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Vlada Republike Slovenije je na 55. seji dne 26/3-1998 določila
besedilo:

redakcijske spremembe in dopolnitve in gre za manj zahtevne
spremembe in dopolnitve predloga zakona.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PRAVNIŠKEM DRŽAVNEM IZPITU,

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:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o pravniškem državnem izpitu obravnava po
skrajšanem postopku, ker gre zgolj v smeri korekcije sistema
sprejemanja kandidatov v sodniško pripravništvo ter nekatere

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje,
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za
pravosodje,
- Bojan ŠROT, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

Predsednikom višjih sodišč, katerih primarna dolžnost je
zagotavljati pogoje za redno in nemoteno izvajanje sodne oblasti,
je v ta namen potrebno podeliti oziroma precizirati pooblastila pri.
razporejanju pripravnikov na okrožna sodišča s ciljem doseči
enakomern(ejš)o obremenitev sodnikov in sodnih oddelkov tako
na okrajnih kot okrožnih sodiščih.

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Način določanja in spreminjanja števila pripravniških mest preko
celotnega postopka sprejemanja akta v Vladi Republike Slovenije
je v določeni meri preveč rigiden oziroma po nepotrebnem
formaliziran, vsaj kar zadeva število tistih pripravniških mest, ki
jih bodo zasedali nepoklicni pripravniki, to je tisti pripravniki, katerih
izobraževanje zagotavlja delodajalec, oziroma volonterji, saj zanje
ni potrebno zagotavljati sredstev za plače v proračunu Republike
Slovenije. Deformalizacija postopka bi ta mesta zaradi lažjega
spreminjanja njihovega števila naredila tudi privlačnejša za
kandidate, s čimer bi se sprostil sedanji enormni pritisk na mesta
poklicnih pripravnikov.
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Enoinpolletne izkušnje pri izvajanju zakona so pokazale, da je
povprečje ocen kot edini kriterij za oblikovanje prednostnih vrstnih
redov, po katerih kandidati pridobivajo pravico do opravljanja
sodniškega pripravništva, le nekoliko prestroga ureditev pri tako
visokem številu kandidatov. Namreč določeni kandidati se
izkazujejo npr. z magisterijem prava, z nadpovprečno diplomsko
nalogo, pa zaradi neustreznega povprečja študijskih ocen niso
pridobili pravice do opravljanja sodniškega pripravništva. Tudi
pravniki, ki so kot študenti prejemali pravosodno štipendijo, zaradi
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Predlog zakon z določitvijo intervalnega roka do štirih mesecev
prinaša tudi nujno podaljšanje sedanjega tridesetdnevnega roka
za pripravo in objavo vsakokratnega prednostnega reda.

morebitnega nizkega povprečja nimajo izgledov, da bi bili hitro
sprejeti v sodniško pripravništvo, čeprav bi posebne kadrovske
potrebe pravosodja to narekovale. Gre zlasti za kadrovske deficite
na območju nekaterih sodišč, tudi tistih, ki poslujejo dvojezično.

Fikcija umika prijave za opravljanje sodniškega pripravništva ob
pravnem sredstvu ugovora na Ministrstvo za pravosodje bo
vnesla potrebno disciplino pri odzivanju kandidatov na pridobitev
pravice do opravljanja sodniškega pripravništva.

Rok tridesetih dni za vsakokratno sestavo in objavo prednostnega
vrstnega reda se je glede na veliko število pripravniških mest
zlasti na večjih sodiščih in glede na še večje število prijavljenih
kandidatov izkazal za absolutno prekratkega in zato obremenjujočega za sodišče.

Dopustitev možnosti izbirnega usposabljanja v vseh zakonsko
dopustnih oblikah v letu, ki je temu namenjeno in ne le v eni izmed
njih, bo vsekakor pripomogla k celovitejši praksi in širši izobrazbi
kandidatov.

Glede na veliko število prijavljenih kandidatov, ki čakajo na prosto
pripravniško mesto, je nujno uvesti določeno disciplino oziroma
posledice pasivnosti za tiste kandidate, ki so pravico do
opravljanje pripravništva po prednostnem vrstnem redu pridobili
in je ne nameravajo izrabiti, pa tega sodišču niti ne sporočajo.

Nekaj sprememb je redakcijskih in uskladitvenih z novo sprejetimi
zakoni, nekaj pa jih je namenjenih preciziranju posameznih
nedorečenih položajev in situacij.

Kandidati se po določbah zakona v času pripravništva
usposabljajo za opravljanje vseh del, za katera se z zakonom kot
pogoj zahteva pravniški državni izpit, zato je z namenom
pripomoči k celovitejši praksi in širši izobrazbi kandidata potrebno
določbe o enoletnem usposabljanju v oblikah izbirnega
usposabljanja sprostiti v smislu dopustitve možnosti tovrstnega
usposabljanja v vseh zakonsko dopustnih oblikah v letu, ki ga
imajo kandidati na voljo za to in ne le v eni izmed njih, vključiti pa
tudi tiste oblike, ki so bile izpuščene ali novoustanovljene.

3. Finančne posledice
Sprejem zakona ne bo imel finančnih posledic za proračun
Republike Slovenije, saj se z njim le dopolnjuje in racionalizira
način sprejemanja in razporejanja kandidatov v sodniško
pripravništvo ter poostritev njihove discipline v fazi prijav,
deformalizacija postopka spreminjanja števila pripravnikov, katerih
izobraževanje zagotavlja delodajalec in volonterskih pripravnikov,
pa tudi ne posega v proračunska sredstva, namenjena sodiščem
oziroma ne zahteva udeležbe proračunskih sredstev pri
zagotavljanju njihovih plač.

Navedena dejstva zahtevajo po oceni predlagatelja spremembe
in dopolnitve Zakona o pravniškem državnem izpitu zgolj v smeri
korekcije sistema sprejemanja kandidatov v sodniško
pripravništvo ter nekatere redakcijske spremembe in dopolnitve.
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve predlagatelj
predlaga sprejem zakona po skrajšanem postopku po določbah
204.a člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/
93, 80/94 in 28/96).

BESEDILO ČLENOV
1. člen

2. Predlagane bistvene rešitve

V zakonu o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 13/94
in 71/94) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Skupno število pripravniških mest na posameznih višjih sodiščih
za pripravnike, ki sklenejo delovno razmerje na sodišču, določi
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za
pravosodje, skupno število pripravniških mest za pripravnike, ki
opravljajo sodniško pripravništvo v okviru izobraževanja, ki ga
zagotavlja delodajalec in za volonterske pripravnike pa določi
minister, pristojen za pravosodje, na predlog predsednika
posameznega višjega sodišča.
K predlogu ministra iz prejšnjega odstavka dajo mnenje sodni
svet, Odvetniška zbornica Slovenije, Notarska zbornica Slovenije
in personalna komisija državnega tožilstva.
Predsednik višjega sodišča določi, koliko pripravnikov od
skupnega števila pripravniških mest iz prvega odstavka tega
člena se bo usposabljalo na posameznih okrožnih in okrajnih
sodiščih z območja višjega sodišča.«.

S sedanjo spremembo se odpravljajo očitne pomanjkljivosti
zakona, predvsem glede določb, ki urejajo način sprejemanja
kandidatov na pravosodno prakso.
Predlog prenosa pristojnosti za določanje in spreminjanje števila
pripravnikov, katerih izobraževanje zagotavlja delodajalec oziroma
volonterskih pripravnikov z Vlade Republike Slovenije na
Ministrstvo za pravosodje in na predsednike višjih sodišč omogoča
bolj fleksibilno določanje števila le-teh in boljše prilagajanje
dejanskim potrebam oziroma povpraševanju po teh mestih in
povečano dinamiko izobraževanja kandidatov, hkrati pa tudi večje
zanimanje za to obliko opravljanja pripravništva, kar sodišče
razbremenjuje pritiska na mesta poklicnih pripravnikov in je tudi
finančno nezahtevno.
Predlog zakona prinaša natančnejšo, izrecnejšo opredelitev
pristojnosti predsednika višjega sodišča iz določbe 11. člena
zakona v smislu razporejanja pripravnikov na posamezna okrožna
in okrajna sodišča z območja višjega sodišča.

2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če je prijavljenih za opravljanje pripravništva več kandidatov,
kot je prostih mest sodniških pripravnikov, določi predsednik
višjega sodišča prednostne vrstne rede za zasedbo prostih mest.
Polovico prostih mest se zasede na podlagi prednostnega
vrstnega reda, ki se določi z upoštevanjem višine povprečne
ocene, ki so jo kandidati dosegli v času študija. Med kandidati z
enako povprečno oceno imajo prednost kandidati, ki imajo višjo
povprečno oceno iz učnih predmetov, ki sodijo v področje civilnega
in kazenskega prava, če so tudi te ocene enake, se upošteva
čas vložitve popolne prijave za opravljanje pripravništva.

Predlog zakona prinaša tudi spremembe, ki so posledica
spoznanja, da je potrebno korigirati kriterije za oblikovanje
prednostnih vrstnih redov, po katerih kandidati pridobivajo pravico
do opravljanja sodniškega pripravništva in sicer v smeri uvedbe
dodatne prednostne liste, oblikovane na podlagi trenutka vložitve
prijave za opravljanje pripravništva in v smeri možnosti izjemnega
spregleda izpolnjevanja zakonskih kriterijev za zasedanje prostih
mest sodniških pripravnikov, ki bo v pristojnosti predsednikov
višjih sodišč.
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Polovica prostih mest se zasede na podlagi prednostnega
vrstnega reda, ki se določi z upoštevanjem časa vložitve popolne
prijave za opravljanje pripravništva.
Predsednik sodišča lahko izjemoma brez upoštevanja kriterijev
iz prejšnjih odstavkov dovoli opravljati pripravništvo kandidatom,
ki so prejemali pravosodno štipendijo, kandidatom, ki so magistri
ali doktorji prava, kandidatom, ki so se z izredno dobro oceno
diplomske naloge ali kako drugače posebej odlikovali v času
študija, ali če to narekujejo posebne kadrovske potrebe v
pravosodju.«.

Sedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
6. člen
V tretjem odstavku 13. člena se za besedo »pripravnik« vstavi
besedilo: »,ki je v delovnem razmerju pri sodišču,«.
7. člen
V prvem odstavku 15. člena se v 8. točki beseda »javnem«
nadomesti z besedo »državnem«; pika se nadomesti z vejico in
dodata novi 11. in 12. točka, ki se glasita:
»11. pri upravnem sodišču,
12. pri organu za postopek o prekrških.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pripravniki, ki se izbirno usposabljajo za posamezna področja,
se lahko ob soglasju delodajalca za določen čas usposabljajo
tudi v drugih oblikah izbirnega usposabljanja iz 1. do 12. točke
prejšnjega odstavka.«.
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prednostni vrstni red po kriterijih iz drugega in tretjega odstavka
prejšnjega člena se izdela za območje vsakega okrožnega
sodišča posebej za kandidate, ki se prijavijo za opravljanje
sodniškega pripravništva s sklenitvijo delovnega razmerja na
sodišču, in posebej za kandidate, ki bodo opravljali sodniško
pripravništvo v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec,
oziroma volontersko.«.

8. člen

4. člen

Drugi in tretji odstavek 26. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Če je negativno ocenjeno le eno področje pisnega dela izpita,
kandidat ne opravlja ustnega dela izpita, pač pa mu predsednik
komisije dovoli, da v roku enega meseca ponavlja pisni del izpita
s področja, ki je bilo negativno ocenjeno.
Ponovitev iz prejšnjega odstavka se ne šteje za ponoven pristop
k izpitu.«.

10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prednostne vrstne rede po merilih iz drugega odstavka 8. člena
tega zakona določi predsednik višjega sodišča največ štiri mesece
in najmanj trideset dni pred izpraznitvijo enega ali več pripravniških
mest in o njih obvesti vse kandidate.
Prednostni vrstni redi, ki se določijo po merilih iz tretjega odstavka
8. člena tega zakona, se objavijo na sodni deski višjega ter
okrožnih sodišč in se mesečno dopolnjujejo.«.

9. člen
V šestem odstavku 28. člena se beseda »poseben« nadomesti z
besedo »ponoven«.

5. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidata, ki je po določbah tega zakona pridobil pravico do
opravljanja sodniškega pripravništva, predsednik višjega sodišča
o tem obvesti, ga pozove, da določenega dne nastopi pripravništvo
in ga imenuje za sodniškega pripravnika.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če se kandidat ne odzove pozivu za nastop pripravništva, se
šteje, da je umaknil prijavo iz prvega odstavka 7. člena tega
zakona. Iz opravičenih razlogov lahko predsednik višjega sodišča
kandidatu na njegovo prošnjo dovoli preložitev nastopa
pripravništva. Zoper odločitev je dovoljena pritožba na ministrstvo,
pristojno za pravosodje.«.

14. april 1998

10. člen
V prvem odstavku 37. člena se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo: »vendar najkasneje do 31. decembra 1998, po tem
datumu pa opravljajo pravniški državni izpit.«.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Nov četrti odstavek po vsebini nadomešča sedanjega tretjega, ki
sicer predvideva posebne dodatne kriterije za sprejem, vendar
se veže le na primere, ko sta dva kandidata po oceni enaka, kar
pomeni, da se mora kandidat, ki se sicer izkazuje s posebnimi
dosežki ali je štipendist, uvrstiti na podlagi ocene v vrh prednostne
liste, da bi se te okoliščine upoštevale. Nekateri kandidati se
izkazujejo npr. z magisterijem prava, z nadpovprečno diplomsko
nalogo, pa zaradi neustreznega povprečja študijskih ocen nikakor
ne pridobijo pravice do opravljanja sodniškega pripravništva, kaj
šele, da bi se uvrščali v vrh liste. Tudi pravniki, ki so kot študenti
prejemali pravosodno štipendijo, zaradi morebitnega nizkega
povprečja nimajo nobenih izgledov, da bi bili sprejeti v sodniško
pripravništvo, čeprav bi posebne kadrovske potrebe pravosodja
to narekovale. S tem je mišljen zlasti kadrovski deficit na območjih
nekaterih sodišč, zlasti pa potrebe po posebnih profilih na sodiščih,
ki poslujejo dvojezično. Predlagana sprememba predsedniku daje
možnost, da odstopi od siceršnjih kriterijev in izjemoma lahko
sprejme kandidata na podlagi okoliščin, določenih v tem odstavku.

K 1. členu
Sedanja ureditev, ki izhaja iz 5. člena in ki določa nespremenljivo
razmerje med številom poklicnih in nepoklicnih pripravnikov, ni
ustrezna. Opazno narašča število kandidatov za obliko
pripravništva, ki ga zagotavlja zunanji delodajalec, kar kaže na
povečan interes delodajalcev, da omogočajo pravosodno prakso
zaposlenim pravnikom. Pogosto se tudi dogaja, da kandidati, ki
so prijavljeni na listi za sklenitev delovnega razmerja na sodišču,
ko pridobijo pravico do take oblike pripravništva, obvestijo sodišče,
da so se med tem že zaposlili in da jim je delodajalec pripravljen
omogočiti prakso na sodišču. Nepoklicno pripravništvo je za
državo cenejše, zanj ni potrebno zagotavljati sredstev za plače,
je pa tudi bolj učinkovito, saj traja le eno leto, kar pomeni, da se na
mestih nepoklicnih pripravnikov v istem časovnem obdobju
izobrazi dvakrat več pripravnikov kot na mestih poklicnih. Glede
na sedanje določbe je mogoče število nepoklicnih pripravniških
mest povečati le ob hkratnem povečanju mest poklicnih, zato
predlagana sprememba omogoča bolj fleksibilno določanje števila
nepoklicnih pripravniških mest glede na zmožnosti sodišč, manj
formalizirano spreminjanje in s tem hitrejše in boljše prilagajanje
dejanskim potrebam.
Ker so sodni pripravniki tudi bodoči tožilski kadri, je potrebno, da
poda svoje mnenje k predlogu ministra za pravosodje o skupnem
številu pripravniških mest na posameznih sodiščih, ki ga določi
Vlada Republike Slovenije, poleg Sodnega sveta Republike
Slovenije, Odvetniške in Notarske zbornice, tudi personalna
komisija državnega tožilstva.
S pooblastilom predsedniku višjega sodišča v tretjem odstavku
5. člena se želi doseči ustrezno razporejanje števila pripravnikov
na posamezna območja okrožnih sodišč, saj tako lahko skrbijo
ne le za enakomerno obremenjevanje sodnikov in oddelkov na
okrajnih in okrožnih sodiščih, temveč lahko z določanjem relativno
večjega števila pripravnikov na območjih nekaterih okrožnih sodišč
prispevajo tudi k reševanju kadrovskih deficitov na teh območjih.
Po predlogu sprememb bo predsednik skupno število določenih
pripravniških mest razdelil na okrožna sodišča, na območju katerih
bodo pripravniki opravljali prvostopno prakso. Že sedaj v praksi
kandidati ob prijavi posebej navajajo, na območju katerega
okrožnega sodišča želijo opravljati pripravništvo.
Zaradi velikega območja pristojnosti višjega sodišča se tudi ne
zdi sprejemljivo, da bi vse kandidate sprejemali le na podlagi
enega prednostnega vrstnega reda za območje celotnega višjega
sodišča, kar bi lahko pomenilo, da bi kandidat, ki prebiva na
območju enega od okrožnih sodišč, prakso opravljal na območju
dmgega, kjer bi se pač izpraznilo prvo mesto.

K 3. členu
Sprememba 9. člena je redakcijske narave, potrebna je zaradi
uskladitve določb s predlaganimi spremembami 5. člena.
K 4. členu
Če bi dosledno izvajali določbe sedanjega 10. člena, bi morali, kot
je pokazala praksa, na višjih sodiščih za vsako izpraznjeno mesto
ponovno sestaviti vrstni red in o njem obvestiti vse kandidate, kar
pa je že praktično neizvedljivo glede na visoko in spreminjajoče
se število kandidatov. S predlagano spremembo bo zakon določil
najkrajši tridesetdnevni in najdaljši štirimesečni rok sestavljanja
prednostnega reda, v katerem bodo kandidati obveščeni o
pridobitvi pravice do pripravništva po prednostnem vrstnem redu,
sestavljenem z upoštevanjem povprečne ocene, prednostni vrstni
red, sestavljen z upoštevanjem časa vložitve vloge, pa se bo
objavil le na sodnih deskah višjih in okrožnih sodišč, saj se bo
sproti oziroma mesečno dopolnjeval. Posamezni kandidati, ki bodo
v kratkem pridobili pravico do opravljanja sodniškega
pripravništva, pa bodo po predlaganih spremembah 11. člena o
tem navsezadnje obveščeni tudi s pozivom predsednika višjega
sodišča .
Sicer pa predvidevamo, da bodo sodišča v okviru zakonskih
določb izdelovala prednostne vrstne rede, kakor hitro jim bodo
dopuščale njihove razmere.

K 2. členu
K 5. členu
Sprememba 8. člena je posledica ugotovitve, da je merilo pri
sestavljanju prednostnega vrstnega reda kandidatov skoraj v
celoti formalno izkazana uspešnost v času študija. Ta pa sama
po sebi ne zagotavlja vselej kvalitetne selekcije. Obstoj samo
enega kriterija se je izkazal za le prestrogo ureditev, čeprav
pomena povprečnih ocen ne gre podcenjevati ali celo izničiti.
Predlog sprejemanja kandidatov po dveh prednostnih vrstnih redih,
od katerih eden upošteva le povprečne ocene, drugi pa le čas
vložitev popolne prijave za opravljanje sodniškega pripravništva,
omogoča vsem kandidatom, da hitreje pridobijo pravico do
opravljanja pravniškega državnega izpita, obenem pa ohranja
smisel kriterija povprečnih študijskih ocen. Kandidati bodo imeli
tudi možnost natančnejše informacije o tem, kdaj bodo glede na
sistemizirano število pripravniških mest prišli na vrsto za
opravljanje pripravništva in temu primerno prilagodili svoje življenje
in delo oziroma zaposlitev.
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V dosedanji praksi se je dogajalo, da nekateri kandidati, ki so na
podlagi prednostnega vrstnega reda pridobili pravico do
pripravništva, te pravice niso izrabili. Sodišča so kljub njihovi
nedisciplini te kandidate ponovno upoštevala pri naslednjem
vrstnem redu. Nekateri kandidati se tako več kot leto dni uvrščajo
na prednostne rede in pridobivajo pravico do sodniškega
pripravništva, pa le-te ne izrabljajo, nekateri tega sodišču niti ne
sporočajo, kar vse že povzroča nered in zaplete.
Še zlasti je predlagana sprememba določb 11. člena potrebna
zaradi predlaganih sprememb 8. člena. Namreč kandidati na
prednostnem redu, sestavljenem z upoštevanjem časa vložitve
vloge, bodo s potekom časa pridobili pravico do opravljanja
pripravništva. Če ne bo spremenjen hkrati tudi 11. člen, bi
uresničitev te pravice lahko prelagali v nedogled in s tem
povzročali zmedo pri sestavi prednostnih list, oziroma pri sprejemu
drugih kandidatov.
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znanja, saj gre navsezadnje za usposabljanje za opravljanje vseh
del, za katera se z zakonom zahteva kot pogoj pravniški državni
izpit.

Tako pa bo moral kandidat, ki bo pridobil pravico in bo o tem
obveščen najmanj trideset dni pred nastopom, pravico tudi izrabiti.
Če se ne bo odzval pozivu brez opravičenega razloga, bo zaradi
fikcije umika prijave in s tem fikcije odpovedi pridobljeni pravici,
izgubil mesto na prednostni listi in bo moral prijavo ponovno vložiti.
Le izjemoma, če bo navedel opravičene razloge, mu bo predsednik
višjega sodišča nastop pripravništva lahko odložil. Zoper odločitev
predsednika pa bo kandidat imel tudi pravno sredstvo.

K 8. členu
Sprememba drugega odstavka 26. člena prinaša novost, po kateri
kandidat ne sme opravljati ustnega dela izpita v primeru, če je
negativno ocenjeno le eno področje pisnega dela izpita, temveč
šele po uspešno opravljenem pisnem delu izpita.

K 6. členu
V 3. odstavku sedanjega 13. člena je predvidena pravica
pripravnika do enomesečnega študijskega dopusta. V praksi se
pojavljajo problemi zlasti pri nepoklicnih pripravnikih, ki se na
sodišču usposabljajo le eno leto, obvezni program po določbah
14. člena, ki mora biti tudi časovno opredeljen, pa tudi traja celo
eno leto in zato zmanjka časa za študijski dopust. Študijski dopust
je pripravniku dolžan zagotoviti delodajalec. Pripravništvo po
določbi 2. člena zakona traja dve leti. Eno leto je obvezno na
sodišču, drugo pa se izvaja v izbirnih oblikah, kot slednje pa se
lahko prizna tudi že opravljeno delo v državnih organih, ustanovah
in drugih pravnih osebah iz 1. odstavka 15. člena zakona. Sodišče
je dolžno študijski dopust kot delodajalec zagotavljati le tistim
pripravnikom, ki so v delovnem razmerju pri višjem sodišču; to
pripravništvo traja dve leti, oziroma ima kandidat, ki pridobi pravico
do take oblike pripravništva, pravico do dveletnega usposabljanja
pri sodišču. Znotraj tega časa naj bi se zagotovil študijski dopust.
Pravica do tega dopusta pa kandidatom, ki jim izobraževanje
zagotavlja delodajalec in na sodišču opravljajo le obvezno enoletno
prakso, ne pripada v okviru te prakse.

K 9. členu
Sprememba 28. člena je redakcijske narave.
K 10. členu
Dodatek k prvemu odstavku 37. člena pomeni časovno omejitev
uveljavljanja pravice do opravljanja pravosodnega Izpita po
predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo Zakona o pravniškem
državnem izpitu oziroma njeno uveljavljanje kot pravice do
opravljanja pravniškega državnega izpita z namenom vzpostavitve opravljanja enotnega pravniškega državnega izpita za vse
kandidate. Poleg tega gre za določbo prehodne narave, ki pa ji v
določenem delu sestavina prehodnosti izpadla. Urejena je bila
prehodnost opravljanja pripravništva za pridobitev pravice pristopa
k pravosodnemu izpitu, ne pa tudi samega pristopa k temu izpitu,
kar je pravzaprav namen te določbe. Namreč od 31. 12. 1994, ki
je bil zadnji dan, ko je diplomirani pravnik še imel možnost začeti
opravljati pripravništvo na sodišču ali pri odvetnikih zaradi
pridobitve pravicp pristopa k pravosodnemu izpitu, so pretekla
že tri leta in eno leto od dneva, ko so zaključili pripravništvo tudi
tisti pripravniki, ki so se usposabljali na sodišču dve leti, zato bi v
preteklem letu glede na izkustveno dolžino študija (6 mesecev)
ta izpit že lahko opravili. V primeru, da se za samo opravljanja
pravosodnega izpita ne določi rok, se lahko zgodi, da bi nek
kandidat čez leta še vedno lahko uveljavljal pravico do pristopa k
pravosodnemu izpitu, kar bi v celoti porušilo namen vzpostavitve
pravniškega državnega izpita. Kljub temu je predvideno dodatno
prehodno obdobje, y katerem lahko kandidati, ki so pridobili pravico
do opravljanja izpita po zakonu, ki je pred uveljavitvijo Zakona o
pravniškem državnem izpitu veljal za pravosodje (Zakon o
pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne
izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju - Ur. I. SRS, št.
8/80 in 27/85), opravijo izpit po tem, prejšnjem zakonu (kot
pravosodni izpit), po izteku določenega roka pa ohranijo pravico
do opravljanja izpita (t. j. da so izpolnili pogoje za opravljanje
pravosodnega izpita, ki se jim upoštevajo kot izpolnjeni pogoji za
opravljanje pravniškega državnega izpita), vendar ga morajo
glede na vsebino opraviti po določbah sedaj veljavnega Zakona o
pravniškem državnem izpitu, torej kot pravniški državni izpit.

K 7. členu
Sprememba v prvem odstavku 15. člena je zgolj redakcijske
narave, saj imamo sedaj državno pravobranilstvo in ne več
javnega, poleg tega gre za vključitev usposabljanja pri organih za
postopek o prekrških (sodniki za prekrške, Senat za prekrške
Republike Slovenije) v oblike izbirnega usposabljanja, saj ga sedaj
glede na to, da so to organi sui generis, ni moč zajeti v katero od
obstoječih deset oblik, ni pa razlogov, da bi izpadlo. V oblike
pripravništva, ki se priznava kot pripravništvo za opravljanje
pravniškega državnega izpita je vsekakor potrebno vključiti tudi
novo ustanovljeno specializirano sodišče - upravno sodišče.
Namen predlaganega novega drugega odstavka pa je uvedba
možnosti, da bi se lahko se pripravniki v času tistega leta, ki je
namenjeno izbirnemu usposabljanju za posamezna področja,
lahko usposabljali ne le v eni oziroma v tisti obliki, v kateri se
usposabljajo ali so se določen čas že usposabljali, temveč tudi v
drugih oblikah, predvidenih v prvem odstavku tega člena, seveda
ob predpostavki, da se s tem strinja delodajalec. Navedeno naj bi
pripomoglo k njihovi celovitejši praksi za nadaljnje delo na
posameznih področjih in sploh širšemu spektru praktičnega
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Pripravništvo ali delo v izbirnih oblikah usposabljanja po določbah
tega zakona se priznava kot pripravništvo za opravljanje
pravniškega državnega izpita, če traja najmanj eno leto.
V okviru določenega razporeda usposabljanja ima lahko sodniški
pripravnik po svoji izbiri en mesec prostega časa za pripravo na
pravniški državni izpit.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
Sedanje določbe zakona se glasijo:
5. člen

15. člen

Skupno število pripravniških mest na posameznih sodiščih določi
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje.
K predlogu iz prejšnjega odstavka daje mnenje sodni svet ter
Odvetniška in Notarska zbornica Slovenije.
Skupno število pripravniških mest se določi tako, da je dve tretjini
mest določenih za pripravnike, ki sklenejo delovno razmerje na
sodišču, in ena tretjina za pripravnike, ki jim izobraževanje v
državnem organu zagotavlja delodajalec oziroma za volonterske
pripravnike.

Za izbirno usposabljanje se prizna usposabljanje diplomiranega
pravnika:
1. v eni od oblik iz prvega odstavka prejšnjega člena,
2. na ustavnem sodišču,
3. pri državnem tožilstvu,
4. pri zakonodajnem organu,
5. v državni upravi,
6. pri notarju,
7. pri odvetniku,
8. pri javnem pravobranilstvu,
9. pri pravni fakulteti ali visoki pravni šoli,
10. v pravni službi pravne osebe.
!
Izbirno usposabljanje se upošteva pri izbirnem pravnem področju
pravniškega državnega izpita.

8. člen
Če je prijavljenih za opravljanje pripravništva več kandidatov, kot
je prostih mest sodniških pripravnikov, določi predsednik višjega
sodišča prednostni vrstni red za zasedbo prostih mest.
Prednost pred prijavljenimi kandidati imajo kandidati, ki so v času
študija dosegli višjo povprečno oceno. Med kandidati z enako
povprečno oceno imajo prednost kandidati, ki imajo višjo
povprečno oceno iz učnih predmetov, ki sodijo v področje civilnega
in kazenskega prava.
Med kandidati, ki imajo kljub kriterijem iz prejšnjega odstavka
enak položaj, imajo prednost kandidati, ki so prejemali pravosodno
štipendijo ali so se z izredno dobro oceno diplomske naloge ali
kako drugače na posameznem pravnem področju v času študija
posebej odlikovali.
Kolikor na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka ni mogoče
določiti prednostnega vrstnega reda, se upošteva kot dodatni
kriterij čas vložitve prijave za opravljanje pripravništva.

26. člen
Pozitivno ocenjen pisni del izpita je pogoj za opravljanje ustnega
dela izpita.
Če je negativno ocenjeno le eno področje pisnega dela izpita in je
drugo ocenjeno z najmanj osmimi točkami, predsednik komisije
dovoli kandidatu, da v roku enega meseca ponavlja pisni del
izpita s področja, ki je bil negativno ocenjen.
Delna ponovitev iz prejšnjega odstavka se ne šteje za poseben
pristop k izpitu.
Če kandidat ponovitve izpita ne opravi uspešno, se šteje, da
celotnega izpita ni opravil.

9. člen

28. člen

Prednostni vrstni red se izdela po kriterijih iz prejšnjega člena
posebej za kandidate, ki se prijavijo za opravljanje sodniškega
pripravništva s sklenitvijo delovnega razmerja na sodišču in
posebej za kandidate, ki bodo opravljali sodniško pripravništvo v
okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec, oziroma
volontersko.

Pisni in ustni del izpita se ocenita tako, da se vsaka pisna naloga
oceni s točkami od 0 do 10 in vsako področje ustnega dela izpita
s točkami od 0 do 10.
Posamezno področje izpita je uspešno opravljeno, če je ocenjeno
z najmanj 6 točkami.
Zagovor pisnega dela izpita se ocenjuje v okviru ustnega dela
izpita na področju, s katerega je izdelana pismena naloga.
Za skupno pozitivno oceno izpita mora kandidat zbrati najmanj
48 točk, pri čemer nobeno od posameznih področij ne sme biti
ocenjeno z manj kot 6 točkami.
Če kandidat skupno zbere 48 točk, pa le eno od področij ustnega
dela izpita ni ocenjeno kot uspešno, predsednik izpitne komisije
dovoli kandidatu, da v roku enega meseca ponavlja izpit iz tega
področja.
Ponovitev izpita iz prejšnjega odstavka se ne šteje za poseben
pristop k izpitu.

10. člen
Prednostna vrstna reda po določbi prejšnjega člena določi
predsednik višjega sodišča trideset dni pred izpraznitvijo enega
ali več sodniških pripravniških mest in o njih obvesti vse kandidate,
ki so do tega dne vložili zahtevo za opravljanje pripravništva.
11. člen
Kandidate, ki so po določbah prejšnjih členov pridobili pravico do
opravljanja sodniškega pripravništva, imenuje za sodniške
pripravnike predsednik višjega sodišča.
Sodniški pripravniki, ki so kandidirali za prosta pripravniška mesta
zaradi sklenitve delovnega razmerja, sklenejo delovno razmerje
na višjem sodišču, na območju katerega bodo opravljali
pripravništvo.
Z aktom o imenovanju iz prvega odstavka tega člena se pripravniki
razporedijo na posamezno sodišče v skladu z določbami tega
zakona.

37. člen
Diplomirani pravniki, ki ob pričetku uporabe tega zakona
izpolnjujejo pogoje za opravljanje pravosodnega izpita oziroma
opravljajo pripravništvo v pravosodnih organih ali pri odvetnikih
zaradi pridobitve pravice pristopa k pravosodnemu izpitu,
nadaljujejo usposabljanje in opravljajo pravosodni izpit po doslej
veljavnih predpisih.
Diplomirani pravniki, ki ob pričetku uporabe tega zakona opravljajo
pripravništvo v drugih državnih organih, pridobijo po enoletni
pripravniški dobi v skladu s tem zakonom pravico do enoletnega
sodniškega pripravništva, lahko pa pripravništvo zaključijo z
upravnim izpitom po doslej veljavnih predpisih.

13. člen
Sodniško pripravništvo poteka po časovno določenem razporedu.

poročevalec, št. 25
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Predlog zakona o

POLICIJI

(ZPol)

- EPA 871 - tretja obravnava

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

Vlada Republike Slovenije je na 56. seji dne 2/4-199B določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POLICIJI,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 8. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z drle 12/3-1998 in 195.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

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

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o policiji - tretja obravnava.

pooblaščenih za nadzor nad izvajanjem nalog policije.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

NALOGE IN ORGANIZACIJA POLICIJE

Policija je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki ga ustanovi država za
opravljanje nalog, določenih v tem in drugih zakonih in
podzakonskih predpisih.

3. člen
Naloge policije so:

2. člen

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

Ministrstvo za notranje zadeve v razmerju do policije:
- določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge temeljne
usmeritve za delo policije;
- pripravlja letni finančni načrt policije in nadzira njegovo
izvrševanje;
- koordinira in usklajuje projektiranje, gradnjo in vzdrževanje
informacijskega in telekomunikacijskega sistema policije ter skrbi
za njegovo skladnost s sistemi drugih državnih organov;
- usmerja in nadzoruje izvajanje nalog policije in
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Minister za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister)
predpiše način in oblike izvajanja pooblastil ministrstva v razmerju
do policije ter določi pooblastila delavcem ministrstva, posebej
14. april 1998
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4. člen

organizacijske enote odgovorni generalnemu direktorju policije.

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

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

Sedež policije je v Ljubljani.
5. člen

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

Policijo vodi generalni direktor policije, ki vodi tudi delo generalne
policijske uprave.
Generalnega direktorja policije nadomešča namestnik:

7. člen

Generalnega direktorja policije in namestnike imenuje in razrešuje
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) na
predlog ministra.

Policijska uprava je območna organizacijska enota policije,
ustanovljena na določenem območju države.
Policijske uprave, njihovo območje in sedež določi vlada.

Generalni direktor policije je za svoje delo in delo policije odgovoren
ministru.

