
napake in kršitve;
- opozarjali so, da mora Vlada, kot predlagatelj zakonov ne samo
sistemsko urediti proračunsko porabo in zagotoviti sprejem
ustreznih zakonskih in podzakonskih aktov, ampak je dolžna v
enaki meri zagotoviti in po potrebi zaostriti osebno odgovornost
odgovornih oseb - kršiteljev v okviru obstoječih predpisov in
institutov nadzora;

4. Odbor ugotavlja, da so najpogostejše nepravilnosti, ki so se
pojavljale ob pregledu finančno materialnega poslovanja MNZ,
napake v knjigovodskem evidentiranju poslovnih dogodkov,
zato predlaga ministrstvu, da sprejme ustrezen pravilnik o
računovodstvu, ki bo določil celoten krogotok knjigovodske
dokumentacije, hkrati pa naj ministrstvo opredeli odgovornost
delavcev pri posameznih delih zastavljenega krogotoka in
vzpostavi celovito interno kontrolo računovodskega sistema.

- postavili so vprašanje, ali nista dolžna računsko sodišče in
parlamentarni nadzorni odbor, kot temeljna nosilca zunanjega
nadzora v državi, poleg ugotovitev o izkazanih nepravilnostih,
opozoril in priporočil za ustreznejše ravnanje in sistemske
rešitve, v primerih ugotovljenih hujših kršitev, škode ali zlorabe
in utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ali prekrška
zagotoviti, da se sprožijo ustrezni postopki proti odgovornim
osebam pravnih oseb ali odgovornim pravnim osebam, ki so to
opustile, kakor tudi postopki za saniranje nastale škode;

5. Odbor ugotavlja, da je planiranje investicijskega vzdrževanja
na MNZ neustrezno, zato prihaja med planiranimi in realiziranimi
izvedbami do velikih odstopanj. Odbor predlaga Upravi za
finančne, planske in investicijske zadeve, da sprejme akt o
planiranju in hkrati zagotovi sprejem večletnega plana, ki bo
predstavljal osnovo za izdelavo letnega finančnega načrta in
določil prioriteto izvajanja investicijskih del na podlagi ažurirane
analize stanja vseh delovnih in pomožnih prostorov, s katerimi
razpolaga MNZ.

- ugotavljali so, da je potrebno nakazano problematiko v smislu
gornjih navedb in za morebitno dopolnitev tez za spremembo
zakona o računskem sodišču in poslovniških določil
sistematično proučiti, opredeliti in definirati;

6. Odbor v zvezi z revidiranimi postopki izvedbe javnih naročil v
MNZ ugotavlja vrsto nepravilnosti in nezakonitosti (strokovna
priprava je bila v večjih primerih brez javnega razpisa, vsebina
objavljenega javnega razpisa ni bila usklajena z razpisno
dokumentacijo, šibko točko je predstavljal tudi nadzor nad
izvajanjem in obračunavanjem del, ugotovljena je bila
nenamenska poraba sredstev). Odbor poziva MNZ, da ga
obvesti na kakšen način in v kakšnih rokih bo realiziralo
priporočila računskega sodišča glede proračunske porabe
na področju investicij.

- sprejeli so delovni sklep, da je potrebno v okviru parlamentarnih
strokovnih služb preveriti kompetenčnost odbora za nadzor
proračuna in drugih javnih financ, da v primeru utemeljenega
suma kaznivega dejanja ali prekrška, ko postopek pregona ni
bil podvzet, sproži ustrezne postopke pred javnim tožilstvom.
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sredstva, terjatve in obveznosti, ločen bilančni izkaz prihodkov
iz lastne dejavnosti itd.

7. V zvezi z izvajanjem javnih naročil na MORS odbor ugotavlja,
da je letno planiranje proračunskih sredstev pomanjkljivo,
revidirani postopki izvedbe javnih razpisov pa poleg
nekorektne in neenotne izpeljave izkazujejo še vrsto
pomanjkljivosti in napak, zato poziva MORS, naj za odpravo
ugotovljenih nepravilnosti uvede standardizacijo operativne
izvedbe in obrazcev za izvedbo javnih naročil.

11. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ naproša
Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo in
Ministrstvo za finance - Službo za proračunsko inšpekcijo,
naj posredujejo odboru popoln vsebinski in številčni pregled
vseh ukrepov in postopkov, to je

8. Odbor ugotavlja, da rezultati opravljene selektivne revizije
postopkov prenove vojašnice v Murski Soboti (MORS, PPSV
Murska Sobota) izkazujejo vrsto nepravilnosti od nezakonitosti in negospodarnosti do nenamenske uporabe sredstev.
Ministrstvo za obrambo naj odbor seznani z ukrepi, ki jih je
sprejelo, oziroma jih še namerava sprejeti zaradi kršitev
predpisov, ki so razvidne iz poročila računskega sodišča.

-

9. Za izboljšanje dela kontrolnih organov odbor predlaga MORS
naj:

ki so bili sprejeti proti odgovornim osebam na MNZ irt MORS
za revidirano obdobje od 1.1.1995 - 1.11.1997, v zvezi s
storjenimi nezakonitostmi in nepravilnostmi, ki jih ugotavljata
obravnavani sintezni poročili računskega sodišča.

a) v okviru inšpektorata Republike Slovenije za obrambo zagotovi
sistematično vodeno inšpiciranje nabavnih funkcij MORS

12. Odbor predlaga Službi za proračunsko inšpekcijo pri
Ministrstvu za finance, da prouči možnosti, da bi vsak, ki v
javni upravi odloča o proračunskih sredstvih pred nastopom
dela (funkcije) podpisal izjavo, da je seznanjen z zakoni in
predpisi, ki urejajo javno porabo.

b) razbremeni odsek za kontrolo finančnega poslovanja odvečnih
opravil in s tem omogoči izvrševanje njegove osnovne funkcije,
to je kontrole finančnih dokumentov

13. MORS naj Odboru za nadzor proračuna in drugih javnih financ
dostavi vse zapisnike Inšpektorata Republike Slovenije za
obrambo in Obveščevalno varnostne službe, ki se nanašajo
na finančno-materialno poslovanje za čas od 1. 1.1995 do 1.
11.1997.

c) posebno pozornost nameni ustrezni usposobitvi odseka za
kakovost za celovito prevzemanje blaga in storitev vseh
izvajalcev naročil v MORS.
10. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ naproša
Ministrstvo za obrambo, da do 30. 3.1998 seznani odbor z
opravljenimi in načrtovanimi aktivnostmi za učinkovito odpravo
nepravilnosti, ki jih izkazuje opravljena začetna revizija
računskega sodišča na MORS. To so zlasti neskladnost
računovodskega sistema in sistema notranjih kontrol,
nepopolno in nepravilno izkazana bilanca stanja opredmetenih
sredstev, nepravilno izkazane zaloge, neizkazana prevzeta
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uvedenih disciplinskih postopkov,
predlogov za uvedbo postopkov zaradi prekrškov,
podanih ovadb zaradi suma storjenega kaznivega dejanja,
odškodninskih zahtevkov,
ostalih postopkov in ukrepov,

ROK ZA IZVRŠITEV VSEH SKLEPOV JE 30. 3.1998.
Svetovalka DZ
Marija Stibilj, l.r.
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Predsednik
Feri Horvat, l.r.
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Popravek

PREDLOGA

ZAKONA

POKOJNINSKEGA

ZAVAROVANJA

IN

0

IZ

INVALIDSKEGA

BIVŠIH

ZAVAROVANCEV

PRAVICAH

VOJAŠKIH

(ZPIZVZ)

- EPA 1272 - tretja obravnava

Ugotovili smo, da je bil pri tiskanju Predloga zakona o pravicah
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških
zavarovancev, objavljenega v Poročevalcu št. 9/98, dne
27.1.1998, objavljen napačen tekst prvega odstavka 15. člena.

ali oskrbnina po tem zakonu se izplačuje od prvega dne
naslednjega meseca po vložitvi zahtevka in za največ šest
mesecev nazaj, vendar najdlje od uveljavitve tega zakona
dalje."

Prvi odstavek 15. člena omenjenega zakona se pravilno glasi:

Tekst drugega odstavka 15. člena ostane nespremenjen.

"1. Starostna pokojnina, predčasna pokojnina, invalidska
pokojnina oziroma družinska pokojnina in odpravnina
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