DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 26. oktober 1998

Letnik XXIV

LASTNINSKA PRAVICA TUJCEV NA NEPREMIČNINAH
Predlog zakona o pogojih za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah (ZPPLPT)
- EPA 592 - II - hitri postopek z dodatno obrazložitvijo

Št. 62

5

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS-B)
- EPA 580 - II - skrajšani postopek

25

PRIVATIZACIJA DRŽAVNEGA PREMOŽENJA
Predlog zakona o privatizaciji državnega premoženja (ZPDP)
- EPA 586 - II - prva obravnava

29

IZ RAZPRAV DELOVNIH TELES DZ
- Poročilo o obravnavi in sprejetju razlage drugega odstavka 85. člena poslovnika
- Poročilo o obravnavi in sprejetju razlage o pravni naravi poslanskega vprašanja in pobude in
uporabe 29. člena poslovnika

39
41

POPRAVEK
predloga zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV)
- EPA 1554 - tretja obravnava

43

POSLANSKE POBUDE

45

POSLANSKA VPRAŠANJA

49

SKLEPI, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP DRŽAVNEGA ZBORA
(25. in 26. izredne seje Državnega zbora)

3

.

SKLEPI,

STALIŠČA

DRŽAVNEGA

IN

DODATNI

SKLEP

ZBORA

(25. in 26. izredne seje Državnega zbora)

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o kazenskem postopku
DODATNI SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 25. izredni seji, dne 15/101998 ob obravnavi predloga zakona o spremembah In
dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-A) - tretja
obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da v prvem predlogu sprememb in dopolnitev zakona o
kazenskem postopku uporabi termin "policija" dosledno v celotnem
zakonu in s tem nadomesti termin "organi za notranje zadeve".

SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Slovenski obveščevalno-varnosti
agenciji
Državni zbor Republike Slovenije je na 25. izredni seji, dne 16/101998 ob obravnavi predloga zakona o Slovenski obveščevalnovarnosti agenciji (ZSOVA) - prva obravnava, na podlagi 185.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

stališči
1. Upošteva pripombe in mnenja Sekretariata Državnega zbora
za zakonodajo in pravne zadeve.
2. Upošteva mnenje Odbora Državnega zbora za notranjo politiko
in pravosodje ter mnenje Državnega sveta.
3. Še posebej upošteva mnenje in pripombe, ki so bile podane v
razpravi na 15. seji Komisije za nadzor nad delom varnostnih
in obveščevalnih služb dne 2. in 8.10.1998.
4. Posebej upošteva razpravo na seji Komisije za nadzor nad
delom varnostnih in obveščevalnih služb in na podlagi tega
prouči vsebino in utemeljenost določb, ki v predlogu zakona
urejajo vprašanje parlamentarnega nadzora, kakor tudi
vprašanje urejanje parlamentarnega nadzora v tem predlogu
zakona.

SKLEPA
1. Predlog zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
- prva obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga
zakona za drugo obravnava.
2 Vlada Republike Slovenije, kot predlagateljica, naj pripravi
predlog zakona za drugo obravnavo v skladu z naslednjimi
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učinkovitost parlamentarnega nadzora.
10. V zvezi z nalogami ustrezne državnozborske komisije naj
prouči in predvidi take rešitve, da bo komisija imela dejanski
vpogled v delo "Agencije", še posebej z vidika spoštovanja v
ustavi in zakonu določenih pravic in svoboščin ter z vidika
spoštovanja zakonskih omejitev pri uporabi posebnih metod
in sredstev, ki so v pristojnosti "Agencije".
11. Prouči naj utemeljenost svoje sedaj predlagane rešitve, ki v
celoti in v vseh primerih izključuje javnost iz dela ustrezne
državnozborske komisije za nadzor nad delom Agencije in
pri tem upošteva poslovniško ureditev javnosti delovanja
delovnih teles Državnega zbora.

5. Še posebej prouči določbe s katerimi se posega v ustavo
zajamčene človekove prvice in temeljne svoboščine.
6. Natančno definira pojem "tajni podatek" v smislu, kot je
določeno v predlogu zakona.
7. Prouči določbo o načinu izvajanja sodnega nadzora glede na
neskladje med predlaganim v predlogu zakona o Slovenski
obveščevalno-varnostni agenciji in pa že obstoječega v
zakonu o sodiščih.
8. Ponovno naj prouči določbe 6. člena predloga zakona.
9. V poglavju "Nadzor nad delom Agencije" naj prouči in ustrezno
uredi obseg parlamentarnega nadzora nad delom "Agencije".
Pri tem naj predvidi take rešitve, ki bodo širile možnosti in

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-C) - hitri
postopek, na 26. izredni seji, dne 20.10.1998, na podlagi 173. in
185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji
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SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-C) hitri postopek se ne sprejme.
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POGOJIH

ZA

LASTNINSKE

PRIDOBIVANJE
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NEPREMIČNINAH

TUJCEV

NA

(ZPPLPT)

- EPA 592 - II - hitri postopek z dodatno obrazložitvijo

nepremičninski trg. Z zelo natančno izdelano ureditvijo v
predloženem zakonu, ki sledi usmeritvam po zaščiti interesov
Republike Slovenije na področju nepremičnin in bojazni, da bi
sprejem zakona povzročil nekontroliran prehod lastninske
pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji. Poleg
tega pa zakon rešuje tudi problem, ki je posredno povezan z
drugimi zakoni na primer z zakonom o lastninjenju nepremičnin
v družbeni lasti, z zakonom o stavbnih zemljiščih in nenazadnje
s stanovanjskim zakonom. Prvi izmed naštetih treh izrecno
odkazuje v zvezi z lastninjenjem (preoblikovanje pravice
uporabe v lastninsko pravico) na nepremičninah, kjer so
imetniki pravice uporabe tujci na poseben zakon. Praktični
problemi v zvezi s tem se na primer pojavljajo pri vpisu etažne
lastnine v zemljiško knjigo, kjer je eden od imetnikov pravice
tuj državljan. Poleg tega rešuje ta zakon tudi vprašanje
pridobitve lastninske pravice tujcev z dedovanjem.

Številka: 460-01/98-2 (ZA)
Ljubljana, dne 9/10-1998
Vlada Republike Slovenije je na 78. seji dne 1/10-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POGOJIH ZA PRIDOBIVANJE
LASTNINSKE PRAVICE TUJCEV NA NEPREMIČNINAH,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Skladno s stališči Državnega zbora ob ratifikaciji pridružitvenega
sporazuma z Evropsko unijo in skladno z določbo 5. člena
sporazuma o sodelovanju pri vstopanju Republike Slovenije v
Evropsko zvezo, podpisanega s strani parlamentarnih strank
in predsednikov obeh narodnosti razen slovenske nacionalne
stranke, dne 3/7-1997 Vlada Republike Slovenije predlaga
Državnemu zboru sprejem predloženega zakona po hitrem
postopku. Hitri postopek je utemeljen zaradi potrebe po
čimprejšnji ureditvi pogojev za pridobivanje lastninske pravice
tujcev na nepremičninah, s katero bodo (glede vprašanja
dostopa tujcev na nepremičninski trg) rešene dosedanje dileme
glede te pravice tujcev, ki je zaradi pogojev vzajemnosti, ki in
ali ga predpisujejo v svoji zakonodaji tudi druge države,
onemogočala pristop državljanom Republike Slovenije na njihov

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:
- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje,
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za
pravosodje.

pogojih za pridobivanje lastninske pravice tujcev na
nepremičninah - hitri postopek.

Številka: 460-01/98-2 (Z4)
Ljubljana, dne 15/10-1998

Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

Vlada Republike Slovenije pošilja k dopisu št. 460-01/98-2 (Z4)
z dne 9/10-1998 dodatno obrazložitev k predlogu zakona o
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UVOD

pogojih lahko postanejo lastniki nepremičnin naobmočin RsnnhlikP
Slovenije.

1. Ocena stanja

Glede na ustavno zahtevo, da mora biti zakon, ki bo določal
pogoje za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah, sprejet z dvetretiinsko večino, ie ustrezno to materijo urediti
v samostojnem zakonu. Vključevanje teh določb v druge zakone,
ki vsebujejo stvarnopravne določbe, bi namreč imelo za posledico,
da bi se tudi ti zakoni sprejemali po najzahtevnejšem
zakonodajnem postopku, s čemer pa bi bile presežene ustavne
določbe o vrsti zakonodajnega postopka za posamezno
zakonsko materijo. Po mnenju predlagatelja bo ustavna zahteva,
da mora biti zakon, ki bo urejal pogoje za pridobitev lastninske
pravice tujcev na nepremičninah sprejet z dvetretjinsko večino,
realizirana s tem, da bo Državni zbor na ta način sprejemal
predlagani zakon, ki bo izhajajoč iz splošne ureditve pridobivanja
lastninske pravice in posebne ureditve lastninske pravice na
posameznih vrstah nepremičnin določil posebne pogoje, ki jih za
to morajo izpolnjevati tujci.

Ustavna podlaga za urejanje lastninske pravice tujcev na
nepremičninah je podana v 68. členu Ustave Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 33/91 in 42/97), ki predpisuje, da tujci lahko
pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih
določa zakon, ali če tako določa mednarodna pogodba, ki jo
ratificira Državni zbor, ob pogoju vzajemnosti. Z ustavno
spremembo v letu 1997 je bila tako odpravljena prvotna
omejevalna določba, po kateri tujci niso mogli pridobivati lastninske
pravice na zemljiščih, razen z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti,
saj veljavni 68. člen pod skupnim pojmom »nepremičnina« zajema
tako stavbe kot zemljišča. Po navedeni določbi mora Državni
zbor zakon, s katerim bodo določeni pogoji za pridobivanje
lastninske pravice, sprejeti oziroma mednarodno pogodbo
ratificirati z dvetretjinsko večino glasov vseh poslancev.
Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91) v 9. členu določa, da tujci do sprejema zakona,
na katerega odkazuje 68. člen Ustave Republike Slovenije, ne
morejo pridobivati lastninske pravice do nepremičnin. Po tej določbi
pa lahko tuje države pridobijo lastninsko pravico do nepremičnin,
ki jih uporabljajo za dejavnost diplomatsko-konzularnih
predstavništev.

3. Cilji in načela zakona
S predlaganim zakonom bo izpolnjena pravna praznina glede
ureditve lastninske pravice tujcev na nepremičninah. Določeni
bodo pogoji, pod katerimi bodo tujci lahko pridobivali to pravico in
bo s tem vzpostavljena pravna varnost na tem področju.
Pri opredelitvi tujcev predlog zakona izhaja iz splošne teorije
mednarodnega zasebnega prava, ki za tujce šteje državljane
tujih držav ter pravne osebe, ki imajo sedež izven Republike
Slovenije. Predlagani zakon bo pogoje za pridobitev lastninske
pravice na nepremičninah uredil načelno; enako se v predlogu
zakona o lastninski in drugih stvarnih pravicah predlaga splošna
ureditev teh pravic za subjekte domačega prava in se dopolnjuje
s specifično ureditvijo za posamezne vrste nepremičnin (npr.
kmetijska zemljišča, stavbna zemljišča) v področnih zakonih, ki
bo veljala tudi za tujce. Po predlogu zakona bodo lastninsko pravico
na nepremičninah lahko pridobivali tisti tujci, ki izkazujejo določeno
vez s Slovenijo in to pod pogojem, da njihove države priznavajo
slovenskim subjektom vsaj isti obseg in kvaliteto te pravice (pogoj
vzajemnosti). Predlog zakona bo določil posebej (kot lex specialis)
pravne naslove, na podlagi katerih bodo tujci lahko pridobivali
lastninsko pravico ter pri tem upoštevajoč varstvo narodnih in
državnih interesov Republike Slovenije določil modalitete v
primerjavi s splošno ureditvijo lastninske pravice.

Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št.15/76, 23/78) v 6. členu
zagotavlja tujim državljanom ob pogoju vzajemnosti enake dedne
pravice kot jih imajo domači državljani.
Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1) je
fizičnim osebam, ki ob uveljavitvi tega zakona (25.6. 1991) niso
imele državljanstva Republike Slovenije ter pravnim osebam, ki
so imele na ta dan svoj sedež izven Republike Slovenije, ob
pogoju dejanske vzajemnosti, do ureditve pravic tujih oseb glede
nepremičnin, zajamčil lastninsko in druge stvarne pravice na
nepremičninah v obstoječem obsegu.
Sprejeti so tudi predpisi, ki so posredno povezani s tem zakonom.
To so zakon o lastninjenju nepremičnin in v družbeni lasti, zakon
o stavbnih zemljiščih in nenazadnje stanovanjski zakon.
2. Razlogi za sprejem zakona
Iz opisanega pravnega stanja izhaja, da sta ustavno predvidena
dva pravna vira, v skladu s katerima lahko tujci pridobivajo
lastninsko pravico na nepremičninah, in to zakon ali mednarodna
pogodba.

4. Finančne posledice
Izvedba predlaganega zakona bo zahtevala dodatna proračunska
sredstva za plače najmanj 3 novih zaposlitev z visoko izobrazbo
in najmanj 1 zaposlitev V. stopnje za administrativno tehnična
opravila ter za osnovna sredstva za delo oddelka. Za delo oddelka
bo potrebno pristojnemu ministrstvu za pravosodje zagotoviti
najmanj 3 delovne prostore s pisarniško in računalniško opremo.
Hkrati bodo potrebna določena sredstva za 1 novo zaposlitev in
delo zagotoviti tudi Geodetski upravi, ki po tem zakonu pridobi
dodatne pristojnosti.

Glede na obstoječo zakonske predpise in glede na moratorij, ki
ga je vzpostavil 9. člen ustavnega zakona za izvedbo Ustave
Republike Slovenije, tujci še ne morejo pridobivati lastninske
pravice, zajamčene so jim le pravice, pridobljene do 25.6.1991.
Pravno praznino, ki se nanaša na zakonsko pridobivanja
lastninske pravice tuicev na nepremičninah, ie smotrno odpraviti
in vzpostavitvi sistem, ki bo tuicem omooočal. da ob določenih
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pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji tujci, in izpolnjevanje
katerih za državljana Republike Slovenije ali pravno osebo s
sedežem v Republiki Sloveniji ni bistveno težje kot je v pravnem
redu Republike Slovenije predpisano izpolnjevanje pogojev za
tujce.

BESEDILO ČLENOV:
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Določbe tega zakona o ugotavljanju vzajemnosti se uporabljajo
tudi v primerih, ko z drugimi predpisi ali z mednarodno pogodbo ni
določena druga vrsta vzajemnosti in drugačen način njenega
ugotavljanja.

Ta zakon določa pogoje, pod katerimi lahko tujci pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah, za katere to ni urejeno z
mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor (v nadaljevanju:
mednarodna pogodba).

V primeru dvojnega državljanstva tujca se pri ugotavljanju obstoja
vzajemnosti upošteva pravni red tiste države, v kateri ima tujec
stalno prebivališče oziroma pravni red tiste države, v kateri je
imel tujec stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno
prebivanje v Republiki Sloveniji.

S tem zakonom se urejajo tudi pogoji za pridobivanje lastninske
pravice tujih držav in mednarodnih organizacij na nepremičninah,
če to ni urejeno z mednarodno pogodbo.
Podrobnejše izvajanje določb mednarodne pogodbe ali zakona, s
katerim se ureja pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah, se predpiše z uredbo Vlade Republike Slovenije.

V primeru, če je tujec brez državljanstva, se pri ugotavljanju obstoja
vzajemnosti tujec opredeli ali se pri ugotavljanju vzajemnosti
upošteva pravni red države njegovega rojstva ali države, v kateri
ima stalno prebivališče ali države, v kateri je imel tujec stalno
prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje v
Republiki Sloveniji.

2. člen
Tujci po tem zakonu so:
a) fizične osebe, ki niso državljani Republike Slovenije;
b) pravne osebe, ki imajo svoj sedež zunaj Republike Slovenije.

6. člen
Vzajemnost se ugotavlja za vsako posamezno nepremičnino
posebej, ki je vpisana v zemljiško knjigo ali samostojno ali skupaj
z ostalimi nepremičninami v posamičnem zemljiškoknjižnem
vložku.