8. člen

6. člen

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

Generalna policijska uprava opravlja naslednje naloge:

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

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

9. člen
Policijska uprava opravlja naslednje naloge:
- usklajuje in usmerja delo policijskih postaj, jim daje strokovna
navodila, izvaja nadzor nad njihovim delom ter jim zagotavlja
strokovno pomoč;
- odkriva in preiskuje določena kazniva dejanja, odkriva in prijema
storilce takih dejanj in jih izroča pristojnim organom;
- zagotavlja izvajanje nalog s področja javnega reda, ko je potrebno
usklajeno delovanje na območju uprave, ali ko gre za hujše
kršitve javnega reda;
- zagotavlja in izvaja določene naloge s področja urejanja in
nadzora prometa, ko je potrebno usklajeno delovanje na širšen
območju uprave;
- opravlja določene naloge s področja varovanja določenih oseb
in objektov;
- zagotavlja in izvaja določene naloge za rnejno kontrolo in
varovanje državne meje;
- izvaja postopke s tujci;
- sodeluje z obmejnimi policijskimi organi sosednjih držav;
- izdaja na prvi stopnji odločbe v zadevah prehajanja čez državno
mejo;
- opravlja določene naloge s področja delovanja policije v izrednem
stanju ali v vojni;
- izvaja določene naloge vzdrževanja informacijskega in
telekomunikacijskega sistema policije;
- opravlja določene naloge s področja delovnih razmerij,
strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, finančnih in
materialnih zadev, tekočega vzdrževanja objektov in materialnotehničnih sredstev;
- opravlja druge naloge s področja dela policije, ki jih določa zakon
ali drug predpis, izdan na podlagi zakona.
Policijska uprava opravlja naloge v notranjih organizacijskih enotah.
Vodje notranjih organizacijskih enot imenuje generalni direktor
policije na predlog direktorja policijske uprave. Vodje notranjih
organizacijskih enot so za svoje delo, stanje v enoti in delo notranje
organizacijske enote odgovorni direktorju policijske uprave.

Naloge generalne policijske uprave opravljajo notranje
organizacijske enote. Vodje notranjih organizacijskih enot imenuje
minister na predlog generalnega direktorja policije. Vodje notranjih
organizacijskih enot so za svoje delo, stanje v enoti in delo notranje
poročevalec, št. 25

Če policijska uprava ugotovi, da policijska postaja ne izvršuje
svojih nalog, oziroma jih ne izvršuje pravilno ali pravočasno, mora
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17. člen

na to opozoriti komandirja policijske postaje in mu naložiti, da
zagotovi izvrševanje njenih nalog, oziroma da odpravi ugotovljene
nepravilnosti v roku, ki mu ga določi.

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

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

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

10. člen

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

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

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

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

18. člen
Če vlada oceni, da drugače ni mogoče zavarovati javnega reda,
lahko naloži ministru, da z odredbo:

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

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

12. člen
Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v policiji
predpiše minister na predlog generalnega direktorja policije v
soglasju z vlado.

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

Medsebojna razmerja, odnose in način dela policijskih enot
predpiše generalni direktor.

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

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

O uporabi policije za naloge iz prejšnjega odstavka odloča vlada
na predlog ministra.

14. člen

20. člen

Za izvajanje z zakonom določenih nalog uporablja policija vozila,
plovila, oborožitev in posebno opremo.

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

Barvo, posebno opremo in oznake vozil ter plovil in oborožitve
policije določi vlada.

O uporabi policije po prejšnjem odstavku odloča minister.

15. člen

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

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

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

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

Pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek
z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 tolarjev. Odgovorna oseba
pravne osebe pa se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 200.000,00
tolarjev.

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

21. člen

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

14. april 1998

Policijska postaja in policijske uprave sodelujejo v okviru svojih
pristojnosti z organi lokalnih skupnosti na področjih, ki se nanašajo
na izboljšanje varnosti v lokalni skupnosti.
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Policijske postaje in policijske uprave sodelujejo tudi z drugimi
organi, organizacijami in institucijami, katerih dejavnost je
usmerjena k zagotavljanju večje varnosti, oziroma k vzpodbujanju
varnostnega samoorganiziranja prebivalcev, ter jim v okviru svojih
pristojnosti in možnosti nudijo pomoč.

zavarovanja, do katerih je upravičen policist v primeru nesreče
pri delu.
Osnova za odmero pravic iz prejšnjega odstavka je posameznikova povprečna plača oziroma povprečna plača na delovnem
mestu policista v zadnjem letu pred nastankom poškodbe, če je
to zanj ugodneje ali če ni v delovnem razmerju.

V ta namen policijske postaje in policijske uprave, ter organi,
organizacije in institucije iz prejšnjega odstavka sporazumno
ustanavljajo svete, sosvete, komisije ali druge dogovorjene oblike
partnerskega sodelovanja.

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

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

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

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

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

23. člen

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

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

Sredstva, ki so potrebna za uresničevanje pravic iz prejšnjih
odstavkov tega člena, zagotovi država.
28. člen
Če posameznik meni, da so bile s policistovim dejanjem ali
opustitvijo dejanja kršene njegove pravice ali svoboščine, se lahko
ob vseh pravnih in drugih sredstvih za varstvo svojih pravic in
svoboščin, ki jih ima na razpolago, v roku 30 dni pritoži tudi na
policijo.

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

Pri reševanju pritožbe iz prejšnjega odstavka sodelujejo predstavniki javnosti in sindikata.

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

Policija mora na pritožbo odgovoriti v roku 30 dni po prejemu
pritožbe.
Način in postopek reševanja pritožb predpiše minister.

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

POLICIJSKA POOBLASTILA
v
29. člen

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

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

V primerih, ko policisti pri zagotavljanju pomoči iz 25. člena tega
zakona, pričakujejo upiranje ali ogrožanje večjega števila oseb,
lahko do izvršitve naloge upravičenca prepovejo gibanje in
zadrževanje na določenem območju ali v določenem objektu.

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

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

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

27. člen

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

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

Policija ima svoj kodeks etike.

Posameznik, ki policiji pomaga in se pri tem poškoduje, zboli ali
izgubi delovno zmožnost, je upravičen do vseh pravic in prejemkov,
ki izhajajo iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega

poročevalec, št. 25

Policisti so dolžni ob vsakem času preprečevati nezakonita dejanja
ter ukrepati in uporabiti z zakonom določena pooblastila, če je
zaradi nezakonitega dejanja ali zaradi splošne nevarnosti
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neposredno ogroženo življenje, osebna varnost ali premoženje
ljudi.

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

31. člen

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

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

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

Uniformo, položajne oznake in simbole policije določi vlada.
Kadar policisti opravljajo naloge v civilni obleki, se morajo pred
tem legitimirati s službeno izkaznico. Če okoliščine tega ne
dopuščajo, se morajo ustno predstaviti kot policisti. Takoj, ko je
možno, pa se morajo legitimirati s službeno izkaznico.

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

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

Policisti imajo pravico in dolžnost imeti in nositi orožje ter strelivo
v skladu s predpisom, ki ga izda minister.
33. člen
Pri opravljanju nalog smejo policisti opozarjati, ukazovati,
ugotavljati identiteto in izvesti identifikacijski postopek, varnostno
preverjati osebe, vabiti, opraviti varnostni pregled, prepovedati
gibanje, opraviti protiteroristični pregled prostorov, objektov, naprav
in območij, prijeti in privesti osebo, pridržati osebo, odrediti strožji
policijski nadzor, zaseči predmete, vstopiti v tuje stanovanje in v
tuje prostore, uporabiti prevozna in komunikacijska sredstva,
uporabiti tajne policijske ukrepe, prisilna sredstva ter uporabiti
druga pooblastila, določena v zakonih.

Varnostno preverjanje osebe se izvaja z njeno pisno privolitvijo.
Vlada izda predpis o varovanju določenih oseb, organov, objektov
in okolišev, predpis o varovanju določenih delovnih mest in tajnih
podatkov državnih organov ter predpis o kriterijih in načinu izvajanja
varnostnega preverjanja oseb.
37. člen
Policisti lahko vabijo v uradne prostore osebe, ki bi lahko dale
koristne podatke za izvrševanje nalog, določenih z zakonom.

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

Pisno vabilo mora vsebovati ime in priimek vabljene osebe, čas,
kraj in razlog, zaradi katerega je vabljena in v kakšni vlogi ter
opozorilo, da bo prisilno privedena, če se vabilu ne bo odzvala.
Policisti lahko vabijo osebo tudi ustno, pri čemer ji morajo sporočiti
razlog, zaradi katerega je vabljena in jo opozoriti na možnost
prisilne privedbe.

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

38. člen
Pri opravljanju nalog, določenih z zakonom, lahko policisti v
primerih, ko obstaja verjetnost napada ali samopoškodovanja s
strani določene osebe, opravijo varnostni pregled te osebe.
Varnostni pregled obsega pregled osebe, njenih stvari in
prevoznega sredstva, pri čemer se ugotavlja, ali je ta oseba
oborožena in ali ima pri sebi oziroma s sabo druge nevarne
predmete.

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

Varnostni pregled se opravlja neposredno ali s tehničnimi sredstvi.

35. člen

39. člen

Policisti lahko ugotavljajo identiteto osebe, ki s svojim obnašanjem,
ravnanjem, videzom ali zadrževanjem na določenem kraju ali ob
določenem času vzbuja sum, da bo Izvršila, izvršuje ali je izvršila
prekršek ali kaznivo dejanje, ter osebe, nad katero izvajajo
pooblastila iz 41. člena tega zakona.

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

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

40. člen

Policisti lahko ugotavljajo identiteto osebe tudi na upravičeno
zahtevo druge osebe.

14. april 1998

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

44. člen
Ob prijetju mora biti oseba v njenem materinem jeziku ali jeziku, ki
ga razume, obveščena, da ji je odvzeta prostost in o razlogih za
odvzem prostosti. Takoj mora biti poučena, da ni dolžna ničesar
izjaviti, da ima pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika,
ki si ga svobodno izbere, in o tem, da je policist na njeno zahtevo
dolžan o odvzemu prostosti obvestiti njene najbližje.

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

Policist mora odložiti vsa nadaljnja dejanja do prihoda zagovornika,
vendar najdlje za dve uri od tedaj, ko je bila osebi dana možnost,
da obvesti zagovornika.
Policist lahko takoj privede ali pridrži osebo oziroma opravi kakšno
drugo dejanje, določeno z zakonom, če bi odlaganje onemogočilo
ali otežilo izvršitev naloge.

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

45. člen
Tujcu, ki mu ni dovoljen vstop v državo ali mu je bil izrečen izgon
oziroma odstranitev iz države, vendar ga ni mogoče takoj
odstraniti, se sme odrediti bivanje pod strožjim policijskim
nadzorom v objektu, določenem za ta namen, za čas, ki je nujno
potreben za njegovo odstranitev iz države, vendar največ 60 dni.

41. člen
S prijetjem policisti začasno omejijo gibanje določeni osebi z
namenom, da jo privedejo, jo pridržijo ali opravijo kakšno drugo
dejanje, določeno z zakonom.

46. člen

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

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

Prijetje obsega tudi varnostni pregled.

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

42. člen
S privedbo policisti privedejo osebo v svoje uradne prostore, v
uradne prostore drugega organa ali na določen kraj.
Privedba se lahko opravi na podlagi odredbe pristojnega organa.
Brez odredbe se lahko privedba opravi v primerih iz 37. člena, če
gre za že prijeto osebo, ali v drugih primerih, določenih z zakonom.

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

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

47. člen
Policisti lahko brez odločbe sodišča vstopijo v tuje stanovanje In
druge prostore, če je to potrebno zaradi preprečitve samomora,
če se preverjajo okoliščine, ki kažejo na smrt določene osebe v
tem prostoru, ali če gre za preprečitev konkretne nevarnosti za
ljudi in premoženje.

Če se oseba privedbi upira, jo policisti privedejo prisilno.
43. člen
Policisti pridržijo osebo, ki moti ali ogroža javni red, če javnega
reda ne morejo drugače vzpostaviti oziroma če ogrožanja ne
morejo drugače odvrniti. Pridržanje sme trajati največ 24 ur.

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

Osebo, ki so jo izročili tuji varnostni organi in jo je potrebno izročiti
pristojnemu organu, se sme pridržati največ 48 ur.
Pridržanje se odredi z odločbo, ki mora biti izdana in vročena
pridržani osebi v roku 6 ur od odvzema prostosti. Pridržana oseba
ima, dokler traja pridržanje, pravico do pritožbe zoper odločbo o
pridržanju. O pritožbi mora odločiti pristojno okrožno sodišče v
roku 48 ur.

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

Pritožba ne zadrži izvršitve pridržanja.
Pridržanje se odpravi takoj, ko prenehajo razlogi zanj.

49. člen

Če je pridržana vojaška oseba, je o tem treba nemudoma obvestiti
vojaško policijo.
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Če obstajajo razlogi za sum, da je oseba izvršila kaznivo dejanje,
ki se preganja po uradni dolžnosti, ga izvršuje ali ga bo izvršila in
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policisti tega dejanja ne morejo drugače odkriti, preprečiti ali
dokazati, ali bi bilo to zvezano z nesorazmernimi težavami, lahko
policisti uporabijo naslednje ukrepe:

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

- tajno opazovanje in sledenje z uporabo tehničnih sredstev za
dokumentiranje;
- tajno policijsko delovanje;
- tajno policijsko sodelovanje;
- prirejene listine in identifikacijske oznake.

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

Uporabo ukrepov iz prejšnjega odstavka odobri generalni direktor
policije ali oseba, ki jo on pooblasti, razen takrat, ko policisti oziroma
druge osebe pri izvajanju tajnega policijskega delovanja oziroma
sodelovanja uporabijo prirejene listine ali identifikacijske oznake,
ko izda dovoljenje pristojni državni tožilec. Odobritev mora biti
pisna in mora vsebovati podatke o osebi, zoper katero se izvaja
ukrep, opis dejanja, način, obseg, trajanje ukrepov in utemeljitev
razlogov.

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

Izvajanje ukrepov iz prvega odstavka tega člena lahko traja največ
tri mesece, iz tehtnih razlogov pa se lahko njihovo trajanje podaljša
vsakič za tri mesece. Za vsako podaljšanje se mora izdati pisna
odobritev z obrazloženimi razlogi za podaljšanje.

53. člen

Z izvajanjem ukrepov je potrebno prenehati takoj, ko prenehajo
razlogi, zaradi katerih so bili uvedeni.

Pri neposrednem opravljanju nalog policije na vodah imajo policisti
pravico:

Če so bili ukrepi iz prvega odstavka tega člena izvršeni v nasprotju
z določbami drugega ali tretjega odstavka tega člena, sodišče
svoje odločitve ne sme opreti na tako pridobljene podatke,
sporočila, posnetke ali dokazila.

-

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

50. člen
Policisti imajo pri opravljanju nalog pravico uporabiti naslednja
prisilna sredstva:
- sredstva za vklepanje in vezanje;
- plinski razpršilec;
- fizično silo;
- palico;
- plinska in druga sredstva za pasivizacijo;
- vodni curek;
- konjenico;
- posebna motorna vozila;
- službenega psa;
- sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev;
- strelno orožje.

ZBIRANJE, VARSTVO IN ZAVAROVANJE
PODATKOV
54. člen
Policija zbira osebne in druge podatke zaradi opravljanja z zakonom
določenih nalog.
Policisti zbirajo osebne in druge podatke neposredno od osebe,
na katero se ti podatki nanašajo, in od drugih, ki o tem kaj vedo,
ali iz že obstoječih zbirk podatkov.

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

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

51. člen

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

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

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

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

55. člen
Če policisti zaradi opravljanja določenih nalog zbirajo osebne in
druge podatke o osebah iz že obstoječih zbirk podatkov, so organi,

Policisti morajo prenehati uporabljati prisilno sredstvo takoj, ko
prenehajo razlogi, zaradi katerih je bilo uporabljeno.
14. april 1998

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

organizacije in drugi subjekti, ki na podlagi zakona in v okviru
svoje dejavnosti ali v zvezi z njo vodijo zbirke podatkov, dolžni na
podlagi zahteve posredovati policistom zahtevane osebne in druge
podatke.

61. člen

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

Poleg skupnih osebnih podatkov vsebujejo posamezne evidence
še naslednje podatke:
- evidenca ovadenih oseb in kaznivih dejanj: vzdevek ali lažno
ime, spol, osebni opis, narodnost ovadene osebe, njene
družinske in premoženjske razmere, šolsko izobrazbo, poklic
in zaposlitev, osebne podatke oškodovancev ter podatke o
kaznivem dejanju (vrsta, kraj, čas, način, motiv, opis predmetov
kaznivega dejanja, škoda in druge okoliščine izvršitve);
- evidenca kršiteljev in prekrškov: poklic in zaposlitev storilca, za
odgovorno osebo pravne osebe delovno mesto, ki ga zaseda,
osebne podatke oškodovancev ter podatke o prekršku (vrsta,
kraj, čas, način storitve, motiv, udeleženci in škoda);
- evidenca iskanih oseb: vzdevek ali lažno ime iskane osebe,
njene družinske in premoženjske razmere, šolsko izobrazbo,
poklic in zaposlitev;
- evidenca identifikacij: razlog, kraj, čas in prevozno sredstvo
osebe, katere identiteta je bila ugotavljana ter druge okoliščine
ugotavljanja identitete;
- evidenca zaznav kaznivih dejanj: vzdevek ali lažno ime, spol,
narodnost osumljenca, občina rojstva, osebni podatki
oškodovancev ter podatki o kaznivem dejanju (vrsta, kraj, čas,
način, motiv, opis predmetov kaznivega dejanja, škoda in druge
okoliščine izvršitve);
- evidenca operativnih informacij: vrsta, kraj, čas, način storitve,
sredstva, motiv, udeleženci, škoda, okoliščine izvršitve dejanja;
- evidenca oseb, zoper katere so bila izvedena pooblastila iz 49.
člena: vzdevek ali lažno ime osebe, njene družinske in
premoženjske razmere, šolska izobrazba, poklic in zaposlitev,
številko pisne odobritve generalnega direktorja policije ali osebe,
ki jo on pooblasti ter podatke o načinu, obsegu in trajanju ukrepov;
- evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb: vzdevek ali
lažno ime iskane osebe, njene družinske in premoženjske
razmere, šolsko izobrazbo, poklic in zaposlitev, prstne odtise in
odtise dlani, tropozno fotografijo ter kraj, čas in razlog
daktiloskopiranja ali fotografiranja;
- evidenca DNK preiskav: genotip;
- evidenca dogodkov: podatke o dogodku (vrsta, kraj, čas,
udeleženci, škoda in druge okoliščine);
- evidenca pridržanih oseb: podatke o pridržanju (kraj, čas in
razlog pridržanja);
- evidenca varnostno preverjenih oseb: šolsko izobrazbo, poklic,
zaposlitev, predkaznovanost preverjene osebe in razlogi, zaradi
katerih je bila preverka opravljena in ugotovitve preverjanja;
- evidenca pritožb: podatke o policistu, zoper katerega je bila
dana pritožba, pritožnikove podatke, podatke o ukrepu, ravnanju
ali postopku policije, ki je predmet pritožbe.

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za seznanitev osebe s
seznamom subjektov, ki so jim bili v določenem obdobju posredovani osebni in drugi podatki.
56. člen
Policist mora varovati državno, uradno ali drugo tajnost, s katero
se seznani pri opravljanju nalog. Dolžnost varovanja državne,
uradne ali druge tajnosti traja tudi po prenehanju delovnega
razmerja policista.
Policist je dolžan varovati tajnost vira prijave, sporočila oziroma
pritožbe.
Minister lahko v utemeljenem primeru oziroma na zahtevo pristojnih organov razreši policista varovanja državne, uradne ali
druge tajnosti.
57. člen
Minister predpiše organizacijske in logično-tehnične postopke
ter ukrepe za zavarovanje osebnih in zaupnih podatkov policije in
kriterije ter postopke za določanje zaupnosti podatkov, katerih
upravljalec je policija.
58. člen
Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo
podatkov policijskih evidenc, se uporabljajo določbe zakona o
varstvu osebnih podatkov, če ni s tem zakonom določeno drugače.
59. člen
Policija upravlja zbirke osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu:
evidence), ki jih zaradi opravljanja nalog zbirajo, obdelujejo,
shranjujejo, posredujejo in uporabljajo policisti.
V zvezi z izvajanjem policijskih pooblastil policija vodi in vzdržuje
naslednje evidence:
- evidenco ovadenih oseb in kaznivih dejanj;
- evidenco kršiteljev in prekrškov;
- evidenco iskanih oseb;
- evidenco identifikacij;
- evidenco zaznav kaznivih dejanj;
- evidenco operativnih informacij;
- evidenco oseb, zoper katere so bila izvedena pooblastila iz 49.
člena tega zakona;
- evidenco daktiloskopiranih in fotografiranih oseb;
- evidenca DNK preiskav;
- evidenco dogodkov;
- evidenco pridržanih oseb;
- evidenco varnostno preverjenih oseb in
- evidenco pritožb.

62. člen
Posameznik ima pravico vpogleda v svoje podatke v evidencah:
- iz tretje, četrte, osme, devete, desete, enajste in trinajste alinee
59. člena tega zakona takoj po vzpostavitvi evidence;
- iz prve in druge alinee 59. člena tega zakona po pravnomočni
odločitvi o uvedbi kazenskega postopka ali postopka o
prekršku, če ta ni uveden, pa po zastaranju pregona;
- iz pete in sedme alinee 59. člena tega zakona po ustavitvi
policijske preiskave ali pravnomočni odločitvi o uvedbi
kazenskega postopka, če ta ni uveden, pa po zastaranju
pregona;
- iz dvanajste alinee 59. člena tega zakona po zaključku postopka

60. člen
Evidence iz 59. člena tega zakona vsebujejo naslednje skupne
osebne podatke:
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ime in priimek;
rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj);
naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča;
državljanstvo.
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za oblikovanje izobraževalnih programov.

sklepanja delovnega razmerja v policiji oziroma postopka
razporeditve na dela varovanja določenih oseb in objektov,
okolišev in delovnih mest državnih organov ter tajnih podatkov
državne uprave;
- iz šeste alinee 59. člena tega zakona po arhiviranju podatkov.

Policisti imajo službeno izkaznico, s katero izkazujejo pooblaščenost za izvajanje policijskih pooblastil.
Službeno izkaznico izda generalni direktor policije.

Posameznika, za katerega so bili zbrani osebni podatki brez
njegove vednosti in niso bili izbrisani, se o tem obvesti, ko to
dopušča narava policijskega dela.

Obrazec službene izkaznice in postopek za njeno izdajo predpiše
minister.

63. člen

67. člen

Podatki se hranijo:

Delovno razmerje za opravljanje nalog v policiji lahko sklene oseba,
ki poleg pogojev, določenih v predpisih, ki urejajo sklenitev
delovnega razmerja delavcev v državnih organih, izpolnjuje še
naslednje pogoje:

- v evidencah iz prve, druge, osme in devete alinee 59. člena
tega zakona do izbrisa obsodbe ali kazni, če te ni, pa do
zastaranja pregona;
- v evidenci iz tretje alinee 59. člena tega zakona, dokler trajajo
razlogi, zaradi katerih je bilo uvedeno iskanje ali drug zakonit
ukrep, vendar najdalj do zastaranja pregona;
- v evidenci iz četrte alinee 59. člena tega zakona eno leto po
vnosu podatkov;
- v evidenci iz pete in sedme alinee 59. člena do ustavitve policijske
preiskave, do pravnomočne odločitve o uvedbi kazenskega
postopka, če tega ni, pa do zastaranja pregona;
- v evidenci iz šeste alinee 59. člena do zaključka akcije varovanja,
ustavitve policijske preiskave ali pravnomočne odločitve o
uvedbi kazenskega postopka oziroma postopka o prekršku,
če tega ni, pa do zastaranja pregona;
- v evidencah iz desete in dvanajste alinee 59. člena tega zakona
tri leta po vnosu podatkov;
- v evidencah iz enajste in trinajste alinee 59. člena tega zakona
dve leti po vnosu podatkov.

- da ima ustrezne psihofizične sposobnosti;
- da ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
- da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz 2.
alinee tega člena;
- da ima odslužen vojaški rok;
• da praviloma ni starejša od 30 let;
- da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji.
Pogoji iz prve, četrte in pete alinee se uporabljajo samo za sklenitev
delovnega razmerja policista.
Za ženske služenje vojaškega roka ni pogoj za sklenitev
delovnega razmerja.

64. člen

Psihofizične sposobnosti iz 1. alinee prvega odstavka tega člena
se določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest.

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

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

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

68. člen
Če je bil delavec policije obsojen zaradi kaznivega dejanja iz 2.
alinee prvega odstavka 67. člena tega zakona, mora sodišče
pravnomočno sodbo poslati generalni policijski upravi.

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

Delavcu policije preneha delovno razmerje z dnem, ko generalna
policijska uprava na podlagi pravnomočne sodbe izda ugotovitveni
sklep o prenehanju delovnega razmerja.

65. člen

69. člen

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

Oseba, ki je sklenila delovno razmerje za opravljanje nalog
policista, mora v roku, določenem z aktom o sistemizaciji delovnih
mest, opraviti izpit za izvajanje policijskih pooblastil.

Delavci policije so policisti in drugi delavci zaposleni v policiji.

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

66. člen
Policisti so uniformirani ali neuniformirani delavci policije, ki
opravljajo naloge policije in imajo pravico in dolžnost izvrševati
policijska pooblastila.

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

Za poklic policista se zahteva najmanj srednja strokovna
izobrazba.

Po opravljenem izpitu iz prejšnjega člena mora policist dati prisego
pred generalnim direktorjem policije.

70. člen

Poklic policista se določi z nomenklaturo poklicev, ki je podlaga
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Prisega se glasi:

pogodba z osebo, ki je dopolnila 18 let starosti in izpolnjuje pogoje
iz 67. člena tega zakona, razen pogoja odsluženega vojaškega
4
roka.

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

75. člen
Z osebami iz 67. člena tega zakona se lahko sklene delovno
razmerje brez javne objave.

Prisego iz prejšnjega odstavka dajo tudi pomožni policisti.
71. člen

76. člen

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

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

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

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

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

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

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

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

72. člen

78. člen

Generalni direktor policije lahko z odločbo odvzame policistu
pravico izvajati policijska pooblastila:

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

- če le-ta uporabi policijska pooblastila v nasprotju s predpisi;
- če ne ravna v skladu z določbo četrtega odstavka 30. člena
tega zakona;
- če tretjič ne opravi preizkusa iz 71. člena tega zakona;
- če opravlja dela iz 83. člena tega zakona;
- če je član politične stranke.

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

Zoper odločbo iz prvega odstavka je dopustna pritožba. O pritožbi
odloča minister.

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

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

80. člen

79. člen

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

Odločba o razporeditvi je dokončna.

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

Delavcu iz prvega odstavka tega člena se odvzame službena
izkaznica, orožje in uniforma.
73. člen

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

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

81. člen

Oceno poda komisija, ki jo imenuje generalni direktor policije za
generalno policijsko upravo ali direktor policijske uprave za
policijsko upravo.

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

74. člen

- delo v neenakomernem delovnem času;
- delo v izmenah;
- delo ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih;

Za začasno ali občasno opravljanje zadev urejanja prometa na
javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo
za cestni promet ter zadev na mejnih prehodih, se lahko sklene
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Za vrednotenje omejitev, ki izhajajo iz tega člena, vlada določi
povečanje osnovne plače delavcev policije.

- delo preko polnega delovnega časa;
- popoldansko in nočno delo;
- pripravljenost za delo v delovnih prostorih, na določenem kraju
ali doma;
- delo v deljenem delovnem času.

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

Delo v neenakomernem delovnem času oziroma v izmenah
vključuje opravljanje delovne obveznosti ob sobotah, nedeljah,
praznikih in drugih dela prostih dnevih ter delo v popoldanskem in
nočnem času, s prerazporeditvijo delovnega časa v okviru
določene redne mesečne oziroma letne delovne obveznosti.

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

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

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

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

86. člen

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

Delavec policije, ki ima najmanj 30 (moški) oziroma 25 (ženska)
let pokojninske delovne dobe, od tega najmanj 15 let s statusom
pooblaščene uradne osebe po Zakonu o notranjih zadevah
(Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/
91, 4/92, 58/93), oziroma s statusom policista in dopolni najmanj
45 (moški) oziroma 40 (ženska) let starosti, ima v roku šest
mesecev po vložitvi zahteve pravico do upokojitve.

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

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

Pripravljenost za delo se ne šteje v število ur delovne obveznosti.
Če delavec policije med pripravljenostjo za delo dela, se to število
ur šteje v število ur delovne obveznosti delavca policije.

87. člen

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

Policija ima zdravstveno komisijo, ki ocenjuje sposobnost policista
za opravljanje dela.
Zdravstveno komisijo imenuje generalni direktor policije in ima
pet članov, od katerih so najmanj trije zdravniki.

83. člen
Policist ne sme opravljati dela, ki bi ga oviralo pri opravljanju
policijskih nalog.

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

Dela, ki jih policist ne sme opravljati, določi minister.
Za vrednotenje posebnih prepovedi in omejitev iz tega člena vlada
določi povečanje osnovne plače policistov.

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

84. člen
Policisti so dolžni med stavko opravljati naslednje naloge policije:

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

- varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja;
- preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj;
- odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih
oseb in njihovo izročanje pristojnim organom;
- varovanje določenih oseb, organov, objektov, okolišev, delovnih
mest in tajnosti podatkov državnih organov;
- vzdrževanje javnega reda;
- nadzor in urejanje prometa na javnih cestah;
- varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole;
- opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih.

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

Nalogo iz prejšnjega odstavka so policisti dolžni opravljati
pravočasno, učinkovito in v skladu z navodili predstojnikov.

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

Delavci policije so med stavko dolžni zagotoviti nemoteno izvajanje
nalog iz prvega odstavka tega člena.

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

DISCIPLINSKA IN ODŠKODNINSKA
ODGOVORNOST

Policist, ki ni zavarovan po določbah 88. člena tega zakona, ima
poleg pravic iz invalidskega zavarovanja za primer nesreče pri
delu, posledica katere je smrt ali trajna izguba splošne delovne
zmožnosti, še pravico do posebne odškodnine.

94. člen
Delavec policije je lahko začasno odstranjen z dela ali z delovnega
mesta, če je zaloten pri hujši kršitvi delovnih obveznosti in dolžnosti
ali če je zoper njega uveden kazenski postopek za kazniva
dejanja, navedena v 67. členu tega zakona, ali se zahteva uvedba
postopka zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti,
za katero se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja.

Posebna odškodnina znaša največ 100 % zavarovalne vsote,
določene na podlagi prejšnjega člena. V primeru smrti znaša
posebna odškodnina 100 % zavarovalne vsote iz prejšnjega
člena, v primeru trajne izgube splošne delovne zmožnosti pa je
višina posebne odškodnine odvisna od odstotka trajne izgube
splošne delovne zmožnosti. V primeru policistove smrti pripada
posebna odškodnina njegovi družini oziroma zakoncu.
I
Višino in način izplačevanja posebne odškodnine iz prejšnjega
odstavka določi generalni direktor policije.

O začasni odstranitvi z dela ali z delovnega mesta odloči generalni
direktor policije ali delavec, ki ga on pooblasti.
Policistu, ki je začasno odstranjen z dela ali z delovnega mesta,
se med trajanjem začasne odstranitve z dela ali z delovnega
mesta odvzameta službena izkaznica in orožje.

90. člen

95. člen

Za policista, ki pri opravljanju svojega dela izgubi življenje, poravna
policija stroške pogreba v kraju, ki ga določijo svojci.

Disciplinski postopek je javen.

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

Organ, ki vodi postopek, lahko odloči, da poteka disciplinski
postopek brez navzočnosti javnosti, kadar se v postopku
obravnavajo zadeve, ki pomenijo državno, uradno ali drugo tajnost.
96. člen
O disciplinski odgovornosti delavcev policije na prvi stopnji odloča:

Denarna pomoč se izplača poleg odpravnine.

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

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

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka ima delavec policije pravico
do ugovora na disciplinsko komisijo v osmih dneh od dneva
vročitve odločbe.
Disciplinsko komisijo imenuje minister in ima deset članov.

92. člen

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

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

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

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

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

Povišanje osnovne plače za posamezna delovna mesta določi
minister v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
93. člen
Za posamezna delovna mesta, ki zahtevajo specifična strokovna
znanja ali posebno izurjenost in so posebnega pomena za
učinkovito delovanje policije, lahko vlada, na predlog ministra,
izjemoma določi višji količnik, kot ga določa splošni predpis.
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Za kršitve iz prejšnjega odstavka se lahko izreče javni opomin ali
denarna kazen.
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98. člen

V domu srednje strokovne šole se izvaja tudi vzgojni program.

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

103. člen
Izobraževanje po prvem odstavku prejšnjega člena opravljajo:

- neopravičen izostanek z dela, če to povzroči hujše posledice
za delo policije;
- nezakonita pridobitev premoženjske ali nepremoženjske koristi
zase ali za drugega ter sprejemanje daril in drugih ugodnosti v
zvezi z delom;
- prihod na delo v vinjenem stanju ali uživanje alkohola oziroma
drugega narkotičnega sredstva med delom, ki zmanjšuje
zmožnost za delo;
- opustitev dejanja ali dejanje, storjeno pod vplivom alkohola
oziroma drugega narkotičnega sredstva, ki zmanjšuje zmožnost
za delo in škoduje ugledu policije;
- odklonitev preizkusa alkoholiziranosti ali strokovnega pregleda,
s katerim se ugotavlja prisotnost alkohola oziroma drugega
narkotičnega sredstva, ki zmanjšuje zmožnost za delo;
- vsako dejanje, ki ima znake katerega od kaznivih dejanj iz 2.
alinee prvega odstavka 67. člena tega zakona, ali hujše kršitve
predpisov o javnem redu;
- dejanje ali obnašanje, ki škoduje ugledu policije;
- povzročanje pretepa ali nereda v delovnem času ali v delovnem okolju.

- srednja strokovna šola;
- višja strokovna šola.
104. člen
Šole iz 103. člena tega zakona ustanovi vlada na predlog ministra
z ustanovitvenim aktom.
Šole so organizacijske enote generalne policijske uprave.
105. člen
Šole imajo organe v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja.
Pristojnosti organov se določijo v ustanovitvenem aktu.
106. člen
Izobraževalne programe šol sprejme minister, potem ko Strokovni
svet Republike Slovenije za poklicno izobraževanje ugotovi
enakovreden izobrazbeni standard.

Za kršitve iz prejšnjega odstavka se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja.

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

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

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

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

108. člen

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

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

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

Delavci policije se vključujejo tudi v druge organizirane oblike
izobraževanja, ki jih izvajajo zunanje ustanove.
109. člen
Generalna policijska uprava s kandidati za izobraževanje sklene
pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti.

IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE
IN USPOSABLJANJE

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

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

110. člen
Nadzor nad izvajanjem izobraževanja izvaja šolska inšpekcija.

101. člen

111. člen

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

Za izobraževanje po javno veljavnem študijskem programu za
pridobitev visoke strokovne izobrazbe se ustanovi visokošolski
zavod.

102. člen

Akt o ustanovitvi sprejme Državni zbor Republike Slovenije.

Izobraževanje poteka po javno veljavnih izobraževalnih programih
za pridobitev srednje in višje strokovne izobrazbe ter po programih
poklicnega izpopolnjevanja in usposabljanja, prekvalitikacije in
specializacije.
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druge obrambne dolžnosti.

REZERVNA SESTAVA POLICIJE

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

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

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

Pomožni policisti so osebe na osnovnem usposabljanju in osebe,
razporejene v rezervno sestavo policije.
Za izvajanje določenih nalog policije se lahko razporedijo sredstva
In oprema na podlagi materialne dolžnosti.
Pojma delovna dolžnost in materialna dolžnost imata enak pomen
kot v zakonu o obrambi.

Pomožni policisti, ki so vpoklicani na opravljanje nalog iz šestega
odstavka 114. člena tega zakona in 118. člena tega zakona,
nosijo uniformo in imajo pri opravljanju nalog enake pravice,
dolžnosti ter pooblastila kot policisti.

113. člen

118. člen

V rezervno sestavo policije so lahko razporejeni državljani, ki
izpolnjujejo pogoje iz 67. člena tega zakona in imajo najmanj štiriletno
srednješolsko izobrazbo.

Minister lahko, na predlog generalnega direktorja policije, odloči,
da se pomožne policiste, poleg primerov iz 17. in 114. člena tega
zakona, vpokliče za izvajanje nalog policije tudi v naslednjih
primerih:

114. člen

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

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

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

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

119. člen

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

Pomožnemu policistu med opravljanjem nalog iz 118. člena tega
zakona pripadajo nadomestila in povračila, kot so predpisana za
vojaške obveznike.

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

120. člen

Inšpekcijo nad izvajanjem usposabljanja izvaja policija.

Pomožni policist, ki se med opravljanjem nalog iz 118. člena tega
zakona poškoduje ali zaradi takih poškodb zboli, tako da ima
telesno okvaro, ima enake pravice, kot jih v takih primerih določa
ta zakon za policiste.

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

Če pomožni policist v okoliščinah iz prejšnjega odstavka izgubi
življenje, pripadajo njegovi družini enake pravice, kot jih v takih
primerih določa 90. člen tega zakona za policiste.

115. člen

121. člen

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

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

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

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

116. člen
Pomožnemu policistu preneha osnovno usposabljanje:
- če več ne izpolnjuje pogojev iz 113. člena tega zakona;
- če ne opravi preizkusa znanj in usposobljenosti, predpisanega
s programom osnovnega usposabljanja;
- če mu je izrečeno prenehanje usposabljanja zaradi hujše kršitve
discipline in dolžnosti med usposabljanjem;
- iz zdravstvenih razlogov.

Za lažjo kršitev se izreče opomin ali prepoved izhoda v prostem
času, za hujšo pa javni opomin, premestitev v drugo policijsko
enoto ali prenehanje oziroma prekinitev usposabljanja.
122. člen
Kršitve predpisane discipline in dolžnosti med usposabljanjem so
lažje in hujše.

Iz razlogov iz prvega odstavka tega člena se pomožnemu policistu
izreče ukrep prenehanja usposabljanja, pošlje na doslužitev v
enote Slovenske vojske in v skladu z zakonom prerazporedi na
poročevalec, št. 25
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Lažje kršitve so:

organom, lokalnim skupnostim, gospodarskim družbam,
samostojnim podjetnikom posameznikom in drugim pravnim
osebam ter društvom in posameznikom.

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

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

ZAŠČITA UNIFORME, POLOŽAJNIH
OZNAK IN SIMBOLOV

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

125. člen
Državni organi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki
posamezniki, društva ter druge pravne in fizične osebe ne smejo
reproducirati ali uporabljati uniforme in oznak, ki so po barvi,
kroju, označbah nazivov in posebnih označbah enake ali podobne
uniformi in položajnim oznakam ali simbolom policije ter
reproducirati in uporabljati v prometu vozil, ki so po grafični podobi
enaka vozilom in drugim prevoznim sredstvom policije.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek
z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 tolarjev.
Odgovorna oseba pravne osebe ali državnega organa oziroma
fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se
kaznuje z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 tolarjev.

123. člen

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

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

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
126. člen
Ministrstvo mora uskladiti organizacijo in delo z določbami tega
zakona najkasneje v roku enega leta od njegove uveljavitve.
127. člen

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

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

Vsakdo ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki jih o njem
vodi policija na podlagi prejšnjih odstavkov.
Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki vodi zbirke
osebnih podatkov o vojaških obveznikih, je dolžan dati policiji
osebne podatke o vojaških obveznikih, ki se usposabljajo za
opravljanje nalog v rezervni sestavi policije oziroma so razporejeni
v rezervno sestavo policije.

128. člen
Delavec ministrstva, ki na dan uveljavitve tega zakona izpolnjuje
pogoje iz 86. člena tega zakona, ima v obdobju šestih mesecev
po uveljavitvi tega zakona pravico do upokojitve po 86. členu tega
zakona.

PRIZNANJA

129. člen
124. člen

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

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

130. člen
Akt o ustanovitvi iz 111. člena tega zakona sprejme Državni zbor
Republike Slovenije v dveh letih po uveljavitvi tega zakona.

Priznanja iz prejšnjega odstavka se podeljujejo tudi državnim
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- uredba o nazivih, označbah funkcij, barvi in emblemu na
službenih vozilih milice, ter o oborožitvi in posebni opremi
delavcev milice (Uradni list SRS, št. 9/87, 29/88 in Uradni list
RS, št. 8/90, 27/91 in 36/92);
- uredba o priznanjih organov za notranje zadeve (Uradni list RS,
št. 11/91);
- uredba o določitvi oseb in objektov, ki jih varujejo organi za
notranje zadeve, in o opravljanju nalog varovanja (Uradni list
RS, št. 38/92, 48/93 in 68/96);
- odlok o ustanovitvi uprav za notranje zadeve v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 3/91);
- pravila za opravljanje pooblastil pooblaščenih uradnih oseb
organov za notranje zadeve SR Slovenije (Uradni list SRS, št.
44/88);
- pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb organov
za notranje zadeve (Uradni list RS, št. 36/92 in 47/97);
- odredba o delih, ki niso združljiva z naravo dejavnosti organov
za notranje zadeve (Uradni list RS, št. 35/95);
- sklep o določitvi dneva slovenske policije (Uradni list RS, št. 28/
92);
- pravilnik o določanju zaupnih podatkov in o varovanju zaupnih
in osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/93).

Do sprejetja akta o ustanovitvi izvaja študijski program za
pridobitev visoke strokovne izobrazbe s področja varnosti in
notranjih zadev Visoka policijsko-varnostna šola.
131. člen
Pogodbe, sklenjene z učenci, ki se izobražujejo v Srednji policijski
šoli na podlagi Zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št.
28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93),
ostanejo z dnem uveljavitve tega zakona v veljavi.
132. člen
Policijska enota, ki opravlja naloge varovanja Državnega zbora
Republike Slovenije, do oblikovanja posebne službe za notranje
varovanje državnega zbora opravlja svoje naloge v skladu z
internimi akti državnega zbora ter na način in v skladu s pravili
policijske stroke.
133. člen
Delavci policije, ki na dan uveljavitve tega zakona nimajo ustrezne
izobrazbe za zasedbo delovnega mesta, si morajo zahtevano
izobrazbo pridobiti v petih letih po uveljavitvi tega zakona, sicer
se jih razporedi na delovno mesto, ki ustreza njihovi izobrazbi.

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

Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za delavce policije,
ki imajo na dan uveljavitve tega zakona najmanj 20 let delovne
dobe.
134. člen
Republika Slovenija določi Nacionalni program preprečevanja in
zatiranja kriminalitete v Republiki Sloveniji.

138. člen
Za Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo in za
Obveščevalno-varnostno službo Ministrstva za obrambo veljajo
do sprejetja ustreznega zakona določbe Zakona o notranjih
zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list
RS, št. 19/91, 4/92, 58/93), v kolikor niso v nasprotju s tem
zakonom.

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

139. člen

Do izdaje novih predpisov ostanejo veljavni naslednji predpisi,
izdani na podlagi zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št.
28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93), v
kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona:

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

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 12.03.1998, ob
obravnavi predloga Zakona o policiji - druga obravnava sprejel
sklep, da Vlada Republike Slovenije pripravi predlog Zakona o
policiji za tretjo obravnavo.

81.a, 98.a, 114.a, 115.a, 117.a, 117.b, 117.cin 117.ččlen.
Vsi sprejeti amandmaji so bili upoštevani in vključeni v besedilo
predloga zakona, pripravljenega za tretjo obravnavo.

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 1., 2., 3., 6., 10., 24.,
41.,45.,58., 67., 75. in 114. členu. Iz besedila predloga zakona so
bili črtani 69., 73. in 74. člen, vanj pa so bili vključeni 14. a, 14.b,
16.a, 16.b, 51.a, 51.b, 51.C, 51.č, 51.d, 51.e, 51.f, 51.g, 56.a,

Predlagatelj je v predlogu zakona za tretjo obravnavo opravil
preštevilčenje členov in popravil sklicevanje na člene.
V predlogu zakona so bili redakcijsko popravljeni 1.,2„ 19., 86. in
90. člen. Redakcijski popravki ne vplivajo na vsebino posameznih
določb niti ne na vsebino zakona kot celote.
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"Območje in sedež policijske postaje določi minister."

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

Obrazložitev:

K 1. členu:

S predlagano dopolnitvijo želi predlagatelj določiti pravne podlage
za ustanovitev policijskih postaj.

Besede "ga ustanovi država za opravljanje nalog, določenih" se
nadomestijo z besedami "opravlja naloge, določene".

K 45. členu:

Obrazložitev:

V 45. členu se za besedama "se sme" dodajo besede "v skladu z
zakonom", za besedo "države" se vejica nadomesti s piko, ostalo
besedilo pa se črta.

S predlagano spremembo želi predlagatelj odpraviti dileme glede
ustanovitve organa v sestavi, saj bo policija ustanovljena
neposredno s tem zakonom.

Obrazložitev:
Namen tega člena je opredeliti generalno pooblastilo policiji za
izvajanje ukrepa strožjega policijskega nadzora.

K 2. členu:
V prvem odstavku se druga alinea spremeni tako, da se glasi:

Pogoje, pod katerimi se lahko odredi bivanje tujca, vključno s
pravnimi postopki in časovnimi ter drugimi omejitvami, pa določa
zakon o tujcih.

pripravlja letne finančne načrte in načrte nabav policije, nadzira
njihovo izvrševanje in izvaja finančno poslovanje policije".
Za drugo alineo se doda nova alinea, ki se glasi:

K 59. členu:

izvaja naloge investicijske dejavnosti in investicijskega
vzdrževanja nepremičnin v uporabi policije ter izvaja načrt nabav".

Za trinajsto alineo se doda nova štirinajsta alinea, ki se glasi:
evidenca uporabe prisilnih sredstev".

Na koncu drugega odstavka se doda stavek, ki se glasi:
"Za izvajanje določenih nalog nadzora lahko minister zadolži tudi
posamezne policiste."

K 61. členu;
Za trinajsto alineo se doda nova štirinajsta alinea, ki se glasi:

Obrazložitev:

evidenca uporabe prisilnih sredstev: podatke o policistu, ki je
uporabil prisilno sredstvo, identifikacijske podatke osebe, zoper
katero je bilo uporabljeno prisilno sredstvo, podatke o dogodku, v
katerem je bilo uporabljeno prisilno sredstvo, ocena uporabe
prisilnega sredstva, revizija ocene uporabe prisilnega sredstva".

S predlagano dopolnitvijo želi predlagatelj določiti pristojnosti
ministra do policije, in sicer tako, da bo minister v izvajanje nadzora
po svoji presoji lahko vključil tudi posamezne policiste.
K 6. členu:

K 62. členu:
lil'
«1
V prvem odstavku se v prvi alinei za besedo "enajste" postavi
vejica in besedi "in trinajste" nadomesti z besedami "trinajste in
štirinajste".

Deseta alinea se spremeni tako, da se glasi:
predlaga in izvaja finančne načrte in predlaga načrte nabav
policije, upravlja in skrbi za tekoče vzdrževanje zgradb, naprav
in opreme, zagotavlja oskrbo policijskih enot, odloča o reševanju
stanovanjskih vprašanj delavcev policije ter opravlja naloge na
področju pisarniškega poslovanja".

K 63. členu:

Za deseto alineo se doda nova alinea, ki se glasi:

V sedmi alinei se za besedo "enajste" postavi vejica in besedi "in
trinajste" nadomesti z besedami "trinajste in štirinajste".

določa sistemizacijo, standardizacijo in tipizacijo materialnotehničnih sredstev in opreme policije ter poslovnih in drugih
prostorov in njihove opreme".

Obrazložitev amandmajev k 59., 61., 62. in 63. členu:

Trinajsta alinea se črta.

S predlaganimi spremembami želi predlagatelj zakonsko urediti
zbiranje, obdelovanje, shranjevanje in posredovanje podatkov o
uporabi prisilnih sredstev.

Obrazložitev:
S predlagano spremembo želi predlagatelj jasno razmejiti
pristojnosti med policijo in ministrstvom ter nomotehnično izboljšati
besedilo člena.

K 72. členu:
V prvem odstavku se črta peta alinea.

K 10. členu:

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Doda se drugi odstavek, ki se glasi:

"Generalni direktor policije z odločbo odvzame policistu pravico
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Obrazložitev:

izvajati policijska pooblastila, če ugotovi, da je policist član politične
stranke."

S predlagano spremembo je opredeljen pojem delavca ministrstva.
V sedanjem drugem, tretjem in petem odstavku se za besedo
"prvega" dodata besedi "in drugega".
K 136. členu:
Obrazložitev:
Peta alinea se spremeni tako, da se glasi:
S predlagano spremembo predlagatelj sledi razpravi Državnega
zbora ob drugi obravnavi zakona, ter zagotavlja nedvomno
spoštovanje ustrezne ustavne določbe.

Navodilo o uporabi prisilnih sredstev (Uradni list SRS, št. 25/81
in Uradni list RS, št. 79/94, 3/95)".
Obrazložitev:

K 128. členu:
S predlagano dopolnitvijo želi predlagatelj zadržati v veljavi
podzakonski predpis o uporabi prisilnih sredstev in črtani
podzakonski predpis, ki je v nasprotju z določbami tega zakona.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Delavci ministrstva so policisti, delavci policije in drugi delavci,
zaposleni v ministrstvu."

N
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Predlog sprememb in dopolnitev

POSLOVNIKA

REPUBLIKE

DRŽAVNEGA

SLOVENIJE

ZBORA

(PoDZ-?)

- EPA 445 - II - prva obravnava

Poslanca Roman Jakič in Josip Baje sta dne 1. aprila
1998 predložila v obravnavo predlog sprememb in
dopolnitev poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (PoDZ-?) - prva obravnava, EPA 445 - II.
Dne 15. maja 1997 je poslanec Miran Potrč predložil
Državnemu zboru v obravnavo predlog dopolnitve
poslovnika Državnega zbora (PoDZ-D) - prva obravnava
(EPA 139 - II), ki ureja enako oziroma podobno vsebino
kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je
predložil poslanec Miran Potrč še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki sta ga v obravnavo
predložila poslanca Roman Jakič in Josip Baje.

Na podlagi prvega odstavka 174. člena in 175.člena Poslovnika
Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96)
pošiljata podpisana poslanca v obravnavo in sprejem

obravnava in sprejme po rednem postopku - prva obravnava.
Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije bosta kot predlagatelja sodelovala
na sejah Državnega zbora in na sejah delovnih teles Državnega
zbora RS.

- PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE (PoDZ-?),
redni postopek - prva obravnava

Roman Jakič, l.r.
Josip Baje, l.r.

Državnemu zboru Republike Slovenije predlagata, da predlog
sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora
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Obrazložitev stališč poslancev iz drugega stavka tretjega
odstavka 66. člena ne sme trajati več kot pet minut."

UVOD

2. člen

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
SPREMEMB IN DOPOLNIL POSLOVNIKA

Črtata se drugi in tretji odstavek 67. člena in se nadomestita z
novim drugim odstavkom, ki se glasi:

V prejšnjem, predvsem pa v zdajšnjem mandatu državnega zbora
se je izkazalo za nujno potrebno spremeniti in dopolniti poslovnik
v delu, ki se nanaša na potek plenarne seje (V./3 poglavje)
Državnega zbora RS. V praksi se je namreč izkazalo, da so
plenarna zasedanja državnega zbora več kot predolga, posledica
pa je pozno sprejemanje nujno potrebne zakonodaje.

"Ko je vrstni red vnaprej priglašenih razpravljavcev izčrpan,
predsedujoči vpraša predlagatelja oziroma predstavnika
predlagatelja, če želi imeti zaključno besedo. Zaključna beseda
ne sme trajati več kot deset minut."
3. člen

2. CILJI IN NAČELA PREDLOGA SPREMEMB IN
DOPOLNIL POSLOVNIKA

Črta se besedilo 69. člena in se nadomesti z besedilom, ki se
glasi:
"Razprave poslancev in drugih udeležencev na seji so časovno
omejene, če ni v tem poslovniku drugače določeno.

Predlog sprememb in dopolnil poslovnika želi izboljšati, precizirati
predvsem pa racionalizirati potek plenarne seje Državnega zbora
RS.

Govornik lahko o istem vprašanju govori le enkrat."
Poslovnik Državnega zbora RS ureja organizacijo in način dela
državnega zbora ter uresničuje pravice in dolžnosti poslank in
poslancev.

4. člen
V prvem odstavku 70. člena se številka "5" nadomesti s številko
"3".

Del poslovnika se nanaša na potek plenarnega zasedanja
državnega zbora. S predlaganim skrajšanjem trajanja dopolnilne
obrazložitve, razprav, opozarjanja na kršitve poslovnika in
obrazložitve glasu se ne bo vpivalo na izvajanje sistema
parlamentarne demokracije, pač pa se bo propomoglo k hitrejšemu
in plodnejšemu funkcioniranju državnega zbora.

Besedilo drugega odstavka 70. člena se črta in se nadomesti z
besedilom, ki se glasi:
"Če poslanec zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali popravil
navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je povzročila
nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu da predsedujoči
besedo takoj, ko je vrstni red vnaprej priglašenih razpravljalcev
izčrpan. Pri tem se mora poslanec omejiti le na pojasnilo in njegov
ugovor ne sme trajati več kot 3 minute."

3. FINANČNE POSLEDICE PREDLOGA SPREMEMB
IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA
Sprejem predlaganih sprememb in dopolnil Poslovnika Državnega
zbora RS ne bo zahteval nobenih finančnih sredstev iz državnega
proračuna in ne bo imel nobenih drugih posledic v skladu z drugim
odstavkom 175. člena poslovnika. Predlagatelja meniva, da bo
rezultat sprejetja predlaganih sprememb in dopolnil imel za
posledico zmanjšanje stroškov plenarnega zasedanja Državnega
zbora RS.

5. člen
Doda se nov 72. a člen, ki se glasi:
"Prekinitev iz prvega in drugega odstavka 72. člena ne sme biti
krajša od 15 minut in ne daljša od 45 minut. Poslanska skupina
lahko zahteva prekinitev dela državnega zbora ob istem vprašanju
samo enkrat."
6. člen

BESEDILO ČLENOV

V 88. členu se črta drugi odstavek in se nadomesti z besedilom,
ki se glasi:

1. člen
Doda se nov 66. a člen, ki se glasi:

"Pred glasovanjem imajo predstavniki poslanskih skupin pravico
obrazložiti odločitev poslanske skupine, če s tem poslovnikom ni
drugače določeno. Obrazložitev odločitve ne sme trajati več kot
3 minute."

"Dopolnilna obrazložitev iz prvega in drugega odstavka 66. člena
ne sme trajati več kot petnajst minut.
Obrazložitev stališč poročevalcev delovnih teles, predstavnika
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, predstavnika vlade,
če vlada ni predlagateljica, in predstavnikov poslanskih skupin iz
prvega stavka tretjega odstavka 66. člena ne sme trajati več kot
deset minut.

poročevalec, št. 25

7. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

28

14. april 1998

OBRAZLOŽITEV
Namen novega 66. a člena je skrajšati trajanje dopolnilne
obrazložitve predlagatelja oziroma predstavnika predlagatelja,
katero lahko poda na začetku obravnave točke dnevnega reda
oziroma, katero mora podati, če tako sklene državni zbor. Manj
obsežne naj bi bile tudi nadaljne obrazložitve stališč oziroma
razprave iz tretjega odstavka 66. člena.

Namen spremembe 70. člena poslovnika je časovno omejiti govor
o kršitvi poslovnika in preprečiti zlorabo v drugem odstavku 70.
člena omenjene poslančeve možnosti zahtevati besedo. Pri tem
se želi opozoriti na prednosti obstoja instituta vnaprejšnjega
priglaševanja razpravljalcev.
Z uvedbo novega 72. a člena se omejuje trajanje prekinitev dela
državnega zbora med sejo. Omejuje se tudi možnost poslanske
skupine, da v namen posvetovanja zahteva prekinitev dela
državnega zbora.

Sprememba 67. člena daje možnost razpravljanja samo vnaprej
priglašenim razpravljalcem in daje možnost zaključne besede
predlagatelju oziroma predstavniku predlagatelja točke dnevnega
reda.

Po končani razpravi o predlogu o katerem odloča državni zbor, z
novim, spremenjenim 88. členom ne bi več posamezni poslanci
imeli pravico obrazložiti svoj glas, pač pa bi s časovno omejitvijo
to pravico imela posamezna poslanska skupina.

Nadomestitev besedila 69. člena je nujna v namen doseganja cilja
teh sprememb in dopolnitev poslovnika. S časovnimi omejitvami
razprav poslancev in drugih udeležencev na seji, bo delo
državnega zbora bolje organizirano.

govori le enkrat, lahko pa mu omeji tudi trajanje govora, vendar
ne na manj ko 5 minut.

BESEDILO ČLENOV POSLOVNIKA, ZA
KATERE SO PREDLOŽENE
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

Na predlog predsedujočega, ki je dogovorjen v kolegiju
predsednika, državni zbor lahko omeji trajanje razprave za
poslanske skupine.
Odločitev o omejitvi razprave sprejme državni zbor pred začetkom
razprave.

66. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda
predlagatelj oziroma predstavnik predlagatelja dopolnilno
obrazložitev.

70. člen
Poslancu, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega
reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Govor tega
poslanca ne sme trajati več ko 5 minut. Predsedujoči da po tem
govoru pojasnijo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. Če
poslanec ni zadovoljen s pojasnilom, odloči državni zbor o
vprašanju brez razprave in brez obrazložitve glasu.

Predlagatelj oziroma njegov predstavnik mora podati dopolnilno
obrazložitev, če tako sklene državni zbor.
Za predlagateljem oziroma predstavnikom predlagatelja dobijo
najprej besedo poročevalci delovnih teles, predstavnik
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, predstavnik vlade,
če vlada ni predlagateljica, in predstavniki poslanskih skupin.
Zatem dobijo besedo poslanci po vrstnem redu, kakor so se
priglasili k razpravi.

Če poslanec zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali popravil
navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je povzročila
nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu da predsedujoči
besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora poslanec omejiti le
na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več ko 5 minut.

67. člen
Prijave k razpravi je treba vložiti pisno pri generalnemu sekretarju
državnega zbora pred pričetkom razprave.

72. člen

Ko je vrstni red vnaprej priglašenih razpravljalcev izčrpan,
predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Razprave tistih,
ki se prijavijo na ta poziv, lahko predsedujoči omeji na določen
čas, vendar ne na manj ko 5 minut.

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo državnega zbora in
določi, kdaj se bo nadaljevalo.
Predsedujoči prekine delo državnega zbora, če to zahteva
poslanska skupina zaradi posvetovanja v skupini.

Določbi prejšnjih dveh odstavkov ne veljata za drugo obravnavo
zakonskega predloga.

Predsedujoči prekine delo državnega zbora, če se ugotovi, da
seja ni več sklepčna, če so potrebna posvetovanja, če je treba
dobiti mnenja delovnih teles ali vlade, in v drugih primerih, kadar
tako sklene državni zbor.

69. člen
Razprave poslancev in drugih udeležencev na seji niso časovno
omejene, če ni v tem poslovniku drugače določeno.

če je delo državnega zbora prekinjeno zato, ker seja ni več
sklepčna, sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči
sejo za ta dan konča.

Državni zbor lahko na predlog predsedujočega ali na zahtevo
kakega poslanca odloči, da lahko govornik o istem vprašanju
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88. člen

O postopkovnih vprašanjih odloča državni zbor takoj brez
razprave in brez obrazložitve glasu. Dokler ni odločeno o
postavljenem postopkovnem vprašanju, ni mogoče dajati novih
predlogov za odločitev o postopkovnih vprašanjih.

Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem
se odloča.
Pred glasovanjem ima poslanec pravico obrazložiti svoj glas, če
s tem poslovnikom ni drugače določeno. Obrazložitev glasu ne
sme trajati več ko 5 minut.

V
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Predlog zakona o

IZDELKIH

IZ

PLEMENITIH

KOVIN

(ZlPlek)
- EPA 443 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 54. seji dne 19/3-1998 določila
besedilo:

bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O IZDELKIH IZ PLEMENITIH KOVIN,

- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo,
- dr. Verica TRSTENJAK, državna sekretarka v Ministrstvu za
znanost in tehnologijo,
- dr. Bogdan TOPIC, direktor Urada za standardizacijo in
meroslovje,
- Nataša MEJAK - VUKOVIČ, svetovalka Vlade Republike
Slovenije v Uradu za standardizacijo in meroslovje.

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
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da

neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, štev. 1/91-1)
smiselno kot republiški predpis še vedno uporablja Zakon o
kontroli predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, štev. 59/
81, 59/86, 20/98 in 9/90). Zato je treba sprejeti nov zakon, ki bo
upošteval razvoj na področju plemenitih kovin, ustrezno zaščitil
potrošnike ter preprečil nelojalno konkurenco med samimi
dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin.

UVOD
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJETJE
ZAKONA
Vlada Republike Slovenije je leta 1994 poslala v obravnavo
Državnemu zboru predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin.
Podlaga za navedeni predlog zakona je bil predlog direktive EU o
izdelkih iz plemenitih kovin (93/C 318/06 z dne 18. 10. 1993).
Namen predlaganega zakona je bil uskladiti zakonodajo Slovenije
z zakonodajo EU.

Vse predmete (predlog zakona uvaja izraz izdelki) iz plemenitih
kovin morajo izdelovalci označiti s svojim znakom in znakom
čistine, uvozniki pa po sedanji ureditvi le z znakom čistine v
primeru, da izdelek še ni označen v skladu s predpisi. Preden
gredo predmeti iz plemenitih kovin v promet, morata biti preskušeni
njihova sestava in čistina. Pravilna sestava in čistina predmetov
iz plemenitih kovin se potrjujeta z vtiskom predpisanega žiga (t. I.
državni žig). Izdelovalci so dolžni svoj znak (t. i. imenski žig oziroma
znak proizvajalca) registrirati pri Uradu RS za standardizacijo in
meroslovje (v nadaljevanju: Urad). Urad je pristojen tudi za
preskušanje in označevanje predmetov iz plemenitih kovin.

Čeprav je predlog direktive EU predvideval, naj bi države članice
EU uskladile svoje nacionalne zakonodaje na področju izdelkov
iz plemenitih kovin najpozneje s 1. 1. 1996, se članice EU o
navedenem predlogu direktive niso sporazumele. To je bil tudi
povod za umik predloga slovenskega zakona.
Zaradi umika predloga zakona se trenutno v Republiki Sloveniji
na področju izdelkov iz plemenitih kovin na podlagi 4. člena
Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne listine o samostojnosti in
14. april 1998

V Sloveniji je bilo 1. 2. 1998 241 izdelovalcev in približno 70
uvoznikov predmetov iz plemenitih kovin. V letu 1997 je Urad
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preskusil in označil 315.876 kosov oziroma 719 kg zlatih izdelkov
in 85.517 kosov oziroma 377 kg srebrnih izdelkov, skupaj torej
401.393 kosov oziroma 1.096,23 kg predmetov iz plemenitih kovin.

Urad je v letu 1997 zavrnil zahteve za označitev 307,31 kg izdelkov
iz plemenitih kovin (preglednici 1 in 2).

Zavrnjeni izdelki
(307.31 kg)
22%

#

Preskušeni in
označeni izdelki
(1096,23 kg)
78%
Preglednica 1: Skupna masa izdelkov, ki so bili v letu 1997 predloženi Uradu v preskus in označitev glede na rezultat postopka

l^teLBtrezna čistina
(6549kg)
21%

(20597 kg)
Si%
Preglednica 2: Prikaz zavrnjenih zahtev za označitev v letu 1997, izražen v skupni masi izdelkov iz plemenitih kovin, glede na
razlog zavrnitve

Od 241 izdelovalcev predmetov iz plemenitih kovin jih 72 ali 29,9
% svojih izdelkov v celem letu 1997 sploh ni posredovalo Uradu
v preskus in označitev. Ta podatek se odraža tudi v rezultatih
nadzornih pregledov v lanskem letu. Poseben problem
predstavljajo tudi uvoženi izdelki, za katere uvozniki večkrat nimajo
ustreznih uvoznih carinskih deklaracij. Tako je Tržni inšpektorat
Republike Slovenije v sodelovanju z Uradom v času od 21. do 30.
4. 1997 izvedel 279 nadzornih pregledov. Za izdelke, ki niso bili
ustrezno preskušeni in označeni pri Uradu, je bilo v tem okviru
izdanih 150 odločb o prepovedi prodaje ter podanih 124 predlogov

poročevalec, št. 25

sodniku za prekrške in 38 ovadb zoper pravne osebe in odgovorne
osebe pravne osebe. Z odločbami je bil takrat prepovedan promet
predmetov iz plemenitih kovin v skupni masi 30 kg. Iz navedenih
podatkov lahko torej ugotovimo, da so bile v 58 % ugotovljene
kršitve, kar pomeni, da več kot vsak drugi izdelovalec ali
prodajalec izdelkov iz plemenitih kovin ni prodajal predpisano
označenih izdelkov. Po teh nadzornih pregledih je viden
nesorazmeren porast zahtevkov za preskušanje in označevanje
izdelkov (preglednica 3). Trend rasti proti koncu leta je običajen.
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izdelkov, katerih prodaja je bila v lanskem letu prepovedana na
podlagi odločb Tržne inšpekcije ali Urada in ki sojo stranke pozneje
predložile Uradu v preskus in označitev, je znašala 88,55 kg.
Celotno navedeno količino je Urad v postopku preskušanja in
označevanja zavrnil, ker izdelki niso bili predpisano označeni z
znakom proizvajalca ali oznako čistine.

Iz prikazanega lahko sklepamo, da je stanje na področju izdelkov
iz plemenitih kovin precej neurejeno. Skrb vzbujajoči so tudi podatki
o številu izdelovalcev, ki svojih izdelkov ne posredujejo v preskus
in označitev. Značilno je, da je bilo zahtev za preskus in označitev
izdelkov iz plemenitih kovin relativno malo v letih 1995 in 1996 in
da se je število zahtev skokovito povečalo šele aprila 1997
(preglednica 4), ko se je začel izvajati nadzor. Količina neoznačenih

Leto

1995
1996
1997

Pregledan
a kolieina
(kg)
864,377
907,072
1403,540

Lato

Preglednica 4: Preskušenl in označeni Izdelki iz plemenitih kovin v letih 1995, 1996 in 1997
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III. POGLAVITNE REŠITVE

Ocenimo lahko, da je sam sistem kontrole izdelkov iz plemenitih
kovin ustrezen, da pa je za njegovo izvajanje treba zagotoviti
stalen in učinkovit nadzor, katerega rezultat bo večja osveščenost
izdelovalcev in tudi samih potrošnikov.

Izdelki iz plemenitih kovin v prometu morajo biti opremljeni z
znakom dobavitelja, znakom čistine in državnim žigom. Izjemoma
se izdelek ne označi, če to iz tehničnih razlogov ni mogoče. Znak
dobavitelja omogoča nedvomno identifikacijo izdelovalca oziroma
tistega, ki je izdelek dal v promet, znak čistine označuje nominalno
stopnjo čistine izdelka iz plemenitih kovin, državni žig pa je
zagotovilo države, da je izdelek v prometu skladen z zahtevami
predpisov.

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Cilj zakona je ustrezno urediti promet z izdelki iz plemenitih kovin,
zavarovati pravice potrošnikov na tem področju in zagotoviti okvir
za izvajanje svobodne gospodarske pobude ob upoštevanju pravil
poštenega poslovanja.

Predlog taksativno našteva primere izdelkov iz plemenitih kovin,
za katere določbe zakona ne veljajo (izdelki, namenjeni za izvoz,
za znanstvene in tehnične namene itn).

Temeljna načela zakona so:
1. Načelo skladnosti izdelka s predpisanimi zahtevami

Dobavitelj opremi izdelek z znakom dobavitelja in znakom čistine.
Izdelke preskusi in označi z državnim žigom Urad. Izdelovalec,
ki izpolnjuje pogoje iz 20. člena predloga, ni dolžan predložiti svojih
izdelkov Uradu v preskus in označitve. Tak izdelovalec vloži
zahtevo za oprostitev predložitve svojih izdelkov Uradu v preskus
in označitev z državnim žigom. Če Urad ugotovi, da izdelovalec
izpolnjuje predpisane zahteve, izda odločbo o oprostitvi označitve
z državnim žigom. Odločba se objavi v uradnem glasilu, ki ga
izdaja Urad.

Drugi člen predloga določa, da lahko izdelki iz plemenitih kovin
gredo v promet samo, če ustrezajo predpisanim tehničnim
zahtevam, ki se nanašajo na stopnje čistin in sestavo izdelkov.
Pristojni minister lahko predpiše podrobnejše tehnične zahteve,
ki jim morajo ustrezati izdelki.
2. Načelo identifikacije in registracije dobavitelja
Predlog določa, da je izdelovalec, izdelovalčev zastopnik oziroma
uvoznik (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) dolžan označiti izdelek
z znakom dobavitelja in znak registrirati pri Uradu. V skladu s
predlogom bi bili tudi uvozniki dolžni označiti izdelke z znakom
dobavitelja. Urad ima register dobaviteljev izdelkov iz plemenitih
kovin, ki je podlaga za izvajanje nadzora nad skladnostjo izdelkov
s predpisanimi zahtevami.

Izdelki iz plemenitih kovin se preskušajo in označujejo z državnim
žigom v območnih enotah za overjanje in nadzor Urada. Če
izdelovalec izpolnjuje tehnične in druge zahteve za preskusne
zmogljivosti (delovni prostori, oprema za preskušanje, kadri), ni
dolžan izdelkov dostaviti na območno enoto Urada, temveč se v
skladu z odločbo, ki jo izda Urad, njegovi izdelki preskušajo in
označujejo v njegovih prostorih pod nadzorom delavcev Urada. V
tem primeru se z navedeno odločbo tudi ustrezno zmanjšajo
stroški preskušanja in označevanja izdelkov.

3. Načelo obveznega preskušanja in označevanja izdelkov
Vsak izdelek iz plemenite kovine, razen v 22. členu predloga
naštetih izjem, mora biti preskušen in ustrezno označen. Dobavitelj
je dolžan izdelek, ki ga je predhodno označil s svojim znakom in
znakom čistine, predložiti Uradu v preskus ter označitev izdelka
z državnim žigom. (13. člen). Izdelovalec, ki ima certificiran sistem
zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa na podlagi
ustreznega standarda, uveljavljenega v Republiki Sloveniji, in
izpolnjuje dodatne zahteve, ki se nanašajo na preskušanje in
označevanje izdelkov, na podlagi odločbe, ki jo izda Urad, ni
dolžan predložiti svojih izdelkov Uradu v preskušanje in označitev
z državnim žigom.