3. člen
Tujci so glede pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah
izenačeni z domačimi osebami, če zakon ali mednarodna pogodba
ne določata drugače.

Vzajemnost se v zapuščinskem postopku pri zakonitem dedovanju
nepremičnin in pri oporočnem dedovanju nepremičnin, ko je dedič
oseba, ki bi bil dedič tudi po zakonitem dedovanju, domneva do
dokaza o nasprotnem.

II. PRAVNI NASLOV ZA PRIDOBITEV LASTNINSKE
PRAVICE

Obstoja vzajemnosti ni potrebno ugotavljati za sklenitev pravnega
posla, sklenjenega namesto razlastitve, če je razlastitveni
upravičenec država.

4. člen
Tujec lahko pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z
dedovanjem, na podlagi pravnega posla ali z odločbo državnega
organa.

7. člen
Obstoj vzajemnosti ugotavlja ministrstvo, pristojno za pravosodje
(v nadaljevanju: ministrstvo).

2 gradnjo na zemljišču, na katerem ima stavbno pravico, lahko
tujec pridobi lastninsko pravico na zgradbi.

Vlogi za ugotovitev obstoja vzajemnosti je treba priložiti:

Tuja fizična oseba, ki je sklenila zakonsko zvezo z državljanom
Republike Slovenije, lahko v času trajanja zakonske zveze ali po
njenem prenehanju z delitvijo premoženja pridobi lastninsko
pravico na nepremičninah, ki se po zakonu, ki ureja zakonsko
zvezo, štejejo za skupno premoženje zakoncev, če izpolnjuje
pogoje iz 13. člena tega zakona.

- osebne podatke tujca;
- dokazilo o državljanstvu;
- listino o vrsti nepremičnine in območju, v katerem se posamezna
nepremičnina nahaja, ki ne sme biti starejša od 45 dni. Rok 45
dni začne teči od dneva, ko vlagatelj listino prejme.
- zemljiškoknjižni izpisek;
- izjavo tujca o tem, za kakšne namene pridobiva nepremičnino.

III. POGOJI ZA PRIDOBIVANJE LASTNINSKE
PRAVICE

Vlagatelj mora ob vložitvi zahteve izkazati pravni interes. Pravni
interes izkaže z listino, s katero izkazuje vsaj enega od pogojev
za pridobitev lastninske pravice po zakonu ali mednarodni pogodbi.

1. Vzajemnost
5. člen

Podatki in dokazilo iz 1., 2. in 3. alinee morajo biti predloženi v
obliki javne listine v originalu ali overjeni fotokopiji.

Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah pod
pogojem vzajemnosti.

Listino iz tretje alinee drugega odstavka tega člena izda Geodetska
uprava Republike Slovenije in je javna listina.

Vzajemnost po tem zakonu je, če državljan Republike Slovenije
ali pravna oseba, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, v državi tujca
lahko pridobiva lastninsko pravico na nepremičninah pod enakimi
ali podobnimi pogoji, pod katerimi lahko pridobivajo lastninsko
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Obrazec za sestavo listine iz tretje alinee in navodilo za
izpolnjevanje listine predpiše minister, pristojen za pravosodje po
predhodnem soglasju ministra, pristojnega za okolje in prostor.

podlagi katerega tujec pridobiva lastninsko pravico na
nepremičnini.
Odločba iz 10. člena tega zakona velja eno leto od dneva ko je
bila pravnomočna odločba vročena tujcu oz. njegovemu
pooblaščencu.

8. člen
Na podlagi popolne vloge iz prejšnjega člena ministrstvo iz tekoče
evidence, ki jo vodi ali na podlagi zaprosila pridobi podatke o tem,
kako je v pravnem redu države, katere državljan je tujec oziroma,
kjer ima pravna oseba sedež, urejeno pridobivanje lastninske
pravice za državljana Republike Slovenije oziroma pravne osebe,
ki imajo sedež v Republiki Sloveniji na istovrstni ali podobni
nepremičnini, ki se nahaja na enakovrstnem ali podobnem
območju.

2. Dovoljenja za pridobitev lastninske pravice na
nepremičninah
12. člen
Tujec je v nadaljnjih postopkih pridobivanja lastninske pravice na
nepremičninah po predpisih, ki določajo pogoje za pridobitev
lastninske pravice na posameznih vrstah nepremičnin, izenačen
z državljanom Republike Slovenije oziroma s pravno osebo s
sedežem v Republiki Sloveniji, če z zakonom ali mednarodno
pogodbo ni drugače določeno.

Pri ugotavljanju obstoja vzajemnosti glede konkretne nepremičnine mora ministrstvo zaprositi in pridobiti podatke, kako je to
vprašanje urejeno v državi tujca v ustavi, zakonih ali podzakonskih
predpisih, ki jih izda država ali morebitne lokalne skupnosti.

3. Pogoji za pridobitev lastninske pravice s pravnim
poslom

Če pravni red države tujca glede pridobivanja lastninske pravice
tujca ni enoten, mora ministrstvo pridobiti podatke o tistem
pravnem redu, ki ima največje omejitve glede pridobivanja
lastninske pravice na nepremičninah za državljana Republike
Slovenije.

13. člen
Tujec lahko s pravnim poslom pridobi lastninsko pravico na
nepremičninah:

9. člen

a) če najmanj pet let opravlja pridobitno dejavnost ali dejavnost
na podlagi koncesije v Republiki Sloveniji, za potrebe te
dejavnosti ali v zvezi s to dejavnostjo, ali

Ko organ pridobi podatke iz prejšnjega člena, presodi:
— ali pravni red države tujca določa enake ali podobne pogoje za
pridobitev lastninske pravice na nepremičninah;
— ali je ureditev države tujca bistveno strožja od ureditve, ki za
tujca velja v Republiki Sloveniji in pri tem predvsem upošteva
pomembnost razlik v pravnih redih in dovršenost postopkovnih
pravil z vidika pravnega varstva pravic za pridobitev lastninske
pravice na nepremičninah;
— ali po ureditvi v državi tujca državljan Republike Slovenije ali
pravna oseba, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, sploh ne
more pridobiti lastninske pravice na enakovrstni ali podobni
nepremičnini.

b) če ima dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, za
potrebe njegovega bivanja in bivanja njegove družine.
Mnenje o tem, ali je nepremičnina potrebna za opravljanje
dejavnosti oziroma ali je v zvezi z dejavnostjo iz točke a) prvega
odstavka tega člena, daje organ, ki je pristojen za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti, za potrebe katere
oziroma v zvezi s katero tujec pridobiva nepremičnino.
Šteje se, da tujec ni opravljal dejavnost iz točke a) prvega odstavka
tega člena, če v obdobju iz te točke ni ustvaril nobenega prometa,
ali če je v tem obdobju posloval z izgubo.

10. člen

Kot nepremičnine, ki jih tujec, ki izpolnjuje pogoje iz točke b)
prvega odstavka tega člena lahko pridobi, se štejejo največ dve
stanovanji oz. dve enostanovanjski hiši in največ dvoje prostorov
za počitek ali oddih.

O obstoju vzajemnosti odloči ministrstvo z odločbo.
V primerih iz 2. in 3. alinee prejšnjega člena, ministrstvo z odločbo
zavrne zahtevo za ugotovitev obstoja vzajemnosti.
Iz razlogov obrambe in varnosti države lahko ministrstvo zavrne
vlogo za ugotovitev vzajemnosti. O razlogih obrambe in varnosti
odloči Vlada Republike Slovenije s sklepom.

14. člen
Tuje države, za katere se uporablja ta zakon lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah, ki jih uporabljajo za
dejavnost diplomatsko-konzularnih predstavništev pod pogojem
vzajemnosti.

Zoper odločbo iz prvega, drugega in tretjega odstavka ni dovoljena
pritožba.

Tožbo v upravnem sporu lahko vložijo tudi državni pravobranilec,
državni tožilec in lokalna samoupravna skupnost.

Vzajemnost iz prvega odstavka tega člena je podana, če ima
Republika Slovenija enake pogoje za pridobitev lastninske pravice
na nepremičninah, kot jih tuja država določa za tretje države
(vzajemnost po klavzuli največjih ugodnosti).

11. člen

Pojasnilo o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka daje
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

Pravnomočna odločba o ugotovitvi vzajemnosti, je sestavni del
notarskega zapisa ali overjene pogodbe ali drugega akta, na

Organizacija združenih narodov in mednarodne organizacije lahko
pridobijo lastninsko pravico na stavbi in pripadajočem stavbnem

Zoper odločbo je dopusten upravni spor.
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zemljišču, kijih potrebujejo za potrebe opravljanja svoje dejavnosti,
s soglasjem Vlade Republike Slovenije.

sklep, s katerim se dovoli vpis oziroma izbris lastninske pravice
tujca na nepremičnini

4. Obličnost

Vzpostavitev in vodenje evidence iz prvega odstavka tega člena
predpiše minister, pristojen za pravosodje.

15. člen

Ministrstvo za pravosodje izda potrdilo o podatkih iz evidence na
zahtevo stranke, ki izkaže pravni interes ali na zahtevo državnega
organa, ki izkaže javni interes.

Pravni posel, na podlagi katerega tujec pridobi lastninsko pravico
na nepremičninah, mora biti sklenjen v obliki notarskega zapisa.
Sestavni del notarskega zapisa so vsi pravnomočni akti oziroma
verodostojne listine, ki dokazujejo izpolnitev pogojev za pridobitev
lastninske pravice na nepremičnini po tem zakonu.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Tujcem, ki so na dan 25. 6. 1991 imeli lastninsko pravico na
nepremičninah, je ta pravica zajamčena. V obsegu, kot jih imajo
ob uveljavitvi tega zakona.

5. Veljavnost pravnih aktov in dejanj
16. člen

Imetniki lastninske pravic iz prejšnjega odstavka lahko prosto
izvršujejo vsa upravičenja, ki izhajajo iz lastninske pravice, če ta
zakon za določene imetnike lastninske pravice ne določa drugače
ali če drug zakon ne določa drugače za posamezne vrste
nepremičnine.

Pravni posel, sklenjen v nasprotju z določbami tega zakona je
ničen.
17. člen

Tujci-državljani drugih republik nekdanje SFRJ in pravne osebe s
sedežem na območju republik nekdanje SFRJ lahko izvršujejo
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike
Slovenije pod pogojem vzajemnosti, če mednarodna pogodba, ki
obvezuje Republiko Slovenijo ne določa drugače.

če je tujec z navideznimi pravnimi dejanji izpolnil pogoje za
pridobitev lastninske pravice na nepremičninah po tem zakonu,
je pravni posel o pridobitvi lastninske pravice ničen.
IV. PREDKUPNA PRAVICA

21. člen

18. člen
Če namerava tujec nepremičnino, na kateri ima lastninsko pravico,
odtujiti in glede nje ne obstoji zakonita predkupna pravica po
drugih predpisih, ima predkupno pravico lokalna samoupravna
skupnost na območju katere nepremičnina leži.

Preoblikovanje pravice uporabe na nepremičninah v družbeni
lasti, ki jo imajo tujci-državljani drugih republik nekdanje SFRJ in
pravne osebe s sedežem na območju nekdanje SFRJ, v lastninsko
pravico, se izvede pod pogojem vzajemnosti ali v skladu z
mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo.

Če lokalna samoupravna skupnost ne uveljavi predkupne pravice,
ima to pravico država.

Vzajemnost iz prvega odstavka tega člena se smiselno presoja
in ugotavlja po določbah tega zakona.

Za uveljavljanje predkupne pravice iz prvega in drugega odstavka
tega člena, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska
razmerja.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v lastninsko pravico
preoblikuje pravica uporabe na stavbnem zemljišču, na katerem
stoji stavba, na kateri ima tujec iz prejšnjega odstavka lastninsko
pravico, ali ima lastninsko pravico na posameznem delu v tej
stavbi (zemljišče, na katerem stavba stoji in zemljišče, namenjeno
za njeno redno rabo).

V. EVIDENCA
19. člen

22. člen

Evidenco o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in lastnini
tujcev na nepremičninah v RS vodi ministrstvo, pristojno za
pravosodje.

Tujci-državljani drugih republik nekdanje SFRJ in pravne osebe s
sedežem na območju nekdanje SFRJ lahko razpolagajo z
nepremičninami na območju RS, na katerih imajo pravico uporabe,
pod pogojem vzajemnosti.

Evidenca iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje:
- podatke o tujcu (ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno
prebivališče, državljanstvo);
- podatke o vrsti nepremičnine in območju, v katerem se
nepremičnina, ki je predmet pridobitve, nahaja;
- podatke o vzajemnosti glede pridobivanja lastninske pravice
tujcev ne nepremičninah po posameznih državah;
- sklepe sodišč na podlagi katerih se dovoli vpis oziroma izbris
lastninske pravice tujca na nepremičnini v zemljiški knjigi;
- namen uporabe nepremičnin, ki so v lasti tujcev.

Vzajemnost iz prvega odstavka tega člena se smiselno presoja
in ugotavlja po določbah tega zakona.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko Vlada
Republike Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za pravno
urejanje področja, na katerega posamezna vrsta nepremičnine
spada, dovoli prosto razpolaganje z nepremičnino v korist domače
osebe.

Sodišče, ki vodi zemljiško knjigo, vroči ministrstvu pravnomočen
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23. člen

24. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati uredba o
preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu in pogojih preoblikovanja
(Uradni list RS, št. 1/93 in 3/94).

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

Pravna podlaga za predložen zakon, ki bo urejal pogoje za
pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah je v 68.
členu Ustave RS (Ur. list RS št. 33/91 in 42/97). Tu določa, da tujci
lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji,
kijih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor, ob pogoju vzajemnosti. Zakon oz. ratifikacijo pogodbe mora
biti sprejeta v DZ z 2/3 večino vseh poslancev.

in primerjalno pravne ureditve kažejo, da se največkrat država
zaščiti na ta način, da predpiše vzajemnost kot pogoj za pridobitev
lastninske pravice s strani tujca. Praktična težava tega pogoja je,
da jo zakonodajalec v večini primerov pravno ne opredeli in tudi
ne predpiše postopka za njeno ugotavljanje.
Predlagatelj ugotavlja, da je tudi v našem pravnem sistemu tako
in to povzroča številne težave pri izvajanju, prav tako pa ne
zagotavlja zadostne pravne varnosti in preglednosti. Je pa po
oceni predlagatelja prav vzajemnost lahko tisti element, kjer je
možno na nediskriminatoren način zaščititi svoj nacionalni interes
ter se istočasno primerno prilagoditi ukrepom in omejitvam v drugih
državah.
Predlagatelj ocenjuje, da je sistem ugotavljanja vzajemnosti v
predlaganem zakonu dovolj celovito urejen. Smiselna in utemeljena
je tudi predlagana rešitev, da se ta postopek ugotavljanja
vzajemnosti uporablja za vse primere, ko z drugim zakonom ali
mednarodno pogodbo ni drugače določena. To pomeni, da se bo
vzajemnost vsakokrat ugotavljala na način in po postopku,
določenim s tem zakonom, če z mednarodno pogodbo ne bo
izrecno dogovorjena drugačna vzajemnost oz. ne bo predpisan
drugačen postopek njenega pridobivanja. Po oqeni predlagatelja
je taka rešitev utemeljena tudi z že zgoraj navedeno določbo
ustave, po kateri je obema pravnima temeljema skupen pogoi
vzajemnosti, kar pomeni, da je ureditev tega pravnega elementa
smiselna na enem mestu, kar nenazadnje zagotavlja enotnost
ureditve za vse sedanje in bodoče pravne temeljne, ki bodo urejali
pridobitev lastninske pravice tujcev. Predlagatelj ocenjuje, da
ugotavljanje vzajemnosti mora biti določeno z zakonom, saj gre
za odločanje o vprašanju oz. zahtevku, ki je predpostavka za
pridobitev lastninske pravice. Gre za postopek, v katerem se
ugotavlja pravo, ne le dejstvo. Z odločitvijo o vzajemnosti vplivamo
na to ali bo pravica do pridobitve lastninske pravice na
nepremičnini dana ali ne. Predlagatelj meni, da tak poseg v pravico
mora biti legitimen in mora zagotavljati dovolj visoko stopnjo pravne
varnosti. Pravice, ki so odvisne od vzajemnosti imenuje pravna
teorija »rezervirane pravice«. Vzajemnost v pravni teoriji je
medsebojna odvisnost ravnanja (kakor ti meni tako jaz tebi). V
meddržavnem razmerju govorimo o vzajemnosti, kadar si država
določi pravilo, da bo njeno stališče oz. ravnanje odvisno od stališča
druge države. Vzajemnost kot institucija se zlasti uporablja v pravu
tujcev. Po vsebini delimo vzajemnost na formalno in materialno.
Formalna je vzajemnost, če so tuji državljani izenačeni z domačimi
državljani (tujci imajo enake pravice kot domačini (enakost
subjektov). Za materialno vzajemnost pa gre, ko se inozemec
enako obravnava v tuzemstvu kakor tuzemec v inozemstvu:
tujcu se priznajo pravice samo, če domačin uživa v njegovi državi
iste pravice (pravico dam za pravico). Materialna vzajemnost
zahteva, da tuje pravo določa enako pravno nonno kot domače
pravo.