Izdelki iz plemenitih kovin morajo biti v prodajalnah posebej
označeni in ločeni od drugega blaga. V prostorih, kjer se prodajajo
izdelki iz plemenitih kovin, morata biti na vidnem mestu obešeni
slikovna podoba oznak za označevanje izdelkov in preglednica
stopenj čistine plemenitih kovin iz 5. člena zakona. Kupcu izdelkov
mora biti na voljo povečevalno steklo, s katerim je mogoče oznake
na izdelku jasno videti in razločiti.
Urad opravlja nadzor nad izdelki v prometu. Nadzor nad izdelki v
prometu obsega preverjanje izpolnjevanja predpisanih zahtev.
Če pooblaščeni delavci Urada ugotovijo neskladnost izdelka
oziroma nepravilno označitev, nemudoma izločijo izdelek iz
prometa in izdajo odločbo o začasni prepovedi njegove prodaje
ter odredijo, da je treba izdelek predložiti Uradu v preskušanje.

4. Načelo varstva potrošnikov
To načelo se odraža v dejstvu, da mora biti izdelek iz plemenite
kovine, ki je v prometu, preskušen in ustrezno označen. V
prodajalnah morajo biti izdelki posebej označeni in ločeni od
drugega blaga. Obenem morata biti v prostorih, kjer se prodajajo
izdelki iz plemenitih kovin, na vidnem mestu obešeni slikovna
podoba oznak za označevanje izdelkov in preglednica stopenj
čistine plemenitih kovin. Kupcu izdelkov mora biti na voljo
povečevalno steklo, s katerim je mogoče oznake na izdelku jasno
videti in razločiti.

Urad nadzoruje izpolnjevanje obveznosti izdelovalca iz 20. člena.
Če Urad ugotovi, da omenjeni izdelovalec ne dela skladno s
predpisi ali da ne izpolnjuje več predpisanih zahtev, razveljavi
odločbo o oprostitvi predložitve izdelkov Uradu zaradi preskusa
in njihove označitve z državnim žigom.
Promet z izdelki in označitev izdelkov v prometu nadzoruje tržna
inšpekcija, ki pri nadzorstvu izvaja ukrepe, za katere je
pooblaščena s tem zakonom in s predpisi o tržni inšpekciji.

5. Načelo nadzora nad izdelki v prometu
Urad nadzoruje izdelke v prometu. Nadzor nad izdelki v prometu
obsega preverjanje izpolnjevanja predpisanih zahtev. Urad
nadzoruje izpolnjevanje obveznosti izdelovalca iz 20. člena. Če
Urad ugotovi, da izdelovalec iz 20. člena ne dela v skladu s
predpisi ali da ne izpolnjuje več predpisanih zahtev, razveljavi
odločbo iz drugega odstavka 20. člena. Izvajanje 24. člena in
označitev izdelkov v prometu nadzoruje tržna inšpekcija.
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Kršitve zakonskih določb so opredeljene kot prekrški.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Zaradi sprejetja predlaganega zakona naj za državni proračun
ne bi nastali novi stroški. V skladu z Zakonom o kontroli predmetov
iz plemenitih kovin sta preskušanje in označevanje predmetov iz
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plemenitih kovin že sedaj naloga države. Predlagani zakon sicer
uvaja paladij kot novo plemenito kovino, kar posledično pomeni,
da bo treba zagotoviti preskušanje paladijskih izdelkov (oprema,
kadri). Po drugi strani pa bodo vložniki zahtev za preskus in
označitev izdelkov iz paladija zavezani plačilu nastalih stroškov,
tako da bi se stroški nabave opreme in šolanja kadrov povrnili v
obliki plačil za izvedene preskuse in označitve izdelkov iz paladija.

iz plemenitih kovin obenem zahteval od nekaterih članic EU
popolnoma novo vzpostavitev ustreznega sistema nadzora.

Predlagana ureditev v 20. členu, ki pod določenimi pogoji
predvideva oprostitev preskušanja ugotavljanja skladnosti izdelkov
s predpisanimi zahtevami in označevanja z državnim žigom, bi
prispevala k zmanjšanju stroškov sistema preverjanja skladnosti
izdelkov iz plemenitih kovin.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

BESEDILO ČLENOV

1. člen
Ta zakon določa tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati izdelki
iz plemenitih kovin (v nadaljnjem besedilu: izdelki) v prometu,
postopke ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov, promet
z izdelki in nadzorstvo nad izdelki.

V. PRIMERJALNI PRAVNI PREGLED
Področje izdelkov iz plemenitih kovin v Evropski uniji ni
harmonizirano. Na ravni EU kljub sedemletnemu prizadevanju
Evropske komisije še ni direktive, ki bi harmonizirala to področje.
Razlog za tako stanje so deljena mnenja članic EU o načinih
zagotavljanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin. Poglavitni
nesporazum izhaja iz dejstva, da imajo članice EU različno urejene
sisteme ugotavljanja in potrjevanja skladnosti. Najbolj sporen del
predloga direktive EU je aneks, ki se nanaša na možnost, da bi
lahko dobavitelj izdelka iz plemenite kovine sam podal izjavo o
skladnosti izdelka s predpisi ("self declaration of conformity").
Omenjena razhajanja izhajajo iz dejstva, da v nekaterih državah,
kot so Velika Britanija, Francija, Nizozemska, Irska, Portugalska
in Španija, veljajo predpisi, na podlagi katerih je za označitev
izdelkov iz plemenitih kovin pristojno neodvisno telo, medtem ko
v nekaterih drugih državah, na primer v Nemčiji, Italiji, Grčiji in
Luksemburgu, lahko izdelek označi dobavitelj sam. Zadnji predlog
direktive predvideva dva načina zagotavljanja skladnosti izdelkov
iz plemenitih kovin. To sta certificiran sistem zagotavljanja
kakovosti proizvodnega procesa ter preskus in označitev izdelka,
ki ju opravi priglašeni organ. Oba navedena načina sta vključena
tudi v predlog zakona.Tretji način zagotavljanja skladnosti izdelkov
iz plemenitih kovin, ki ga najnovejši predlog direktive EU
predvideva samo fakultativno, pa je izjava izdelovalca oziroma
njegovega pooblaščenega zastopnika o skladnosti izdelkov s
predpisi. Tak način zagotavljanja skladnosti izdelkov je še vedno
sporen med članicami EU in je tudi poglavitni razlog za odsotnost
direktive za navedeno področje. Omenjeni predlog direktive
predvideva triletno prehodno obdobje, v katerem bo lahko vsaka
članica sama odločala o tem, ali se bodo lahko dali na njen trg
izdelki iz plemenitih kovin, ki imajo izjavo proizvajalca o skladnosti
s predpisi. Predvideno je, da bo Evropska komisija po preteku
prehodnega obdobja pripravila ustrezno poročilo, ki bo podlaga
nadaljnjim odločitvam. To pomeni, da izjava izdelovalca oziroma
njegovega pooblaščenega zastopnika o skladnosti izdelkov s
predpisi, glede na predlagane rešitve, še ne zagotavlja prostega
pretoka izdelkov iz plemenitih kovin. Vsaka članica EU bo lahko
glede na predlog direktive omejila dajanje izdelkov iz plemenitih
kovin na svoj trg, kadar bo njihova skladnost s predpisi
zagotovljena samo na podlagi izjave izdelovalca. Prav tako predlog
direktive za take izdelke predvideva posebno označitev, da bi
bilo že iz oznake na izdelku razvidno, da se njegova skladnost s
predpisi zagotavlja samo na podlagi izjave izdelovalca.

2. člen
Izdelki smejo v promet samo, če ustrezajo predpisanim tehničnim
zahtevam in če so preskušeni in označeni v skladu s tem
zakonom.
3. člen
V tem zakonu posamezni izrazi pomenijo:
1) "plemenite kovine" so platina, zlato, paladij in srebro;
2) "zlitina iz plemenite kovine" je trdna zmes plemenite kovine z
eno ali več drugimi kovinami;
3) "izdelki" so nakit, zlatarjevo, urarjevo ali srebrarjevo blago ali
drugi izdelki, izdelani v celoti ali delno iz plemenitih kovin oziroma
njihovih zlitin;
4) "stopnja čistine" je najnižji delež čiste plemenite kovine, izražen
v tisočinkah (X/1000), v razmerju do skupne mase zlitine.
4. člen
Določila tega zakona se ne nanašajo na:
1. izdelke, ki so namenjeni za izvoz,
2. aparate in instrumente, ki so namenjeni za raziskave, ter
aparate in instrumente, ki se uporabljajo v zdravstvene
namene,
3. zlate polizdelke, ki so namenjeni za zobno protetiko,
4. izdelke, ki so popolnoma prevlečeni z emajlom, dragim
kamenjem, biseri ali z drugimi nekovinskimi prevlekami,
5. izdelke starejše izdelave, ki imajo znanstveno, umetniško,
zgodovinsko ali kulturno vrednost,
6. okovje na dragem kamenju, biserih ali drugih izdelkih, pri
katerih je masa plemenite kovine neznatna,
7. izdelke za znanstvene in tehnične namene,
8. glasbene instrumente ali dele glasbenih instrumentov, ki so
izdelani iz plemenitih kovin,
9. ingote in granule iz plemenitih kovin, ki se uporabljajo v
bančnem prometu, vključno z borznimi ploščicami,
10. izdelke iz neplemenitih kovin, ki so popolnoma prevlečeni s
plemenitimi kovinami,
11. zakonska plačilna sredstva, spominske kovance ali medalje,
ki so izdelani iz plemenitih kovin.

Tudi v primeru izjave izdelovalca pa je predviden določen poseg
tretje neodvisne strani. To pomeni, da mora imeti proizvajalec
takšno tehnično dokumentacijo, ki bo omogočala nadzor
neodvisne tretje stranke nad skladnostjo izdelka s postavljenimi
zahtevami. Tehnična dokumentacija bi med drugim morala
vsebovati spisek vseh uporabljenih standardov, načine in metode
za zagotavljanje kakovosti zlitin, opis proizvodnega procesa in
nadzornega sistema, ki zagotavlja skladnost izdelkov s predpisi.
V EU poudarjajo, da bi tak način zagotavljanja skladnosti izdelkov
14. april 1998

5. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na označitev izdelkov z
znakom dobavitelja, znakom čistine in državnim žigom, se ne
nanašajo na:
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Lot mora imeti eno od stopenj čistine iz 6. člena tega zakona.

- izdelke iz platine in zlata, katerih masa je manjša od 1 g, in
izdelke iz paladija in srebra, katerih masa je manjša od 2 g,
oziroma izdelke, ki so tako občutljivi, da je nanje iz tehničnih
razlogov težko vtisniti ustrezne oznake,
- tiste dele izdelkov, sestavljenih iz različnih plemenitih kovin, na
katere je iz tehničnih razlogov težko vtisniti ustrezne oznake,
- polizdelke iz plemenitih kovin

10. člen
Izdelki lahko vsebujejo nekovinske dele pod pogojem, da se ti
jasno ločijo od plemenite kovine.
11. člen

Za izdelke iz prvega odstavka izda Urad oziroma izdelovalec iz
21. člena potrdilo o skladnosti.

Prevleka iz plemenite kovine mora biti najmanj iste stopnje čistine
kot izdelek iz plemenite kovine, ki je prevlečen.
12. člen

II.TEHNIČNE ZAHTEVE

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin lahko predpiše
podrobnejše tehnične zahteve, ki jim morajo ustrezati izdelki.

6. člen
Izdelki morajo imeti eno od naslednjih stopenj čistine:

III. UGOTAVLJANJE IN POTRJEVANJE SKLADNOSTI
IZDELKOV

1. platinasti izdelki
950 tisočink (950/1000)

13. člen

2. zlati izdelki
999 tisočink
990 tisočink
916 tisočink
900 tisočink
840 tisočink
800 tisočink
750 tisočink
585 tisočink
500 tisočink
417 tisočink
375 tisočink
333 tisočink

Izdelovalec mora izdelek, preden ga da v promet, označiti s svojim
znakom. Izdelke tujih izdelovalcev mora označiti s svojim znakom
izdelovalčev zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma
uvoznik.

(999/1000)
(990/1000)
(916/1000)
(900/1000)
(840/1000)
(800/1000)
(750/1000)
(585/1000)
(500/1000)
(417/1000)
(375/1000)
(333/1000)

Izdelovalec, izdelovalčev zastopnik oziroma uvoznik (v nadaljnjem
besedilu: dobavitelj) mora registrirati svoj znak pri Uradu Republike
Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu:
Urad).
14. člen
Preden da izdelek v promet, mora dobavitelj zagotoviti njegovo
skladnost s predpisanimi zahtevami, označiti izdelek z znakom
čistine ter ga predložiti Uradu zaradi ugotovitve skladnosti izdelka
s predpisanimi zahtevami ter označitve izdelka z državnim žigom.

3. paladijski izdelki
999 tisočink (999/1000)
950 tisočink (950/1000)
500 tisočink (500/1000)

15. člen
«
V zahtevi za ugotavljanje skladnosti izdelka s predpisanimi
zahtevami in za njegovo označitev z dfžavnim žigom mora
dobavitelj navesti število izdelkov, njihovo skupno maso in stopnjo
čistine ter sestavo zlitine.

4. srebrni izdelki
999
925
835
800

tisočink
tisočink
tisočink
tisočink

(999/1000)
(925/1000)
(835/1000)
(800/1000)

Za uvožene izdelke mora dobavitelj zahtevi iz prejšnjega odstavka
priložiti uvozno carinsko deklaracijo.
16. člen

7. člen

'

Ugotavljanje skladnosti izdelkov s predpisanimi zahtevami (v
nadaljnjem besedilu: preskušanje) in njihovo označevanje z
državnim žigom se izvaja na območnih enotah za overjanje in
nadzor, ki so v sestavi Urada.

Izdelki iz platine, katerih stopnja čistine je nižja od 950 tisočink
(950/1000), izdelki iz zlata, katerih stopnja čistine je nižja od 333
tisočink (333/1000), izdelki iz paladija, katerih stopnja čistine je
nižja od 500 tisočink (500/1000), in izdelki iz srebra, katerih stopnja
čistine je nižja od 800 tisočink (800/1000), niso izdelki v smislu
tega zakona.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko Urad na predlog izdelovalca
odloči, da se njegovi izdelki preskušajo in označujejo v prostorih
izdelovalca pod nadzorom delavcev Urada.

8. člen
Če stopnja čistine izdelka presega posamezno v 6. členu določeno
stopnjo čistine, ne dosega pa naslednje višje stopnje, se šteje, da
ima čistino nižje stopnje.

Izdelovalec iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti potrebne
preskusne zmogljivosti (delovni prostori, oprema za preskušanje,
kadri).

9. člen

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin predpiše tehnične
in druge zahteve za preskusne zmogljivosti iz tretjega odstavka.

Izdelki lahko vsebujejo tudi lot. Lot je zlitina plemenitih kovin,
obogatena z vezivnimi materiali.
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17. člen

23. člen

Če Urad pri preskusu ugotovi, da ima predloženi izdelek stopnjo
čistine, ki je označena na izdelku, in da izpolnjuje predpisane
tehnične zahteve, ga označi z državnim žigom.

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin predpiše postopek
določitve in oblike znaka dobavitelja, postopek njegove
registracije, obliko znakov za označevanje čistine, obliko državnih
žigov ter način preskušanja in označevanja izdelkov.

Če Urad pri preskusu ugotovi, da predloženi izdelek ne dosega
na izdelku označene stopnje čistine ali da ne izpolnjuje drugih
predpisanih tehničnih zahtev, zavrne zahtevo za označitev z
državnim žigom.

IV. PROMET Z IZDELKI
24. člen

18. člen

Izdelki morajo biti v prodajalnah posebej označeni in ločeni od
drugega blaga.

Na pisno zahtevo stranke mora Urad preskus izdelka ponoviti.
Če stranka tudi z rezultati ponovljenega preskusa ni zadovoljna,
lahko vloži zahtevo za ponovni preskus na ministrstvo, pristojno
za izdelke iz plemenitih kovin, ki za izvedbo preskusa določi
ustrezno usposobljeno domačo ali tujo organizacijo, katere
ugotovitve so dokončne.

V prostorih, kjer se prodajajo izdelki, morata biti na vidnem mestu
obešeni slikovna podoba oznak za označevanje izdelkov,
preglednica stopenj čistine plemenitih kovin iz 6. člena tega zakona.
Kupcu izdelkov mora biti na voljo povečevalno steklo, s katerim
je mogoče oznake rja izdelku jasno videti in razločiti.

19. člen

V prostorih, kjer se prodajajo izdelki izdelovalca iz 21. člena mora
biti na vidnem mestu obešena tudi odločba iz tretjega odstavka
21. člena.

Izdelki, ki so predelani, morajo biti ponovno označeni z znakom
dobavitelja in znakom čistine ter predloženi v preskus in označitev
z državnim žigom.

V. NADZORSTVO

Prenašanje vtisnjenega znaka z enega izdelka na drugega je
prepovedano.

25. člen

Ko je izdelek označen, mu ni več dovoljeno dodajati drugih
dodatkov, ki jih ni mogoče jasno videti ali razločiti.

Urad opravlja nadzor nad izdelki v prometu. Nadzor nad izdelki v
prometu obsega preverjanje izpolnjevanja predpisanih zahtev.

20. člen

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, katerega
poslovanje je predmet nadzora, je dolžan omogočiti pooblaščenim
delavcem Urada nemoteno opravljanje nadzora, vključno z
vstopom v prostore, v katerih se izdelki dajejo v promet ali hranijo,
pripravljeni za promet.

Izdelki, ki so sestavljeni iz različnih plemenitih kovin, morajo imeti
oznako čistine na vsakem sestavnem delu.
Izdelki, ki so sestavljeni iz delov iz plemenitih kovin in delov iz
drugih materialov, morajo imeti oznako čistine plemenite kovine
na delih iz plemenite kovine.

Če pooblaščeni delavci Urada ugotovijo neskladnost izdelka
oziroma nepravilno označitev, nemudoma izločijo izdelek iz
prometa in odredijo, da je treba izdelek predložiti Uradu v
preskušanje. Zoper to odločbo je dopustna pritožba na ministrstvo,
pristojno za izdelke iz plemenitih kovin. Pritožba zoper odločbo
ne zadrži njene izvršitve.

Izdelki, ki so prevlečeni z drugimi kovinami, morajo imeti oznako
čistine plemenite kovine, iz katere so izdelani. Pri prodaji takih
izdelkov mora biti kupcu izročena listina o vrsti prevleke.
21. člen

26. člen

Izdelovalec, ki ima certificiran sistem zagotavljanja kakovosti
proizvodnega procesa na podlagi ustreznega standarda,
uveljavljenega v Republiki Sloveniji, in izpolnjuje dodatne zahteve,
ki se nanašajo na preskušanje in označevanje izdelkov, lahko
vloži na Urad zahtevo za oprostitev predložitve svojih izdelkov
» Uradu zaradi preskušanja in njihove označitve z državnim žigom.

Urad nadzoruje izpolnjevanje obveznosti izdelovalca iz 21. člena
tega zakona.
Če Urad ugotovi, da izdelovalec Iz 21. člena ne dela skladno s
predpisi ali da ne izpolnjuje več predpisanih zahtev, razveljavi
odločbo iz drugega odstavka 20. člena.

Če Urad ugotovi, da vložnik zahteve iz prvega odstavka izpolnjuje
predpisane zahteve, izda odločbo o oprostitvi označitve z državnim
žigom. Odločba se objavi v uradnem glasilu, ki ga izdaja Urad.

27. člen
Pooblaščeni delavci Urada, ki opravljajo nadzorstvo nad izdelki v
prometu in nad delom izdelovalca iz 21. člena, imajo uradno
izkaznico.

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin predpiše dodatne
zahteve za preskušanje izdelkov iz prvega odstavka.

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin predpiše način
izvajanja nadzora nad delom izvajalca iz 21. člena. Predpiše tudi
vsebino in obliko uradne izkaznice ter način evidence izdanih
uradnih izkaznic.

22. člen
Stroške preskušanja in označitve izdelkov z državnim žigom
plača vložnik.

28. člen

Višino in način plačevanja povračila stroškov predpiše Vlada
Republike Slovenije.
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Izvajanje 24. člena in označitev izdelkov v prometu nadzoruje
tržna inšpekcija.
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32. člen

Pri nadzorstvu iz prvega odstavka izvajajo tržni inšpektorji ukrepe,
za katere so pooblaščeni s tem zakonom in s predpisi o tržni
inšpekciji.

Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 SIT se za prekršek kaznuje
izdelovalec iz 21. člena, ki da v promet izdelke, katerih stopnja
čistine ne ustreza predpisanim zahtevam (6. člen).

29. člen
Če tržni inšpektor ugotovi, da so kršene določbe tega zakona, ki
se nanašajo na promet z izdelki, izda odločbo, s katero prepove
prodajo do odprave nepravilnosti. En izvod odločbe pošlje tudi
Uradu.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen

Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka ne zadrži njene
izvršitve.

Do sprejetja predpisov na podlagi tega zakona se uporabljajo
naslednji predpisi, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom:

VI. KAZENSKE DOLOČBE

- Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jim morajo glede izdelave ustrezati
predmeti iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, štev. 30/82 in 2/
68);

30. člen

- Pravilnik o načinu preskušanja in žigosanja predmetov iz
plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, štev. 30/82 in 2/88);

Z denarno kaznijo 60.000,00 SIT se na kraju samem kaznuje za
prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki:

- Pravilnik o tehničnih pogojih za preskušanje in žigosanje
predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, štev. 23/88);

1. da v promet izdelek, ki ni označen na predpisan način (prvi
odstavek 13. člena, 14. člen, prvi odstavek 19. člena, 20. člen);
2. izdelkov v prodajalni nima posebej označenih in ločenih od
drugega blaga ali če nista na vidnem mestu obešeni slikovna
podoba oznak za označevanje izdelkov in preglednica stopenj
čistine plemenitih kovin iz 5. člena tega zakona ali če ne da na
voljo povečevalnega stekla, s katerim je mogoče oznake na
izdelku jasno videti in razločiti (24. člen).

- Odredba o znaku proizvajalca (Uradni list RS, štev. 17/97)
- Pravilnik o uradnih izkaznicah delavcev, pooblaščenih za nadzor
nad brezhibnostjo in žigosanjem predmetov iz plemenitih kovin
(Uradni list RS, štev. 23/97)
- Uredba o stroških za preskušanje in žigosanje predmetov iz
plemenitih kovin (Uradni list RS, štev. 37/97)

Z denarno kaznijo 30.000,00 SIT se na kraju samem kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka.

- Odredba o oblikah žigov za označevanje pravilne sestave in
čistote predmetov iz plemenitih kovin in o načinu označevanja
čistote na predmetih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, štev. 40/
97)

31. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 SIT se za prekršek kaznuje
pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki:

34. člen
Izdelkov, ki so bili preskušeni in označeni pred uveljavitvijo tega
zakona, ni treba ponovno preskusiti in označiti.

1. ne registrira pri Uradu znaka dobavitelja (drugi odstavek 13.
člena);
2. prenese vtisnjeni znak z enega izdelka na drugega (drugi
odstavek 19. člena);
3. po označitvi doda izdelku druge dodatke, ki jih ni jasno mogoče
videti ali razločiti (tretji odstavek 19. člena);
4. delavcem Urada ne dovoli nadzorstva ali jih pri tem ovira
(drugi odstavek 25. člena).

35. člen »
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehata uporabljati Zakon
o kontroli predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, štev.
59/81, 59/86, 20/89 in 9/90) in Pravilnik o stopnji čistote zlatih
polizdelkov za predmete zobne protetike in načinu njihove kontrole
(Uradni list SFRJ, štev. 30/82).

Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 SIT se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
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36. člen

«
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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I. Splošne določbe

ki za izvedbo preskusa določi domačo ali tujo institucijo, katere
ugotovitve so dokončne.

Zaradi zagotovitve ustreznega varstva potrošnikov in spoštovanja
načela poštenja pri trgovanju z izdelki iz plemenitih kovin je
določeno, da smejo ti izdelki v promet samo, če ustrezajo
predpisanim tehničnim zahtevam in če so preskušeni in označeni
v skladu s tem zakonom. Za izdelke iz plemenitih kovin po tem
zakonu se štejejo nakit, zlatarjevo, urarjevo aH srebrarjevo blago
ali drugi izdelki, izdelani v celoti ali delno iz plemenitih kovin
oziroma njihovih zlitin. Stopnja čistine platine, zlata, paladija in
srebra v izdelkih je označena v tisočinkah (X/1000) v razmerju
do skupne mase zlitine.

V 22. členu predloga so določene izjeme od načela obvezne
označitve izdelka z znakom dobavitelja, znakom čistine in
državnim žigom. Gre za izdelke iz platine in zlata, katerih masa je
manjša od 1 g, in izdelke iz paladija in srebra, katerih masa je
manjša od 2 g, oziroma za izdelke, ki jih zaradi občutljivosti oziroma
zaradi tehničnih razlogov ni mogoče označiti na predpisan način.
Za te izdelke izda Urad oziroma izdelovalec, ki je sicer oproščen
preskušanja in označevanja z državnim žigom, potrdilo o
skladnosti.

Taksativno so našteti izdelki, za katere določila tega zakona ne
veljajo.

IV. Promet z izdelki
V prodajalnah morajo biti izdelki iz plemenitih kovin posebej
označeni in ločeni od drugega blaga. V prostorih, kjer se izdelki iz
plemenitih kovin prodajajo, morata biti na vidnem mestu obešeni
slikovna podoba oznak za označevanje izdelkov in preglednica
stopenj čistine plemenitih kovin. Kupcu izdelkov mora biti na voljo
povečevalno steklo, s katerim je mogoče oznake na izdelku jasno
videti in razločiti.

II. Tehnične zahteve
Določene so stopnje čistine, ki jih morajo imeti izdelki iz plemenitih
kovin. Najnižja dovoljena stopnja čistine pri platini je 950 tisočink
(950/1000), pri zlatu 333 tisočink (333/1000), pri paladiju 500
tisočink (500/1000) in pri srebru 800 tisočink (800/1000). Če
stopnja čistine izdelka presega posamezno v 5. členu določeno
stopnjo čistine, ne dosega pa naslednje višje stopnje, se šteje, da
ima čistino nižje stopnje.

V. Nadzorstvo
Urad opravlja nadzor nad izdelki v prometu. Nadzor nad izdelki v
prometu obsega preverjanje izpolnjevanja predpisanih zahtev. V
primeru, da se pri nadzoru ugotovi neskladnost izdelka oziroma
nepravilna označitev, pooblaščeni delavci Urada nemudoma
izločijo izdelek iz prometa in odredijo njegov preskus.

Izdelki lahko vsebujejo tudi lot, ki mora imeti eno od stopenj čistine,
predpisanih s tem zakonom. Izdelki lahko vsebujejo nekovinske
dele, če se ti jasno ločijo od plemenite kovine. Prevleka iz plemenite
kovine mora biti najmanj iste stopnje čistote kot izdelek iz plemenite
kovine, ki je prevlečen. Pristojni minister lahko predpiše
podrobnejše tehnične zahteve, ki jim morajo ustrezati izdelki iz
plemenitih kovin.

Urad nadzoruje tudi izpolnjevanje obveznosti izdelovalca, ki je
oproščen preskušanja in označevanja z državnim žigom. Pod
določenimi pogoji Urad lahko razveljavi odločbo o oprostitvi
predložitve izdelkov na Urad zaradi preskusa in njihove označitve
z državnim žigom.

III. Ugotavljanje in potrjevanje skladnosti izdelkov
Vsak izdelek mora biti opremljen z znakom dobavitelja, znakom
čistine in državnim žigom. Prvi znak omogoča nedvomno
identifikacijo izdelovalca oziroma tistega, ki je izdelek dal v promet,
drugi znak označuje nominalno stopnjo čistine izdelka iz plemenitih
kovin, državni žig pa je zagotovilo države, da je izdelek v prometu
skladen s predpisanimi zahtevami.

Promet z izdelki in njihovo označitev nadzoruje tržna inšpekcija.
Pri nadzorstvu izvajajo tržni inšpektorji ukrepe, za katere so
pooblaščeni s tem zakonom in s predpisi o tržni inšpekciji.
VI. Kazenske določbe

Dobavitelj opremi izdelek z znakom dobavitelja in znakom čistine
ter izdelek predloži v preskus in označitev Uradu. Urad v primeru
ugotovljene skladnosti izdelka s predpisanimi zahtevami izdelek
označi z državnim žigom. Ob izpolnjevanju določenih pogojev pa
lahko izdelovalec od Urada pridobi odločbo o oprostitvi preskušanja
in označevanja izdelkov z državnim žigom. Predpisani pogoji bodo
omogočali ustrezen nadzor Urada nad izpolnjevanjem obveznosti
takega izdelovalca.

Kršitve zakonskih določb so opredeljene kot prekrški.
VII. Prehodne in končne določbe
Da bi zagotovili kontinuiteto, je treba zakon uveljaviti postopoma.
Zato je določeno, da se tisti podzakonski akti, ki so bili izdani na
podlagi zveznega zakona o kontroli predmetov iz plemenitih kovin,
uporabljajo do sprejema predpisov, izdanih na temelju tega zakona.
Izdelkov, ki so bili preskušeni in označeni pred uveljavitvijo tega
zakona, ni treba ponovno preskusiti in označiti. Z uveljavitvijo
zakona bi se nehal uporabljati smiselno kot republiški predpis
Pravilnik o stopnji čistote zlatih polizdelkov za predmete zobne
protetike in načinu njihove kontrole (Uradni list SFRJ, št. 30/82).
Področje zlatih polizdelkov za predmete zobne protetike bo treba
urediti z drugimi ustreznimi predpisi.

Izdelki se preskušajo in označujejo v območnih enotah za overjanje
in nadzor Urada. Pod določenimi pogoji se izdelki lahko preskušajo
in označujejo v prostorih izdelovalca, vendar pod nadzorom
delavcev Urada.
Na pisno zahtevo stranke mora Urad preskus izdelka ponoviti.
Če stranka tudi z rezultati ponovljenega preskusa ni zadovoljna,
lahko vloži zahtevo za ponovni preskus na pristojno ministrstvo,
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Predlog za

SPREJEM

OBVEZNE

ODSTAVKA

PRISILNI

3.

ČLENA

RAZLAGE

ZAKONA

PORAVNAVI,

LIKVIDACIJI

2.

0

STEČAJU

IN

(ORZPPSL3)

- EPA 438 - II -

(Ur. list RS, št. 67/93 in 39/97) in ga pošilja v obravnavo in
sprejem na podlagi 209. člena Poslovnika Državnega zbora
RS in prosi, da se zaradi nujnosti rešitve, uvrsti na prvo
naslednjo sejo.

Darinka MRAVLJAK
poslanka
Na podlagi 208. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. list
RS, št. 40/93 in 80/94) podpisana poslanka vlaga
i

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bo sodelovala na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih telesih.

- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 2. ODSTAVKA 3. ČLENA ZAKONA O PRISILNI PORAVNAVI, STEČAJU
IN LIKVIDACIJI

Darinka MRAVLJAK, l.r.

RAZLOG ZA OBVEZNO RAZLAGO

BESEDILO OBVEZNE RAZLAGE

Dikcija zakona, ki velja se lahko tolmači na več načinov, zato je
potrebno s strani zakonodajalca jasno določiti, kaj je želel s samo
dikcijo doseči:
- ali se zgornje določilo v celoti uveljavlja od 1. julija 1997 dalje in
torej velja za vsa podjetja, ki so imela po 1. juliju 1997 blokiran
račun zadnjih 12 mesecev,
- ali je zakonodajalec želel z določitvijo obdobja 12 mesecev
postaviti rok, v katerem naj dolžnik po nastopu blokade žiro
računa reši problem nelikvidnosti. Če v roku 12 mesecev ne
reši problema, se uvede stečajni postopek po uradni dolžnosti,
torej brez predloga dolžnikovih upnikov.

Kot predlog besedila obvezne razlage zakona, predlaga naslednje
besedilo:

14. april 1998

V roku 12 mesecev po nastopu blokade žiro računa, mora dolžnik
rešiti problem nelikvidnosti. Če v roku 12 mesecev ne reši
problema, se uvede stečajni postopek po uradni dolžnosti, torej
brez predloga dolžnikovih upnikov.
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Takšna razlaga zahteva, da se ne upošteva obdobja blokade
pred začektom veljavnosti zakona, kajti ni bil zakonodajalčev
namen postaviti določen datum in od tega datuma dovoliti uvedbo
stečaja po uradni dolžnosti, ampak postaviti (12. mesečni) realni
rok, v katerem se dolžnikom, proti katerim upniki ne reagirajo,

prej omogoči najti rešitev.
S takšno razlago se zaščiti tako upnika, kot tudi časovno omeji
možnost poprave nelikvidnosti na strani dolžnika.

i

i

i
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POSLOVNO

POROČILO

REPUBLIKE

SLOVENIJE

POSLOVNO

POROČILO

RAZVOJNEGA

1.1.1997

DO

SKLADA

SKLADA

ZA

RAZVOJ

in

TEHNOLOŠKEGA

ZA

OBDOBJE

OD

14.7.1997

Vlada Republike Slovenije se je na 53. seji dne 12/3-1998
seznanila s:

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:

- POSLOVNIM POROČILOM SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN
- POSLOVNIM POROČILOM TEHNOLOŠKEGA RAZVOJNEGA SKLADA ZA OBDOBJE OD 1.1.1997 DO 14.7.1997,

- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti,
- dr. Boris ŠUŠTAR, državni sekretar v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti,
- Branka KOSTIČ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti.

ki ju pošilja v obravnavo v skladu s petim odstavkom 36. člena
Zakona o Slovenski razvojni družbi d.d. in programu
prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št. 39. in 68/97).

i
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SKLAD RS ZA RAZVOJ D.D.
POSLOVNO POROČILO ZA OBDOBJE
OD 1.1 DO 14.7.1997
Poslovno poročilo je izdelano na dan 14.7.1997 v skladu z
določilom 4. in 5. odstavka 36. člena Zakona o Slovenski razvojni
družbi in programa prestrukturiranja podjetij (ZSRDPP) z dne
30.6.1997 (Ur. I. RS št. 39/97).

Vsebina:
- Poročilo direktorja
- Računovodski izkazi

SKLAD RS ZA RAZVOJ D.D.

Zakon je nalogo Sklada opredelil kot "financiranje programov
prestrukturiranja in spodbujanje gospodarskega razvoja",
pri čemer bi se uporabljala sredstva pridobljena:

POROČILO DIREKTORJA
Ljubljana, november 1997

• z izdajo obveznic Republike Slovenije

VALTER NEMEC

• s prodajo družbenega kapitala
• z izdajo vrednostnih papirjev Sklada

1 NAMESTO UVODA

• z namenskimi dotacijami iz proračuna

Letno poročilo direktorja je namenjeno predvsem lastnikom, ki
periodično spremljajo doseganje zastavljenih ciljev organizacije
ali poslovne združbe. Vsem je jasno, da je sprejet Zakon o
Slovenski razvojni družbi, ki nadomešča Zakon o Skladu
Republike Slovenije za razvoj, da je imenovana nova uprava, da
so cilji in naloge prenovljene organizacije drugačni. Zato bi bilo
nesmiselno napisati poročilo za polletno obdobje. Poročilo direktorja
bo torej skušalo zajeti širše obdobje, ki si zasluži resno in
strokovno analizo preteklega delovanja Sklada, njegovih uspehov
in neuspehov, uspešnih in neuspešnih akcij, ne z namenom
definiranja receptov za prihodnost, pač pa zato, da ostanejo
uspešne poteze kot vodilo in motiv, neuspešne poteze pa kot
opozorilo za jutrišnje delovanje. Ena od nalog, ki sem jih postavil
ob začetku mandata, Upravni odbor Sklada pa jih je potrdil, je bila
tudi resna in strokovna analiza preteklega delovanja. Ta naloga
pa zaradi prekinitve mandata, čeprav začeta, ni bila zaključena.
Zato poročilo direktorja ne more nadomestiti resne strokovne
analize, pač pa lahko pomeni le uvod ali zametek take analize, ki
jo prepuščam naslednikom.

• z lastnimi prihodki

2 SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ

2) druge dejavnosti v skladu z Zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij, Zakonom o denacionalizaciji in
drugih predpisih.

Plasmaji naj bi se izvedli z nakupom vrednostnih papirjev in
druge trajne naložbe za programe odpiranja delovnih mest.
Skladno s tako orientacijo je Sklad v letih 1991 in 1992 plasiral v
osem različnih projektov 9.235.000 DEM sredstev v obliki
dolgoročnih kreditov. Viri sredstev za te plasmaje so bili izključno
iz prodaj družbenega kapitala, vsi ostali viri so ostali samo na
papirju.
S sprejemom zakona o Skladu Republike Slovenije za razvoj d.d.
1993 se je Sklad preoblikoval v delniško družbo, njegove naloge
pa so se bistveno spremenile. Težišče nalog je postala privatizacija
podjetij z družbenim kapitalom v Sloveniji (ZLPP). Zakon je definiral
naloge Sklada kot:
1) upravljanje in razpolaganje z vrednostnimi papirji in
drugimi sredstvi, pridobljenimi v procesu lastninskega
preoblikovanja podjetij in v postopkih prestrukturiranja
podjetij in bank,

2.1 ZAKONSKI OKVIRI

Poleg že navedenih zakonov so vplivali na delovanje Sklada še
naslednji zakoni in pradpisi:

Sklad Republike Slovenije za razvoj (Sklad) je bil ustanovljen z
zakonom leta 1990, kot javno podjetje in kot sestrska organizacija
Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo na podlagi takratne
zvezne zakonodaje o privatizaciji podjetij v družbeni lasti. Po
takratni definiciji ni imel nalog, vezanih na prestrukturiranje in
privatizacijo podjetij, pač pa popolnoma razvojne naloge, t.j. denar
pridobljen s privatizacijo podjetij vrniti v gospodarstvo s
financiranjem novih razvojnih projektov gospodarstva.
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•Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (1992) s
spremembami v naslednjih letih;
• Zakon o gospodarskih družbah (1993);
• Zakon o privatizaciji podjetij v lasti Sklada RS za razvoj (1994)
s spremembami;
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Za operativno delovanje je vlada imenovala sedemčlanski upravni
odbor s pristojnostmi po statutu Sklada. Mandat članov traja štiri
leta. Dne 13.3.1997 je mandat članom potekel, vlada pa ga je
podaljšala do uveljavitve zakona o Slovenski razvojni družbi. V
preteklih letih se je članstvo v upravnem odboru menjavalo.

• Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi ZLPP (1995);
• Zakon o računskem sodišču (1994);
• Zakon o denacionalizaciji (1992);

Posebno funkcijo nadzora je imel tudi državni zbor, v čigar
pristojnosti je bilo imenovanje devetčlanskega nadzornega odbora.
Mandat članov nadzornega odbora traja dve leti. Mandat prvega
nadzornega odbora je potekel 27.5.1995, nov nadzorni odbor pa
je parlament imenoval 29.5.1997.

• Uredba o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
(1993);
• Stanovanjski zakon (1994);

Od leta 1992 do 1996 je revizijo finančnih izkazov Sklada opravljala
revizorska hiša Coopers & Lybrand. Mnenja so bila vedno
pozitivna.

• Odškodninski Sklad (1992);
• Zakon o prevzemu določenih obveznosti podjetij, ki so družbeni
kapital prenesla na Sklad RS za razvoj (1993).

Od ustanovitve Računskega sodišča pa je tudi ta institucija
podajala mnenja o finančnih izkazih Sklada. Mnenje za leto 1994
je bilo negativno, za leto 1995 pa s pridržkom

Že pregled zakonodaje kaže na to, da se je naloga Sklada stalno
spreminjala in dopolnjevala. Temu se je moral prilagajati tudi Sklad.
Verjetno najpomembnejša naloga Sklada pa je bila zadolžitev na
podlagi sklepa vlade v avgustu 1992 o natečaju za pomoč pri
izvedbi prestrukturiranja in sanacije podjetij.

Sklad je vodil direktor s pristojnostmi po statutu.
Statut Sklada se je v preteklih letih spreminjal. Zadnja različica je
bila sprejeta 1995.

Čeprav so se dejavnosti Sklada RS za razvoj spreminjale in
dopolnjevale lahko kot konstanto opredelimo tri področja
njegovega delovanja:

2.3 ORGANIZACIJA IN KADRI

1) prestrukturiranje podjetij;

Sklad je bil organiziran v treh sektorjih, ki so bili identični z
osnovnimi nalogami Sklada t.j. prestrukturiranje, lastninsko
preoblikovanje in dolgoročne naložbe. Sektor prestrukturiranja in
lastninskega preoblikovanja sta vodila direktorja sektorjev,
dolgoročne naložbe pa pomočnik direktorja Sklada. Poteg
sektorjev so bile organizirane še tri službe za pravo, finance in
kontroling, katere so vodili direktorji služb, ter urad direktorja, s
kadrovsko funkcijo in funkcijo odnosov z javnostmi.

2) lastninsko preoblikovanje podjetij;
3) financiranje dolgoročnih naložb.
2.2 UPRAVLJANJE IN NADZOR SKLADA
Lastnik Sklada je bila Republika Slovenija, zato je vlada opravljala
nalogo skupščine Sklada in imela vse pristojnosti skupščine po
ZGD.
leto
število

,92
1 •

91

90
1

12

Število zaposlenih je v preteklih letih stalno naraščalo in sicer:

19

39

3 PRESTRUKTURIRANJE PODJETIJ

60

95

96
62

97
63

66

strokovnih razlogov. Takratni sodni sistem ni bil pripravljen na
tako veliko nalogo, saj ni bilo kritične mase ne stečajnih sodnikov,
ne stečajnih upraviteljev. Pomanjkanje kapitala in podjetniških
pobud v zasebnem sektorju je bilo očitno, kar je pomenilo, da
stečaj kot oblika prestrukturiranja ni mogoč. Zaradi vseh omenjenih
dejstev, bi stečaji pomenili izgubo večjega števila delovnih mest,
verjetno skorajda vseh. Nenadni val stečajev bi lahko sprožil tudi
verižno reakcijo zaporedja stečajev v Sloveniji, ki je ne bi bilo moč
nadzorovati.

3.1 RAZLOGI IN ZASNOVA PROJEKTA
Izguba trgov v bivši Jugoslaviji in vzhodni Evropi, velika
zadolženost in podkapitaliziranost podjetij, kot posledica
spreminjanja finančnega sistema in nenadnega preobrata iz
negativne v neverjetno visoko pozitivno obrestno mero, ter iz
prejšnjega sistema podedovana neučinkovitost, je mnoga
slovenska podjetja v letih 1991 in 1992 pripeljala do popolne
nesolventnosti in na rob obstoja. Veljavna pravna ureditev z
avtomatizmom uvedbe stečajev v nelikvidnih in nesolventnih
podjetjih je ogrožala ekonomski sistem Slovenije kot nove
neodvisne države. Moratorij na zakonsko sankcijo uvedbe
stečajev je bil lahko samo začasna rešitev. Vlada Republike
Slovenije je bila poleti 1992 pred težko odločitvijo.

Druga možnost je bila nadaljevanje politike subvencioniranja
podjetij, ki se je izkazala za nevzdržno. Taka politika ni reševala in
odpravljala bistvenih problemov v gospodarstvu.
V takem stanju in okolju se je vlada avgusta 1992 odločila za
tretjo možnost: selektivni program prestrukturiranja podjetij, kjer
bi se perspektivna podjetja ali vsaj njihova zdrava jedra ohranila,
podjetja, ki jih ne bi bilo moč rešiti, pa likvidirala. Program je bil
zastavljen zelo široko s sodelovanjem vlade, Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo, takrat še neobstoječe Agencije

Na eni strani uvedba stečajev v vrsti podjetij ni bila sprejemljiva,
ne samo zaradi političnih in socialnih, pač pa tudi zaradi povsem
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ali preko izdaje poroštev bankam, dobaviteljem in drugim
finančnim institucijam;

RS za sanacijo bank in hranilnic (ASBH) ter Sklada RS za razvoj.
Formalno je bil kot nosilec projekta določen Sklad, dejansko pa
naj bi projekt koordinirala vlada, s sodelovanjem vrste ministrstev.
Čeprav je bil projekt zagnan v predvolilnem obdobju, so bile
njegove strokovne in organizacijske zasnove zagotovilo za
uspešnost projekta.

• Krčenje podjetij ter števila zaposlenih, kjer je to nujno potrebno,
zato da se zaposlenost vskladi s prodajnimi možnostmi;
• Odprodaja posameznih hčerinskih podjetij, poslovno nepotrebnih
sredstev ter presežnih zmogljivosti, kot oblika samofinanciranja
procesa prestrukturiranja podjetij;

Naknadni razvoj dogodkov pa je odstopal od programa.
Ustanovitev ASBH je zamujala, obljubljena vladna finančna
podpora projekta je bila nezadostna. Največja pomankljivost
projekta je bila komunikacija z javnostjo. Ker ni prišlo do predhodne
informacije javnosti o ciljih in namenu projekta, ter načinu
prestrukturiranja podjetij so bila pričakovanja v podjetjih in tudi v
javnosti odločno previsoka. Prve odločitve Sklada so bili sprejete
kot neprijetni šoki za javno mnenje, ki je pričakovalo sanacijske
programe, plače in ohranitev podjetij po do tedaj veljavnih
standardih. Odpuščanje delavcev, stečaji in drugačni pogledi na
prestrukturiranje podjetij z vidika lastnika ali financerja procesa
prestrukturiranja, ki so imeli za cilj zmanjševanje javnega dolga in
pospeševanje privatizacije v takratnem okolju niso bili sprejemljivi.
Zaradi izostale informacije javnosti in slabe medijske podpore,
predvsem pa zaradi spremembe odnosa do tega projekta, je
celotno breme tega projekta padlo na Sklad. Direktor Sklada Uroš
Korže je izjavil. Edini zaveznik poslovne politike Sklada so
davkloplačevalci. Ker ta zavest še ni bila dovolj razvita smo ostali
brez podpore.

• Končni cilj je privatizacija podjetij. Sklad RS za razvoj je lastnik
teh podjetij in pogajalski partner v primeru prodaje.
3.3 OCENA PROJEKTA
Proces prestrukturiranja podjetij zajema kadrovsko, finančno,
produktno, marketinško in tehnološko prenovo. Od vsega začetka
projekta je projekt prestrukturiranja Skladovih podjetij temeljil na
kadrovskem in finančnem prestrukturiranju in hitri privatizaciji.
Novi lastniki bi dokončali proces z ostalimi tremi nujnimi faktorji
prestrukturiranja ali sanacije podjetja. Ravno to razlikovanje oz
neinformiranost o temeljnih ciljih in vsebini procesa prestrukturiranja
še danes ne omogoča pravilne ocene dejavnosti Sklada in njegove
vloge ter povzroča vrsto nesporazumov.
Upoštevati je treba, da je Sklad vstopil v projekt z omejeno
kadrovsko ekipo in z omejenimi finančnimi viri, ki nikakor niso bili
zadostni za izvedbo celotnega procesa prestrukturiranja vseh
podjetij. Zato se je zavestno odločil samo za kadrovsko in finančno
prestrukturiranje. Produktno, še posebej pa tehnološko
prestrukturiranje namreč zahteva vlaganje v razvoj v širšem smislu
besede in znatna finančna sredstva, s katerimi Sklad ni razpolagal.
Ker pa organizacije brez razvoja in investicij nujno zaostajajo za
konkurenco in propadejo, je bila edina rešitev hitra privatizacija
teh podjetij.

Projekt prestukturiranja podjetij je bil v začetku zamišljen kot pomoč
omejenemu številu podjetij, ki je ustrezal tedanjim finančnim in
kadrovskim možnostim Sklada in Agencije. Namesto pričakovanih
30 podjetij se je na natečaj prijavilo več kot 200 podjetij. Vključitev
98-tih podjetij v program, od katerih je bilo dobršen del organiziranih
kot holdingov, je pomenilo skrb za 240 podjetij s skoraj 54.000
zaposlenimi. Tak obseg je presegal tako kadrovske, kot finančne
zmožnosti Sklada in Agencije, še posebej zato, ker vladna
proračunska podpora projektu prestrukturiranja ni dosegla
planiranih vrednosti in ker je ASBH zamujala z operativnim
delovanjem. Tudi koncept ASBH se je spremenil. Sanacija bank si
je postavila za cilj zmanjševanje javnega dolga, namesto, da bi
integrirali svoj cilj s cilji Sklada, ki bi ga lahko označili kot ohranjanje
delovnih mest. Namesto sodelovanja v projektu sta obe, sicer
državni organizaciji, zasledovali vsaka svoj cilj.

Druga omejitev je bila kadrovska struktura v podjetjih. Zaradi
večletne krize je v podjetjih primanjkovalo sposobnih vodstvenih
in strokovnih kadrov, nekateri pa so izgubili tudi kredibilnost v
podjetjih. Skladova podjetja, niso bila privlačna za nove kadre,
zato bi tudi v primeru zadostnih finančnih sredstev s težavo
pripravila dobre programe prestrukturiranja podjetij, tržišč,
izdelkov in tehnologije.

3.2 IZVEDBA PROJEKTA

Sklad si je zastavil za cilj privatizacijo in izstop iz lastniške kontrolne
pozicije v vseh podjetjih v roku dveh do treh let. Ta cilj se je zaradi
vrste razlogov izkazal kot preoptimističen, nekateri so si sledili
sukcesivno.

Čeprav je proces prestrukturiranja za vsako podjetje drugačen
in specifičen, pa lahko kot osnovna vodila, ki jih je zasledoval
Sklad v projektu prestrukturiranja podjetij označimo sledeče
aktivnosti:

• Finančno prestrukturiranje podjetij je bilo otežkočeno. Sanacija
bank je zamujala, cilji ASBH so se spreminjali. Ker država ni
želela jamčiti za obveznice Sklada je emisija obveznic Sklada,
namesto načrtovanih 120 mio DEM, znašala samo 50 mio DEM.
Poleg tega je izdaja kasnila eno leto. Ker Sklad ni razpolagal z
obnovljivimi viri, v vrsti primerov ni bila možna zadostna finančna
razbremenitev podjetij, ki bi omogočala privatizacijo in nadalnji
obstoj.

• Vzpostavitev upravljanja in nadzora nad podjetji preko upravnih
odborov ter razjasnitev vloge In odgovornosti poslovodstev;
• Kadrovska sanacija, preko postavitve nove poslovodne
strukture in zagotovitve nujne kritične mase strokovnih kadrov;
• Reorganizacija - razdelitev konglomeratnih podjetij v poslovno
logične celote (podjetja) ter analiza možnosti njihovega
preživetja, predvsem z logiko njihove privatizacije oz. prodaje;

• Zanimanje tujih investitorjev je bilo pod pričakovanji. Razlogi so
bili v mladi državi s sorazmerno zelo majhnim tržiščem, s
spremenljivo politično klimo, bližino vojnih operacij in kar je
najpomembnejše, s spremenljivo zakonodajo in nizko pravno
varnostjo. Poleg tega je v letih 92 in 93 vladala v Evropi določena
recesija, po okrepitvi tržnih razmer v letu 94 pa se je klima v
Sloveniji glede tujih Investitorjev menjala. Sprejeti so bili restriktivni
predpisi, ki so blokirali proces privatizacije podjetij v lasti Sklada
RS za razvoj.

• Pomoč podjetjem pri pogajanjih z največjimi upniki, najpogosteje
bankami o "starih" dolgovih. S pomočjo različnih finančnih
inštrumentov (reprogram, znižanje obrestnih mer, debt-to-equity swap) Sklad zmanjšuje zadolženost podjetij. V primerih, da
finančni upniki ne pristajajo na predloge, Sklad odkupuje dolgove;
• Zagotovitev najnujnejšega obratnega kapitala za zagon tržno
upravičene proizvodnje tako z direktnim financiranjem Sklada
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• Veliko ocen možnosti prestrukturiranja podjetij, ki so jih pripravili
zunanji svetovalci leta 1992 se je izkazalo za preoptimistične.

kot delniška družba, njegov cilj ni bil nikoli definiran kot profitni.
Kljub temu Sklad v preteklih letih ni izkazal izgube, kar pomeni, da
njegovo delovanje ni bilo slabo.

• Kadri, predvsem poslovodni in visoko strokovni, njihova
razpoložljivost in nagrajevanje, so predstavljali bistveno omejitev
v procesu prestrukturiranja. Dejstvo je, da Sklad ni uspel
zagotoviti dovolj sposobnih kadrov za proces prestukturiranja.
Razlogov za to je cela vrsta, od zahtevnosti procesa
prestrukturiranja in neprivlačnostitega dela za vrsto sposobnih
in uspešnih kadrov, do njihovega motiviranja in nagrajevanja,
zakonskih omejitev plač itd. Verjetno je to ena od najpomembnejših analiz, ki bo morala biti šele opravljena na čistih strokovnih
standardih.
• Prvenstveni vzrok pa je bila najbrž izguba kredibilnosti Sklada v
javnosti, kot posledica prevelikih pričakovanj, slabe komunikacije z javnostjo v začetku projekta in neustrezne podpore
vlade.

Če ocenjujemo njegovo dejavnost kot ohranitev delovnih mest,
potem lahko ocenimo na podlagi izkustvenih mednarodnih določil,
da ss v stečajih ohranja od 20 do 40 odstotkov delovnih mest.
Prevedeno v konkretne številke bi to pomenilo 11.000 do 22.000
delovnih mest. Če postavimo oceno ob koncu leta 1994,
upoštevaje podjetja v lasti Sklada, vsa privatizirana podjetja in
razreševanje presežnih delavcev preko prezaposlitev in
samozaposlltev, potem ocenjujemo uspešnost projekta
prestrukturiranja kot ohranitev 40.000 delovnih mest, kar je izreden
rezultat. Tak rezultat je bil možen tudi zaradi dejstva, da je Sklad
ohranjal dejavnost v posameznih primerih tudi po stečaju podjetja
z ustanovitvijo nove pravne osebe, ali pa z delovanjem preko
vzporednih podjetij, in to v primerih, ko zaradi nesodelovanja
upnikov ni bilo možno finančno prestrukturirati podjetij.

Uspešnosti projekta prestrukturiranja in delovanja Sklada v
preteklih letih ni lahko presoditi. Čeprav je bil Sklad organiziran

Ocena preko števila privatiziranih podjetij in števila stečajev daje
sledeče podatke:

leto

1992

1993

prodaje
prodaje hčera
stečaji

1

1994

podjetja
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1996

17

6

7

4

9

15

6

2

9

3

6

3

Poleg prodaj podjetij se je Sklad posluževal tudi privatizacij
dejavnosti kot managersko-delavskega c.dkupa poslovne
dejavnosti podjetja. To se je dogajalo v primerih, ko podjetja ni bilo
možno prodati finančno usposobljenemu strateškemu investitorju,

leto

1995

1997

3

management in delavci pa niso bili dovolj finančno močni za nakup
podjetij ali pa niso dobili finančne podpore na prostem finačnem
trgu. Takih primerov je bilo kar nekaj:

1995

1994
6
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Opazen je padec števila privatizacij v letih 95 in naprej. Za to
obstaja vrsta razlogov. Delno je na tako stanje vplivala zahtevnost
privatizacije preostalih podjetij v Skladovem portfelju, delno
spremenjena klima glede privatizacij v Sloveniji, še posebej
možnosti dostopa tujih investitorjev, pomembno pa je vplival tudi

Zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada, sprejet leta 1994,
ki je dal prednost privatizaciji zaposlenih. Zakon je je zavrl proces
prodaj, vplival na motivacijo odgovornih vodij projektov na Skladu
in zaradi dolgih postopkov podaljšal proces privatizacije podjetij.
Na podlagi tega zakona je bilo privatiziranih sledeče število podjetij:

1995

Leto

1996

1997

Število podjetij z več kot 50% deležem zaposlenih

3

3

Število podjetij z manj kot 50% deležem zaposlenih

1

2

Če uspešnost projekta prestrukturiranja ocenjujemo na podlagi
doseženih rezultatov v podjetjih v lasti Sklada, potem ugotovimo,

leto
Izguba v mio DEM

da se je konsolidirana izguba po posameznih letih gibala v sledečih
okvirih:

1992

1993
240

675

3.4 SRP

80

1995
45

1996
55

sklenjene pogodbe znaša 537 mlrd SIT, od tega v letu 1997 106
mlrd SIT. Na Sklad je bilo na podlagi 22. in 23. člena ZLPP (delnice
namenjene pooblaščenim investicijskim družbam) prenešenih
20,49 % delnic izdanih za DK, kot rezervacija za nadaljnji notranji
odkup 7,57% delnic, kot rezervacija za denacionalizacijske
upravičence 0,56% delnic in ostali prenosi v višini 1,76%.

i
Omenili smo že, da Sklad ni bil dovolj finančno usposobljen za
celovito prestrukturiranje podjetij. Ravno zato so se v letu 1993
začela pogajanja z EBRD z namenom ustanovitve skupnega
projekta za prestrukturiranje podjetij. V ta projekt bi Sklad prispeval
podjetja, ki imajo razvojne možnosti, EBRD pa bi prispevala denar,
predvsem za nove investicije. Namen tega projekta je bil povečati
vrednost podjetij in jih privatizirati šele po določenem času. Zaradi
zahtevnosti projekta so se pogajanja zavlekla in je bila pogodba z
EBRD podpisana šele leta 1995. Medtem se je tudi situacija v
podjetjih, ki šo bili potencialni kandidati za specialni projekt
prestrukturiranja tudi spremenila, tako daje Sklad z EBRD realiziral
do sedaj samo eno naložbo in sicer v Metalflex Tolmin. Uspešnost
te naložbe ni dovolj za nadaljevanje projekta, zato je treba
spremeniti koncept projekta ali pa ga zaključiti.

4.1.1 NOTRANJI ODKUPI

,

Izvajanje pogodb za notranje odkupe je potekalo tekoče, na osnovi
že utečenih postopkov, večje prizadevanje so zahtevali predvsem
programi, ki obsegajo kombinacijo različnih privatizacijskih metod.
Za izvedbo nadaljnjih notranjih odkupov je Sklad v tem obdobju
podpisal 586 aneksov k pogodbam o prenosu in prodaji delnic,
od tega v letu 1997 270 aneksov. Upravičenci so praviloma tekoče
uveljavljajo pravico do nadaljnjih notranjih odkupov po dinamiki,
kot je predvidena v pogodbah s Skladom, v 40 podjetjih so
upravičenci celo predčasno odkupili vse rezervirane delnice, v
65 podjetjih pa upravičenci niso izvedli nadaljnjega odkupa v
tekočem letu. Upravičenci so le v sedmih podjetjih v celoti prekinili
program nadaljnjega notranjega odkupa. Iz naslova kupnin v
notranjem odkupu je bilo v letu 1997 na Sklad nakazanih 10,3
mlrd SIT.

4 LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE
4.1 SKLENJENE POGODBE O LASTNINSKEM
PREOBLIKOVANJU
Sklad je do konca leta 1995 sklenil 460, v letu 1996 360 (index na
leto 1995 je 125) do septembra 1997 pa še 231 pogodb za izvedbo
lastninskega preoblikovanja s posameznimi podjetji. Dinamika
podpisovanja pogodb je nihala. Padec je opazen predvsem v
mesecu aprilu 95, ko smo vezali podpisovanje pogodb na popolnost
vloge podjetja za drugo soglasje pri Agenciji. Od takrat naprej se
je čas od podpisa pogodbe do izdaje drugega soglasja bistveno
skrajšal in znašal pri standardnih programih približno od sedem
do deset dni. Celotna vrednost družbenega kapitala, ki ga zajemajo

poročevalec, št. 25

1994

4.1.2 JAVNE PRODAJE DELNIC
V obdobju do konca maja 1997 je Sklad odobril 122 prospektov
za javno prodajo delnic podjetja. Od tega 15 podjetjem v letu 1994
za nominalno vrednost delnic 9,6 mlrd SIT, 57 podjetjem v letu
1995 za vrednost delnic 32,8 mlrd, 42 podjetjem v letu 1996 za
vrednost delnic 10,8 mlrd SIT in 8 podjetjem za 1,9 mlrd SIT.
V primerjavi z letom 1994 so se javnih prodaj v naslednjih letih v
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Sklad je organiziral pet javnih dražb, na katerih je prodajal delnice,
ki so jih na Sklad prenesla podjetja v procesu lastninskega
preoblikovanja. Javne dražbe so bile v decembru 94, marcu, juliju
in decembru 95 in v aprilu 96. Poleg javnih dražb je Sklad organiziral
tudi tri javne razpise za Obiranje ponudb. Rok za oddajo ponudb je
bil september 1996, december 1996 in maj 97.

večji meri posluževala manjša podjetja, med njimi tudi taka, ki so
imela v tekočem obdobju negativne poslovne rezultate, kar ni v
skladu z namenom javnih prodaj. Sklad je pristojne institucije
tekoče opozarjal na navedeno problematiko.
V tem obdobju so bile izpeljane tudi nekatere javne prodaje za
gotovino. Med njimi so bile večje Pivovarna Laško, Kovintrade
Celje, Marina Portorož, Krka Novo Mesto, Petrol Ljubljana. Iz tega
naslova je bilo zbranih v letu 94 znesek 0,87 mird SIT v letu 95
znesek 6,02 mlrd SIT in v letu 1996 0,86 mird SIT.

Sklad se je za spremembo načina prodaje odločil zaradi tega, ker
PID na dražbah niso bile pripravljene kupiti delnic vseh podjetij, ki
so bila ponujene. Pri javnem razpisu je Sklad ponudil en sam
paket, ki je vseboval delnice vseh podjetij, ki jih je Sklad lahko
ponudil (drugo soglasje Agencije). V razpisnih pogojih je bilo
opredeljeno, da morajo PID, za sodelovanje na javnem razpisu,
predložiti:

Vse privatizacijske javne prodaje so bile zaradi narave ZLPP
uspešne, njihova temeljna značilnost v letu 1995 in dalje pa je bila,
da je cena delnic v povprečju presegala 30% prodajne cene.
Temu je botrovalo sodelovanje pooblaščenih investicijskih družb
v postopku javnih prodaj pod enakimi pogoji kot so veljali fizične
osebe, ki pa imajo v skladu z določilom 26. člena ZLPP pod
enakimi pogoji predkupno pravico.

• sporazum o skupnem sodelovanju na javnem razpisu,
• odločbo Urada za varstvo konkurence o odobritvi sporazuma,
• enotno ponudbo, kjer ponudbena cena ne sme biti nižja od
izklicne cene.

4.1.3 LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE Z ZBIRANJEM
PONUDB (PRODAJE IN DOKAPITALIZACIJE)

Rezultati kažejo, da je spremenjen način dosegel cilj, saj je Sklad
na ta način prodal vse delnice po izklicnih cenah.

Kot dodatno tehniko lastninskega preoblikovanja je zbiranje
ponudb izbralo 46 podjetij. Večina med njimi je želela pridobiti
strateškega partnerja ali zagotoviti spremembo terjatev v kapital
oz. pridobiti nove tehnologije (dokapitalizacija), oziroma je bila
taka tehnika tudi za interno lastninjenje predvidena v posebnem
zakonu (veterinarski zavodi). Če omenimo le nekatera večja
podjetja, ki so uporabila predmetne tehnike: IBP Žalec, katerega
kupec je bil Amatil-Coca Cola, njihov dolgoletni partner, Trata,
d.d., Ljubljana, v kateri je večinski delež odkupil danski Danfoss,
ena vodilnih firm na področju, ki ga pokriva Trata, podjetje IGM
Gradnja Žalec, katero je kupil avstrijski Schiedel. Igm je že prej
uporabljal Schiedlove licence pri proizvodnji dimnikov - Saturnus
Avtoćprema, katerega del delnic je kupil njegov dolgoletni partner
ter eden največjih proizvajalcev svetil Hella. Dokapitalizacijo pa
so uporabili npr. Julon, Jelovica (dokapitalizacija z manj izplačanimi
plačami), Perutnina Ptuj (dokapitalizacija s terjatvami večjih
upnikov).

4.2 UPRAVLJANJE Z MANJŠINSKIMI DELEŽI
Po podpisu pogodbe o prenosu delnic na Sklad in prodaji delnic
privatizacijskim upravičencem je Sklad praviloma do prodaje na
javni dražbi udeležen vsaj z 20 % (ali večjim) deležem v lastniški
strukturi podjetja. Do prodaje tega deleža pooblaščenim
investicijskim družbam je temeljna naloga Sklada predvsem
zaščita lastnikov deležev/delnic pred morebitnimi spremembami
na pobudo prevladujočih notranjih lastnikov.
Temeljna vloga predstavnika ali pooblaščenca Sklada na
skupščinah, kjer je imel Sklad manjšinski delež, je bila preprečitev
morebitnih poskusov sprememb statuta podjetja na škodo
manjšinskih solastnikov.
4.3 UPRAVLJANJE S KUPNINO ZA PRODANE
DELNICE/DELEŽE IN S PREJETIMI DIVIDENDAMI

4.1.4 PRODAJE DELNIC POOBLAŠČENIM
INVESTICIJSKIM DRUŽBAM

Sklad je prejemnik vseh vrst kupnine iz prodaje delnic po
programih lastninskega preoblikovanja (lastniški certifikati,
gotovina, obveznice denacionalizacijskih upravičencev,
obveznice RS za poravnavanje obveznosti iz naslova
neizplačanih deviznih vlog, ter zadolžnice iz naslova premalo
izplačanih osebnih dohodkov).

Sklad RS za razvoj je bil dolžan ponuditi pooblaščenim
investicijskim družbam (dalje PID) v odkup delnice, ki so jih podjetja
prenesla na Sklad na podlagi 22. in 23. člena ZLPP. Poleg teh
delnic je Sklad na javnih dražbah ponudil tudi delnice, ki so jih
podjetja prenesla na Sklad na podlagi 29. člena ZLPP (za te delnice
je značilno, da ima podjetje predkupno pravico, ki jo lahko uveljavlja
v roku 45 dni po prejemu obvestita o nameravani prodaji) in pa
delnice, rezervirane za nadaljnji notranji odkup, ki jih podjetja ob
roku zapadlosti niso odkupila.

Skupni znesek gotovinske kupnine, plačila izterjanih izvenbilančnih
postavk in dividend, ki jo je Sklad prejel na privatizacijski podračun,
znaša 57 mlrd SIT. Del teh sredstev, glede na določila ZLPP,
pripada Odškodninskemu in Pokojninskemu skladu ter
pooblaščenim investicijskim družbam (3 odst. 22. člena ZLPP),
del pa proračunu. Po sprejemu zakona o uporabi sredstev iz
naslova kupnine na podlagi zakona o LP je Sklad kupnino redno
nakazoval upravičencem.

Postopek prodaje delnic mora biti javen in konkurenčen in je
opredeljen v Uredbi o načinu prodaje delnic v lasti Sklada.
Na javnih dražbah in na razpisih so sodelovale tiste PID, ki so bile
do roka, objavljenega v razpisu, registrirane. Potek javne dražbe
je opredeljeval Pravilnik o javni dražbi, ki ga je sprejel Sklad. V letu
1995 je prišlo, na osnovi dogovora s pooblaščenimi družbami za
upravljanje (dalje DZU), do spremembe pravilnika. Sprememba
omogoča DZU, da na dražbi kupujejo s skupnim pooblaščencem
za vse svoje, na dražbo prijavljene PtD, in da šele po zaključku
dražbe opredelijo, katera PID je kupec posameznega paketa
delnic. Spremembe pravilnika omogočajo tudi, da v tem primeru
DZU lahko paket delnic poljubno razdelijo med svoje PID in tako
primerneje oblikujejo svoj portfelj. DZU so to spremembo pravilnika
izkoristile na vseh dražbah v letu 1995.
14. april 1998

Glede na določilo sprememb zakona o ureditvi obračunavanja in
plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih
lastninskega preoblikovanja podjetij je Sklad odobril od dela
dobička, ki pripada udeležencem notranjega odkupa in, ki ga
podjetje uporabi za odkup delnic v korist udeležencev notranjega
odkupa in dela dobička, ki pripada Skladu in za katerega Sklad
zniža ceno delnic udeležencem notranjega odkupa, podjetjem
dolgoročna posojila v višini 586 mio SIT.
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4.4 POGODBE O VZPOSTAVITVI IZVENBILANČNE
EVIDENCE SREDSTEV IN POGOJNIH OBVEZNOSTIH
DO SKLADA

4.6 ODPRAVA RAZLOGOV ZARADI KATERIH JE BIL
DRUŽBENI KAPITAL POSAMEZNEGA PODJETJA
PRENESEN NA SKLAD

Uredba o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance (57. člen)
omogoča podjetjem, da določene terjatve in naložbe v republikah
bivše Jugoslavije vodijo izvenbilančno in jih ne vključijo v
otvoritveno bilanco. Morebitna prejeta sredstva iz tega naslova
se lastninijo naknadno oz. se odstopijo Skladu. V obdobju do konca
leta 1995 je bilo sklenjenih 74 pogodb o vzpostavitvi izvenbilančne
evidence sredstev, v letu 1996 še 73 pogodb in do 20.9.97 dodatnih
32 pogodb. Skupna nominalna vrednost teh sredstev je 19 mlrd
SIT.

Glede na določila obstoječe zakonodaje je na Sklad prešel družbeni
kapital (DK) podjetij, za katere je Agencija za prestrukturiranje in
privatizacijo sprejela sklep o lastninskem preoblikovanju, tistih, ki
jih zaradi domnevnega oškodovanja DK toži družbeni
pravobranilec in se niso bila pripravljena v roku 60 dni od vložitve
tožbe uskladiti in tistih, ki niso zagotovila revizije povezanih družb
v tujini.
4.6.1 TOŽBA DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA

V letu 1996 je bil dosežen bistven premik tudi na področju izterjave
izločenih sredstev, katerih nakazila na privatizacijski podračun
Sklada so prišla predvsem kot posledica revizijskih poročil o
stanju izvenbilančne postavke, ki so zahtevana v pogodbi. Iz
naslova glavnice je bilo Skladu nakazanih 38 mio SIT iz naslova
revalorizacije, iz zamudnih obresti pa še 20 mio SIT. V letu 1997 je
bilo nakazanih še 49 mio SIT iz naslova glavnice.