Kot izhaja iz ustavne določbe bosta v RS dva pravna vira urejala
pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah, ki bosta
oba sicer sprejemana na enak način v Državnem zboru pri čemer
je njena pravna vsebina drugačna. To pomeni, da se bo zakon kot
nacionalni predpis uporabljal za pridobitev lastninske pravice na
nepremičninah za vse tiste tujce, za katere pridobitev ni urejena
posebej ali drugače z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko
Slovenijo. Po ustavni odločbi je obema pravnima temeljema skupno
samo dvoje: zahtevana dvotretjinska večina vseh poslancev v
DZ za sprejem zakona oz. zakona o ratifikaciji mednarodne
pogodbe in pa pogoj vzajemnosti.
Ustavna določba ne izključuje torej možnosti, da RS sklepa na
področju lastninske pravice tujcev na nepremičninah mednarodne
pogodbe, ki jo bodo zavezovale. To pa pomeni, da mora biti
zagotovljena njihova neposredna izvršljivost oz. neposredna
učinkovitost. Če neposredna izvršljivost oz. učinkovitost z
mednarodno pogodbo ni zagotovljena, jo je treba zagotoviti z
drugimi predpisi. Vprašanje neposredne izvršljivosti mednarodne
pogodbe, je pravno teoretično zahtevno vprašanje, praktično pa
to pomeni, da prevzeta obveznost z mednarodno pogodbo mora
zagotoviti popolno subsumpciio konkretnega primera pod določbo
(normo) mednarodne pogodbe. V nasprotnem primeru lahko
govorimo o kršitvi mednarodne pogodbe.
Predlagatelj je pri pripravi zakona poleg zgoraj navedenih
elementov (dvojnost pravnih virov, primerjalna ureditev) upošteval
tudi stališča Državnega zbora in Vlade pri pripravi zaščitne
zakonodaje. V tej luči predlagatelj poudarja, da zaščitni elementi
sodijo predvsem v sklop zakonodaje, ki ureja režime na
posameznih vrstah nepremičnin (npr. kmetijska zemljišča,
obrambni pasovi, obalni pasovi itd.) medtem, ko predloženi zakon
za razliko od režimskih zakonov ooredeliuie le pravico tuiega
subjekta do dostopa na nepremičninski trg. Pri tem ie treba
upoštevati že navedeno, da to lahko ureia tudi mednarodna
pogodba.
V luči zaščite je predlagatelj pri iskanju rešitev sledil temu, da
ukrep zavarovanja interesov RS na področju prodaje nepremičnin
tujcem z vidika predlaganega zakona ne sme biti diskriminatoren
(npr. vzajemnost) oz. mora biti tak, da zasleduje nek javni interes
Republike Slovenije (npr. rešitev v zvezi s pogojem vzpostavitve
neke trajnejše vezi z Republiko Slovenijo).

Z ustavno določbo 68. člena ni predpisano za kakšno vrsto
vzajemnosti gre. Iz vsebine ustavne določbe je predlagatelj pri
pripravi predloga ocenil, da je določitev vzajemnosti prepuščena
zakonu oz. mednarodni pogodbi. To praktično npr. pomeni, da
zakon lahko določi materialno vzajemnost, mednarodna pogodba

Kot temeljno in najbolj smiselno rešitev je zato predlagatelj videl
možnost dosledne ureditve pogoja vzajemnosti, ki je že z ustavo
določen pogoj za pridobitev lastninske pravice. Dosedanje izkušnje
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pa npr. formalno vzajemnost.
Ker je materialna vzajemnost strožja in ker se določi ta vrsta
vzajemnosti običajno takrat, ko država presodi, da tuji pravni red
pravnih koristi njenih državljanov ali na sploh tujcev ne varuje
dosti ali ne dovolj pregledno in transparentno, je predlagatelj
ponovno v luči zaščite ocenil, da je v zakonu, ki bo določil pogoje
za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah potrebno
določiti materialno vzajemnost in izpeljati postopek njene
ugotovitve. S tem ni izključeno, da bo mednarodna pogodba kot
drug, a enakopraven pravni temelj vizavi zakonu, določila formalno
vzajemnost. V takem in podobnih primerih se določbe tega zakona
o materialni vzajemnosti in ugotavljanju vzajemnosti ne bodo
uporabljale.

v področnih zakonih, v katerih je izražena gospodarska, socialna
in ekološka funkcija lastnine na posameznih nepremičninskih
fondih (kmetijska, stavbna zemljišča, gozdovi, stavbe). Obojna
regulativa skupaj predstavlja celotno zakonsko ureditev lastninske
pravice. Enako kot se v predlogu zakona o lastninski in drugih
stvarnih pravicah predlaga splošna ureditev stvarnih pravic, se
tudi v obravnavanem zakonskem predlogu predlaga splošna
opredelitev pogojev za pridobivanje lastninske pravice tujcev na
nepremičninah. Gospodarska, socialna in ekološka funkcija
lastnine pa se bo tudi v primerih, ko bo titular lastninske pravice
tujec, izrazila z veljavo in uporabo določb specialnih zakonov, ki
za posamezne vrste nepremičnin urejajo stvarnopravna razmerja.

Predlagatelj meni, predlagani način zagotovlja enakopravno in
nediskriminatorno obravnavanje tujcev z vidika njihove pravice
do pridobitve lastninske pravice na nepremičninah v RS in to
predvsem tam, kjer je že ali kjer bo z mednarodnimi pogodbami
vzajemnost taka kot jo določa ta zakon. Zavedati pa se je potrebno,
da bo postopek ugotavljanja vzajemnosti pravno zahteven
postopek in bo zato potrebno zagotoviti znotraj ministrstva za
pravosodje poseben oddelek, ki bo strokovno in odgovorno
izvrševal ta del zakona. Na drugi strani pa bo na tej podlagi
omogočen tudi celovit pregled in evidenca tujih lastnikov na
nepremičninah v RS.

Tujci bodo lahko pridobivali lastninsko pravico na nepremičninah
na podlagi pravnih naslovov, ki so sicer podlaga za pridobitev
lastninske pravice: z dedovanjem, na podlagi pravnega posla, z
odločbo državnega organa in po samem zakonu (4. člen).
Pridobitev po slednjem pravnem naslovu pa je omejena na
pridobitev lastninske pravice na stavbi, ki jo bo tujec zgradil na
zemljišču, na katerem ima stavbno pravico, skladno s predpisi, ki
urejajo gradnjo. Po mnenju predlagatelja drugi načini pridobivanja
lastninske pravice po zakonu (npr. gradnja na tujem zemljišču,
priposestvovanje) glede na izhodišča tega zakona niso sprejemljivi
oziroma možni. Predlog zakona posebej ureja tudi pridobivanje
lastninske pravice na skupnem premoženju, ki ga je tujec pridobival
v zakonski zvezi, sklenjeni z državljanom Republike Slovenije.

Predlagani zakon je zasnovan tudi na oceni predlagatelja ob
pripravi pregleda primerjalnopravne ureditve pogojev za
pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah v 21
državah. Glede na različnost pravnih ureditev po posameznih
državah predlagatelj ne more izpostaviti več skupnih načel oz.
omejevalnih pogojev ureditve pogojev, ugotavlja pa da razen redkih
izjem (npr. Belgija, Nizozemska) države z raznimi ukrepi (soglasja,
dovoljenja, izjave itd.) omejujejo ali otežujejo pridobivanje lastninske
pravice, pri čemer so ti ukrepi večinoma predpisani na najnižjih
lokalnih ravneh ali so utemeljeni z načelno zapisanimi razlogi kot
so javni in splošni interes, obrambni interesi itd.

Skladno z določbo 68. člena Ustave Republike Slovenije predlog
zakona določa kot pogoj za vse oblike pridobivanja lastninske
pravice na nepremičninah vzajemnost 15. člen). Ustavna določba
vzajemnosti ne precizira niti po načinu nastanka, niti po vsebini.
Glede na vrste vzajemnosti po vsebini pa predlagatelj ocenjuje,
da jo je zaradi zagotovitve pravne varnosti potrebno izrecno
zakonsko opredeliti. Zaradi pomena lastninskopravnih razmerij
je po oceni predlagatelja upoštevna le materialna vzajemnost, v
smislu katere bo Republika Slovenija priznavala tujcem lastninsko
pravico samo, če priznava tujčeva država lastninsko pravico
slovenskim subjektom. Ob tem pa ni dovolj zgolj načelno
priznavanje gole pravice, temveč tudi priznavanje istega obsega
oziroma kvalitete pravice, ki se izraža tudi z načinom njene
pridobitve. Zato naj bi bila vzajemnost podana, če pravni red tuje
države pridobitev lastninske pravice za slovenske subjekte ne
predpisuje bistveno zahtevneje, predvsem z različnimi oblikami
formalnosti, kot je to urejeno v slovenskem pravnem redu za
tujce.

Predloženi zakon oz. njegova vsebina je razdeljena v 6 poglavij.
V splošnih določbah je podana definicija tujca (2. člen.); za tujce
se štejejo tuji državljani ter pravne osebe, ki imajo sedež izven
Republike Slovenije. Pri tej opredelitvi pripadnosti subjekta predlog
zakona sledi ureditvi mednarodnega zasebnega prava, ki je tudi
že v zakonodajnem postopku (predlog zakona o mednarodnem
zasebnem pravu in postopku). Za določitev pripadnosti pravne
osebe se v tem zakonskem projektu izhaja iz teorije inkorporacije,
ki kot odločujoč kriterij upošteva pravo, po katerem je pravna
oseba ustanovljena. Po slovenskem pravu ustanovljena pravna
oseba ima sedež na območju Republike Slovenije in se šteje za
domačo pravno osebo, ne glede na morebitno kapitalsko udeležbo
tujcev v njenih sredstvih. Predlagatelj meni, da je tako opredelitev
pripadnosti pravne osebe potrebno sprejeti tudi glede urejanja
lastninske pravice tujcev na nepremičninah.

Glede na pomen vzajemnosti za pridobivanje lastninske pravice
na nepremičninah se predlaga, da bo potrebno izpolnjevanje tega
pogoja preverjati v vsakem konkretnem primeru (7. člen), s čemer
je izključena možnost sklicevanja na podobne okoliščine v drugih
zadevah. Le pri zakonitem dedovanju, kjer prehod lastninske
pravice od zapustnika na dediča izhaja iz nujnega medsebojnega
osebnega razmerja, gre po mnenju predlagatelja za toliko različno
situacijo, ki dopušča, da se obstoj vzajemnosti domneva, dokler
se ne dokaže, da vzajemnost ne obstoji.

V zvezi z opredelitvijo subjekta, ki se šteje za tujca, je potrebno
omeniti, da te opredelitve vsebujejo tudi drugi posebni predpisi, v
skladu s področjem, ki ga urejajo (npr. zakon, ki ureja devizno
poslovanje) in ki se lahko vsebinsko razlikujejo od v tem
zakonskem predlogu predlagane definicije tujca. Vendar pa se
bodo glede pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah, za
tujce lahko šteli le tisti subjekti, ki Jih kot take določa predlagani
zakon.

Ugotavljanje vzajemnosti v konkretnem primeru po mnenju
predlagatelja pomeni, da je potrebno upoštevati vse okoliščine
primera, tj. vrsto nepremičnine, ki naj bi bila predmet lastninske
pravice (npr. kmetijsko zemljišče), lego te nepremičnine v prostoru
(npr. posebno ureditveno območje), pravni postopek za njeno
pridobivanje (različne omejitve kot predkupna pravica, odobritve
državnih organov, posebne registracije ipd) ter tako primerjati
ureditev pridobivanja lastninske pravice v slovenskem pravu in v
pravu tujčeve države. Če pa je v tej državi ureditev lastninske
pravice tujcev vzpostavljena na, od državnega, nižjem nivoju, je
pri ugotavljanju vzajemnosti potrebno upoštevati tudi to.

Ureditev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v tem
zakonskem predlogu se naslanja na ureditev lastninske pravice
kot jo vsebuje naš pravni sistem. Ta je zaobsežena v zakonu, ki
sistemsko ureja stvarne pravice (zakon o lastninski in drugih
stvarnih pravicah, ki Je istočasno v zakonodajnem postopku) ter
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za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništev. Dodaja pa
se ureditev lastninske pravice za Organizacijo združenih narodov
ter za mednarodne organizacije. Glede na njihov privilegiran položaj
je po oceni predlagatelja pridobitev lastninske pravice na
nepremičninah zanje ustrezno pogojevati s soglasjem Vlade
Republike Slovenije (14. člen).
Pri razpolaganju tujcev na nepremičninah, na katerih imajo
lastninsko pravico, so po oceni predlagatelja umestne
obligacijskopravne omejitve. Zato se predlaga zakonita predkupna
pravica občine oziroma države, ki tema subjektoma daje pravico,
da v primeru, če tujec namerava prodati nepremičnino, to najprej
ponudi navedenima predkupnima upravičencema (25. člen).
Institut predkupne pravice se v tem zakonskem predlogu ne
razgrajuje, saj je že urejen v pozitivnih predpisih (zakon o
obligacijskih razmerjih, Uradni list SFRJ, št. 29/78 in 39/85), ki se
na podlagi prvega odstavka 4. člena ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije smiselno uporablja kot republiški predpis do izdaje
ustreznih predpisov Republike Slovenije; v zakonodajnem
postopku pa je že predlog obligacijskega zakonika, ki bo urejal to
materijo).

pravice na nepremičninah potrebno ugotavljati v postopku, v
katerem se lastninska pravica pridobiva. Po predlogu jo bo
ugotavljalo Ministrstvo za pravosodje, ki bo vodilo ta postopek. V
primeru dedovanja bo vzajemnost ugotavljalo sodišče, ki bo vodilo
zapuščinski postopek.
Pridobitev lastninske pravice na nepremičninah s pravnim poslom
je po mnenju predlagatelja opravičljivo omogočiti le tistim tujcem,
pri katerih obstoji določena vez z našo državo oziroma slovenskim
pravnim redom (8. člen). Kot take je mogoče opredeliti tujce, tako
fizične kot pravne osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo
gospodarsko dejavnost, oziroma na podlagi koncesije tudi drugo
dejavnost ter tuje fizične osebe, ki imajo dovoljenje za stalno
prebivanje v Republiki Sloveniji. Slednji pogoj ureja zakon o tujcih
(Uradni list RS, št. 1/91 in 44/97), ki določa, da se tujcu lahko izda
dovoljenje za stalno prebivanje, če najmanj osem let neprekinjeno
prebiva na območju Republike Slovenije. Doba, v kateri mora
tujec opravljati dejavnost v Republiki Sloveniji, pa se predlaga s
tem zakonom in sicer v trajanju pet let. Po mnenju predlagatelja je
takšen rok ustrezen, saj izkazuje verjetnost, da tujec dejansko
gospodarsko deluje na območju Republike Slovenije.
Predlagatelj predlaga, da se ob izpolnjevanju navedenih pogojev,
tujcem omogoči pridobitev nepremičnin, ki so vsebinsko povezane
s temi pogoji; tako naj bi tujci lahko pridobivali nepremičnine za
opravljanje dejavnosti ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti oziroma
za potrebe bivanja. Medtem, ko naj bi mnenje o tem, ali je
nepremičnina potrebna za opravljanje dejavnosti oziroma ali je v
zvezi z dejavnostjo, dal organ, ki je pristojen za ugotavljanje pogojev
za opravljanje dejavnosti, pa se kriterij nepremičnin, potrebnih za
bivanje, operacionalizira že s tem zakonskim predlogom; to naj bi
bila največ dva stanovanja in največ dvoje prostorov za počitek
ali oddih. Opredelitev teh prostorov vsebuje stanovanjski zakon
(Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 21/94 in 23/96).