Na podlagi tožbe Družbenega pravobranilca je na Sklad prešel
družbeni kapital 48 podjetij. V treh je bil uveden stečajni postopek,
v treh pa postopek likvidacije. V devetih je bila dosežena
izvensodna poravnava in odpravljeno oškodovanje ter se je začel
postopek privatizacije.
Ocenjujemo, da postopek odprave oškodovanja DK poteka
prepočasi. Razlogov je več. Nedvomno predstavlja najtežjo oviro
dejstvo, da je na podjetja, ki so prenesla dejavnosti na vzporedna
podjetja in ta tudi sprivatizirala, zelo težko neposredno vplivati. V
postopkih, ki so v teku, ta podjetja oz. posamezniki ne vidijo
grožnje za nadaljnje poslovanje, prav tako pa ocenjujejo, da s
samo poravnavo ne pridobijo ničesar oz. zelo malo. Delno so za
tako stanje krivi dolgotrajni sodni postopki.

Nekaj problemov je bilo na področju spremljanja nakazil - podjetja
nakazujejo sredstva izterjana na tekoči datum (negativne in
pozitivne tečajne razlike), evidenca pa je vzpostavljena na
vrednosti per 31.12.1992.
Podjetja so, glede na pogodbo, morala tudi odkupiti od Sklada
posamezne zaloge oz. poslovne prostore, ki se vodijo
izvenbilančno, ko jih dobijo dejansko v posest. Tu se že pojavljajo
določene težave, predvsem na vojnih področjih. Uničeni so arhivi,
zemljiško knjižno stanje lastništva je neurejeno, objekti so napol
podrti itd. Zato je težko pravno korektno ta sredstva prodati oz. z
njimi izvršiti dokapitalizacijo, tako da bo treba reševati te težave
od primera do primera. Težave bi lahko v prihodnjem obdobju
postale še večje, saj se povečuje poslovno sodelovanje s subjekti
v republikah bivše Jugoslavije.

Nejasna delitev pristojnosti med Skladom in Družbenim
pravobranilcem je naslednja ovira. Kljub pogostemu komuniciranju
in usklajevanju med Skladom in Družbenim pravobranilcem je v
obstoječih predpisih nejasno, kdo je pristojen in odgovoren za
odpravo oškodovanja DK. Ureditev kot je sedaj, da je Sklad lastnik
podjetij, odgovoren za njihovo poslovanje in odpravo oškodovanja,
pri tem pa brez formalne moči, da bi vplival na odločitve Družbenega
pravobranilca, ki vodi sodni postopek, je nevzdržna. Še posebej
se ta dilema pojavi, ko je postopek odprave oškodovanja
posledično povezan z izgubo delovnih mest.

4.5 PRENOS POSLOVNO NEPOTREBNIH SREDSTEV
PRED LASTNINSKIM PREOBLIKOVANJEM

4.6.2 SKLEP AGENCIJE O LASTNINSKEM
PREOBLIKOVANJU
■ »
Na podlagi sklepa Agencije o lastninskem preoblikovanju je prešlo
na Sklad 60+20% DK sedmih oz. osmih podjetij (za Hidromontažo
je bil pred prehodom uveden stečaj), po 10 odstotkov pa je bilo
prenešeno na pokojninski in odškodninski sklad. Agencija se je
za tak način lastninskega preoblikovanja odločila, kadar zaradi
različnih vzrokov v podjetju ni bilo mogoče izvesti avtonomnega
lastninskega preoblikovanja. Od tega je bil v treh podjetjih uveden
stečajni postopek s tem, da se v dveh dejavnost nadaljuje
(Jeklotehna v okviru hčerinske družbe, TAM v okviru trinajstih
novo ustanovljenih družb v lasti Sklada), v treh podjetjih so bile
ovire odstranjene in je postopek privatizacije v teku, v enem pa
poteka finančno prestrukturiranje.

Po dopolnitvi Uredbe o načinu izločanja poslovno nepotrebnega
premoženja pred privatizacijo je imel upravni odbor Sklada
prednostno pravico do uveljavitve prenosa tako izločenih sredstev
na Sklad.
Sklad je prejel 170 vlog podjetij za neuveljavljanje prednostne
pravice pri prenosu poslovno nepotrebnega premoženja. Sklad
je v 15 primerih uveljavljal pravico do prenosa sredstev v vrednosti
1.6 mlrd SIT. Od tega je pet pogodb o prenosu sklenjenih, v treh
primerih pa bo potrebna sodna intervencija in izpodbijanje
sklenjenih pogodb med podjetji in prejemniki. Te pravice Sklad ni
uveljavljal v 115 primerih (največkrat zasedena stanovanja in
infrastruktura v javni uporabi). Vrednost teh sredstev je 4,3 mlrd
SIT. Prenosi so z občinami oz. občinskimi skladi praviloma že
pogodbeno urejeni, s tem da podpisane pogodbe ne veljajo do
sprejema sklepa upravnega odbora Sklada. Težava za sodno
intervencijo bo predvsem v zelo dolgotrajnih postopkih. Tudi izid
pravde ne bo zanesljivo v korist Sklada, saj so pravna mnenja
glede navedene problematike deljena.

4.6.3 NEZAGOTAVLJANJE REVIZIJE POVEZANIH
PODJETIJ V TUJINI
Podjetja so bila dolžna v postopku privatizacije po ZLPP zagotoviti
revizije kapitalsko povezanih podjetij v tujini. V kolikor tega niso
storila v skladu z zahtevo APPNI, je Agencija za prestrukturiranje

Pooblaščenim investicijskim družbam je bilo prodanih za 742 mio
SIT poslovno nepotrebnih sredstev.
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papirjev ob njihovi izdaji. Cilji, ki jih je Sklad pri tem zasledoval, so
ostali v glavnem nespremenjeni - pospeševanje razvoja in
investicijske dejavnosti ter vzpodbujanje razvoja trga kapitala. V
primerjavi s predhodnimi razpisi so se spremenili le pogoji
financiranja in ciljna skupina realnih investitorjev, ki predstavljajo
tržno nišo, katerim so sredstva Sklada namenjena. Tako so
predstavljala v začetku ciljno skupino predvsem srednja in tudi
velika uspešna podjetja, ki so že presegla začetno fazo razvoja
in so predstavljala že dokazane in uspešne tržne proizvajalce
blaga in storitev. Kasneje smo ciljno skupino razširili na uspešne
manjše družbe in tudi nove družbe, ki so nastale iz prodanih
podjetij po stečaju. Prav tako pa se je Sklad vključil tudi v
sofinanciranje investicij, ki so del celovitega programa
prestrukturiranja družb, vendar ob doslednem spoštovanju
kriterijev donosnosti in varnosti naložbe.

in privatizacijo z odločbo prenesla DK takih podjetij na Sklad. Iz
tega naslova je na Sklad prešel DK 6 podjetij. V treh podjetjih je
revizijo uspelo zagotoviti, v dveh je postopek revizije v teku, v
enem pa je na podlagi prisilne poravnave prišlo do spremembe
lastniške strukture. Sklad je tudi v primerih, ko je prišel DK podjetja
na Sklad po drugem temelju, zagotovil dodatno revidiranje
povezanih podjetij v tujini.
Problematika pri zagotavljanju revizije povezanih podjetij v tujini je
predvsem ta, da mala podjetja, ki imajo v povezanih podjetjih v
tujini majhne deleže s težavo dosežejo revizijo skladno z zahtevo
APPNI. Tuje revizorske hiše niso vedno pripravljene sprejeti takih
zahtev. Nenazadnje pa lahko taka revizija za posamezno podjetje
predstavlja nesorazmerno velik izdatek glede na poslovne rezulate
takega podjetja kot tudi praktično vrednost pridobljenega
revizorskega mnenja.

5.2.1 POGOJI ZA ODOBRITEV SOFINANCIRANJA
V skladu z zadnjim razpisom izpolnjujejo pogoje za odobritev
sofinanciranja razvojnih projektov tiste družbe in samostojni
podjetniki z večinskim slovenskim kapitalom, ki

5 DOLGOROČNE NALOŽBE
Originalna vloga Sklada za razvoj, po kateri je Sklad tudi dobil
ime, se je kazala v sofinanciranju razvojnih projektov. Sklad je
spodbujal razvoj tržno perspektivnih slovenskih gospodarskih
družb tako, da je del svojih sredstev investiral v gospodarske
družbe z namenom razširjanja njihove proizvodnje, zagotavljanja
delovnih mest, uvajanja novih, ekološko neoporečnih tehnologij,
posodobitve proizvodnje in večanja dodane vrednosti na
zaposlenega. Na ta način je Sklad dopolnjeval ponudbo bančnega
sektorja in drugih finančnih Institucij, predvsem pa omogočal
razpršitev tveganj, ki so, predvsem pri vlaganju v industrijske
projekte, razmeroma velika.

• z načrtovano naložbo zagotavljajo delovna mesta,
• z načrtovano naložbo zagotavljajo povečanje obsega prodaje
in povečanje dodane vrednosti na enoto proizvoda,
• z načrtovano naložbo zagotavljajo razvoj novih proizvodov ali
storitev z uporabo ekološko neoporečnih tehnologij in izboljšanje
proizvodnih programov in procesov,
• uspešno poslujejo in

Financiranje razvojnih projektov je potekalo na podlagi javnih
razpisov, objavljenih z namenom zbiranja razvojnih projektov
gospodarskih družb in javne predstavitve pogojev in kriterijev
presoje projektov. Projekte, ki so izpolnjevali pogoje in kriterije iz
razpisa, je Sklad sofinanciral pod ugodnimi pogoji. Sofinanciranje
je lahko Sklad izvajal ali v obliki odkupa dela primarne izdaje
obveznic in drugih vrednostnih papirjev ali z odobravanjem
dolgoročnih posojil. Sklad pri presoji projektov ni upošteval
posebnih sektorskih prioritet, ampak je projekte ocenjeval po
ekonomskih in finančnih kriterijih, predvsem na podlagi varnosti
naložb in njihove donosnosti. Sklad je sofinanciral razvoj privatnih
in privatiziranih družb, ki so že presegle začetno fazo razvoja in
predstavljajo uspešne tržne proizvajalce blaga in storitev.

• imajo znano strukturo lastnikov za celoten kapital ter urejen
pravni status.
5.2.2 KRITERIJI ZA PRESOJO INVESTICIJSKIH
PROJEKTOV
Sklad je presojal razvojne projekte po ekonomskih in finančnih
kriterijih, pri čemer je bil dan velik poudarek donosnosti in varnosti
naložb. Pred odobritvijo posojila so morali imeti realni investitorji
zagotovljene vse vire financiranja naložbe. Pri dodeljevanju posojil
je Sklad dajal prednost družbam, ki so neto izvozniki in imajo
izdelan kakovosten poslovni načrt ali načrt prestrukturiranja z
izdelano tržno in ekonomsko analizo.

5.1 VREDNOSTNI OBSEG SOFINANCIRANJA
RAZVOJNIH PROJEKTOV

5.2.3 POGOJI FINANCIRANJA

Sklad je do sedaj objavil tri javne razpise za sofinanciranje
razvojnih projektov in sicer v letu 1992 in 1994 ter konec leta
1995. Na podlagi razpisov, objavljenih v letih 1992 in 1994, je
Sklad odobril do konca leta 1995 sofinanciranje 16 razvojnim
projektom v skupni vrednosti 14 mio DEM. Na podlagi zadnjega
razpisa, ki je bil podlaga za presojo in sofinanciranje razvojnih
projektov v letu 1996 in prvi polovici leta 1997, pa je Sklad do
sedaj odobril sofinanciranje 18 razvojnim projektom v skupni
vrednosti 17,1 mio DEM. Povprečen delež Sklada pri sofinanciranju
posameznega projekta je znašal 22%, skupna vrednost vseh
naložb, ki so bile s posojili Sklada realizirane, pa 141 mio DEM.

Sklad je odobraval posojila za obdobje maksimalno do 8 let, ob
6,5 % izhodiščni obrestni meri. Revalorizacijska osnova je valutna
klavzula. Posojila se odplačujejo po anuitetnem načinu.
Delež Sklada pri sofinanciranju posameznega investicijskega
projekta je praviloma znašal maksimalno 30 % celotne
predračunske vrednosti projekta, s tem, da je lahko najvišji
absolutni znesek posojila pri posameznem projektu odobren v
višini tolarske protivrednosti 2,000.000 DEM in najnižji v višini
tolarske protivrednosti 300.000 DEM.
5.3 REZULTATI

5.2 POGOJI IN KRITERIJI SOFINANCIRANJA

Od objave razpisa - to je v letu 1996 in v prvih petih mesecih
letošnjega leta, se je na razpis prijavilo 138 gospodarskih družb.
Prijavljene družbe so bile s področja celotne Slovenije, gledano
po številu prijav, pa jih je bilo največ s področja mariborske,

Na podlagi zadnjega razpisa je Sklad zagotavljal sofinanciranje
razvojnih projektov gospodarskim družbam in samostojnim
podjetnikom v obliki dolgoročnih posojil ali nakupa vrednostnih
14. april 1998
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ljubljanske, kranjske in celjske regije (regije so štete po sedežih

območnih gospodarskih zbornic).

Struktura prijav.po regijah

Velenjska
Trboveljska 40^
Fbstojnska
2%
Novomeška
5%
Novogoržka
6%
MurskosoboSka
5%

Brežiška

Celjska

4%

Dravograjska
7%
Koprska
5%

Kranjska
12%

Mariborska
22%

Ljubljanska
17%

Glede dejavnosti, ki jo opravljajo prijavljeni investitorji je bilo, ob
upoštevanju kriterija vrednosti načrtovane naložbe, največ
prijavljenih projektov s področja industrije in sicer 68 %, z bistveno
manjšim deležem pa sledijo turizem, trgovina, obrt in druge
dejavnosti.

18

• Število projektov, ki so še v obravnavi

14
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• Število družb, ki so odstopile od prijave

49

Skupna vrednost vseh prijavljenih projektov znaša 490 mio DEM,
skupna vrednost posojil, ki so jih realni investitorji pričakovali s
strani Sklada pa 122 mio DEM.

Glede stopnje obdelave projektov do konca maja 1997 kažejo
statistični podatki naslednje:
\
• Skupno število prijavljenih projektov
138
• Skupno število odobrenih posojil

• Število zavrnjenih projektov
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5.3.1 ODOBRENI PROJEKTI
Upravni odbor Sklada je, v skladu s predlogi strokovne službe,
odobril sofinanciranje za 18 projektov in sicer:

Zap.
štev.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Družba

Sedež

TAJFUN, d.o.o.
RADENSKA JERUZALEM
RADENSKA ZDRAVILIŠČE RADENCI
DROGA Živilska industrija
EMMA, Podj.za proi2.trg.koop.in zastop, d.o.o.
MIP Mesna industrija Primorske
PLASTIK Proizv.plastičnih izdelkov
Industrija gradbenega materiala Zagorje d.d.
DONIT TESNITI d.o.o.
TPV Trženje in proizvodnja opreme vozil d.d.
TOSAMA d.d.
IMP KLIMA, d.0.0.
SŽ ZDRAVILIŠČE ATOMSKE TOPLICE
ANOKSIDAL
Slovenske železarne NOŽI RAVNE d.o.o.
JATA MESO d.d.
TKK d.d.
HOTELI PALAČE d.o.o.
SKUPAJ

Povprečen delež Sklada pri financiranju posamezne naložbe je
znašal 21,4%. Tako je Sklad z naložbami v tolarski protivrednosti
17 mio DEM omogočil realizacijo naložb v skupni vrednosti 80
mio DEM.

Planina
Ljutomer
Radenci
Portorož
Hrastnik
Nova Gorica
Kanal
Zagorje ob Savi
Medvode
Novo mesto
Domžale
Idrija
Podčetrtek
Ptuj
Ravne na Koroš.
Ljubljana
Srpenica
Portorož

Stev.
Zaposl.
109
80
291
645
5
589
127
115
218
102
686
170
156
28
185
520
126
222
4.374

Posojilo
Sklada
v DEM
450.000
500.000
2.000.000
2.000.000
360.000
1.650.000
795.000
300.000
850.000
1.000.000
320.000
1.100.000
1.000.000
500.000
450.000
2.000.000
800.000
1.000.000
17.075.000

5.3.3 ZAVRNJENI PROJEKTI
Od skupaj 138 prijavljenih projektov smo po opravljeni presoji
projektov zavrnili možnost sofinanciranja za 57 projektov. Glavni
vzroki za zavrnitev so bili naslednji:

69 % vseh odobrenih posojil je bilo namenjenih za financiranje
projektov s področja industrije.

■ premajhna predračunska vrednost projektov,

Glede na načrtovane denarne tokove in zavarovanja ne
pričakujemo težav pri vračanju odobrenih posojil.

• nezmožnost zavarovanja posojila,
• neustrezna finančna moč družbe,

5.3.2 PROJEKTI V OBRAVNAVI

• nezagotovljeni viri financiranja za celotno predračunsko
vrednost naložbe

Na Skladu je ostala v presoji 14 prijavljenih projektov. Večina
projektov je s področja industrije. Več družb pa je tudi že
napovedalo prijavo projektov.

• prenizka stopnja donosnosti projekta in ocenjena nezmožnost
vračanja predvidenih obveznosti iz naslova predvidene naložbe.

Predračunska vrednost vseh projektov v obravnavi znaša 60,8
mio DEM, vrednost posojil, ki jih družbe pričakujejo s strani Sklada
pa 11,6 mio DEM, kar je bistveno več, kot znašajo prosta sredstva
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VALTER NEMEC, l.r.
Direktor

53

poročevalec, št. 25

Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.
RAČUNOVODSKI IZKAZI

Izkaz stanja na dan 14. julij 1997
(v tisočih tolarjev)
SREDSTVA

Pojasnilo

14.7.1997

1996

2.1.
2.2., 3.
2.3., 4.

651
176.818
35.763.055
35.S46.5i4

1.448
130.743
31.801.960
31.534.151

2.4., 5.
2.4., 6.
2.3., 7.
2.5., 8.
9.

6.518.672
4.390.270
23.762.123
27.158
128.294
34.826.517
76.767.641

5.003.867
3.081.568
27.889.535
180.641
117.075
36.272.686
66.i06.637

Pojasnilo

14.7.1997

1996

1.000.000
34.059.439
69.960
7.298.870
58.749
42.467.018

1.000.000
31.663.036
134.629
5.961.331
69.960
38.628.956

11.
12.
13.

287.975
4.652.681
2.569.203
7.509.859

385.186
5.046.039
2.349.246
7.780.471

14.
15.

1.973.749
18.788.277
8.138
20.770.164
76.767.641

807.057
20.790.353

Stalna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Gibljiva sredstva
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
Kratkoročne terjatve iz poslovanja
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva
Aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ SREDSTVA

Izkaz stanja na dan 14. julij 1997
(v tisočih tolarjev)
OBVEZNOSTI—
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Preneseni čisti dobiček prejšnjih let
Revalorizacijski popravek kapitala
Nerazdeljeni dobiček poslovnega leta

10.

Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne rezervacije
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
^Dolgoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI
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21.597.410
68.206.837
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Izkaz uspeha za obdobje od 1.1. -14. julij 1997
Pojasnilo

(v tisočih tolarjev)
Čisti prihodki iz prodaje

2.6., 16.

Kosmati donos iz poslovanja
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi odhodki poslovanja
Odpisi obrat, sredstev
Izguba iz poslovanja

2.7., 17.
2.8., 18.

Prihodki od obresti in drugi prihodki financiranja
Odpisi in popravki vrednosti dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja

2.9., 19.
21.
2.10., 20.

Izguba iz rednega delovanja
Izredni prihodki
Izredni odhodki

22.
23.

Celotni dobiček
Davek od dobička

14.7.1997

199G

136.901

393.237

136.901

393.237

(296.650)
(246.442)
(19.110)
(12.630)
0
(437.931)

(412.069)
(360.443)
(26.286)
(23.004)
(4.164)
(432.729)

2.045.332
(1.013.074)
(1.212.221)

5.922.255
(5.299.874)
(614.063)

(617.894)

(424.411)

765.447
(88.804)

631.716
(137.345)

58.749

69.960

58.749

69.960

1.1.-14.7.97

1996

191.624

152.667

2.947.680

7.369.598

(2.336.013)

(1.344.485)

611.667

6.025.113

2.11., 24.

Čisti dobiček poslovnega leta

DVOSTRANSKI IZKAZ FINANČNIH TOKOV
(v tisočih tolarjev)
PRITOKI
Začetno stanje denarnih sredstev
Pritoki pri poslovni dejavnosti
Prihodki
Poslovno dezinvestiranje/(investiranje):
začetne manj končne terjatve iz poslovanja
in aktivne časovne razmejitve
Skupaj
Pritoki pri investicijski dejavnosti (dezinvestiranje)
Pobotano zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Pobotano zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb

5.823.096

906.748

Skupaj

5.823.981

906.748

885

Pritoki pri dejavnosti financiranja (novo financiranje)
Povečanje kapitala - izven dobička poslovnega leta
Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij
Pobotano povečanje dolgoročnih obveznosti iz financiranja
Pobotano povečanje kratk. obv. iz financiranja

1.238.512
1.117.623

4.010

Skupaj

2.356.135

4.010

SKUPAJ PRITOKI

8.791.783

6.935.871
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Dvostranski izkaz finančnih tokov
1.1.-14.7.97

1996

2.869.821

7.267.500

3.180.869

(7.248.156)

Skupaj

6.050.690

19.344

Odtoki pri investicijski dejavnosti (investiranje)
Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev
Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb

57.236
2.027.536

475
61.644
4.722.736

Skupaj

2.084.772

4.784.855

(v tisočih tolarjev)
ODTOKI
Odtoki pri poslovni dejavnosti
Odhodki brez amortizacije in oblikovanja dolgoročnih rezervacij
Poslovno definanciranje/(financiranje):
začetne manj končne obveznosti iz poslovanja

Odtoki pri dejavnosti financiranja (definanciranje)
Zmanjšanje kapitala - izven dobička poslovnega leta
Zmanjšanje dolgoročnih rezervacij
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja
Pobotano zmanjšanje dolg. obveznosti iz financiranja

120.630
700.157

Skupaj

820.787

2.092.715

8.956.249

6.896.914

27.158

191.624

481.053

SKUPAJ ODTOKI
Končno stanje denarnih sredstev

1. Dejavnost Sklada Republike Slovenije za razvoj, d.d.

podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
• Sklep in sklepi o dopolnitvi Sklepov Vlade Republike Slovenije o
dokapitalizaciji Sklada Republike Slovenije za razvoj.

Dejavnost Sklada je:
• upravljanje in razpolaganje z vrednostnimi papirji in drugimi
sredstvi, pridobljenimi v procesu lastninskega preoblikovanja
podjetij, v postopkih prestrukturiranja podjetij in bank ter v
stečajnih in likvidacijskih postopkih, v svojem imenu in za svoj
račun ali po pogodbah v imenu in za račun tretjih oseb,
• druge dejavnosti v skladu z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij in z drugimi zakoni.

2.1. Neopredmetena dolgoročna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva se izkazujejo po nabavnih
vrednostih in se časovno amortizirajo glede na dobo koristnosti,
ki za ta sredstva traja praviloma pet let. Nabavna vrednost in
popravek vrednosti ter s tem neodpisana vrednost neopredmetenega dolgoročnega sredstva je revalorizirana na podlagi
indeksa rasti cen na drobno.
Revalorizacijski učinki pri revaloriziranju neodpisanih vrednosti
neopredmetenih dolgoročnih sredstev se obravnavajo kot
oblikovanje revalorizacijskega izida.

2. Računovodske smernice
Računovodski izkazi Sklada Republike Slovenije za razvoj, d.d.
so pripravljeni v skladu z računovodskimi in poročevalskimi
zahtevami Slovenskih računovodskih standardov in Pravilnika o
računovodstvu in financah Sklada, ki ga je predpisal direktor
Sklada in ga je Upravni odbor Sklada sprejel kot informacijo na
seji dne 5. marca 1996. Pravilnik o računovodstvu in financah
Sklada je bil v letu 1996 dopolnjen skladno s priporočili Računskega
sodišča Republike Slovenije in potrjen na Upravnem odboru Sklada
dne 17.3.1997.

2.2. Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe In oprema.
Kot opredmetena osnovna sredstva, usposobljena za uporabo,
se šteje tudi drobni inventar, katerega doba uporabnosti je daljša
od enega leta in katerega posamična vrednost ne presega tolarske
protivrednosti 500 ECU.
Med opredmetena osnovna sredstva v izgradnji ali izdelavi se
štejejo tudi pripadajoči nadomestni deli.

Pri sestavljanju računovodskih izkazov so bili upoštevani naslednji
zakonski predpisi:
• Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij,
• Zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike
Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo,
• Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
poročevalec, št. 25

1.545.733
65.929

Dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega
sredstva sestavljajo njegova nakupna vrednost in vsi stroški, ki
jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za
nameravano uporabo.
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• uvedbe prisilne poravnave, stečaja ali večjih sodnih postopkov,
• dvom v resničnost in poštenost računovodskih izkazov, ki niso
bili revidirani,
• neizplačanih osebnih dohodkov po kolektivni pogodbi.

Podjetje ocenjuje zemljišča po njihovi nabavni vrednosti, če pa ta
ni znana, po pošteni vrednosti.
Opredmetena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodskega evidentiranja, če so odtujena ali izničena, ker od njih ni več
mogoče pričakovati koristi. Pri tem nastali dobički gredo med
izredne prihodke, izgube pa med izredne odhodke.

Oblikovani popravki vrednosti in uskladitve naložb znižujejo
(zvišujejo) vrednost posebnih rezerv.
Ob prodaji neodplačno prenešenih naložb kupnina v celoti
povečuje vrednost rezerv.

V inflacijskih razmerah konec poslovnega leta revaloriziramo do
tedaj v knjigah izkazane nabavne vrednosti in popravke vrednosti
opredmetenih osnovnih sredstev, tako da ustrezajo novi ravni
cen. Pri revaloriziranju se uporablja indeks rasti cen na drobno, ki
je od 1.1.-14.7.97 znašal 106,08 (v letu 1995 pa 108,6).

Vrednotenje prenešenih dolgoročnih finančnih naložb z
namenom dokapitalizacije

Učinki revalorizacije neodpisane vrednosti opredmetenih osnovnih
sredstev se obravnavajo kot oblikovanje revalorizacijskega izida.

Ob prenosu se evidentirajo po knjigovodski vrednosti prenesenih
deležev oziroma delnic ali neodplačanega dela glavnice posojila
in povečujejo vrednost posebnih rezerv. Na dan izkaza stanja se
ovrednotijo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne
24.4.1997, ki se nanaša na način vrednotenja terjatev, delnic in
deležev, ki so bili brezplačno prenešene na Sklad z namenom
dokapitalizacije.

Amortizacija
Podjetje v okviru celotne dobe uporabnosti posameznega
opredmetenega osnovnega sredstva strogo dosledno razporeja
njegov amortizirljivi znesek med posamezna obračunska obdobja
kot tedanjo amortizacijo. Podjetje uporablja metodo enakomernega
časovnega amortiziranja.

Način vrednotenja upošteva kot glavni kriterij za oblikovanje
popravkov vrednosti naložb in terjatev, vrednost akumuliranih
izgub na stanje kapitala in sicer:

Amortizacija se obračunava posamično. V inflacijskih razmerah
je treba revalorizirali v istem letu obračunano amortizacijo na
znesek, ki ustreza novi ravni cen. Revalorizacijski učinki pri
revaloriziranju amortizacije so postavka oblikovanja revalorizacijskega izida.

• 50% popravek vrednosti v primeru, ko podjetje, od katerega so
prevzete terjatve, delnice ali deleži izkazuje več kot 25 odstotkov
kumulirane nekrite izgube glede na stanje kapitala, upoštevajoč
vse sestavine kapitala;
• 75% kadar kumulirane izgube presegajo 50 odstotkov stanja
kapitala ali kadar je podjetje v postopku prisilne poravnave in
• 100% kadar kumulirane izgube presegajo 75 odstotkov stanja
kapitala ali kadar je nad podjetjem uveden postopek stečaja ali
likvidacije.

V skupini uporabljene amortizacijske stopnje v obdobju 1.1.14.7.1997 (tudi v letu 1996) so naslednje:
• računalniška oprema
• druga oprema

25 %
7-16,7%

Dodatno k oblikovanim popravkom vrednosti prevzetih terjatev,
delnic in deležev lahko oblikuje Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d. še dodatne popravke vrednosti prevzetih terjatev,
delnic in deležev in sicer za skrite in potencialne obveznosti
podjetij, ki niso izkazane v njihovih knjigovodskih izkazih.

2.3. Finančne naložbe
Dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe se v začetku
izkazujejo po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo naložena denarna
ali druga sredstva.

Višina dodatnega popravka lahko znaša pet odstotkov
knjigovodske vrednosti prevzetih terjatev, delnic ali deležev za
vsakih deset odstotkov skritih obveznosti računano glede na
skupno aktivo podjetja, od katerega so prevzete terjatve, delnice
ali deleži.

Del dolgoročnih finančnih naložb, ki zapade v plačilo v enem letu
po datumu izkaza stanja, je treba izkazati kot kratkoročno finančno
naložbo.
V inflacijskih razmerah se dolgoročne in kratkoročne finančne
naložbe v kapital revalorizirajo na podlagi Indeksa rasti cen na
drobno, posojila pa le, če to predvideva pogodba med upnikom in
dolžnikom.

Popravki vrednosti zmanjšujejo posebne rezerve. V skladu z
zakonskimi določili se vrednost izterjanih terjatev izkazuje kot
dolgoročna obveznost za dokapitalizacijo Sklada.

Revalorizacijsko povečanje dolgoročnih in kratkoročnih finančnih
naložb in revalorizacijski del obresti od njih se obravnava kot
oblikovanje revalorizacijskega izida.

2.4.

Terjatve iz poslovanja so lahko dolgoročne ali kratkoročne in
vsebujejo terjatve do kupcev, druge terjatve v zvezi s prihodki od
poslovanja, terjatve v zvezi s prihodki od financiranja, terjatve v
zvezi z oblikovanjem kapitala in druge terjatve v zvezi s
preoblikovanjem sredstev. Terjatve vseh vrst se v začetku
izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki,
da bodo poplačani.

Vrednotenje naložb v kapital podjetij v okviru projekta
sanacije
Brezplačno pridobljene naložbe v kapital podjetij v okviru projekta
sanacije so ob prenosu izkazane v višini knjigovodske vrednosti
kapitala na dan prenosa. Prenešena vrednost povečuje vrednost
posebnih rezerv.

Terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane ali
pa niso poravnane v rednem roku, izkažemo kot dvomljive in
sporne.

Naložbe v kapital so na dan izkaza stanja ovrednotene po
kapitalski metodi, ki je lahko znižana za ustrezne popravke
vrednosti v odvisnosti od naslednjih kriterijev:
14. april 1998

Terjatve iz poslovanja
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2.5. Denarne postavke in denarni ustrezniki

2.9. Prihodki od obresti in drugi prihodki od financiranja

Denarne postavke in denarni ustrezniki vsebujejo gotovino v
blagajnah, na bančnih računih in visoko likvidne naložbe z majhnim
rizikom pretvorbe v gotovino z rokom zapadlosti največ treh
mesecev.

Prihodki od financiranja se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in
kratkoročnimi finančnimi naložbami.
2.10. Odhodki za obresti in drugi odhodki od financiranja
Odhodki financiranja vsebujejo odhodke, ki se pojavljajo v zvezi
z dolgoročnimi in kratkoročnimi obveznostmi iz financiranja.

2.6. Prihodki iz prodaje
Prihodki Iz prodaje so prodajne vrednosti opravljenih storitev,
navedene v računih in drugih listinah, zmanjšane za obračunani
prometni davek.

2.11. Davki

2.7. Stroški materiala in storitev

Davek od dobička znaša 25% od davčne osnove III. iz davčne
bilance.

Stroški materiala predstavljajo predvsem stroške nabavljenega
pisarniškega materiala in strokovne literature.

2.12. Tečajne razlike

Stroški storitev predstavljajo opravljene storitve drugih podjetij,
storitve vzdrževanja, reklame in reprezentance, najemnin,
zavarovalnih premij, storitev plačilnega prometa In podobni.

Sredstva in obveznosti, ki so izražene v tujih valutah, so
preračunane v domačo valuto po uradnih tečajih tujih valut na
dan izkaza stanja. Tečajne razlike so vključene v izkaz uspeha
kot prihodki od financiranja ali odhodki financiranja.

2.8. Stroški dela
2.13. Revalorizacijski izid
Stroški dela vsebujejo plače, ki pripadajo zaposlenim, v kosmatem
znesku in tisti del dajatev za socialno in pokojninsko zavarovanje,
ki ga Sklad dodatno obračunava glede na plače.

Učinki revalorizacije sredstev in obveznosti oblikujejo ali črpajo
revalorizacijski izid. Revalorizacijski izid je vključen v izkaz uspeha
kot prihodek od financiranja ali kot odhodek financiranja.

Kot plače se štejejo tudi nadomestila plač, skladno z zakonom ali
pogodbe o zaposlitvi, ki pripadajo zaposlenim za čas, ko ne delajo,
v obsegu, ki bremeni Sklad.

poročevalec, št. 25
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3.Opredmetena osnovna sredstva
a) Opredmetena osnovna sredstva sestavljajo:
V tisočih tolarjev)
"predmetena osnovna sredstva Sklada
g
- v uporabi Sklada
- prenešena na Sklad iz stečajnih mas
Opredmetena osnovna sredstva, prenešena na Sklad po ZLPP
Skupaj

14.7.97

1996

148.484
28.334

107.712
23.031

176.818

130.743

b) Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Sklada:
(v tisočih tolarjev)
Nabavna vrednost
1. januarja 1997
Neposredna povečanja
Prenos z investicij v teku
Zmanjšanja
Revalorizacija
14.julij 1997
Odpisana vrednost
1. januarja 1997
Amortizacija v letu
Zmanjšanja
Povečanja
Revalorizacija
14. julij 1997
Sedanja vrednost
14.7. 1997
31.12.1996

Zemljišča in
zgradbe

Računalniška
oprema

Ostala
oprema

Investicije v
teku

Skupaj

26.612
4.310
0
0
1.735
32.657

65.302

125.096

219.840
56.162

12.250
0
4.256
81.808

42.432
0
9.284
176.812

2.830
51.852
(54.682)

4.083
148

37.789
7.752

47.225
10.601

89.097
18.501

350
274
4.855

2.750
48.291

3.487
61.313

350
6.511
114.459

27.802
22.529

"35.517
27.513

115.499
77.871

Opredmetena osnovna sredstva, ki so bila prenešena iz stečajnih
mas ali po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, Sklad
ne uporablja in zanje ne obračunava amortizacije. V izkazu stanja
so prikazana po revalorizirani prenešeni vrednosti in so namenjena

14. april 1998

0
15.275
291.277

2.830

176.818
130.743

prodaji. Za prenešena stanovanja iz stečajne mase Agne Velenje
v letu 1996 Sklad obračunava amortizacijo in revalorizacijo, ker
prejema tudi najemnino od Javnega podjetja Komunala Mozirje
za ta prevzeta stanovanja.
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4. Dolgoročne finančne naložbe
a) Dolgoročne finančne naložbe sestavljajo:
(v tisočih tolarjev)
Naložbe v kapital
- naložbe v delnice bank in dr. org.
- naložbe v delnice ostalih
- naložbe v deleže domačih podjetij
Popravek vrednosti
Dolgoročne obveznice
- Tobačna Ljubljana d.d.
- BTC d.d.
- UBK banka d.d.
- IMP LIVAR
- Splošna banka Koper
Popravek vrednosti
Dolgoročni depoziti pri domačih bankah, zmanjšani za tekoča dospetja
Dolgoročno dana posojila
- podjetjem iz lastnih sredstev Sklada
- prenešena posojila od Ministrstva za gospodarske dej.
- prenešena posojila od Ministrstva za finance
- posojila, prenešena iz stečajnih mas (odkup stanovanj)
- posojila po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij
- posojila po ZLPP - kom. posli
- ostalo
Tekoče dospetje dolgoročnih posojil
Popravek vrednosti
' S
Skupaj

Tekoča dospetja dolgoročnih depozitov v višini 51.394 tisoč SIT
in dolgoročnih posojil v višini 3.555.867 tisoč SIT so na dan

14.7.1997

1996

580.432
17.892.225
50.860.713
(48.108.644)
21.224.726

399.674
14.492.172
62.420.090
(59.351.123)
17.!

828.197
464.386
294.607
363.376
45.422
(828.197)
1.167.791
351.454

829.575
465.158
295. 097
363.980
45.498
(829.575)
1.169.733
353.299

14.927.658
277.685
65.425
23.670
1.572.939
549.083
52
(3.555.867)
(841.561)
13.019.084
35.763.055

14.714.028
300.028
62.432
21.683
1.049.004
421.485
52
(3.390.588)
(860.009)
12.318.115
31.801.960

14.7.1997 izkazana kot kratkoročne finančne naložbe (1996:
3.397.665 tisoč SIT).

b) Naložbe v kapital podjetij in bank glede na način pridobitve:
(v tisočih tolarjev)
Prenešene naložbe iz Ministrstva za finance
Prenešene naložbe iz Ministrstva za gospod, dejavnosti
Prenešene naložbe v podjetja v sanaciji
Naložbe iz lastnih sredstev Sklada + ZLPP
Popravek vrednosti
Skupaj

14.7.1997
4.569.098
137.486
60.560.942
4.065.844
(48.108.644)
21.224.726

Dolgoročne finančne naložbe v podjetja v sanaciji so na dan
14.7.1997 ovrednotene v skladu s Pravilnikom o računovodstvu
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1996
4.408.252
210.233
69.791*290
2.902.161
(59.351.123)
17.960.813

in financah Sklada.
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5. Dolgoročne terjatve iz poslovanja
(v tisočih tolarjev)
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
- prenešene iz Ministrstva za finance
- prenešene iz Ministrstva za gospodarske dejavnosti
Iz poslovanja ZLPP
-prejete zadolžnice iz poslovanja ZLPP
-dolg terj. Za kupnine in oškodovanja ZLPP
- iz lastnih sredstev Sklada
Popravek vrednosti
Skupaj

14.7.1997

1996

175.671

420.196
210.076

1.620.657
223.775
4.601.373
(102.804)
6.518.672

5.014.106
(640.511)
5.003.867

Šempeter. Popravki se nanašajo na prevzete deleže Ministrstva
za finance in so ovrednoteni po sklepu Vlade RS z dne 24.4.1997.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja se bodo v prihodnosti
konvertirale v naložbe v kapital podjetij: Alples Železniki,
Dekorativna Ljubljana, Hoteli Bernardin, Iskra Feriti, in SIP

6. Kratkoročne terjatve iz poslovanja
(v tisočih tolarjev)
Kupci
- na domačem trgu
- na tujem trgu
Manj popravek vrednosti
Kratkoročne terjatve iz financiranja
- terjatve iz financiranja
- terjatve za obresti
Manj popravek vrednosti
Druge kratkoročne terjatve
- terjatve iz naslova vnovčenih garancij
- terjatve iz naslova odkupljenih terjatev
- terjatve do podjetij v stečajih in prisilnih poravnavah
- terjatve iz naslova ZLPP
- ostalo
Manj popravek vrednosti
Predujmi
Skupaj

Med kratkoročnimi terjatvami iz poslovanja na dan 14.7.1997
Sklad izkazuje tudi prenešene terjatve iz Ministrstva za finance v

14. april 1998

14.7.1997

1996

4.137

4.164

(3.337)
800

(4.164)

47.704
3.986.031
(2.162.794)
1.870.941

78.151
3.147.124
(1.770.042)
1.455.233

1.146.285
2.264.507
10.368.610
211.537
2.349.957
(13.831.254)
2.509.642
OSS~
Tmmr

496.157
2.305.845
10.172.592
2.008.920
(13.367.371)
1.616.143
—mw
Š.061.568

višini 2.253.720 tisoč SIT ter prenešene terjatve iz Ministrstva za
gospodarske dejavnosti v višini 666.805 tisoč SIT.
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7. Kratkoročne finančne naložbe
(v tisočih tolarjev)
3epoziti
Kratkoročni depoziti
Tekoča dospetja dolgoročnih depozitov
Popravek vrednosti
Kratkoročni vrednostni papirji
Blagajniški zapisi bank
Blagajniški zapisi Banke Slovenije
Obveznice RS 1,2,8,11,RS I
Obveznice SKB banke
Ostali vrednostni papirji
Zadolžnica MF
Popravek vrednosti
Kratkoročna posojila
Podjetja v postopku sanacije ali stečaja
Prenešena posojila iz Ministrstva za gosp. dejavnosti
Kratkoročni krediti - komisijski posli ZLPP
Tekoča dospetja dolgoročnih posojil
Popravek vrednosti
Skupaj

Popravek vrednosti depozitov v višini 2.020.911 tisoč SIT se
nanaša na depozite pri Dolenjski banki d.d. Novo mesto v višini
184.519 tisoč SIT in Komercialni banki Triglav v višini 1.836.392
tisoč SIT, za katera vračilo je sprožena tožba pri pristojnem

14.7.1997

1996

9.959.124
51.394
(2.020.604)
7.989.914

16.357.456
7.077
(2.020.911)
14.343.622

334.250
356.873
735.090
2.120.575
328.313
500.000

222.054
149.636
398.711
2.293.350
219.456

4.375.101

3.283.207

7.947.663
461.003
1.757.542
3.555.867
(2.324.967)
11.397.108
23.762.123

7.923.583
476.152
1.368.574
3.390.588
(2.896.191)
10.262.706
27.889.535

sodišču.
Kratkoročni vrednostni papirji, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, so
ovrednoteni po nižji vrednosti: tržni ali revalorizirani nabavni.

8. Denarna sredstva
(v tisočih tolarjev)
Denarna sredstva v blagajni
Denarna sredstva na prehodnem računu iz naslova lastninskega preoblikovanja
Denarna sredstva na žiro računu Sklada
Skupaj

Na prehodnem žiro računu iz naslova lastninskega preoblikovanja
se zbirajo denarna sredstva iz naslova Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij. Za prejeta sredstva izkazuje Sklad

14.7.1997
65
27.093
0
27.158

1996
157
33.141
147.343
180.641

obveznost do države po Zakonu o uporabi sredstev, pridobljenih
iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.

9. Aktivne časovne razmejitve
14.7.1997
100.319
27.975
128.294

(v tisočih tolarjev)
Obračunane nezapadle obresti za vrednostne papirje
Kratkoročni odloženi stroški
Skupaj
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1996
62.478
54.597
117.675
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10. Kapital
v tisočih tolarjev)
£
Oisnovni kapital
Rezerve
Preneseni dobiček prejšnjih let
Nerazporejeni dobiček tekočega leta
Revalorizacijski popravek
Skupaj

14.7.1997
1.000.000
34.059.439
69.960
58.749
7.298.870
42.487.018

Sklad se je 28. junija 1993 registriral kot delniška družba in prenesel
1.000.000 tisoč SIT s poslovnega sklada na delniški kapital.
Delniški kapital je sestavljen iz 1.000.000 navadnih delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT.

prevzetih stečajnih mas, rezerv za brezplačno pridobljena
osnovna sredstva in prostih rezerv zmanjšuje revalorizacijski
izid. Revalorizacija obračunana za rezerve podjetij v sanaciji in
rezerv za prevzeme terjatev od ministrstev pa povečuje vrednost
naložb.

Revalorizacija kapitala je opravljena z uporabo indeksa rasti cen
na drobno z namenom ohranitve realne vrednosti posameznih
kategorij kapitala. V letu obračunana revalorizacija osnovnega
kapitala, zakonskih rezerv od prodanih podjetij, rezerv od

14. april 1998

1996
1.000.000
31.663.036
134.629
69.960
5.961.331
38.828.956

Vse sestavine kapitala izven osnovnega kapitala pripadajo
lastnikom osnovnega kapitala v sorazmerju, v kakršnem so njihovi
lastniški deli osnovnega kapitala.
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I
b) Revalorizacijski popravek kapitala
(v tisočih tolarjev)
Revalorizacijski popravek osnovnega kapitala
Revalorizacijski popravek rezerv
Revalorizacijski popravek prenešenega dobička
Skupaj

14.7.1997
822.536
6.445.170
31.164
7.298.870

1996
717.890
5.222.615
20.826
5.961.331

14.7.1997
287.975

1996
385.186

11. Dolgoročne rezervacije
(v tisočih tolarjev)
Dolgoročno vnaprej vračunani odhodki

izdane garancije Sklada za podjetja v lasti Sklada (posebni
popravki vrednosti garancij po dolžnikih).

Dolgoročno vnaprej vračunani odhodki so namenjeni za
pokrivanje obveznosti, ki bi lahko nastale v naslednjih letih za

12. Dolgoročne obveznosti iz financiranja
14.7.1997
3.620.491
1.163
1.179.645
(148.618)
4.6SŽ.661

(v tisočih tolarjev)
Dolgoročno dobljena posojila z izdajo obveznic
Dolgoročno dobljena posojila od podjetij
Dolgoročno dobljena posojila od bank
Manj kratkoročni del dolgoročnih obveznosti
Skupaj

Sklad je v novembru 1994 začel z javno prodajo obveznic.
Nominalna vrednost celotne emisije znaša 50 mio DEM. Glavnica
obveznice dospe v plačilo dne 31.12.2003. Letna obrestna mera
je fiksna in znaša 5% letno. Kuponi z obrestmi zapadejo v plačilo
30.06. in 31.12.. Za izplačilo terjatev jamči Sklad z vsem svojim
premoženjem.

1996
3.864.431
2.329
1.181.608
(2.329)
5.646.MS

Do 14.7.1997 je Sklad skupno reodkupil obveznice v višini 10.712
lotov. Obveznost iz naslova glavnice na dan 14.7.97 znaša 39.288
tisoč DEM.
Dolgoročno dobljena posojila od bank v višini 1.179.645 tisoč SIT
se nanašajo na odloženo plačilo odkupljenih terjatev od Agencije
RS za sanacijo bank in hranilnic, ki jih je le-ta imela do raznih
podjetij s prenosom slabih terjatev bank v sanaciji. Agencija RS
za sanacijo bank in hranilnic je to dolgoročno posojilo Skladu
cedirala na Novo kreditno banko Maribor, d.d. in Novo Ljubljansko
banko, d.d. Ljubljana. Glavnica se prične odplačevati v letu 1998.

S 1.7.1995 obveznice kotirajo na Ljubljanski borzi v borzni kotaciji
A. Tržna vrednost na dan 14.7.1997 je znašala 80,95 % teoretične
vrednosti glavnice.

13. Dolgoročne obveznosti iz poslovanja
(v tisočih tolarjev)
Prejete dolgoročne varščine
Dolgoročne obveznosti do Vlade RS za dokapitalizacijo
Dolgoročne obveznosti do Tobačne tovarne Ljubljana
Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema
Manj kratkoročni del dolgoročnih obveznosti
Skupaj

14.7.1997
23169"
2.050.329
494.242
8.223
(7.060)
i.Sšš.iOS

Dolgoročne obveznosti do Tobačne izhajajo iz naslova arbitražnega
postopka, ki poteka zaradi izgube sredstev družbe Tobačna v

14. april 1998

1996
22/788"
1.855.776
465.864
14.245
(9.427)
2.349.246

bivši Jugoslaviji. Arbitražni postopek sta sprožila na osnovi
pogodbe o prodaji kupca družbe Tobačna.
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14.7.1997
1.855.776
77
63.345

(v tisočih tolarjev)
Stanje 1. januarja
Popravek revalorizacije
Odplačila glavnic posojil (MG+MF)
Kupnine prodanih kapitalskih naložb (MF)
Izplačilo kapitalske naložbe oz. terjatev iz stečajne mase
Revalorizacija za leto 1997
Stanje 31. Decembra

15.325
115.806
2.050.329

a) Gibanje dolgoročnih obveznosti do Vlade RS za
dokapitalizacijo:

1996
842.149.
911.595
169
289
101.574
1.855.776

naložb na dan 31.12.1998, ki so bile po pogodbi prenesene na
Sklad iz Ministrstva za gospodarske dejavnosti in Ministrstva za
finance.
Vrednost iz Republike Slovenije prenešenih terjatev in neprodanih
naložb na dan 14.7.1997 znaša 8.606.893 tisoč SIT in je prikazana
kot del posebnih rezerv, zmanjšanih za opravljene popravke
vrednosti le-teh terjatev in naložb v višini 5.893.811 tisoč SIT.

Na podlagi sklepa in dopolnitve sklepa Vlade Republike Slovenije
o dokapitalizaciji je osnova za dokapitalizacijo Sklada revalorizirana
vrednost izterjanih terjatev ter prejetih kupnin za odprodane
kapitalske naložbe in ocenjena vrednost neizterjanih terjatev in

14. Kratkoročne obveznosti iz financiranja
(v tisočih tolarjev)
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz financiranja
Posojila pri bankah
Posojila pri drugih
Skupaj

14.7.1997
148.618
27.515
1.797.616
1.973.749

Posojila pri drugih so po vsebini zadržana sredstva podjetij v
sanaciji iz naslova dezinvestiranja. Podjetja lahko ta sredstva

1996
2.329
804.728
807.057

koristijo v skladu z načrti finančne sanacije odobrenih s strani
Sklada.

15. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
a) Kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo:

f

(v tisočih tolarjev)
Obveznosti iz naslova lastninskega preoblikovanja
Obveznosti iz poslovanja za tuj račun
Obveznosti iz naslova nakupa vrednostnih papirjev
Obveznosti za odkupljene terjatve
Prejeti predujmi in varščine
Obveznosti do dobaviteljev
Obveznosti za obresti
Druge kratkoročne obveznosti
Kratkoročni del dolg. obveznosti iz poslovanja
Skupaj

14.7.1997
15.371.176
3.059.181
113.888
73.898
25.906
98.721
24.100
21.407
18.788.277

1996
18.203.917
1.865.635
227.548
114.077
181.457
46.235
94.527
47.530
9.427
20.790.353

b) Obveznosti iz naslova lastninskega preoblikovanja po stanju na dan 14.7.1997 se nanašajo na:
(v tisočih tolarjev)
Obveznost do državnega proračuna za kupnino
Nakazila podjetij pred pridobitvijo drugega soglasja
Obveznost do PID-ov ter odškodninskega in kapitalskega sklada
Obveznost do denacionalizacijskih upravičencev
Obveznosti iz naslova prevzetih deležev po ZLPP
Obveznosti iz nasl. kupnin za prod. podj. exlege
Obveznosti za obrač. terj. iz naslova oškod. DK po ZLPP
Obveznosti iz nasl. obresti na ter. ex lege
Obveznost iz naslova danih dolgoročnih posojil in obrač. obr. po ZLPP
Prejete varščine
Rezervacije za komisijsko poslovanje po sklepu Vlade RS 13.6.1996
Druge obveznosti
Skupaj
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14.7.1997
1.914.237
847.540
3.048.921
1.105.783
135.728
1.811.366
235.629
8.974
1.584.477
4.678.521
15.371.176

1996
6.312.804
498.639
5.874.969
1.111.227
26.832

1.055.144
2.976
3.320.156
1.170
18.203.917

14. april 1998

podjetij, Sklad vsako četrtletje izdela bilanco pritokov in odtokov
sredstev iz naslova kupnine.

V skladu s 6. členom zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju

c) Bilanca pritokov in odtokov po ZLPP na dan 14.7.1997:
(v tisočih tolarjev)
FrTTOkI
Prejete kupnine - notranji odkup
75% prejetih izterjanih terjatev do nekdanje Jugoslavije
Izplačane dividende
Obresti za prejeta sredstva kupnin
Plačane obresti za dolgoročna posojila iz ZLPP
Obresti od plasmajev
Ostala prejeta plačila po ZLPP
Plačane glavnice DK
Plačane glavnice KK-komisijski posli
Plačane obresti DK-komisijski posli
Plačane obresti KK - komisijski posli
Skupaj pritoki
ODTOKI
Izdane obveznice denacionaliziraricem
Izplačane obresti za obveznice
Stroški Sklada po ZLPP (2,41%)
Nakazila kupnine proračunu
Stroški izvršb na osnovi ZLPP in doplačilo delnic
Skupaj odtoki
Obveznosti do državnega proračuna za kupnino

1996

3.922.206
49.051
467.696
348
106.611
139.146

11.078.445
35.122
1.242.240
28.930
84.797
166.166
37
3.160

398.974
33.664
13.315
5.131.011

2.857
12.641.754

(77.524)
(3.139.250)

(304.666)
(6.024.284)

(3.216.774)
1.914.237

(6.328.950)
6.312.804

komitenta.

Negativno razliko iz I. kvartala v znesku 105.182 tisoč SIT si je
Sklad poračunal pri nakazilu akontacije dne 4.4.1997, obveznost
za drugi kvartal je bila poravnana 4.7.97 v znesku 3.244.432
tisoč SIT.

Sklad na podlagi načrtovanih potreb oblikuje rezervacije za
komisijske posle iz prilivov sredstev po zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij. Ob odobritvi posojila izkaže Sklad
obveznost do države iz komisijskih poslov, za vsa odplačila
glavnic in obresti evidentira zmanjšanje obveznosti iz komisijskih
poslov in poveča obveznost do proračuna RS iz lastninskega
preoblikovanja za nakazilo sredstev.

d) Komisijski posli po sklepu Vlade Republike Slovenije
Po sklepu Vlade Republike Slovenije št. 400-06/93-8/9-8 z dne
13.6.1996 in na podlagi sklepov upravnega in kreditnega odbora
daje Sklad podjetjem, ki so bila nanj prenešena z namenom
prestrukturiranja in privatizacije, dolgoročna, kratkoročna posojila
in poroštva, v svojem imenu in za račun Republike Slovenije kot

Izkaz stanja komisijskih poslov iz sredstev države iz naslova
lastninskega preoblikovanja po stanju na dan 14.7.1997:

(v tisočih tolarjev)
YerJatve
Dolgoročna posojila zmanjšana za odobren diskont
Vnovčene garancije
Kratkoročna posojila
Terjatve za obresti
Prenešene terjatve-stečaji
Tekoča dospetja
Skupaj
OBVEZNOSTI
Obveznosti za kratkoročna posojila in vnovčene garancije
Obveznosti za dolgoročna posojila
Obveznosti za obresti
Tekoča dospetja dolg.obv.
Skupaj

14.7.1997

1996

478.037
616.132
1.757.542
195.752
11.718
14.347
3.073.528

364.786
2.510
1.368.574
35.667

2.385.392
478.037
195.752
14.347
3.073.528

1.402.484
364.786
51.242

1.771.537

1.618.512
46.975

Presežek obveznosti nad terjatvami iz komisijskih poslov

14. april 1998

14.7.1997
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16. Čisti prihodki iz prodaje storitev
(v tisočih tolarjev)
Provizije za dana posojila in garancije
Provizije za nakazila po ZLPP
Obračun nadomestila za stroške po ZLPP
Ostali prihodki od storitev
Skupaj

14.7.1997
18.736
36.509
73.833
7.823
136.901

1996
66.919
28.250
290.158
7.910
393.237

14.7.1997

1996

11.144
9.617

21.202
8.724

167.138
41.165
15.800
51.786
296.650

238.382
66.893
12.692
64.176
412.069

14.7.1997
164.044
33.012
6.711
42.675
246.442

1996
260.852
52.664
9.885
37.042
360.443

14.7.1997
115.011
1.892.293

2.045.332

1996
156.145
4.215.174
248
807.147
51.488
692.053
5.922.255

14.7.1997

1996

8.764
1.220.997
608
1.230.369

7.257
3.090.180
1.270
3.098.707

1.338.875
558.624
1.897.499

1.738.650
668.004
2.406.654
692.053

17. Stroški materiala in storitev
(v tisočih tolarjev)
Stroški materiala
- stroški pisarniškega materiala
- ostali stroški materiala
Stroški storitev
- stroški intelektualnih in osebnih storitev
- najemnine
- stroški plačilnega prometa in bančnih storitev
- ostali stroški storitev
Skupaj

18. Stroški dela
(v tisočih tolarjev)
Plače zaposlenim
Stroški za socialno varnost
Izplačila po pogodbah o delu in avtorski honorarji
Drugi stroški dela
Skupaj
19. Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja
(v tisočih tolarjev)
Prihodki na podlagi deležev iz dobička
Prihodki iz obresti
Tečajne razlike
Diskont pri odkupu terjatev
Drugi prihodki od financiranja
Revalorizacijski presežek
Skupaj

13.005
25.023

Revalorizacijski izid:
(v tisočih tolarjev)
Oblikovanje:
Revalorizacija osnovnih sredstev
Revalorizacija naložb
Revalorizacija amortizacije
Črpanje:
Revalorizacija kapitala
Revalorizacija obveznosti
Revalorizacijski presežek
Revalorizacijski primanjkljaj
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20. Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja
14.7.1997
541.149

v tisočih tolarjev)
S"dhodki za obresti
Tečajne razlike
Revalorizac. primanjkljaj
Drugi odhodki financiranja
Skupaj

1996
536.730
167

667.130
3.942
1.212.221

77.166
614.063

14.7.1997
29.726
983.348
1.013.074

1996
139.137
5.160.737
5.299.874

21. Odpisi in popravki vrednosti dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb
(v tisočih tolarjev)
Odpisi
Popravki vrednosti in dolgoročne rezervacije
Skupaj

pri prodaji terjatev) in na odpise po sklepih iz prisilne poravnave.

Odpisi terjatev in naložb se nanašajo na odpise v skladu z določili
pogodb o reprogramu terjatev (odpust dolga do višine diskonta

22. Izredni prihodki
(v tisočih tolarjev)
Prihodki iz prejšnjih let
Dobiček od prodaje osnovnih sredstev
Odprave rezervacij
Izterjane-odpisane terjatve
Drugi izredni prihodki
Skupaj

14.7.1997
214.568
120.675
429.324
880
765.447

Prihodki iz preteklih let se nanašajo na obračunane zamudne
obresti na osnovi danih posojil in za katere je bil opravljen popravek
vrednosti terjatev v breme prihodka na dan 14.7.1997, popravkov

1996
557.137
12.297
62.149
133
631.716

revalorizacije za leto 1996, in druge več knjižene obveznosti v
preteklih letih.

23. Izredni odhodki
(v tisočih tolarjev)
Odhodki iz prejšnjih obdobij
Izguba pri prodaji osnovnih sredstev
Drugi izredni odhodki
l
Skupaj
^

14.7.1997
87.820
984
83.807

1996
88.006
47
49.292
137.345

14.7.1997
58.749
(75.579)
12.314
(4.516)

1996
69.960
(178.132)
16.734
(91.438)

24. Davek od dobička
(v tisočih tolarjev)
Dobiček pred obdavčitvijo
Davčne olajšave
Davčni pribitki
Davčna osnova III.
Davek iz dobička za poslovno leto

14. april 1998
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25. Možne obveznosti
a) Izdane garancije:
(v tisočih tolarjev)
Izdane garancije
Popravek vrednosti
Skupaj

14.7.1997
9.022.102
(287.975)
8.734.127

1996
7.807.158
(385.186)
7.421.972

Popravek vrednosti potencialnih obveznosti Sklad izkazuje kot
dolgoročno rezervacijo. V letu 1997 je moral Sklad kot garant
namesto upnikov poravnati 1.022.543 tisoč SIT obveznosti.

• tožbe delavcev podjetja Nastro za neizplačilo plač do višine
določene po kolektivni pogodbi v približni skupni vrednosti 49
mio SIT.

b) Proti Skladu potekajo naslednje večje sodne tožbe:

Poslovodstvo Sklada je prepričano, da ob ustrezni obrambi v teh
postopkih Sklad ne bo kaznovan. Iz tega naslova Sklad ni oblikoval
rezervacij za pričakovano izgubo.

• Bank Austria toži Sklad za plačilo 142 mio SIT kot garanta za
izpolnjevanje obveznosti Videm Krško iz naslova najetega
posojila,

c) Sklad na dan 14.7.1997 nima zastavljenih in obremenjenih
sredstev.

26. Posli s povezanimi osebami
(v tisočih tolarjev)
Obveznosti iz naslova bonitet zaposlenih

poročevalec, št. 25
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9.603
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1996
12.312
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• ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve,

POROČILO O DELUTEHNOLOŠKORAZVOJNEGA SKLADA
REPUBLIKE SLOVENIJE D.O.O.
od 1.1.1997 do 14.7.1997

• finančni inženiring,
• marketinško svetovanje in storitve.

V Ljubljani, dne 14.7.1997
2. ORGANI TEHNOLOŠKORAZVOJNEGA SKLADA
Najvišji organ Sklada je skupščina Sklada, ki jo sestavljajo
predstavniki 11 ministrstev:

KAZALO

• Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
• Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
• Ministrstvo za promet in zveze,
• Ministrstvo za šolstvo in šport,
• Ministrstvo za obrambo,
• Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo,
• Ministrstvo za pravosodje,
• Ministrstvo za zdravstvo,
• Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
• Ministrstvo za okolje ir\ prostor,
• Ministrstvo za ekonomske zadeve in razvoj.

1. Ustanovitev, statusna oblika, naloge
2. Organi Tehnološko razvojnega sklada
3. Kadri in organizacija
4. Prostori in oprema
5. Kapitalska vlaganja v družbe v funkciji strateških povezav in
krepitve vloge Tehnološko razvojnega sklada RS
6. Financiranje projektov, ki pomenijo prenos rezultatov
domačega znanja v proizvodnjo in na trg

Tehnološko-razvojni sklad ima tudi svoj Nadzorni svet, katerega
tri člane je imenoval Državni zbor Republike Slovenije:

7. Izterjava kreditov MZT

• dr. Janvit Golob
• dr. Jože Rant
• dr. Igor Tičar

8. Sodelovanje na strokovnih srečanjih
9. Tehnološki transfer

ostale pa minister za znanost in tehnologijo:
• Staša Baloh-Plahutnik, dipl. oec.
• dr. Alenka Rožaj-Brvar
• mag. Simon Oblak
• Franci Barborič, dipl. ing.
• mag. Vladinriir Kercan
• Rado Faleskini, dipl. ing.

1. USTANOVITEV, STATUSNA OBLIKA,
NALOGE
Tehnološko-razvojni sklad Republike Slovenije d.o.o. je bil
ustanovljen na podlagi zakona o Tehnološko razvojnem skladu
Republike Slovenije, objavljenem v Uradnem listu št. 13/94 z dne
10/03-1994.

Predsednica Nadzornega sveta je Staša Baloh-Plahutnik.
Nadzorni svet je imel v letu 1997 pet sestankov, na katerih je
poleg obravnave in sprejemanja poročil in planskih dokumentov
obravnaval poslovno politiko, obravnaval in odobraval financiranje
projektov, prijavljenih na razpis ter se informiral o napredovanju
projektov.

• Ustanovitelj Sklada je Republika Slovenija,
• Firma je Tehnološko-razvojni sklad Republike Slovenije d.o.o.,

Tehnološko-razvojni sklad RS ima razpisno komisijo, ki pripravi
predloge za financiranje projektov, skladno z določili Pravilnika o
pogojih, merilih in postopkih pri izvajanju dejavnosti TRS.

• Sedež Sklada je Ljubljana, Štefanova 15,
• Ustanovitveni kapital Republike Slovenije je 295 mio SIT.

Direktor Sklada je Jože Šlander, dipl. ing.

Dejavnosti sklada so:
3. KADRI IN ORGANIZACIJA
Spodbujanje in financiranje tehnološkega razvoja v Republiki
Sloveniji na področjih:

V Tehnološko-razvojnem skladu RS je bilo v letu 1997 zaposlenih
6 delavcev:

• razvoja in trženja novih proizvodov in storitev na podlagi novih
tehnologij,

•
•
•
•
•
•

• uvajanje zahtevnejših tehnologij v gospodarsko izkoriščanje,
• izumiteljstvo in inovativnost,
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• Regionalni pospeševalni center MURSKA SOBOTA
TRS je soustanovitelj centra.
Delež TRS v kapitalu je 10 %, vložek je 200.000,00 SIT.
TRS ima sedež v nadzornem svetu.

Za vodenje računovodstva je Sklad pogodbeno angažiral
specializirano podjetje.
Organizacija sklada je glede na majhno število zaposlenih enovita,
z notranjo delitvijo dela in teamskim sodelovanjem.

• Regionalni podjetniški center CELJE
TRS je soustanovitelj centra.
Delež TRS v kapitalu je 10 %, vložek je 200.000,00 SIT.
TRS ima sedež v nadzornem svetu.

V letu 1996 in 1997 smo za spremljanje tehnološko zanimivih
podjetij, projektov ter za strokovno preverjanje že odobrenih
projektov in novih prispelih projektov sklenili pogodbo o delu s
petimi regionalnimi centri (Regionalni podjetniški center Celje,
Regionalni pospeševalni center Murska Sobota in Poslovno
podporni center BSC Kranj, Štajerski tehnološki park Maribor in
Regionalni center za razvoj Zagorje ob Savi). Poleg omenjenega
dela bodo vzpostavili baze podatkov na svojem območju,
sodelovali pri morebitni sanaciji projektov, inicirali in pomagali pri
drugih oblikah transferja tehnologije ter izvajali promocijo dejavnosti
TRS na svojem območju.

• ITPO • INSTITUT ZA TEHNOLOGIJO POVRŠIN IN OPTOELEKTRONIKO
V dogovoru z Ministrstvom za znanost in tehnologijo je TRS od
Sklada za razvoj z brezplačnim prenosom pridobil osnovna
sredstva (prostore in opremo) in ustanovil Institut za tehnologijo
površin in optoelektroniko (dejavnost je bila prej v sklopu IEVT).
TRS je 100% lastnik ITPO.

4. PROSTORI IN OPREMA
6. FINANCIRANJE PROJEKTOV, KI
POMENIJO PRENOS REZULTATOV
DOMAČEGA ZNANJA V PROIZVODNJO
IN NATRG

Sedež Tehnološko-razvojnega sklada je na Štefanovi 15, kjer
ima sklad v najemu (po plačilu 60 mesečnih obrokov najemnin
bodo prostori prešli v last Sklada) 121,76 m2 pisarniških prostorov,
ki so bili obnovljeni in funkcionalno usposobljeni pred vselitvijo
leta 1995. Poprečni stroški najema so 25 DEM/m2 na mesec.

Tehnološko razvojni sklad RS je v letu 1997 finančno podprl 20
projektov, ki so bili prijavljeni na razpis Sklada v skupni višini
474.384.958 SIT (od tega kapitalski vložki 105.684.958 SIT in
krediti 368.700.000 SIT):

Sklad razpolaga s fotokopirnim strojem, šestimi PC, tremi printerji
in osebnim avtomobilom Ford MONDEO ter računalniško in
fotokopirno opremo, ki jo je na osnovi pogodbe o sodelovanju z
Uradom za intelektualno lastnino nabavil z namensko pridobljenimi
sredstvi in so v uporabi na uradu.

L_V|TALl$ d-o.oJjpvo rpestp
Stola Megatron in Studio sta rezultat sinteze: posebnih
ergonomskih kriterijev, inovativnoga pristopa k oblikovanju in
uporabi designa, konstrukcijske in dimenzijske dovršenosti, izbire
vrhunskih materialov in zahtevnega ročnega dela. Stola imata
vgrajene antenske energijske sisteme. Stol Megatron je kot
vrhunski oblikovalski dosežek modelno zaščiten v sedmih
evropskih državah in ZDA. Nagrajen je bil z zlato medaljo na
največjem inovacijskem sejmu IMPEX 95, Pitsburgh, ZDA. Delovni
stol Studio, ki bo v nižjem dohodkovnem razredu je podjetje razvilo
v letu 1996. Trženje je obetavno, saj je podjetje uspelo prodati
celotno nulto serijo v preteklem letu.

5. KAPITALSKA VLAGANJA V DRUŽBE
V FUNKCIJI STRATEŠKIH POVEZAV IN
KREPITVE VLOGE TEHNOLOŠKORAZVOJNEGA SKLADA REPUBLIKE
SLOVENIJE D.O.O. LJUBLJANA
Tehnološko-razvojni sklad je kapitalsko prisoten z manjšimi deleži
tudi v družbah, ki se ukvarjajo s pospeševanjem tehnološkega
razvoja v Sloveniji in s tem omogoča trajne organizacijske
povezave, ki naj bi omogočale uveljavljanje vloge Sklada kot
centralne institucije za pospeševanje domačega tehnološkega
razvoja v fazi prenosa razvojnih rezultatov s poslovno sfero in
prenovo tehnologij na celotnem področju Slovenije. Sklad je te
dejavnosti opravljal z lastnimi aktivnostmi, kot tudi s povezovanjem
in koordiniranjem aktivnosti in kapacitet drugih institucij:

Za projekt »Razvoj, proizvodnja in trženje delovnih stolov Megatron
in Studio« je TRS odobril kredit v višini 32.000.000,00 SIT.
2. KING d.o.o. Radenci
Podjetje se vse bolj specializira na projektiranje in izdelovanje
mikrovalovnih TLK sistemov in naprav, ki so v Evropi še
sorazmerno nova stvar. Gre za mikrovalovne brezžične
distribucijske sisteme in naprave, ki omogočajo cenejši in
kvalitetnejši prenosTV in RA signalov na mikrovalovnem področju,
Osnova takega sistema je aktivno oddajni - sprejemni element,
podjetje pa je v ta namen razvilo povsem nove, inovativne žarilnike
oz. panelne antene. Noviteta teh elementov je v obliki antenskih
struktur oz. v elementu, ki se imenuje »četverec« in je poseben v
obliki, dimenziji, uporabi določenih laminatov in sestavnih delov
ter njihovi postavitvi. Druga noviteta je, da se element uporablja
tako na sprejemni, kot oddajni strani, kar do sedaj tehnično ni
rešila še nobena konkurenca. KING d.o.o. razvija in proizvaja
lastne mikrovalovne komponente za sisteme MMDS (Microvvave
Multipoint Distribution Systems), imenovane tudi brezžični kabelski
sistemi. Podjetje je dokaj nova high-tech firma, ki je v zadnjih letih
predvsem razvijala lastne proizvode ter s temi izdelki in znanjem
uspešno vstopila na domači in tuji trg.

• Tehnološki park LJUBLJANA
TRS je soustanovitelj Tehnološkega parka.
Delež TRS v kapitalu je 8%, vložek je 120.000 SIT.
TRS ima sedež v nadzornem svetu parka.
• Štajerski tehnološki park MARIBOR
TRS je pristopil med ustanovitelje v letu 1996.
Delež TRS v kapitalu je 3,2 %, vložek je 3 mio SIT.
TRS bo imel sedež v nadzornem svetu parka.
• BSC - poslovno podporni center KRANJ
TRS je soustanovitelj centra.
Delež TRS v kapitalu je 30,98 %, vložek je 600.000,00 SIT.
TRS ima sedež v nadzornem svetu BSC (posredniški).
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večji energijski izkoristek kot s freoni. Prva poskusna toplotna
črpalka obratujp v hladilnem sistemu MIP Nova Gorica, kjer so
rezultati nad pričakovanji.