Zaradi pregleda obsega nepremičnin na območju Republike
Slovenije, na katerih imajo tujci lastninsko pravico, se predlaga
ustanovitev posebne evidence.
V prehodnih in končnih določbah se ureja izvrševanje lastninske
pravice, ki so jo tujci imeli na dan 25.6.1991 in jim je zajamčena z
16. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Predlog
zakona predvideva prosto izvrševanje teh pravic, le za tujce z
območja nekdanje države SFRJ, do sklenitve posebnih
meddržavnih pogodb, to pogojuje z vzajemnostjo.
Predlog zakona delno rešuje tudi pridobljeno pravico uporabe
tujih subjektov na družbenem premoženju. Sedanja zakonodaja
s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine namreč
ne daje podlage za preoblikovanje tistega družbenega premoženja,
na katerem imajo pravico uporabe tujci. Izjema je le stanovanjski
zakon, po katerem so vse pravne osebe, torej tudi tuje pravne
osebe, ki so imele pravice uporabe na stanovanjskih hišah in na
stanovanjih, z dnem uveljavitve stanovanjskega zakona postale
lastnice teh stanovanj. Predlagatelj ocenjuje, da je zato možno že
s tem zakonom družbeno lastnino preoblikovati na tistih stavbnih
zemljiščih, na katerih stojijo stavbe, ki so že olastninjene, medtem
ko glede drugih nepremičnin odkazuje na mednarodne pogodbe.

Za pravne posle, s katerimi bi tujci pridobivali lastninsko pravico
na nepremičninah, predlagatelj predlaga posebno obličnost. Ti
posli naj bi se sklepali v obliki notarskega zapisa, s čemer bi bila
tujcem zagotovljena tudi večja pravna varnost, saj je notar pred
zapisom pogodbe dolžan pridobiti dokazila o izpolnjevanju
predpisanih pogojev (15. člen).
Kot sankcijo za neizpolnitev zgoraj navedenih pogojev, ki se
predlagajo za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah, se predlaga najostrejša oblika, tj. ničnost pogodbe (16. in
17. člen), ki ima za posledico, da mora vsaka pogodbena stranka
vrniti drugi, kar je na podlagi take pogodbe prejela.

Glede nepremičnin, na katerih še ostaja družbena lastnina, katere
subjekti so tujci z območja nekdanje države SFRJ, pa se v tem
zakonskem predlogu predlaga prosto razpolaganje pod pogojem
vzajemnosti.

V tem zakonskem predlogu se zaradi celovite ureditve lastninske
pravice tujih subjektov na nepremičninah povzema določba
ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije o
lastninski pravici tujih držav na nepremičninah, ki jih uporabljajo

DODATNA OBRAZLOŽITEV
K PREDLOGU ZAKONA O POGOJIH ZA
PRIDOBIVANJE LASTNINSKE PRAVICE TUJCEV NA
NEPREMIČNINAH

zakona o lastninski in drugih stvarnih pravicah (v nadaljevanju
ZLDSP) in ga poslala v Državni zbor RS v prvo obravnavo. Dne
23.4.1996 je Državni zbor RS sprejel sklep, da je predlog ZLDSP
- prva obravnava primerna podlaga za pripravo zakona za drugo
obravnavo. Sprejel je tudi stališča in dva dodatna sklepa v zvezi
s tem.

Obrazložitev predloga zakona o pogojih za pridobivanje lastninske
pravice tujcev na nepremičninah naj se dopolni z naslednjim
besedilom:

Državni zbor je med drugim sprejel stališče naj se pogoji za
pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah uredijo

Vlada RS je na 171. seji dne 30.11.1995 določila besedilo predloga
poročevalec, št. 62
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v posebnem zakonu. To stališče je še podkrepila spremenjena
odločba 68. člena Ustave, ki predvideva dva pravna vira, s
katerima tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah-zakon in mednarodno pogodbo, pri čemer morata biti oba
akta sprejeta z dvetretjinsko večino glasov vseh poslancev.
Skladno s tem je smiselno materijo o pogojih za pridobivanje
lastninske pravice tujcev urediti v samostojnem zakonu in ne v

ZLDSP, ki vsebuje poglavje z naslovom: Stvarne pravice tujih
fizičnih in pravnih oseb na nepremičninah. Zato je predlagatelj k
zakonu za drugo obravnavo v DZ RS pripravil amandma, s
katerim bo celotno poglavje in 104. člen ZLDSP črtano iz predloga
zakona. Predlagani amandma in tekst ZLDSP bo še v tem mesecu
obravnavala Vlada RS.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Številka: 466-2/92-0021-12
Datum: 15.07.1998

TUJE PRAVNE UREDITVE
PRIDOBIVANJA NEPREMIČNIN S
STRANI TUJCEV
V okviru priprav predloga Zakona o pogojih za pridobivanje
lastninske pravice tujcev na nepremičninah, s katerim se izvaja
68. člen Ustave, je Ministrstvo za pravosodje preko Sveta Evrope
in neposredno od ministrstev za pravosodje v nekaterih državah
pridobilo gradiva o pravnih ureditvah tega področja.

Prikazi za posamezne države vsebujejo osnovna načela, področja
za katere veljajo posamezne omejitve pri pridobivanju lastninske
pravice, navedbo organov, ki so pristojni za izdajanje posameznih
dovoljenj oz. soglasij. Za nekatere države so navedene tudi
podrobnosti, ki se nanašajo na predpise o postopku za pridobivanje
nepremičnin s strani tujih fizičnih in pravnih oseb.

Na podlagi pridobljenih gradiv je pripravljen kratek prikaz pravne
ureditve pridobivanja nepremičnin s strani tujcev v naslednjih 21
državah (po abecednem vrstnem redu):
1.
2.
3.
4.
5.

Avstrija
Belgija
Velika Britanija
Ciper
Češka

Sestavil:
Svobodan Zlatnar
svetovalec Vlade

AVSTRIJA

zemljiščih, gradbenih zemljiščih ter vseh drugih zemljiščih, če gre
za pridobivanje lastninske pravice s strani tujcev.

Pogoji za pridobitev lastninske pravice in drugih stvarnih pravic
na nepremičninah so v avstrijskem pravnem redu opredeljeni v
deželnih zakonih. Vsem je skupno to, da posebej urejajo pravice
tujcev (fizičnih in pravnih oseb) ter, da veljajo manj diskriminacijske
določbe za pripadnike držav podpisnic Sporazuma o evropskem
gospodarskem prostoru.

Tujci so po 7. členu:
a) fizične osebe, ki nimajo avstrijskega državljanstva;
b) pravne osebe ali druga pravno sposobna združenja, ki v
Avstriji nimajo svojega uradnega sedeža, glavne uprave ali
glavne podružnice;
c) pravne osebe, personalne družbe personalnega prava,
registrirane pridobitne družbe ali druga združenja s sedežem
v Avstriji, v katerih imajo lastniške deleže izključno ali pretežno
tujci, ali imajo tujci v njih pretežno pravico razpolaganja;
d) društva katerih redni člani s pravico glasovanja so izključno
ali pretežno tujci;
e) fondacije, skladi in podobne pravne osebe, katerih premoženje
in prihodki po statutu pripadajo izključno ali pretežno tujcem.

Ob sprejemu Avstrije v polnopravno članstvo Evropske unije je
bil zanjo določen nadaljnji petletni rok za prilagoditev zakonodaje,
ki se nanaša na počitniška stanovanja (secondary residences).
Zakon o prometu z zemljišči v Zvezni deželi Koroški (I. 1994)
navaja, da so njegov namen tudi omejitve za tujce pri pridobivanju
lastninskih pravic na zemljiščih (čl. 1/1 tč. e.). V 2. členu je izrecno
določeno, da velja zakon za pridobitev lastninskih pravic na podlagi
pravnih poslov med živimi in sicer na kmetijskih in gozdnih
26. oktober 1998

Danska
Finska
Hrvaška
Italija
Irska
Latvija
Litva
Luksenburg
Madžarska
Nemčija
Norveška
Poljska
Portugalska
Španija
Švedska
Švica
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ureja področje prometa z nepremičninami za tujce smiselno
podobno kot koroški zakon. Med splošnimi določbami je v točki 3
drugega odstavka 1. člena navedeno, da je namen zakona varčno
ravnanje z zemljišči in da ima pri prometu z zemljišči ustanovitev
glavnega bivališča in pokrivanje potreb, ki so v gospodarskem in
javnem interesu prednost pred drugimi vrstami uporabe zemljišča.
To velja za vse subjekte v pravnem prometu. Omejitve za tujce
so smiselno enake kot pri koroškem zakonu in je pridobitev
lastninske pravice na nepremičninah povezana z obveznim
dovoljenjem pristojnega upravnega organa.

Ne glede na državljanstvo je potrebno pridobiti dovoljenje za
pridobitev lastninske pravice na gradbenih zemljiščih in za
ustanovitev počitniškega bivališča.
Posebej je promet z zemljišči, pri katerem so udeleženi tujci,
urejen v V. poglavju koroškega zakona. Dovoljenje pristojnega
upravnega organa je potrebno za pridobitev lastninske
pravice, najem daljši od treh let in določenih služnostnih pravic.
Dovoljenje za pridobitev lastninske pravice se izda tujcu, če naj bi
nepremičnina zgrajena na zemljišču služila za glavno bivališče,
za opravljanje gospodarske dejavnosti in le Izjemoma za
počitniško bivališče pod pogojem, da je imel pridobitelj pred
pridobitvijo lastninske pravice neprekinjeno najmanj pet let svoje
glavno bivališče v Avstriji. Dovoljenje se tujcu ne sme Izdati,
če je nameravana uporaba v nasprotju s prostorskim načrtom o
namembnosti površin.

Smiselno enaka ureditev velja po zakonu, s katerim se ureja
promet z zemljišči na Štajerskem (1.1993) s tem, daje v 26. členu
posebej določeno, da dovoljenje za tujca ni potrebno, če to izhaja
iz meddržavnih pogodb.
Smiselno enake določbe vsebuje Zakon o prometu z zemljišči
Zvezne dežele Vorarlberg.

S posebnim predpisom z dne 24.01.1995 je bil določen poimenski
seznam katastrskih občin v katerih je dovoljenje za pridobitev
lastninske pravice obvezno.

Ministrstvo za pravosodje RS
Ljubljana, 15.7.1998

Zakon o prometu z zemljišči v Zvezni deželi Salzburg (I. 1993)

BELGIJA

kategoriji oseb velja za pridobivanje nepremičnega premoženja
enaka ureditev.

Po belgijskem pravu tujci niso podvrženi nobenim posebnim
pogojem pri pridobivanju nepremičnega premoženja.

Ministrstvo za pravosodje RS
Ljubljana, 15.7.1998

Za državljane in za tujce se uporabijo enaki predpisi, za obe

VELIKA BRITANIJA
V Veliki Britaniji ne veljajo za tujce nobene omejitve za nakup
premoženja.

poročevalec, št. 62
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LUKSEMBURG
Pogoji za pridobivanje nepremičnega premoženja v Luksemburgu
so enaki tako za domače državljanje kot za tujce.

Ministrstvo za pravosodje RS
Ljubljana, 15.7.1998

LITVA

3. za izkoriščanje zgradb in strojne opreme za neposredno
dejavnost.

V skladu s členom 608 Civilnega zakonika imajo tujci enako pravno
sposobnost kot državljani Republike Litve.

Ustavni zakon določa pravila pogoje in omejitve za pridobivanje
nepremičnin s strani domačih in tujih oseb. Domače in tuje osebe
imajo pravico pridobivati nekmetijska zemljišča.

Po 47. členu Ustave lahko tujec pridobi lastninsko pravico na
nekmetijskem zemljišču:

Tujci potrebujejo za pridobitev nekmetijskega zemljišča dovoljenje,
ki se jim izda na podlagi prošnje, ki jo je potrebno nasloviti na
Vlado Republike Litve.

1. za izvrševanje gospodarske dejavnosti na območju Republike
Litve,
2. če pridobitev lastninske pravice odgovarja kriterijem evropske
in trans-atlantske integracije, ki so določeni s strani Republike
Litve,

Ministrstvo za pravosodje RS
Ljubljana, 15.7.1998

nepremičnine:

LATVIJA

• v bližini državnih meja,
• na zaščitenih obalnih območjih,
• namenjene kmetijstvu in gozdarstvu v skladu z občinskim
prostorskim načrtom.

V načelu lahko tujci kupujejo nepremičnine.
Za nakup nepremičnine je potrebno dovoljenje lokalnega
upravnega organa, ki mora o prošnji tuje osebe odločiti v 20
dneh.

Ministrstvo za pravosodje RS
Ljubljana, 15.7.1998

Dovoljenje za nakup nepremičnine se tujcu zavrne, če gre za
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kupujejo zemljišče izključno za industrijske namene,
c) tisti, za katere Zemljišča komisija potrdi, da ne kupujejo več
kot 2 ha za zasebne bivalne namene in
c) samozaposlene osebe v smislu Rimske pogodbe za
opravljanje dejavnosti.

IRSKA
Promet z zemljišči ureja zakon o zemljiščih iz leta 1965. Vladna
kmetijska komisija je pristojna, da za t.i. "nekvalificirane osebe",
to je tuje fizične osebe in domače in tuje družbe izdaja pisna
soglasja za pridobitev zemljišč.

Zahtevku za pridobitev soglasja Zemljiške komisije je praviloma
potrebno priložiti kupoprodajno pogodbo za zemljišče. Vendar pa,
če obstajajo dokazi o verjetnosti sklenitve pogodbe med
prodajalcem in kupcem bo Zemljiška komisija pripravljena bona
fide (pošteno, v dobri veri) obravnavati tudi vloge pred sklenitvijo
pogodbe.

Sistem soglasij in posebnega položaja tujcev ni predviden za
zemljišča na mestnih območjih.
Izjeme veljajo za naslednje kategorije, ki ne potrebujejo pisnega
soglasja:
a) tisti, ki so imeli stalno bivališče na Irskem 7 let ali več (to ne
velja za podjetja),
b) tisti, za katere minister za industrijo in energetiko potrdi, da

Ministrstvo za pravosodje RS
Ljubljana, 15.7.1998

in morski državni meji, ki so taksativno našteta v prilogi zakona.
Za posege na teh zemljiščih je vedno potrebno pridobiti
predhodno dovoljenje vojaških oblasti. Po izrecnem določilu 5.
člena zakona mora vojaška oblast izvajati neprestani nadzor nad
nepremičninami, ki so predmet tega zakona. Zemljiški registri so
dolžni javiti vojaškim oblastem vse akte prenosa lastnine ter akte,
s katerimi se ustanavljajo druge stvarne pravice na nepremičninah
(užitek, pravica uporabe, stanovanjska pravica itd.)

ITALIJA
Stvarne pravice tujih fizičnih in pravnih oseb so urejene splošno
v Civilnem zakoniku in v nekaterih posebnih zakonih.
Civilni zakonik (Codice civile) v 16. členu določa, da uživa tujec
enake civilne pravice kot pripadajo državljanu Italije, pod
pogojem vzajemnosti in skladno z določili posebnih zakonov.
To določilo velja izrecno tudi za tuje pravne osebe.

Zakon št. 1095 z dne, 3.06.1935 (Ur.l. št. 154/1935) vsebuje
predpise o prenosu lastnine na nepremičnem premoženju, ki se
nahaja v pokrajinah ob kopenski državni meji. Ta zakon je bil
dopolnjen s spremembo št. 2207 z dne, 22.12.1939 (Ur.l. št. 53/
1940). Zakon v prvem odstavku določa, da je za vse akte popolne
ali delne odtujitve nepremičnin, ki se nahajajo v pokrajinah ob
kopenski državni meji, potrebno dovoljenje prefekta pokra|ine.
Pravni posli in drugi akti, ki nimajo tega dovoljenja, so neveljavni.
Že omenjena določba je bila dopolnjena z naslednjim: "Vsi akti
popolne ali delne odtujitve nepremičnin, ki se nahahajo v pokrajinah
ob kopenski državni meji, morajo biti predhodno odobreni s strani
prefekta omenjene pokrajine. - Dovoljenje je potrebno tudi pri
dodelitvi nepremičnin, do katere pride pri prodaji v izvršilnem
postopku. - Zavrnitve prošnje ni potrebno obrazložiti."

Omejitve prometa z nepremičninami za tujce (fizične in pravne
osebe) urejajo zakoni, ki se nanašajo na vojaške služnosti, vojaško
pomembna območja in obmejna območja.
Vojaške služnosti ureja zakon št. 898 z dne, 24.12.1976 (Ur.l. št.
8/77) s spremembo tega zakona št. 104 z dne, 2.05.1950 (Ur.l. št.
105/90). Osnovno izhodišče tega zakona je, da je za razpolaganje
z nepremičninami na območju vojaško pomembnmih občin, ki so
v prilogi zakona taksativno navedene, vedno potrebno pridobiti
dovoljenje območnega poveljnika. Dovoljenje je potrebno tako za
domače kot za tuje subjekte.
Omejitve na vojaško pomembnih območjih ureja zakon št.
886 z dne, 1.06.1931 (Ur.l. št. 164/1931) o pravni ureditvi lastnine
na nepremičninah na vojaško pomembnih območjih. Omejitvam so podvržena vsa zemljišča na takih območjih ob kopenski
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Ministrstvo za pravosodje
Ljubljana, 15.7.1998

16

26. oktober 1998

HRVAŠKA

lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah le po
predhodnem soglasju ministra za izseljenstvo in ministra za
pravosodje

Temeljna izhodišča ureditve lastninske pravice so vsebovana v
Ustavi Republike Hrvaške (Narodne novine št. 56/90), ki v 48.
členu med drugim določa, da tuje osebe lahko pridobivajo
lastninsko pravico pod pogoji, ki jih določa zakon. Izrecno je
zagotovljena pravica do dedovanja.

Vsa zgoraj navedena soglasja se ne štejejo za upravne akte.
Posebej so opredeljene nepremičnine na t.i. izključenem področju (358. člen). To so nepremičnine, ki ležijo na področju, ki je
zaradi zaščite interesov in varnosti Hrvaške, z zakonom
proglašeno za izključeno območje. Omenjeni zakon ne obstaja.
Slovenskim diplomatskim predstavnikom je bilo pojasnjeno, da je
ta člen vgrajen v hrvaško zakonodajo z namenom zaščite, vendar
ta področja niso izrecno navedena v nobenem pravnem aktu,
prav tako do sedaj ni bilo mogoče ugotoviti prakse za take primere.
Glede na to tujci ne morejo imeti lastninske pravice na nepremičninah na teh območjih. V kolikor bi tujec pridobil lastninsko pravico
na takem območju, mu ta po zakonu samem preneha, opravičen
pa je do nadomestila po predpisih o razlastitvi. To velja tudi za
primer pridobitve lastninske pravice na podlagi dedovanja.

Lastninsko pravico tujcev ureja "Zakon o vlastništvu i drugim
stvarnim pravima" (Narodne novine RH št. 91/96). V poglavju o
stvarnih pravicah tujih oseb v členih 354 do 358 določa pogoje
pod katerimi tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na
nepremičninah. Po 356. členu lahko tuje fizične in pravne osebe
pod pogojem vzajemnosti pridobivajo na podlagi dedovanja
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Hrvaške. Tuje
fizične in pravne osebe lahko, če z zakonom ni drugače določeno,
pod pogojem vzajemnosti, pridobivajo lastninsko pravico na
nepremičninah na območju Hrvaške, če da za to soglasje minister za zunanje zadeve po predhodnem soglasju ministra
za pravosodje.

Ministrstvo za pravosodje RS
Ljubljana, 15.7.1998

Posebna ureditev velja za osebe brez državljanstva, ki so
izseljenci s področja bivše SFRJ in njihovi potomci. Te osebe

ČEŠKA

lastninsko pravico na nepremičninah v naslednjih primerih:

Vprašanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah ureja
Zunanjetrgovinski zakon z dne, 26.09.1995.

a) z dedovanjem,
b) za potrebe diplomatskih predstavništev na podlagi
vzajemnosti,
c) za skupno premoženje zakoncev od katerih je eden nerezident
ali če nerezident pridobi lastnino od zakonskega partnerja,
staršev ali starih staršev,
d) v primeru zamenjave nepremičnin na območju Češke,
e) v primeru predkupne pravice oz. prednosti pri skupni lastnini,
f) v primeru, da nerezident zgradi stavbo na lastnem zemljišču,
g) v nekaterih drugih primerih po posebnih predpisih.

V njem so delno upoštevane določbe prejšnjega zakona iz 1.1990
in 1992, ki je kot tuje osebe, ki lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah navedel naslednje:
• fizične osebe s stalnim prebivališčem;
• fizične osebe, ki lahko dokažejo češko družinsko vez in imajo
dovoljenje za stalno bivanje;
• rezidenti, ki so poleg fizičnih oseb s stalnim bivališčem tudi
pravne osebe s sedežem na območju Češke.

Ministrstvo za pravosodje RS
Ljubljana. 15.7.1998

Po par. 17 zgoraj citiranega zakona lahko pridobijo nerezidenti
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d) za nakup novozgrajenega stanovanja ali hiže oziroma takega
objekta, ki je v gradnji,
e) za2 nakup zemljiške parcele v površini največ približno 4000
m , vendar izključno za izgradnjo hiše za lastne potrebe kupca,
f) za nakup zemljišča za gradnjo objektov za pisarne oziroma
za nakup takih na novo zgrajenih objektov oziroma objektov v
gradnji; dovoljenje natančno določa obseg premoženja.

CIPER
Pravice tujcev v zvezi z nakupom nepremičnin ureja Zakon o
pridobivanju nepremičninskega premoženja s strani tujcev.
Temeljno načelo tega zakona je, da je za vsako pridobitev
nepremičnine s strani tujca potrebno dovoljenje Vlade Republike
Ciper.
Dovoljenje se izda v naslednjih primerih:

Dovoljenje vlade je vedno izdano za nakup nepremičnega
premoženja za določen name, in pridobljene nepremičnine ni
mogoče uporabiti za drug namen.

a) za nakup hiše za osebno rabo in
pripadajočega zemljišča v
površini največ približno 4000 m2,
b) za prostore potrebne za izvrševanje poklicne ali trgovske
dejavnosti,
c) za industrijske objekte, če vlada presodi, da je to koristno za
ciprsko gospodarstvo,

Ministrstvo za pravosodje RS
Ljubljana, 15.7.1998

nakupa. Postopek je netransparenten, kriteriji za izdajo dovoljenj
niso določeni in traja 3 do 6 mesecev.

MADŽARSKA
Tujci imajo v načelu enake možnosti za pridobivanje nepremičnin,
kot domače osebe. Veljavna ureditev je liberalna, kadar gre za
poslopja in stanovanja ter restriktivna, kadar gre za kmetijska
zemljišča.

Lastninska pravica na kmetijskih zemljiščih
Zakon o zemljiščih iz leta 1994 izrecno prepoveduje domačim in
tujim pravnim osebam nakup zemljišč. Indirektno veljata prepoved
tudi za fizične osebe.

Madžarska pravna ureditev stvarnih pravic tujcev se deli na:
~ • ureditev pravic tujcev na zgradbah, stanovanjih in nekmetijskih
zemljiščih ter
• ureditev pravic tujcec do nakupa, rabe in najema kmetijskih
zemljišč.

Madžarska postopoma liberalizira svojo ureditev. Zadnji predpis,
ki ureja to področje je vladna uredva št. 7/1996 z dne 18.1.1996
o pridobivanju nepremičnin s strani tujcev. Uredba se nanaša le
na zemljiča, ki niso t.i. "orna zemljišča" ali zemljišča na področju
naravnih rezervatov. V splošnem veja, da se dovoljenje za
pridobitev nepremičnine, ki spada v okvir navedene vladne uredbe
izda, če ni ovir, ki bi zadevale poseben državni ali drug javni
interes.

Lastninska pravica na zgradbah, stanovanjih In nekmetijskih
zeml|l$člh
• Nepremičnine namenjene za opravljanje gospodarske
dejavnosti:

Poleg izpolnjenega zgoraj navedenega splošnega pogoja mora
biti za izdajo dovoljenja izpolnjen še eden od naslednjih pogojev:

Tuje fizične in pravne osebe, ki opravljajo ali nameravajo opravljati
določeno gospodarsko dejavnost na Madžarskem, uživajo enake
pravice kot domače osebe. Tujci lahko prosto kupujejo zgradbe in
stanovanja brez kakršnihkoli predhodnh dovoljenj ali omejitev
površine prostorov. Za nakup pripadajočega zemljišča mora tujec
pridobiti dovoljenje lokalnih oblasti. Prvotno je zakon zahteval še
predhodno dovoljenje Ministrstva za finance, vendar je vlada
koncem leta 1994 sprejela poseben dekret, s katerim je pravila
liberalizirala.

• da ima tujec dovoljenje za bivanje (immigration permit),
• da je tujec pridobil lastninsko pravico na podlagi večkrat
spremenjenega zakonskega odloka iz leta 1976 o podržavljanju
(Law-Decree on Expropriation),
• da tujec zamenjuje njemu že lastno nepremičnino na
Madžarskem za drugo nepremičnino na Madžarskem.
• da je namen pridobitve nepremičnine ustanovitev skupne
lastnine,
• da tujec pridobi nepremičnino na podlagi darila, pri čemer je
darilna pogodba možna le v krogu najožjih sorodnikov,
• da je tujec stalno bival na Madžarskem najmanj zadnjih 5 let.

• Nepremičnine za osebno rabo:
V primeru, če namerava tuja oseba kupiti stanovanje ali zgradbo
za osebno rabo (npr. počitniško hišo ali stanovanje), mora
predhodno dobiti dovoljenje lokalnih oblasti. Postopek za izdajo
dovoljenj ni enotno določen z zakonom ali podzakonskim aktom,
ampak imajo lokalne oblasti diskrecijsko pravico za odobritev
poročevalec, št. 62

Pri ugotavljanju, ali nakup nepremičnine ovira lokalni interes, je
treba na župana, ki je pristojen po kraju, kjer nepremičnina leži,
nasloviti vlogo za izjavo o tem.
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• dokument, ki dokazuje državljanstvo tujca,
• izvod pogodbe o nakupu nepremičnine,
• kopijo zemljiškoknjižnega potrdila o lastništvu, potrdilo pa ne
sme biti starejše od treh mesecev,
• v primeru nakupa skupaj z bremeni (onerous asguisition), ali
zamenjave nepremičnine, listine, ki dokazujejo nakupno ceno
in vsako morebitno razliko v vrednosti,
• izjavo župana,
• v primeru darilne pogodbe, dokazilo o sorodstveni zvezi med
pogodbenimi strankami.

Dovoljenje je mogoče zavrniti, če med Madžarsko in državo tujca
ne obstoji vzajemnost. Izjavo o neobstoju vzajemnosti oziroma o
njenem obstoju izda Ministrstvo za zunanje zadeve, ki se sklicuje
na obstoj mednarodne pogodbe ali vzajemnosti.
Dovoljenje se zavrne, če nakup nepremičnine s strani tujca, po
izjavi župana ovira lokalne interese.
V postopku za pridobitev lastništva nepremičnine pod spomeniškim
varstvom, ali nepremičnine, ki ima naravo spomeniškega varstva,
ali je zaščitena kot arheološki ali zgodovinski spomenik, kakor
tudi grajenih objektov v naravnih rezervatih, mora organ, ki je
pristojen za posamezno vrsto zaščite, sodelovati kot strokovni
organ.

Enaka pravila se uporabljajo tudi za nakup nepremičnin za
diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne
organizacije.

Osebe, ki so po deviznih predpisih označene kot domače, lahko
darujejo nepremičnino tujcem samo v krogu svojega ožjega
sorodstva.

Ministrstvo za pravosodje RS
Ljubljana, 15.7.1998

Vlogo za pridobitev dovoljenja je treba predložiti vodji urada lokalne
oblasti, ki je pristojen po kraju, kjer nepremičnina leži. Vlogi je
treba priložiti:

Pogodbe o dolgoročnem najemu nepremičnin, za katere se
ugotovi, da so bile sklenjene zato, da bi se z njimi obšlo zakon, so
neveljavne (opomba: po danskem in sploh skandinavskem pravu
ni natančne razmejitve med pojmoma ničnosti in neveljavnosti
pravnega posla).

DANSKA
Pravice tujcev na zemljiščih in drugih nepremičninah urejajo:
• Zakon o pridobitvi lastnine nepremičnin (št. 344 z dne,
23.12.1959, sprememba št. 129 z dne, 13.04.1962, sprememba
št. 593 z dne, 20.12.1972, sprememba št. 549 z dne, 17.10.1973,
sprememba z dne, 21.12.1994);
• Zakon o počitniških hišicah in kampiranju itd. (št. 689 z dne,
28.12.1984, sprememba št. 190 z dne, 15.05.1985, sprememba
št. 192 z dne, 29.03.1989);
• Zakon o kmetijskih zemljiščih in drugih nepremičninah
namenjenih kmetijstvu (št. 504 z dne, 17.07.1989, sprememba
št. 138 z dne, 7.03.1990, sprememba št. 1106 z dne, 22.12.1993,
sprememba št. 436 z dne, 1.06.1994).

Zakon o počitniških hišicah in kampiranju Itd.
Temeljno načelo zakona je, da se počitniške hišice, počitniška
stanovanja in prostori za kampiranje oddajajo le v najem. V najem
jih lahko oddajajo lastniki nepremičnin na območjih, ki so kot taka
določena s predpisom ministra za okolje.
Najem stanovanja za celoletno bivanje, za katerega veljajo milejši
predpisi, je vezan na opravljanje dejavnosti.

Zakon o pridobitvi lastnine nepremičnin

Sprememba zakona o pridobitvi lastnine nepremičnin za
določene državljanje In družbe Evropske skupnosti

Po tem zakonu so tujci:
• osebe brez stalnega bivališča na Danskem, ki tudi prej niso
živele na Danskem najmanj pet let; te lahko pridobijo pravico do
nepremičnin le z dovoljenjem pravosodnega ministra;
• družbe, združenja in druge pravne osebe, ki nimajo sedeža na
Danskem, vključno s tujimi oblastnimi organi, vse te morajo
pridobiti enako dovoljenje.

Po vstopu Danske v Evropsko skupnost je bil sprejet predpis, da
ne potrebujejo dovoljenja ministra za pravosodje osebe, ki nimajo
bivališča ali sedeža na Danskem in tudi prej niso imeli tam bivališča
v trajanju najmanj petih let, in sicer:
• delojemalci, ki so državljani ene od članic ES in so na Danskem
zaposleni ali imajo dovoljenje EU za bivanje;
• državljani EU, ki so ustanovili ali želijo ustanoviti podjetje za
opravljanje samostojne dejavnosti na Danskem;
• državljani EU, ki živijo v drugi državi članici in so ustanovili ali
želijo ustanoviti zastopstvo ali podružnice na Danskem, ali ki
želijo tu opravljati storitve;
• pravne osebe morajo imeti bodisi centralno ali glavno dejavnost

Postopek poteka tako, da tujec najprej sklene pravni posel in nato
zaprosi za dovoljenje pravosodnega ministra. Če je izdaja dovoljenja
zavrnjena, ali je potekel zakoniti šestmesečni rok za vložitev
prošnje, je tujec dolžan nepremičnino prodati v roku, ki ni krajši
od šestih mesecev in ne daljši od enega leta.