Za projekt »Razvoj in proizvodnja visoko specializiranih izdelkov
telekomunikacijske in mikrovalovne elektronike« je TRS odobril
dolgoročni kredit v višini 15.000.000,00 SIT.

Za projekt »Uporaba odpadne energije s toplotno črpalko amoniak/
amoniak« je TRS odobril dolgoročni kredit v višini 21.000.000,00
SIT.

3. KETING d.o.o. Lendava
Podjetje proizvaja pihano emabalažo in izdelke iz plastike,
namenjeno za kozmetične preparate ter čistilna sredstva. Uvedba
tehnologije vpihovanja, ki je plod lastnega znanja in inovativne
dejavnosti pomeni širitev obsega proizvodnje, povečanje kvalitete
notranje stene plastenk ter optimizacijo računalniško vodenega
proizvodnega procesa. Cilji projekta so: uvedba tehnologije
dvofaznega vpihovanja pri avtomatizirani, visokoserijski,
mikroprocesorsko krmiljeni proizvodnji plastenk, pri čemer je medij
druge faze vpihovanja za hitro ohlajanje notranje stene izdelka
mešanica zraka in dušika, ki jo podjetje varuje kot poslovno
skrivnost; razširitev proizvodnih kapacitet. Za popolno uvedbo
tehnologije mora podjetje investirati v vijačni kompresor za
proizvodnjo zraka 5 m3 na minuto, sušilec zraka, rezervoar za
skladiščenje utekočinjenega dušika, mešalno komoro, armaturo,
opremljeno s potrebnimi kontrolnimi instrumenti za distribucijo
zraka. Za svoje kapacitete ima podjetje že sklenjene dolgoročne
pogodbe.

6. MIKROSAG d.o.o.. podletie za računalniško podporo
sistemov, mlkrograflio. storitve, trgovino In tisk. Maribor
Projekt sodi v področje računalniško podprtega reševanja
problemov tehnične dokumentacije. Inovacija je na področju lastne
tehnologije vodenja oz. uporabe snemalne kamere z okoljem Windows. Pričeli so razvijati program za upravljanje kamere v okolju
MS DOS ali Windows kar poveča njeno univerzalnost. Naslednji
korak je rešitev informacijskega sistema za tehnično dokumentacijo, posneto na mikrofilmu, ki zahteva sistem arhivskega reda
in fleksibilnost pri uporabi. Dejanski projekt je razširitev aplikacije
za vnos dokumentov, snemanje mikrofilmov in njihovo uporabo,
tako da bo možno aktivno dokumentiranje. Programska rešitev
omogoča delo z različnimi tipi Microbox kamer v okolju Windows
(Window NT). Omogočeno bo, da je kamera ista, software pa
omogoča njeno sodobnost, kar do sedaj ni bilo možno.

Za projekt »Modernizacija proizvodnje plastike z uvedbo lastne
inovacije« je TRS odobril dolgoročni kredit v višini 30.000.000,00
SIT.

Za projekt »Programska in strojna aplikacija relacijskih baz
podatkov za tehnično, poslovno in arhivsko dokumentacijo za
okolje Windows NT« je TRS odobril dolgoročni kredit v višini
30.000.000,00 SIT.

4. ETER d,o,o- Maribor
Podjetje se ukvarja z razvijanjem in proizvodnjo visoko
kakovostnih izdelkov, ki se uporabljajo za varovanje ljudi in
premoženja, zlasti pa za varovanje vseh vrst prevoznih sredstev.
Namen sistema CPS je odpraviti pomanjkljivosti doslej razvitih
sredstev za preprečevanje kraje vozil. Gre za sistem, ki omogoča
maksimalno stopnjo učinkovitosti pri njihovem iskanju. Zasnovan
je tako, da prične v vozilu vgrajena naprava v trenutku, ko vozilo
odpre nepooblaščena oseba, oddajati signale. Signal svojim
sprejemnim napravam posreduje vse ključne podatke o vozilu:
tip, letnik, barvo vozila, registrsko številko motorja ter trenutno
hitrost vozila. V primeru, da je vanj dodatno vgrajena še naprava
GPS (Global Positioning System), so nam znane tudi do 30 metrov
natančne koordinate trenutnega položaja vozila. Tako analizirane
signale sprejemne naprave naprej posredujejo v sprejemno
komunikacijski center. Posebna služba s pomočjo računalniškega
sistema te podatke uredi in jih naprej posreduje intervencijskim
enotam, v skrajnem primeru so to policijske enote na mejnih
prehodih. Naprava, ki je predvidena za vgradnjo v vozilo vsebuje
vso potrebno elektroniko s senzorji. Sistem je pred motenjem
signala zavarovan. Sistem CPS, ki je plod domačega razvoja in
po kompleksnosti zavarovanja, je trenutno najpopolnejši sistem
za varovanje. Pridobil si je partnerja v Petrolu.

7. KOVIS d,o,o.. Jesenice na Dolenjskem
Podjetje je po večletnem razvoju uspelo oblikovati nov izdelek,
injektorski zavorni disk z novim sistemom hlajenja. Izdelek je že
prešel faze testiranja in je zaščiten v državah evropske skupnosti.
Prednosti novega proizvoda so v nižji teži, saj je od klasičnega
lažji za 50 kg. Pri zamenjavi sedanjih zavornih diskov je vagon
potrebno pripeljati v delavnico in ga dvigniti, pri injektorksih diskih
pa je zamenjava možna na licu mesta. Izračunane dovoljene
hitrosti so preko 300 km/h, dosedanjih diskov pa le okoli 200 km/
h. Bistveno manjši so tudi proizvodni stroški novega diska.
Podpisano imajo tudi pogodbo o ekskluzivni prodaji Kovisovih
klasičnih, Ijakor tudi injektorskih zavor z nemško firmo Krupp, ki
naj bi pokrival zlasti trg evropske skupnosti.
Za projekt »Proizvodnja injektorskih zavornih diskov« je TRS
odobril dolgoročni kredit v višini 45.000.000,00 SIT.
8. ISKRA ELEKTROOPTIKA d.o.o.. Llubliana
Skinlight je laserska naprava za dermatologijo in kirurgijo. Razvit
je iz tržno uveljavljenega dentalnega laserja Tvvinlight, ki je v celoti
rezultat lastnega razvoja (sofinanciran tudi s strani Ministrstva
za znanost in tehnologijo) in proizvodnje. Tvvinlight je z združitvijo
dveh laserjev novost v svetu. Podjetje ima dolgoletno tradicijo v
razvoju in izdelavi najzahtevnejših laserskih izvorov in naprav za
namensko uporabo.
Naprava je zasnovana kot laserski sistem (laserski izvor,
napajalnik, laserski ročnik in skener kot izhod) in interni ošebni
računalnik za nadzor in krmiljenje. Skenirni sistem omogoča
določitev obsega kože podvržene terapiji in s tem večjo
ponovljivost, učinkovitost in uspešnost terapije. Ta zasnova
omogoča fleksibilnost pri prilagajanju naprave za različne namene
v kirurgiji, dermatologiji in tudi za popolnoma nove aplikacije. V
sodelovanju z medicinskimi inštituti oz. klinikami doma in v tujini
se določajo optimalni parametri delovanja za posamične aplikacije.
V tehničnih karakteristikah ima naprava prednost pred konkurenco
zaradi manjše velikosti, velike moči in stabilnosti laserja,
učinkovitega ročnika, mobilnosti ter fleksibilnosti.

Za projekt »CPS - Car Protective System« je TRS odobril
dolgoročni kredit v višini 45.000.000,00 SIT.
5. KOTA d.o.o.. Petrovče
S pomočjo nove toplotne črpalke je podjetje razširilo proizvodni
program na področju hladilništva in prvo uspelo izkoristiti odvečno
toplotno energijo, ki je akumulirana v amoniaku v primarnem
sistemu hlajenja za segrevanje sanitarne vode in glikola. Razvili
so lastne rešitve uporabe amoniaka kot delovnega medija in
uspešno obvladujejo težave, ki lahko nastopijo pri vračanju olja v
sistem zaradi tega, ker se amoniak ne meša z oljem in pri delu z
visokimi pritiski, ki so že na meji zmogljivosti kompresorjev.
Amoniak kot hladilno sredstvo uporabljajo navadno večji hladilni
sistemi, ker je v primerjavi s freoni cenejši, ima boljše
termodinamične lastnosti in se z njim v takih sistemih doseže
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TRS je odobril tudi naslednja projekta, ki pa še nista finančno
realizirana:

Za projekt »Dermatološki laser Skinlight Amerika« je TRS odobril
dolgoročni kredit v višini 60.000.000,00 SIT.

13.THERNIK d-o-o, ljubljena
Projekt »Varčen gospodar energije« zajema celoto storitev pri
obvladovanju koriščenja energije in povečanju učinkovitosti
obratovanja energetskih objektov. Projekt temelji na zamenjavi
dotrajanih, potratnih in ekološko spornih kotlarn. V energetske
sisteme je potrebno vključiti sodobno procesno tehnologijo, kar
omogoča funkcijo nadzora delovanja sistema ogrevanja in
možnost takojšnje servisne intervencije. Vse to omogoča tudi
patentirana rešitev brezkontaktnega pretokomera.
Za projekt »Varčen gospodar energije« je TRS odobril kredit v
višini 9.500.000,00 SIT.

9, INEA d-o.o-. Domžale
Projekt predstavlja nov sistem za vodenje stroja za brizganje
izdelkov iz umetnih mas. INEA uvaja novost, ki omogoča vodenje
stroja s sistemom, ki je kombinacija standardnih velikoserijskih
izdelkov PLC.Tem bo dodan programirljivi servositem. Realizacije
vseh temperaturnih zank in diagnostike bo izvrševal programski
paket IDR, ki je plod večletnega lastnega razvoja. Za ta specifični
primer bo dopolnjen z novimi regulacijskimi samonastavljivimi in
adaptivnimi algoritmi. Pričakovani rezultat je sistem z boljšim
samonastavljivim postopkom, krajšim časom zagona, učinkovito
avtomatsko uglaševanje stroja pa je pri nenehno novih artiklih,
zamenjavi orodij in materiala, velika prednost. Izdelek nameravajo
tržiti predvsem v Italiji in Nemčiji. Trženje pa bo potekalo ob aktivni
udeležbi proizvajalca krmilnikov PLC - Mitsubishi Electric Europe.

14. NOŽI Ravne d.o.o.. Ravne na Koroškem
Noži Ravne proizvajajo strojne nože za vse vrste industrij in
nože iz dvokomponentnega jekla (compound), ki se izdeluje po
lastni tehnologiji valjarskega spajanja konstrukcijskega in
orodnega jekla. Tehnologija izdelave vse bolj zahtevnih vrst papirja,
novi visokoproduktivni stroji in nova tehnologija odrezovanja,
luščenja in rezanja zahteva tudi spremembo v materialih za nože.
Nova tehnologija izdelave v vakuumski peči za toplotno obdelavo,
ki je predmet projekta, omogoča večje prihranke pri energiji, daljšo
uporabnost nožev, skrajšanje tehnoloških postopkov izdelave in
s tem večjo konkurenčnost. Prednosti vakuumske peči so
naslednje: razogljičenje ne nastopi, ker v vakuumu ni prisotnih
atmosferskih plinov, ki bi reagirali s površino obdelovanca; zaradi
tega se zmanjša potreba po dodatkih za mehansko obdelavo;
enakomerna porazdelitev zmanjšuje deformacije; možnost
visokotemperaturnega lotanja s hkratnim kaljenjem; znižanje
izmečka vsaj za polovico itd. Z nabavo vakuumske peči bodo
opustili del klasičnih postopkov kaljenja in jih nadomestili z
vakuumsko tehnologijo in sicer za program sekirostroja (kaljenje
po celotnem preseku), compound nožev za razrez papirja do
dolžine 2 m z BRW vložkom, vseh okroglih nožev, vodil ter
nekatera druga orodja. Skoraj vsa proizvodnja se izdeluje za
znanega naročnika, največji kupci dosedanjega proizvodnega
programa pa so ZDA, Nemčija, Italija.

Za projekt » Reinženiring sistema za vodenje stroja za brizganje
izdelkov iz umetnih mas z uporabo velikoserijskih komponent za
avtomatsko vodenje sistemov« je TRS odobril kredit v višini
10.000.000,00 SIT.
10. BUNNV d.o.o.. Nazarie
Projekt predstavlja noviteto v usposobitvi centra za CAM
oblikovanje krojne slike s CAM oblikovanjem krojne slike z izrisom,
povezovanja do razreza tekstilije in CAM/CAD vodenje
proizvodnje, kar predstavlja tehnološko pospešitev za šest
stopenj.Tako se predvideva vlaganje v najsodobnejši, popolnoma
avtomatiziran sistem konfekcijskega oblikovanja in konstruiranja.
Za projekt »CAM konfekcijsko oblikovanje in konstruiranje« je
TRS odobril kratkoročni kredit v višini 5.000.000 SIT.
11.DEMING d.o.o. trgovina, proizvodnja in montaža. Miklavž
na Dravskem poliu
Na podlagi sklenjenih pogodb z inovatorjem Ivanom Klanečkom,
lastnikom inovacij je dosežen prenos tehnoloških novitet s
projektom »Nove proizvodnje patentiranih izdelkov, opreme za
gradbeništvo in montažerstvo«, ki zajema sanacijski gradbeni
material, sanacijski gradbeni balkonski oder in večnamenski
strešni in kanalski element.
Za projekt »Nove proizvodnje patentiranih izdelkov, opreme za
gradbeništvo in montažerstvo« je TRS odobril kredit v višini
10.000.000 SIT za prenos tehnoloških novitet v proizvodnjo,
pridobljenih na osnovi licenčnih pogodb od Klaneček Ivana.

Za projekt »Vakuumska peč za toplotno obdelavo« je TRS odobril
dolgoročni kredit v višini 45.500.000,00 SIT.

Dodatno smo finančno podprli podietia. kier ie TRS že kapitalsko
udeležen in sicer;

12. TECHNOPRO d.o.o. Llubliana
Projekt temelji na proizvodnji novega medicinskega kompleksa,
ki predstavlja novost na trgu medicinske opreme. Sestavljen je iz
diagnostične aparature, na podlagi Vollove metode merjenja
prevodnosti akupunkturnih točk ter vgrajenega ekspertnega
sistema za računalniško obdelavo rezultatov in iz terapevtskega
kombiniranega aparata (laser, infrardeče diode in magnet), ki
služi za terapijo pri različnih obolenjih s pomočjo stimulacije
akupunkturnih točk. V razvoj je vključena skupina znanstvenikov
in zdravnikov iz Slovenije in Rusije.
Za projekt »Pričetek proizvodnje medicinskega kompleksa DTK
1« je TRS odobril kredit v višini 5.000.000 SIT.

poročevalec, št. 25

1. KEKO VARICON d.o.o. Žužemberk
Projekt temelji na uvajanju proizvodnje celotne družine varistorjev
na osnovi lastnih patentov in know-how.
Za nakup opreme prostorov in opreme podjetja KEKO VARICON
je TRS zagotovil 48.313.000,00 SIT kapitalskega vložka in
19.000.000,00 SIT kredita za projekt »Novi postopek za izdelavo
varistorjev«.
2. MYCYCLE d.o.o. Ljubljana
Za projekt »Invalidski voziček v vzvodnim mehanizmom« je TRS
dodelil dodatnih kreditov za dokončanje projekta za izdelavo orodij,
za nakup vozičkov in materiala za pričetek proizvodnje, za
dokončanje dokumentacije za TUV in za promocijo na sejmih v
skupni višini 13,7 mio SIT.
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I
orodja se vstavljajo v šaržni reaktor, kjer poteka zamreževanje.
Nato sledi kontrola optičnih lastnosti leč in polizdelek je gotov.
Študij kinetike zamreževanja v laboratorijih fakultete v Mariboru
je omogočil menjavo materiala s polimerom s 40% manjšimi
zamreževalnimi časi, razvoj tehnologije pa omogoča domačo
izdelavo orodij. Razvit je bil tudi nov postopek pranja orodij, ki je
pri laboratorijskemu testiranju dal boljše rezultate. Podjetje se je
opredelilo za povečanje proizvodnje optičnih leč iz plastičnih
materialov, ki so mnogo lažje in odpornejše od steklenih in
omogočajo višje dioptrije. Za razvoj novih materialov so sestavili
razvojno skupino, ki jo sestavljajo raziskovalci obeh univerz in
Zavoda BISTRA iz Ptuja.

3. EFERL&Co. d.o.o. Maribor
Projekt nivojskih stikal temelji na osnovi patentiranega »Z-efekta«,
protikapacitivnega polja, ki omogoči tipalu, da je neobčutljivo na
obloge, ki sicer povzročajo nezanesljivost teh stikal. Ta stikala so
sedaj edina na svetovnem trgu, ki zanesljivost zagotavljajo tudi
pri praškastih in pastoznih materialih.
EFERL&Co. d.o.o. Maribor je prejel namenski kratkoročni kredit v
višini 3.000.000 SIT za financiranje patentnega varstva in za
materialne stroške za nadaljevanje proizvodnje ter vlaganje v
višini 11.871.958,00 SIT.
4. REVEX d.o.o. Izlake
Ftevex pokriva ozko specializirano področje profesionalne
industrijske elektronike - detekcije kovin in plinometrije ter izdelke
in naprave, ki so povezani s to dejavnostjo. Proizvodni program
obsega: detektorje kovin, mikroprocesorske krmilno komunikacijske centrale s senzorji in 2/3 BUS komunikacijo, senzorje in
tipala ža silose. Revex je nova high tech firma, ki se je v zadnjih
letih predvsem razvijala, za realizacijo razvojnih rezultatov pa
mora dokončati prototipe, izvesti ateste in intenzivno tržiti. REVEX
d.o.o. Izlake je prejel kapitalski vložek v višini 5.000.000 SIT.

Za projekt »Proizvodnja optičnih polimernih leč in končna obdelava
optičnih leč za očesno optiko« je TRS odobril vlaganje v višini
40.500.000,00 SIT.
7. NIPS d.o.o. Liubliana
Projekt proizvodnje tankostenskih krogelnih ventilov na osnovi
patentirane tehnologije, ki združuje cenovno prednost varjene
izvedbe in tehnično kvaliteto kovane izvedbe.
NIPS d.o.o. je prejel kratkoročni premostitveni kredit v višini
7.000.000 mio SIT za nabavo materiala za izpolnitev naročila za
tujega partnerja.

5. VT BLAST d.o.o. Nova Gorica
Projekt temelji na patentiranih rešitvah peskanja s turbinsko
izvedbo in uporabo jeklenega granulata v zaprtem krogu z
minimalnimi izgubami. Patentirane rešitve je možno uporabiti tudi
pri peskanju notranjih sten cevovodov, pri peskanju vertikalnih
drogov, vertikalnih dokov in dna ladij ter drugih vertikalnih površin.
Tehnološke prednosti so predvsem: ekološko čista tehnologija,
enostavna uporaba in vzdrževanje, majhna velikost naprave in
teža, nizka poraba energije in abrazivnega sredstva, velike
zmogljivosti stroja, enakomerna kvaliteta opeskane površine,
bistveno nižja cena peskanja.
Odobren je bil premostitveni kredit v višini 6.000.000 SIT za
financiranje začetka proizvodnje peskalnih strojev in kredita v
skupni višini 9.000.000 SIT za financiranje promocijskih aktivnosti
v zvezi z začetkom prodaje peskalnih strojev.

8. INŠTITUT za tehnologijo površin in optoelektronlko
Liubliana
Inštitut za tehnologijo površin in optoelektroniko Ljubljana, katerega
100% lastnik je TRS je prejel kratkoročni premostitveni kredit v
višini 3.000.000 SIT za premoščanje likvidnostnih težav pri
financiranju s strani MZT zaradi nesprejetja proračuna.

V letu 1997 jeTRS odobril 12 projektov v skupni višini 308 mio SIT
kot dolgoročni kredit ter dokapitaliziral 4 podjetja v višini 105,7
mio SIT, za 6 projektov je odobril dodatne kredite v višini 60,7 mio
SIT. Skupaj je v letu 1997, do 14.7.1997 TRS odobril financiranje
v skupni višini 474,4 mio SIT. TRS je odobril kredite še za dva
projekta v skupni višini 55 mio SIT, ki pa nista bila izkoriščena.

tLVITQMAR 0-P-P- Lenart
Proizvodnja optičnih leč iz steklenih in plastičnih polizdelkov je v
Vitomarju nova, finalizacija pa obsega predvsem brušenje in
rezanje leč. Steklene polizdelke podjetje kupuje, polizdelki iz
polimera pa se na osnovi lastnega razvoja izdelujejo v manjših
serijah na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru,
kjer se na pilotni napravi mešata polimer in peroksid, mešanica
pa se po stabilizaciji brizga v posebne kalupe - orodja. Napolnjena
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Od ustanovitve do ukinitve TRS je TRS financiral 62 projektov
prenosa inovacijskih rezultatov v industrijsko izkoriščanje in sicer
v firmah iz vse Slovenije.
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Lendava
Murska Sobota
Ljutomer
Vitomarci
Radenci

Velenje
Radlje ob Dravi
Vransko
Luče
Gornji Grad
Nazarje
Petrovče

Nova Gorica

Zagorje
Izlake

Logatec
Kočevje
Metlika

Grosuplje
Sodražica
Žužemberk
Novo mesto
Jesenice na Dol.

Mojstrana
Cerklje na G.
Medvode
Lesce
Mengeš

Ljubljana
Domžale
Maribor
Slovenska Bistrica
Ptuj

21
2
6
1
1

V letu 1997 se je povečal delež projektov izven Ljubljane, saj sta
bila od 12 projektov samo dva iz Ljubljane. <

8. SODELOVANJE NA STROKOVNIH
SREČANJIH, MEDNARODNI STIKI

Glede na panoge je 62 projektov razporejeno:
strojegradnja
kovinska industrija
elektronika
okolje
elektroindustrija
lesna industrija
kemija
materiali
vozila
zdravje
plastika
metalurgija
gradbeništvo
prehrambena industriji
softvvare

• Teden slovenske tehnologije v Portorožu
• Sodelovanje na raznih strokovnih srečanjih o tehnološkem
transferju
• Sodelovanje pri pripravi ponudbe za projekt Inovacijske agencije
Slovenije v okviru Slovenskega konzorcija
• Sodelovanje pri Gibanju Slovenija - Inovacijska družba, kjer je
TRS sopodpisnik in aktivni član
• Sodelovanje s predstavniki instituta FRAUENHOFER iz Nemčije
v sklopu sporazuma Ministrstvom za znanost in tehnologijo RS
in Ministrstvom za znanost ZR Nemčije
• Sodelovanje pri ustanavljanju Relay Centra v Sloveniji kot član
konzorcija ustanoviteljev
• sodelovanje pri pripravi finančnega FORUM v Munchnu z
izborom dveh slovenskih podjetij in svoje dejavnosti.

12
7
8
5
4
4
3
2
3
5
3
1
1
1
3

9. TEHNOLOŠKI TRANSFER

Za financiranje v letu 1997 je zanimivo financiranje v tri projekte
na področju software in tri projekte na področju industrije za
zdravje.

V letu 1996 in 1997 smo že povezali nekaj inovativnih projektov z
zainteresiranimi podjetji, posredovali smo tudi patentirano
tehnologijo od inovatorja na podjetje, ki bo invencijo proizvajalo in
tržilo.

7. IZTERJAVA KREDITOV MINISTRSTVA
ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

Imamo povezave z mednarodnim združenjem za tehnološki transfer in stike s posameznimi organizacijami, ki nam omogočajo
pretok informacij in lahko sodelujejo pri nakupu/prodaji licenc.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo je v skladu z Zakonom o
ustanovitvi TRS na nas preneslo stare terjatve po pogodbah o
kreditiranju razvojnih nalog, skupaj 12 kreditov.
Pri izterjavi smo bili dokaj uspešni, saj so nam dolžniki v letu 1996
poravnali 30.361.364,92 SIT, kar smo v skladu z zakonom knjižili
kot povečanje kapitala Sklada. Do 14.7.1997 na tem področju ni
bilo sprememb.

TRS je tudi član konzorcija FEMIRC Ljubljana, evropske mreže
Relay centrov (nosilec je pisarna za transfer tehnologije Instituta
Jožef Štefan), ki promovira uporabo rezultatov evropskih
raziskovalnih projektov v institutih in podjetjih ter se tudi sicer
ukvarja s pospeševanjem tehnološkega transferja. FEMIRC je bil
ustanovljen v letu 1996.
Jože Šlander, dipl.ing., I.r.
Direktor TRS

poročevalec, št. 25
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GOSPODARSKA DRUŽBA

TRS d.o.o.

SEDEŽ DRUŽBE

LJUBLJANA

ŽIRO RAČUN

50100-601-209527

BILANCA

STANJA

NA DAN 14.7.1997

\
OZ. AOP

V OOO SIT

.
OBRAČUNSKO
OBDOBJE

POSTAVKA

PREJŠNJE
OBDOBJE

o
o

1.536.246

1.170.944

41.384
25.175
16.209

39.311
24.138
15.173

006 • Dolgoročne finančne naložbe
007 Popravek kapitala

1.494.862

1.131.633

B.

008

GIBLJIVA SREDSTVA (I+II+III+IV+V+\

1.201.472

901.304

L

009

Zaloge (1+2+3+4)

3.977

010 1. Material
011 2. Nedokončana proizvodnja
012 , 3.Proizvodi
013 4. Blago

3.977

A
L
ll
1
2

002
003
004
005

IIL
IV.

STALNA SREDSTVA ( L+IL+IIL+IV )
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva (1+2)
1. Nepremičnine
sred.

IL
in.

014
015

Dolgoročne terjatve lz poslovanja
Kratkoročne terjatve lz poslovanja

52.086
87.977

49.958
54.751

IV.

016

Kratkoročne finančne naložbe

871.646

763.375

V.
VL

017
018

Denarna sredstva
Aktivne časovne razmejitve

184.207
1.579

31.994
1.226

C.
Č

019
020

SREDSTVA (A+B)

2.737.718
158.173

2.072.248

14. april 1998

ZUNAJBILANČNA SREDSTVA
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OBRAČUNSKO
OBDOBJE

POSTAVKA

OZ. KONTC
A
L
II.
III.
IV.
V.
VL

021
022
023
024
025
026
027

kapital (i+ii+in+iv+vi+vn-v-vni)
Osnovni kapital
V pla čani prcs cžck ka pitala
Rezerve
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
Prenesena Izeuba lz prejšnjih let
Revalorizacijski popravek kapitala

VIL

028

Nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta

^ III

029

Izguba poslovnega leta

PREJŠNJE
OBDOBJE

2.719.405
1.075.332
1.416.482

2.048.913
1.075.332
801.140

94
14.363
326.831

94
4.077
186.710

84.971

10.286

t
B.

030- DOLGOROČNE REZERVACIJE

4.021

4.584

C.

031

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

7.472

9.262

č

032

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI CI +11

3.356

6.010

L

033

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

3.356

6.010

IL

034

Kratkoročne obveznosti lz financiranja

D

035

3.464

3.479

E

036

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
(A+B+C+Č+D)

2.737/718

2.072.248

F

037

ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI

158.173

164.072

V LJUBLJANI, DNE

icr.:.
✓

✓
c

Direktor gospodarske družbe

Oseba odgovorna za sestavo izkaza
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GOSPODARSKA DRUŽBA

TRS d.o.o.

SEDEŽ DRUŽBE

LJUBLJANA

ŽIRO RAČUN

50100-601-209527

IZKAZ USPEHA
ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 14.7.1997

OZ. A.OF

POSTAVKA

050
651
652
653
654
055
056

CISTI PRIHODKI OD PRODAJE
Cisti prihodek od prodaje stor.in proiz. na domačem trg
Cisti prihodek od prodaie stor. in proiz. na tujem trgu
Cisti prihodek od prodaje blaga na domačem trgu
Cisti prihodek od prodaje blaga na tujem trgu
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
VREDNOST USREDSTVENIH LASTNIH
č 057
PROIZVODOV.STORITEV.BLAGA IN MAT.
D 058 DRUGI PRIHODKI IZ POSLOVANJA

A
L
IL
Tli
IV.
B
C

OBRACUNSK
O OBDOBJE

V OOOSIT
PREJŠNJE
OBDOBJE

15.087
15.687

13.391
13.391

15.087

13.391

15.492

15.435

989
14.503
19.756
15.533
3.200
1.023
1.417
14.817

1381
14.054
28.803
23.855
4.286
662
20.597

513

3.174

M 073 IZGUBA IZ POSLOVANJA
N 074 PRIHODKI OD FINANCIRANJA
L 075 Prihodki na podlagi deležev iz dobička

36.908

54.618

67.130

74.135

IL 076 Prihodki iz obresti in drugi prihodki financiranja
ODPISI DOLGOROČNIH IN KRATKOROČNIH
O 077
FIN.NALOŽB

67.130

74.135

P

62.440

32.267

100.722

12.750

E 059 KOSMATIDONOS IZ POSLOVANJA
F
L
n.
in
G
I.
n.
in.
H
i

060
061
062
063
064
065
066
067
068
069

STROSK3 BLAGA MATERIALA IN STORITEV
Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški materiala
Strožki storitev
STROŠKI DELA
Plače
StroSlji zh. socialno varnost
Dragi stroški dela '
AMORTIZACIJA
ODPISI OBRATNIH SREDSTEV

j 070 REZERVACIJE
K 071 DRUGI ODHODKI POSLOVANJA
L

072 DOBIČEK IZ POSLOVANJA

078 STROŠKI OBRESTI IN DRUGI ODRFINANG

68.504

R 079 DOBIČEK IZ REDNEGA DELOVANJA
S

080 IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA

14. april 1998
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OZ. A.OP

OBRACUNSK
O OBDOBJE

POSTAVKA

PREJŠNJE
OBDOBJE

081 IZREDNI PRIHODKI
082 Od odprave rezervacij

17.367

6.445

II. 083 Drugi izredni prihodki

17.367

6.445

T

084 IZREDNI ODHODKI

1.616

3.981

I

085 za poravnavo izgube prejšnjih let
086 Drugi izredni odhodki

1.616

3.981

84.971

10.286

84.971
6
6

10.286
5
12

S
L

n

u 087 CELOTNI DOBIČEK
v
z

088 CELOTNA IZGUBA
089 DAVEK IZ DOBIČKA (IZGUBE)

Z 090 ČISTI DOBIČEK POSLOV. LETA
X 091 CISTA IZGUBA POSLOV. LETA
092 POVPREČNO ŠT. ZAPOSLENIH IZ UR
093 ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

V LJUBLJANI,DNE.

U/|. °|>

c
/ " ..

Direktor gospodarske družbe

Oseba odgovorna za sestavo izkaza

ŽIG
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VARGA INTERNATIONAL d.o.o
26.990.000 SIT
TRS ima vpisano hipoteko na objekt (drugovpisani za SKB),
katerega prvo prodajo bo stečajni upravitelj priredil do
novembra. Izkupiček bi moral zadoščati za pokritje celotne
terjatve.

FINANČNO POROČILO ZA
POSLOVANJE
TEHNOLOŠKO RAZVOJNEGA SKLADA
RS d.o.o.
od 1.1.1997 do 14.7.1997

AD 2.
Finančno poslovanje upravljalske družbe
skupnosti

TRS kot delovne

Za prilive štejemo realne obresti plasiranoga kapitala, upravljalske
marže in refundacije nekaterih stroškov • poravnanih s strani
TRS.

Izkaz uspeha TRS za prvo polovico leta 1997 je negativen In
sicer je izkazana izguba v višini 04.971.000 SIT.
Smiselno lahko obravnavamo:

Skupni prihodki delovne skupnosti
Skupni odhodki delovne skupnosti

1. rezultat plasiranja kapitala, s katerim upravlja Sklad
2. rezultat poslovanja delovne skupnosti - upravljalca kapitala

97.968.000 SIT
37.790.000 SIT

Na tem segmentu poslovanja je TRS ustvaril pozitiven rezultat v
višini 60.790.000 SIT.

Ad 1.
Skupna višina kapitala na dan 31.12.1996 = 2.048.913.000 SIT
Skupna višina kapitala na dan 14.7.1997 = 2.719.405.000 SIT
upoštevaje izkazano izgubo

REALIZACIJA V PRIMERJAVI S PLANOM

Povečanje kapitala Sklada je bilo v tem obdobju 670.492.000 SIT

materialni stroški
storitve
amortizacija
stroški dela
drugi stroški

Na dan 14.7.1997 je imel Sklad
1.494.862.000 SIT dolgoročnih naložb
871.646.000 SIT kratkoročnih naložb
184.207.000 SIT denarnih sredstev

1/2 plana
1.066.066
18.500.000
2.250.000
19.100.000
3.000.000

realizacija
15.492.000

43.850.000 SIT

37.261.000 SIT

19.756.000
513.000

A) Zaradi razlik med R in TOM v prvi polovici leta 1997 (R je
znašal okoli 6,1%, TOM pa samo okoli 3,1%) in razlike med R
in D je nastala revalorizacijska izguba 62.440.000 SIT.

Skupaj:

revalorizacijski prihodki
revalorizacijski odhodki

Poraba delovne skupnosti je bila nižja od planirane in tudi nižja od
polovice od 4 % kapitala, s katerim je TRS upravljal. Normativ za
rizične sklade je glede na velikost in vrsto vlaganj 2 - 4 % kapitala.

108.026.000 SIT
170.510.000 SIT

V to je vključenih okoli 4 mio SIT revalorizacijskih dohodkov za
osnovna sredstva, dano v brezplačno uporabo Institutu za
tehnologijo površin in optoelektroniko, katerega 100% lastnik je
TRS.

Glede na gibanje cen In stečajev, kar vpliva na odnos R in TOM
ter D lahko v drugem polletju predvidimo obratno gibanje, to je
pozitiven revalorizacijski rezultat, ki bi vsaj zmanjšal, če ne pokril
revalorizacijsko izgubo prvega polletja. Prav tako ne predvidevamo
novih odpisov v tem letu in tudi obstoječi se bodo z bližnjim
vnovčevanjem garancij v veliki meri pokrili.

B) Realizirani so odpisi spornih terjatev v višin 50 % za
financirana podjetja v stečaju ali pred njim, v skupni višini
83.321.000 SIT.

V drugi polovici leta 1997 bi TRS ustvaril zaradi povečanega
kapitala večjo pozitivno razliko iz naslova poslovanja delovne
skupnosti, kar bi/bo zadoščalo za pozitiven poslovni rezultat ob
koncu poslovnega leta.

1. EME n.o. in EME Engineering
10.021.000 SIT
TRS ima v zastavi velik obdelovalni stroj "borverk", za
katerega išče kupca. Predvidoma bi kupnina morala zadoščati
za pokritje celotne terjatve.

Jože Plander, dipl.ing., I.r.
Direktor

2 Litostoj - TIO
18.640.000 SIT
Litostroj - TV
26.624.000 SIT
Perspektiva Litostroja je trenutno nejasna. TRS ima hipoteko
na samostojen objekt, ki bi ob prodaji lahko pokril celotno
terjatev, vendar je glede na kompleksno angažiranost SRD v
Litostroju, poplačilo stvar odločitve.
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V Ljubljani, 16.09.1997
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NAROČILNICA
Ime in priimek: .
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:.
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, telefon (061) 12-61-222 - Tisk SET Vevče,
Vevška 52, Ljubljana-Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana,
50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169.