26. oktober 1998
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danske državljanje in tujce iz držav članic EU so v pretežni meri
usklajeni.

v EU bodisi imeti tam sedež, v tem primeru mora biti dejavnost
družbe dejansko in trajno povezana z gospodarstvom v eni
državni članici.

Razlika je med ureditvijo za kmetijska posestva do 30 ha oz. nad
30 ha, posebej pa je določen tudi maksimum 70 ha, pri čemer se
komulativno upošteva površina, ki je v lasti pridobitelja, njegovega
zakonca ali njegovih otrok, mlajših od 18 let, na Danskem in v
tujini. Posebej natančno je določena zahtevana izobrazba in so
opredeljeni pogoji, kaj se šteje za glavno bivališče.

O izpolnjevanju pogojev predloži zainteresirana oseba pisno
izjavo.
Zakon o kmetijskih zemljiščih in posestvih

Ministrstvo za pravosodje
Ljubljana, 15.7.1998

Pogoji za pridobivanje in uporabo kmetijskih zemljišč in drugih
nepremičnin za kmetijsko dejavnost so različno urejeni za danske
državljanje, tujce iz držav članic EU in druge tujce. Pogoji za

Pokrajinska agencija za varstvo okolja. Praviloma se dovoljenje
izda. Dovoljenje se lahko odkloni v primeru pretiranega
povpraševanja po nepremičninah za počitniške namene s strani
tujcev, zaradi katerega bi prišlo do nenormalnega zvišanja cen
na trgu nepremičnin.

FINSKA
Večina omejitev v zvezi z nakupom (pridobivanjem) nepremičnega
premoženja je bila odpravljena v zvezi s pridružitvijo Finske
Evropskemu gospodarskemu prostoru.
Veljavne omejitve za nakup nepremičnin s strani tujcev veljajo
samo na določenih območjih, ki so posebnega pomena za varnost
države ali za obrambo (npr. območja mejne kontrole).

Ministrstvo za okolje je pristojno za nadzor nad pridobitvami
(nakupi) nepremičnin s strani tujcev. V kolikor bi prišlo do znatnega
povečanja pridobitev (nakupov) nepremičnin s strani tujcev in bi
torej lahko imelo dolgoročne posledice na ekonomskem, socialnem
ali okoljevarstvenem področju, zakon dovoljuje uvedbo dodatnih
pogojev s posebnim predpisom.

Posebna določila veljajo za nakup nepremičnin za počitniška
' stanovanja. Pogoje ureja Zakon o nadzoru pridobivanja (nakupa)
lastninske pravice na nepremičninah s strani tujcev, št. 1613 z
dne 30.12.1992. Nerezident, to je oseba, ki ima stalno bivališče v
tujini, potrebuje za nakup počitniškega stanovanja oziroma
nepremičnine, posebno dovoljenje. Dovoljenje izda pristojna

Ministrstvo za pravosodje RS
Ljubljana, 15.7.1998

■Mb epe

organa (par. 86 Uvodnega zakona). Določilo par. 88 Uvodnega
zakona se nanaša na pravice do pridobivanja zemljišč za vse
tujce. Za vse velja sistem dovoljenj pristojnih državnih organov.

NEMČIJA
Stvarno pravna razmerja ureja Državljanski zakonik z dne,
18.08.1896 s spremembami in dopolnitvami. Temeljna določila
glede pravic tujcev pri pridobivanju nepremičnin vsebuje Uvodni
zakon k citiranemu zakoniku s spremembami in dopolnitvami.

Določene izjeme od splošnega pravila določa zakon z dne,
2.04.1964, ki se nanaša na državljane in družbe članic Evropske
gospodarske skupnosti.

Formalno pravno so tuje pravne osebe pri pridobivanju pravic na
nepremičninah vezane na omejitve, ki jih določajo deželni predpisi.
Ti predpisi omejujejo pravice tujih pravnih oseb oz. pogojujejo
pridobivanje takih pravic z dovoljenjem pristojnega državnega
poročevalec, št. 62

Po par. 23 Državljanskega zakonika potrebujejo tuja združenja, ki
nimajo sedeža v eni od zveznih dežel, za pridobitev pravne
sposobnosti, poseben sklep Zveznega ministra za notranje
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Omejitve pri prometu z nepremičninami in pridobivanju nepremičnin
za posamezne namene so urejene z deželnimi in občinskimi
predpisi, ki vežejo posamezne omejitve na trajanje stalnega
bivanja, stalno zaposlitev, določila prostorskih aktov o
namembnosti zemljišč (npr. stanovanjska območja, industrijska
območja, turistična območja, naravni parki ipd.).

zadeve, če s posebnim zveznim predpisom ni drugače določeno.
V praksi, ki je potrjena tudi s pojasnilom pridobljenim od Zveznega
ministrstva za pravosodje Nemčije, so pri pridobivanju lastninskih
pravic na nepremičninah tujci docela izenačeni z nemškimi
državljani, kar pomeni, da v Nemčiji ni samo prost promet z
nepremičninami, ampak morajo tujci tudi pri izvedbi vseh poslov
v zvezi s tem (vpis v zemljiško knjigo, davčne obveznosti)
postopati v skladu z isto zakonodajo kot nemški državljani.

Ministrstvo za pravosodje
Ljubljana, 15.7.1998

Posebni predpisi veljajo za pridobitev dovoljenja za počitniška
bivališča za osebe, ki živijo v tujini. Ti predpisi se uporabljajo
neodvisno od državljanstva osebe.

NORVEŠKA
V norveški zakonodaji ni posebnih predpisov za odplačno
pridobivanje (nakup) premoženja s strani tujcev.

Ministrstvo za pravosodje RS
Ljubljana, 15.7.1998

Posebni postopki veljajo za tuje investitorje v primerih, ko gre za
nakupe, ki se nanašajo na norveško industrijo. To velja za
pridobivanje deleža družbe ali lastnine.

• če je tujec pridobil podedovane nepremičnine po osebi, ki je bila
lastnik ali trajni uporabnik najmanj pet let,
• če tuje pravne osebe s sedežem na Poljskem (in trgovinske
firme z nad 50 % tujega kapitala) pridobijo nezazidana mestna
zemljišča do površine 0.4 ha.

POLJSKA
Nakup nepremičnin s strani tujcev je urejen z Zakonom o
pridobivanju nepremičnin s strani tujcev iz 1.1920, ki je bil dopolnjen
v I. 1933, 1988, 1990, 1993 in 1994. Zadnja dopolnitev, ki jo je
sprejel poljski Sejm 29.03.1996 predstavlja poenostavitev
postopka in nadaljnjo liberalizacijo pri nakupu nepremičnin, vendar
pa ohranja določene omejitve.

Vlada lahko, upoštevajoč potrebe po mednarodnem sodelovanju
ter izhajajoč iz načela vzajemnosti, izda podzakonski akt, s
katerim omogoči tujcem brez posebnega dovoljenja nakup
nezazidanih zemljišč v površini do največ 1.2 ha v mestih in do 3
ha na vasi.

Promet z nepremičninami, pri katerem so udeležene tuje osebe,
je urejen s sistemom dovoljenj. Za celoten postopek Izdajanja
dovol|enj in ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za pridobivanje
nepremičnin s strani tujcev je pristojno Ministrstvo za notranje
zadeve.

Zakon vsebuje vrsto varoval, ki tujcem omejujejo možnost
pridobivanja nepremičnin, ko gre za presojo, da je ogrožena
obrambna moč države, njena varnost, Javni red, ali širši
Interes države.

Tujci so fizične osebe, ki nimajo poljskega državljanstva, pravne
osebe, ki imajo sedež v tujini in pravne osebe, ki imajo sedež na
Poljskem z več kot 50 % tujega kapitala. Navedene osebe
potrebujejo za pridobitev nepremičnin dovoljenje Ministrstva za
notranje zadeve

Omejitve se nanašajo tudi na obmejna območja ter na kmetijska
zemljišča večja od 1 ha.
V postopku izdajanja dovoljenja za pridobivanja nepremičnin mora
Ministrstvo za notranje zadeve pridobiti soglasje Ministrstva za
obrambo in v določenih primerih Ministrstva za kmetijstvo In
prehrano. V primeru izdaje negativne odločbe Ministrstvu za
notranje zadeve take odločbe ni potrebno obrazložiti, v kolikor
gre za presojo, da je ogrožena obrambna moč države ali njena
varnost.

Dovoljenja pa nI potrebno pridobiti v naslednjih primerih:
• za pridobitev stanovanja,
• za pridobitev nepremičnin, če tujci stanujejo na Poljskem najmanj
pet let od dneva pridobitve dovoljenja za stalno bivanje,
• za pridobitev nepremičnin, če so tujci poročeni s poljskim
državljanom in če živijo na Poljskem najmanj dve leti od dneva
pridobitve dovoljenja za stalno bivanje in bo nepremičnina skupna
last obeh zakoncev,
26. oktober 1998
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Ljubljana, 15.7.1998
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PORTUGALSKA

ali imajo na Portugalskem stalno prebivališče ali ne.

Po portugalski zakonodaji o pridobivanju nepremičnin ni v načelu
nobenih posebnih omejitev ali zahtev, ki bi se nanašale izrecno
na tujce.

Posebni pogoji so lahko določeni samo z mednarodno pogodbo
ali pa izhajajo iz dogovorjene vzajemnosti z določeno državo.
Enakopravnost portugalskih državljanov in tujcev pri pridobivanju
nepremičnin temelji na 15. členu Ustave in 14. členu portugalskega
Civilnega zakonika.

Kupoprodajna pogodba za nepremičnine mora biti sklenjena v
obliki notarskega akta. Za sklenitev pogodbe je pogosto (vendar
ne vedno tudi obvezno) potrebno predhodno soglasje oziroma
dovoljenje ("obljuba") za pridobitev nepremičnine. Glede na to, da
za posamezne vrste nepremičnin veljajo različni pogoji, je splošno
priporočljivo, da se pogodbe pripravljajo in sklepajo v sodelovanju
z odvetnikom.

Za posamezna območja, kjer ležijo nepremičnine, ali za
posamezne nepremičnine, so lahko določene omejitve, vendar
te veljajo enako za vse subjekte, ne glede nato, ali so portugalski
državljani ali tujci.
Ministrstvo za pravosodje RS
Ljubljana, 15.7.1998

Načelno imajo tujci pravico pridobiti nepremičnine, ne glede na to,

ŠPANIJA

- tuje naložbe v nepremičnine so svobodne, brez predhodnega
upravnega preverjanja, razen ko gre za določbe nacionalne
zakonodaje, ki opredeljujejo omejitve iz strateških razlogov ali
razlogov obrambe države;
- predhodno upravno preverjanje je ovezno za:
- naložbe s ciljem nakupa nepremičnin v skupni vrednosti nad
500.000 pezet;
- naložbe v nepremičnine, ki neodvisno od svoje vrednosti,
prihajajo iz držav, v katerih davčni sistem daje tujemu kapitalu
možnost, da se izogne plačevanju davkov.

Pogoje glede nakupa in prodaje nepremičnin s strani tujcev določa
Kraljevi odlok z dne 2. julija 1992, št. 671, ki v svojem IV. poglavju
določa režim vlaganj v nepremičnine.
1. Za tujo naložbo v nepremičnine se štejejo:
- nakup-pridobitev nepremičnin in drugih stvarnih pravic na
nepremičnem premoženju, ki se nahajajo v Španiji, s stran
nerezidenčnih fizičnih in pravnih oseb;
- časovni zakup deležev na nepremičninah s strani nerezidenčnih
vlagateljev;
- nakup-pridobitev nepremičnin s strani nerezidenčnih vlagateljev,
ki ima značaj delodajalske dejavnosti, za katerega veljajo še
posebne določbe, ki urejajo direktna tuja vlaganja.

Donos od naložb v nepremičnine se obravnava kot renta, ki je
svobodno prenosljiva v tujino.
Ministrstvo za pravosodje RS
Ljubljana, 15.7.1998

2. Režim nakupa-pridobitve:

ŠVEDSKA

pri fizični osebi je stalno bivališče.Ta pogoj mora biti izpolnjen tako
za švedske državljane kot za tujce. Tudi švedski državljan, ki
nima stalnega bivališča na Švedskem potrebuje posebno dovoljenje. Dovoljenje za pridobitev lastninske pravice ni potrebno, če:

Na Švedskem je v veljavi Zakon o pogojih za pridobivanje
lastninske pravice tujcev na nepremičninah z dne 10.12.1992.
Posebne predpise vsebuje tudi Zakon o pridobivanju lastninske
pravice na zemljiščih iz leta 1979, ki se nanaša na kmetijska
zemljišča.

• ima pridobitelj stalno bivališče na Švedskem,
• je pridobitelj imel v preteklosti stalno bivališče na Švedskem
najmanj 5 let,
• je pridobitelj poročen z osebo, ki ne potrebuje dovoljenja v skladu
z gornjima dvema alineama,
• je pridobitelj poročen z odsvojiteljem premoženja,
• je pridobitelj sam ali skupaj z zakoncem premoženje pridobil na
podlagi dedovanja,
• je pridobitelj švedska pravna oseba.

Pogoji za pridobivanje nepremičnin s strani tujcev so različni glede
na naravo nepremičnine.
Za manjšo stanovanjsko enoto oziroma hišo, za kar se šteje
eno ali dvostanovanjska hiša, ki je namenjena za stalno
prebivanje, kakor tudi za kmetl|sko nepremičnino, mora tujec
pridobiti posebno dovoljenje, ki ga izda okrajni upravni organ.
Tako dovoljenje potrebuje fizična oseba, ki nima stalnega bivališča
na Švedskem, kakor tudi tuja pravna oseba. Odločilna okoliščina
poročevalec, št. 62

Posebno dovoljenje za pridobitev lastninske pravice na
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nepremičninah, to je na manjših stanovanjskih enotah ali kmetijskih
nepremičninah tudi ni potrebno, če se nepremičnina pridobi na
podlagi delitve skupnega premoženja zakoncev, dedovanja ali na
dražbi.

Dovoljenje za nakup kmetijskih zemljišč in posestev se lahko
tujcu zavrne iz razlogov, ki so posebej navedeni v Zakonu o
pridobivanju zemljišč iz leta 1979. Poseben pogoj po tem zakonu
je na primer ta, da se mora pridobitelj za stalno naseliti na takem
kmetijskem zemljišču.

V primeru, da so nepremičnine namenjene za prosti čas, torej ko
gre za počitniške objekte, oziroma sekundarna prebivališča veljajo
drugačni pogoji. Dovoljenje za pridobive lastninske pravice se
lahko zavrne, če bi pridobitev lastninske pravice na nepremičninah
nasprotovala splošnim interesom, ali če se nepremičnina nahaja
na takem območju, da bi večje povpraševanje s strani tujcev
povzročilo nesorazmerno zvišanje cen na nepremičninskem trgu.

Potem, ko je Švedska postala članica Evropske skupnosti so za
državljane evropske skupnosti prenehale veljati omejitve pri
nakupu nepremičnega premoženja, razen omejitev za nepremičnine, ki so namenjene prostemu času, glede katerih so ostali
pogoji nespremenjeni.
Ministrstvo za pravosodje RS
Ljubljana, 15.7.1998

Posebni pogoji za pridobivanje nepremičnin za potrebe prostega
časa ne veljajo, če je na strani pridobitelja podana posebna
povezanost s Švedsko, kot na primer, če je pridobitelj že pred
sklenitvijo pogodbe 6-7 let bival na Švedskem približno po 1 mesec
na leto.

Med izjemami pri katerih nI potrebna pridobitev soglasja, so
med drugim navedene tuje države in mednarodne humanitarne
organizacije, ki kupujejo nepremičnino v javnem interesu, ki ga
Švica priznava, ali če gre za druge kupce in to terjajo višji interesi
Konfederaciji; pri tem površina ne sme biti večja od tiste, ki je
potrebna za namembnost nepremičnine.

ŠVICA
Stvarne pravice tujcev na nepremičninah ureja Zvezni zakon o
pridobivanju nepremičnin s strani oseb, ki imajo stalno bivališče v
tujini z dne, 16.12.1983. Nekatera podrobnejša določila vsebuje
Odredba o pridobivanju nepremičnin s strani oseb s stalnim
bivališčem v tujini z dne, 1.10.1984.

Dediči so izvzeti iz režima soglasja, kolikor gre za zakonite dediče
in druge dediče, posebej navedene v 7.členu. Vendar pa je v
8. členu določeno, da se dediču, ki je dolžan pridobiti soglasje,
sicer dovoli nakup nepremičnine, vendar se od njega zahteva,
da jo v roku dveh let proda.

Temeljno načelo je podreditev režimu soglasja za pravne posle
in druge načine pridobitve.
Za tujce se štejejo:
a) fizične osebe, ki nimajo pravice do stalnega bivališča v Švici,

Eno od načel švicarske ureditve je kvota soglasij, ki se določi
na zvezni ravni in potem še posebej na ravni kantonov. Predvideno
je, da v dveletnem obdobju maksimalno število soglasij ne sme
biti večje od 4000 enot.

b) pravne osebe ali družbe brez lastnosti pravne osebe, ki pa
imajo kupno moč in svoj statutarni ali dejanski sedež v tujini,
c) pravne osebe ali družbe brez lastnosti pravne osebe, ki pa
imajo kupno moč in svoj statutarni in dejanski sedež v Švici in v
katerih imajo prevladujoč položaj osebe iz tujine

V zgoraj citirani uredbi je natančneje določeno kdaj gre za bližino
vojaškega objekta, določena je največja neto bivalna površina
glavnega in sekundarnega bivališča, prav takoj je določeno, da je
kupec dolžan v roku dveh let prodati glavno ali sekundarno
bivališče, ki ga ne uporablja več s tem namenom. V prilogi uredbe
je za vsak kanton posebej navedeno največje možno število
soglasij. To število je konkretno z leti 1993 in 1994 znašalo 1420
enot.

d) fizične osebe, ki imajo pravico do stalnega bivališča v Švici kot
tudi pravne osebe ali družbe brez pravnih oseb, ki pa imajo kupno
moč in svoj sedež v Švici, kadar na račun oseb iz tujine kupujejo
neko nepremičnino.
Obveznost pridobitve soglasja velja vedno za fizične osebe s
tujim državljanstvom, ki nameravajo pridobiti nepremičnino v
bližini pomembnega vojaškega objekta.

26. oktober 1998
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IZVRŠEVANJU

PRORAČUNA

(ZIPRS-B)
- EPA 580 - II - skrajšani postopek

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE

in ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 3. odstavka
174. člena Poslovnika Državnega zbora.

poslanec Bogomir Špiletič
Ljubljana, 2. oktober 1998

Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona,
predlaga, da se predlog zakona v skladu s prvo alineo 204.a
člena poslovnika državnega zbora obravnava po skrajšanem
postopku.

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora RS
(Ur.l. št. 40/93 in 80/94) vlaga spodaj podpisani poslanec

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS, sporoča, da bo pri obravnavi predloga zakona na
sejah delovnih teles in Državnega zbora kot predlagatelj
sodeloval spodaj podpisani poslanec.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA

Bogomir Špiletič, l.r.

leta 1996 zadolžila za 47.000,000.000 tolarjev, leta 1997 že za
55.000,000.000 tolarjev, leta 1998 pa kar za 110.000,000.000
tolarjev!

I. UVOD
1. OCENA STANJA

Zaradi premajhnih investicij v stanovanjsko gradnjo in previsokih
obrestnih mer za najem bančnih stanovanjskih posojil se je v
zadnjih letih močno povečal pritisk na Stanovanjski sklad, saj želi
večina (mladih) družin rešiti stanovanjski problem na individualni
ravni in s pomočjo ugodnejših posojil Stanovanjskega sklada. Ker
Vlada še vedno ni pripravila nacionalnega stanovanjskega
programa za drugo obravnavo, je moč predvidevati, da bo ta
program pri sedanji hitrosti vladnih organov stopil v veljavo šele
čez nekaj let. To pomeni, da do takrat ne bo programa, ki bi
zavezal državo, da sama investira oziroma podpira investicije

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 5/96; v nadaljevanju: ZlPro) je zakon, ki podrobneje ureja
način izvrševanja proračuna Republike Slovenije. ZlPro opredeljuje
načela in postopke, potrebne za izvrševanje proračuna ter
upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, državnim
premoženjem in dolgovi.
Slovenska država se je v zadnjih letih čedalje hitreje zadolževala
za kritje odhodkov proračuna. Tako se je Slovenija v te namene
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pravnih oseb v stanovanjsko gradnjo, zato bodo še nekaj časa
sredstva, ki jih ponuja Stanovanjski sklad edina, ki bodo
državljanom omogočila, da si z najemom posojil s kolikor toliko
znosnimi obrestnimi merami sami rešujejo stanovanjski problem.
Doslej so bila sredstva, ki jih je ponujal Stanovanjski sklad mnogo
preskromna. Leta 1998 so znašala le 1.500,000.000 tolarjev, kar
je imelo za posledico, da velika večina prosilcev za posojilo ni
dobila niti tolarja.

70.000,000.000 toiarjev, kar pomeni do višine, ki je realno na isti
ravni, kot je znašala zadolžitev v letu 1997, še preden je prišlo do
astronomskega povečanja zadolžitve v letu 1998.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA IN RAZLOGI ZA
SPREJEM ZAKONA

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA

S predlaganim zakonom se omeji dodatno zadolževanje države
v letu 1999 za kritje proračunskih odhodkov do maksimalno

Poleg tega se z zakonom povečajo sredstva za dokapitalizacijo
Stanovanjskega sklada s 1.500,000.000 tolarjev v letu 1998 na
10.000,000.000 tolarjev v letu 1999 in sicer ne glede na znesek,
ki je za ta namen določen v proračunu za leto 1999.

Z uveljavitvijo zakona se bo omejilo zadolževanje Republike
Slovenije v letu 1999 za kritje proračunskih odhodkov na
70.000,000.000 tolarjev in povečale naložbe Republike Slovenije.

2. člen

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 5/96, 78/97 in 34/98, v nadaljnjem besedilu: zakon) se
drugi in tretji odstavek 78. člena nadomestita z novim drugim
odstavkom, ki se glasi:
"Sredstva za dokapitalizacijo stanovanjskega sklada se v letu
1999 zagotavljajo v višini 10.000,000.000 SIT, ne glede na znesek,
ki je v proračunu določen za ta namen."

Besedilo prvega odstavka 85. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"Za kritje odhodkov proračuna in odplačila dolga se Republika
Slovenija v letu 1999 lahko zadolži do višine 70.000,000.000
tolarjev."
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV
K1. Usnu;

K 2. členu:

Prvi člen zagotavlja 10.000,000.000 tolarjev za dokapitalizacijo
stanovanjskega sklada v letu 1999 in sicer, ne glede na znesek,
ki je v proračunu določen za ta namen.

V drugem členu se omeji zgornji znesek, do katerega se Republika
Slovenija v letu 1999 lahko zadolži za kritje odhodkov proračuna
in odplačila dolga na 70.000,000.000 tolarjev.
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odhodkov proračuna in odplačila dolga se Republika Slovenija v
letu 1998 lahko zadolži do višine 110.000,000.000 tolarjev.

IV. BESEDILA ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

V zadolžitev iz prejšnjega odstavka se ne šteje zadolžitev po
zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih
programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003
(Uradni list RS, št. 13/94), zadolžitev iz 48. člena tega zakona in
tudi ne prevzem dolga po zakonu o privatizaciji Slovenskih
železarn, d.d. (Uradni list RS, št. 13/98).

78. člen
Sredstva za graditev avtocest po 2. členu zakona o zagotovitvi
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93) se zagotavljajo v višini, določeni
z zakonom, ne glede na znesek, ki je v proračunu določen za ta
namen.

Ne glede na prvi odstavek tega člena, se lahko Republika Slovenija
v letu 1996 dodatno zadolži za nabavo poslovnih prostorov
diplomatsko-konzularnih predstavništev, rezidenc veleposlanikov
in šefov misij ter stanovanj generalnih konzulov, do višine
2.200,000.000 tolarjev. Posojila se lahko najamejo, če mesečna
anuiteta posameznega posojila ne preseže zneska mesečne
najemnine za navedene prostore.

Sredstva za graditev avtocest se v letu 1997 zagotavljajo skladno
z drugim odstavkom 75. člena tega zakona.
Sredstva za graditev avtocest se v letu 1998 zagotavljajo v višini
28.300,000.000 tolarjev.
85. člen

V zadolžitev iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi stanje
kratkoročne zadolžitve na dan 31. decembra tekočega leta

Za kritje odhodkov proračuna in odplačila dolga se Republika
Slovenija v letu 1996 lahko zadolži do višine 47 000,000.000
tolarjev, v letu 1997 pa do višine 55.000,000.000 tolarjev. Za kritje

V zadolžitev iz prvega odstavka tega člena se ne šteje izdaja
obveznic na podlagi 26. člena zakona o Slovenski razvojni družbi
in programu prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št. 39/97).

26. oktober 1998

27

poročevalec, št. 62

BELEŽKE

~

*

.

■■

'
i .

V. I--i

v:,.

f — _ JE A f A

—

28

Predlog zakona o

PRIVATIZACIJI

PREMOŽENJA

DRŽAVNEGA

(ZPDP)

- EPA 586 - II - prva obravnava

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE

- PREDLOG ZAKONA O PRIVATIZACIJI DRŽAVNEGA
PREMOŽENJA

poslanca
Bogomir Špiletič
dr. Jože Zagožen

in ga pošiljata v obravnavo in sprejem.
Predlagata, da predlog zakona Državni zbor obravnava in
sprejme po rednem postopku.

Ljubljana, 6. oktober 1998

)

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, sporočata, da bosta pri obravnavi
predloga zakona na sejah delovnih teles in Državnega zbora
kot predlagatelja sodelovala spodaj podpisana poslanca.

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Ur. list 40/93 in 80/94) vlagata spodaj
podpisana poslanca

Bogomir Špiletič, l.r.
dr. Jože Zagožen, l.r.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

oziroma dovoljuje, da se zavod ali njegova organizacijska enota
organizira kot podjetje, če tako odloči ustanovitelj, je možna tudi
delna oziroma popolna privatizacija posameznih zavodov. Glede
na navedeno, je potrebno zakonsko urediti način in pogoje za
privatizacijo na navedenem področju, in sicer tako, da se omogoči
privatizacija samo v tistem delu, kjer je to ekonomsko in
organizacijsko smotrno, istočasno pa zagotovi nemoteno
izvajanje javnih služb oziroma dejavnosti v okviru mreže javnih
služb na navedenem področju.

Republika Slovenija je na podlagi zakono.v oziroma različnih
pravnih poslov v celoti ali delno lastnica določenega števila pravnih
oseb ter premoženja, ki ga sestavljajo stvari, pravice in finančna
sredstva.
S sprejemom zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/)91) so
dotedanje delovne organizacije, ki so opravljale dejavnost vzgoje
in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, otroškega
varstva in socialnega varstva postale zavodi oziroma javni zavodi,
pravice in dolžnosti ustanovitelja navedenih zavodov pa je pridobila
Republika Slovenja oziroma ustrezna družbenopolitična skupnost.

Z uveljavitvijo Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/98) je Republika Slovenija oziroma posamezne občine
postala lastnik deleža družbenega kapitala oziroma infrastrukturnih objektov v podjetjih, ki opravljajo gospodarske javne službe.
S tem je Republika Slovenija postala solastnik velikega števila
pravnih oseb na področju cestnega, železniškega ter zračnega

Ker zakon o zavodih dovoljuje, da so soustanovitelji zavoda
oziroma javnega zavoda tudi druge fizične in pravne osebe,
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na predlagano besedilo 19. člena zakona, če je to potrebno za
nemoteno izvajanje javne službe, obdržati tudi vse oziroma
posamezne pravice, ki bodo varovale interese države.

prometa, luške dejavnosti, pošte in telekomunikacij, energetike,
vodnega gospodarstva, komunalne dejavnosti in pd. Glede na
število ter vrsto dejavnosti, ki jo opravljajo posamezne pravne
osebe, ki so na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah
postale last Republike Slovenije oziroma občin, ne obstaja realna
ekonomska potreba, da bi država ostala lastnik vseh podjetij, ki
opravljajo gospodarske javne službe. S tem v zvezi je potrebno z
zakonom urediti lastninsko preoblikovanje tistega dela družbenega
kapitala, ki je z uveljavitvijo zakona o gospodarskih javnih službah
postal last države ter določiti način in pogoje nadaljnje privatizacije
navedenih pravnih oseb, če se bo država odločila za tako
privatizacijo.

Pri privatizaciji zavodov je predvidena možnost privatizacije
celotnega zavoda, oziroma možnost privatizacije posamezne
organizacijske enote zavode oziroma javnega zavoda, pri čemer
se lahko tisti del, ki se privatizira pred privatizacijo preoblikuje v
gospodarsko družbo. Nadaljnja izvedba samega postopka
privatizacije tako preoblikovanih pravnih oseb pa poteka z
uporabo enakih metod kot so predvidene za prodajo delnic v lasti
države.
Izhajajoč iz načela javnosti in transparentnosti postopkov se
prodaja premoženja, ki se privatizira po tem zakonu opravi z
javnim zbiranjem ponudb ali na javni dražbi.

II. NAČELA IN CILJI
Privatizacija državne lastnine po tem zakonu zajema privatizacijo
oziroma prodajo tistega dela državne lastnine oziroma
premoženja, s katerim lahko država razpolaga kot vsak drug
lastnik, ter privatizacijo tistega dela premoženja, v katerem država
nastopa kot pravna oseba javnega prava, ki mora s tem delom
premoženja zagotavljati izvajanje javnih služb.

Glede na dejstvo, da se bo v veliki večini primerov, zlasti pri
zavodih, pojavila potreba po ločitvi opravljanja dejavnosti javnih
služb, ki se vršijo v javnem interesu in izvajanje katerih mora
zagotoviti država od izvajanja t.i. komercialnih dejavnosti, za
katere ni utemeljenega razloga, da bi bili pod nadzorom države in
se lahko prepustijo v izvajanje privatnemu sektorju, je predvidena
možnost delitve pravnih oseb v lasti države na dve ali več pravnih
oseb. Ureditev navedenega postopka je potrebna, ker veljavni
Zakon o gospodarskih družbah razdelitve družb ne ureja.
Razdelitev pravne osebe v lasti države na dve ali več pravnih
oseb zagotovlja nemoteno izvajanje navedenih služb, istočasno
pa omogoča privatizacijo tistega dela dejavnosti, ki lahko ustvarja
prihodek na trgu.

S predloženim zakonom se opredeljuje splošni pojem privatizacije,
kot odtujitev delnic, deležev in ustanoviteljskih pravic države in
njihov prehod v zasebno lastnino. Pri privatizaciji na področju
dejavnosti, ki se opravljajo kot javne službe, pa je določeno, da
se ta lahko opravi le v obsegu in pod pogoji, ki bodo opredeljeni v
posebnih nacionalnih programih privatizacije za posamezno
področje.
Pivatizacija pravnih oseb in premoženja v lasti države nikakor ne
pomeni razprodaje državne lastnine, zlasti pa ne razprodaje
državne lastnine na škodo izvajanja javnih služb. Nasprotno,
določeni deli javnih služb se bodo lahko bolj gospodarno in
učinkovito izvajali, če bo država ob določenih pogojih prenesla
del sredstev, ki so v njeni lasti v zasebno last. Na ta način se bo
tudi povečala konkurenčnost ter kvaliteta izvajanja navedenih
služb.

III. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
Predloženi zakon bo vplival na obremenitev državnega proračuna
v obsegu, ki bo namenjen pokrivanju stroškov delovanja
Privatizacijske komisije, vendar bo z druge strani kupnina
pridobljena s privatizacijo po tem zakonu povečala prihodke
državnega proračuna in bo znatno višja od stroškov delovanja
Privatizacijske komisije. Obseg povečanja prihodkov proračuna
iz naslova privatizacije po tem zakonu, glede na predvideno
postopno, večletno in nadzorovano privatizacijo na navedenem
področju, ni moč natančno oceniti.

Predloženi zakon tudi vsebuje splošno določbo, s katero je
prepovedana brezplačna odtujitev državne lastnine v zasebno
lastnino, odplačno pa je možno odtujiti državno lastnino le na
način in pod pogoji določenimi s tem zakonom.
V primeru privatizacije državne lastnine večje vrednosti ter z
namenom zaščite javnega interesa mora prodajno ceno potrditi
posebna Privatizacijska komisija, ki bo ustanovjena s tem
zakonom. Poleg prodajne cene mora Privatizacijska komisija
potrditi tudi plačilne pogoje, druga pogodbena določila, ter morebitna
odstopanja od prodajne cene določene na podlagi ocenjene
vrednosti.

BESEDILO ČLENOV
I.TEMELJNE DOLOČBE

Temeljni cilj uvedbe Privatizacijske komisije kot posebnega organa
je zagotovitev predvsem strokovnega nadzora nad pravilnostjo
določitve prodajne cene, plačilnih pogojev in drugih pogodbenih
določil v postopkih privatizacije državne lastnine.

1. člen
Ta zakon ureja:
- metode in način privatizacije delnic, deležev in ustanoviteljskih
pravic v lasti države;

Ker v skladu z veljavno zakonodajo z državnim premoženjem
upravlja Vlada RS, je ta tudi določena kot pristojni organ za
sprejmanje sklepa o privatizaciji. Ker pri privatizaciji pravnih oseb
in premoženja v lasti RS ne gre za proces masovne privatizacije,
zlasti pri privatizaciji javnih služb bo šlo za postopno in
nadzorovano privatizacijo ob zagotovitvi nemotenega izvajanja
navedenih služb, bo Vlada RS odločala o vsakem primeru
privatizacije posebej. Sklep o privatizaciji javne službe bo poleg
drugih elementov obvezno vseboval tudi pogoje, potrebne za
zagotavljanje izvajanja javne službe, pristojni organ pa mora, glede
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- pogoje za odtujitev drugega premoženja v lasti države;
- lastninsko preoblikovanje pravnih oseb, ki so delno ali v celoti v
lasti RS ali lokalnihsamoupravnih skupnosti na podlagi zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)
- lastninsko preoblikovanje zavodov, katerih ustanovitelj je RS ali
lokalne samoupravne skupnosti.
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navedenih dejavnosti sprejme Državni zbor RS na predlog Vlade
RS.

2. člen
Za državno lastnino po tem zakonu se štejejo:
- deleži oziroma delnice v pravnih osebah, katerih lastnik je na
podlagi zakona, ustanovnega akta ali pogodbe Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: delnice v lasti države);

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je privatizacija na
navedenem področju dopustna, če gre za privatizacijo državne
lastnine oziroma dejavnosti, ki niso primarnega pomena za
opravljanje dejavnosti javnih služb, oziroma se navedene
dejavnosti lahko opravljajo kot gospodarske dejavnosti.

- ustanoviteljske pravice v zavodih ali drugih pravnih osebah, ki
jih ima država na podlagi zakona, ustanovnega akta ali pogodbe
ter

Privatizacija po prejšnjem odstavku ni dopustna, če bi bilo s tem
prizadeto nemoteno izvajanje služb določenih s posebnimi zakoni.

- drugo premoženje v lasti države.

Vlada RS na predlog pristojnega ministrstva v roku treh mesecev
po uveljavitvi tega zakona določi seznam pravnih oseb ter
premoženja, ki se lahko privatizirajo v okviru posamezne
dejavnosti, oziroma seznam tistih dejavnosti, ki se lahko
privatizirajo po tem zakonu v skladu z določbo drugega odstavka
tega člena.

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na privatizacijo delnic,
deležev, ustanoviteljskih pravic ter premoženja v lasti države, se
smiselno uporabljajo za privatizacijo delnic, deležev, ustanoviteljskih pravic oziroma premoženja v lasti lokalnih samoupravnih
skupnosti in privatizacijo delnic, deležev, ustanoviteljskih pravic
ter premoženja v lasti pravnih oseb, katerih večinski lastnik so
druge pravne osebe v lasti države.

Pristojni organ mora pri odločanju o privatizaciji iz drugega
odstavka tega člena poleg določb tega zakona upoštevati tudi
določbe posebnih zakonov, ki urejajo posamezno področje javnih
služb, tako da zaradi privatizacije ni okrnjeno nemoteno izvajanje
javnih služb v okviru mreže javnih služb.

Ta zakon se ne uporablja za privatizacijo delnic oziroma deležev
ter premoženja v lasti skladov, ustanovljenih s posebnimi zakoni,
na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni
list RS, št. 55/)2, 7/93 in 31/)3).

2.2.1 .Vrednost državne lastnine in plačilni pogoji
Ta zakon se ne uporablja za privatizacijo Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Republiškega zavoda za zaposlovanje,
Nove Ljubljanske banke d.d. in Nove kreditne banke Maribor d.d..

7. člen

3. člen

Vrednost državne lastnine, ki se privatizira po tem zakonu, se
določi na podlagi ocene, ki jo opravi pooblaščeni ocenjevalec (v
nadaljnjem besedilu:ocenjena vrednost).

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delnice v delniških
družbah se smiselno uporabljajo za poslovne deleže v družbah z
omejeno odgovornostjo oziroma ustanoviteljske pravice v
zavodih, kadar se te privatizirajo po tem zakonu.

Za pooblaščenega ocenjevalca se šteje oseba, ki ima za
opravljanje cenitev licenco Agencije RS za prestrukturiranje in
privatizacijo oziroma sodno zapriseženi cenilec ustrezne stroke
v primeru cenitve drugega premoženja v lasti države.

4. člen

8. člen

Državne lastnine ni dopustno odtujiti v zasebno lastnino
neodplačno, odplačno pa samo na način in pod pogoji določenimi
s tem zakonom.

Na podlagi ocenjene vrednosti določi pristojni organ iz 18. člena
tega zakona prodajno ceno državne lastnine.

2.1.1. Pojem privatizacije

Prodajno ceno, plačilne pogoje in druga pogodbena določila mora
še pred sprejetjem sklepa o privatizaciji potrditi Privatizacijska
komisija iz 12. člena tega zakona (v nadaljnem besedilu:
Privatizacijska komisija).

5. člen

Če omenjena vrednost presega 40.000.000 tolarjev, mora
Privatizacijska komisija pred sprejetjem sklepa o privatizaciji
pridobiti mnenje Računskega sodišča o prodajni ceni, plačilnih
pogojih in drugih pogodbenih določilih.

Privatizacija po tem zakonu je odtujitev delnic, deležev in
ustanoviteljskih pravic države in njihov prehod v zasebno lastnino.
Za odtujitev v zasebno lastnino po tem zakonu se šteje tudi prehod
državne lastnine na pravno osebo, ki je vsaj delno v lasti fizičnih
oziroma zasebnih pravnih oseb.

Prodajne cene ni možno določiti pod ocenjeno vrednostjo oziroma
pod ceno, ki jo kot najnižjo prodajno ceno določi Privatizacijska
komisija.

2,1,2, Privatizacija na področju dejavnosti, Ki se
opravljajo kot javne službe

Privatizacijska komisija lahko določi kot najnižjo prodajno ceno
tudi ceno, ki je nižja od ocenjene vrednosti.

6. člen

9. člen

Privatizacija državne lastnine, ki je namenja opravljanju dejavnosti
vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva,
socialnega varstva, otroškega varstva in invalidskega varstva
kot javne službe, je dopustna le v obsegu ter pod pogoji določenimi
z nacionalnim programom privatizacije, ki ga za vsako od

Vlada RS spremeni tolarske zneske določene v tem zakonu, če
se spremeni razmerje tolarja proti ECU po tečaju Banke Slovenije
za več kot 10 %.
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10. člen

še niso dostopni javnosti ter bi lahko vplivale na prodajno ceno
državne lastnine, ki se privatizira po tem zakonu.

S sklepom o privatizaciji določi pristojni organ iz 18. člena tega
zakona tudi plačilne pogoje.

15. člen

Rok, v katerem mora biti plačana kupnina, ne sme biti daljši od
dveh let, šteto od dneva sklenitve pogodbe ne glede na to ali se
kupnina plačuje naenkrat ali v obrokih.

Člani Privatizacijske komisije imajo pravico do povračila stroškov
in do plačila za delo. Stroški in plačilo se določijo s poslovnikom
Privatizacijske komisije in se zagotovijo iz proračuna.

Rok iz prejšnjega odstavka je lahko daljši od dveh let, če pristojni
organ iz 18. člena za to pridobi soglasje Privatizacijske komisije.

16. člen
Privatizacijska komisija veljavno sklepa z absolutno večino glasov
vseh članov komisije.

V primeru javne prodaje delnic, rok iz drugega odstavka tega
člena, ne sme biti daljši od 15 dni.

Seje Privatizacijske komisije sklicuje in vodi predsednik komisije,
v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.

Plačilo kupnine mora biti zavarovano z nepreklicnim dokumentarnim akreditivom ali z nepreklicno bančno garancijo.
Prenos delnic ni dopusten pred plačilom kupnine ali zagotovitvijo
zavarovanja iz prejšnjega odstavka.

Prvo sejo privatizacijske komisije skliče minister, pristojen za
ekonomske odnose in razvoj.

11. člen

Način sklicevanja sej, način odločanja ter druge zadeve v zvezi
z delovanjem Privatizacijske komisije se določijo s Poslovnikom
Privatizacijske komisije.

Pogodba, s katero se določi prodajna cena v nasprotju s tretjim in
četrtim odstavkom 8. člena tega zakona, je nična.

17. člen

Nična je tudi pogodba, ki določa drugačne plačilne pogoje, od
tistih določenih v 10. členu tega zakona.

Privatizacijska komisije preuči ocenjeno vrednost državne lastnine,
ki se privatizira po tem zakonu, ter določi najnižjo prodajno ceno,
plačilne pogoje in druga pogodbena določila za vsak primer
privatizacije po tem zakonu.

2.2.2. Privatizacijska komisija
12. člen

V postopku izvajanja nadzora po tem zakonu izdaja Privatizacijska
komisija odločbe. Odločbo podpiše predsednik Privatizacijske
komisije.

Nadzor nad pravilnostjo določitve prodajne cene, plačilnih pogojev
in drugih pogodbenih določil v postopku privatizacije državne
lastnine po tem zakonu, opravlja Privatizacijska komisija, ki se
kot neodvisno strokovno telo ustanovi s tem zakonom in
Računsko sodišče.

O svojem delu poroča privatizacijska komisija Državnemu zboru
v obliki trimesečnih poročil.

Privatizacijska komisija ni pravna oseba. Privatizacijska komisija
se organizira pri Vladi RS. Privatizacijske komisije, ki opravljajo
nadzor iz prvega odstavka tega člena v postopku privatizacije
delnic oziroma premoženja v lasti lokalnih samoupravnih skupnosti
se organizirajo pri svetu lokalne samoupravne skupnosti.

2.2.3. Postopek privatizacije
18. člen
Privatizacija po tem zakonu se izvede na podlagi sklepa o
privatizaciji, ki ga sprejme Vlada RS na predlog resornega
ministrstva.
•

13. člen
Privatizacijska komisija šteje predsednika in štiri člane, ki jih imenuje
Državni zbor RS v roku 30 dni od dneva uveljavitve tega zakona.

Sklep o privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti lokalnih
samoupravnih skupnosti sprejme svet lokalne samoupravne
skupnosti.

Člani Privatizacijske komisije se imenujejo iz vrst priznanih
strokovnjakov na ekonomskem, finančnem ali pravnem področju.

V primeru privatizacije iz drugega odstavka 6. člena tega zakona,
sprejme sklep o privatizaciji pravne osebe, katere ustanovitelj je
lokalna samoupravna skupnost oziroma premoženja v upravljanju
javnih zavodov ali zavodov s pravico javnosti, katerih ustanovitelj
lokalna samoupravna skupnost, svet lokalne samoupravne
skupnosti po predhodnem soglasju pristojnega ministra.

Mandat članov Privatizacijske komisije traja pet let, računajoč od
dneva imenovanja. Člani komisije so lahko razrešeni funkcije pred
potekom mandata na lastno zahtevo ali na zahtevo organa, ki jih
je imenoval.
14. člen

19. člen

Člani Privatizacijske komisije ne smejo biti pogodbeno vezani,
zaposleni ali imeti lastniških deležev oziroma biti člani organov
upravljanja v pravnih osebah, ki se privatizirajo po tem zakonu in
ne smejo opravljati nalog v organih političnih organizacij. Navedena
prepoved velja tudi eno leto po prenehanju njihovega mandata.

Sklep o privatizaciji mora vsebovati načrt privatizacije in mora
vsebovati najmanj naslednje:
1. predmet privatizacije (firmo in sedež, matično številko ter
dejavnost pravne osebe oziroma število, vrsto, razred ter
nominalno vrednost delnic pravne osebe, ki se privatizira
oziroma podatke pomembne za identifikacijo premoženja ali

Člani Privatizacijske komisije so dolžni varovati kot poslovno
skrivnost vse podatke, ki jih pridobijo v zvezi s svojim delom in ki
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2.3.2. Javna prodaja delnic v lasti države

upravljalske pravice);
2. prodajno ceno in plačilne pogoje;

25. člen

3. metode privatizacije, ki se bodo uporabile;

Javna prodaja delnic v lasti države se opravi:

4. morebitne omejitve udeležencev privatizacije na domače
fizične in pravne osebe;

- z javnim zbiranjem ponudb
- na javni dražbi.

5. način preoblikovanja oziroma izdaja delnice posebnega razreda
ter obseg pravic, ki jih državi zagotavlja posebna delnica;

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

6. terminski plan izvedbe privatizacije;

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

7. druge podatke pomembne za privatizacijo.

Postopek prodaje delnic po tem členu predpiše Vlada RS v roku
treh mesecev od dneva uveljavitve tega zakona, h kateremu
mora dati soglasje še Državni zbor RS.

Kadar gre za privatizacijo iz drugega odstavka 6. člena tega
zakona, mora sklep o privatizaciji vsebovati še pogoje potrebne
za zagotavljanje izvajanja javnih služb ter utemeljitev razlogov za
privatizacijo.

26. člen
Javna prodaja delnic v lasti države se lahko opravi tudi na
organiziranih trgih vrednostnih papirjev.

Kadar je zaradi nemotenega opravljanja javnih služb to potrebno,
je pristojni organ dolžan v pravni osebi, ki se privatizira po tem
zakonu, obdržati vse ali nekatere od premoženjskih ali
upravljalskih pravic iz 43. člena tega zakona.

Javna prodaja delnic iz prejšnjega odstavka se opravi po pravilih,
ki veljajo na navedenih trgih.

20. člen

27. člen

Sklep o privatizaciji se objavi v Uradnem listu RS.

Vlada RS lahko omeji krog oseb, ki se lahko udeležijo javne
prodaje, na domače pravne in fizične osebe oziroma lahko omeji
posamezno oziroma skupno število delnic, ki jih lahko pridobijo
tuje fizične ali pravne osebe oziroma domače pravne osebe, ki
so posredno ali neposredno v lasti tujih fizičnih ali pravnih oseb.

21. člen
Pogodbo o prodaji državne lastnine sklene pristojni organ iz 18.
člena tega zakona.

28. člen
2.2.4. Kupnina
22. člen

Plačilo delnic v lasti države, ki so predmet javne prodaje, se
opravi v denarju.

Kupnina, pridobljena s privatizacijo po tem zakonu se v celoti
vplača v proračun RS oziroma v proračun lokalne samoupravne
skupnosti, če gre za kupnino od prodaje pravnih oseb in
premoženja v lasti lokalne samoupravne skupnosti.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se plačilo delnic v lasti
države, ki so predmet javne prodaje, lahko opravi tudi z
dolgoročnimi vrednostnimi papirju, ki jih je izdala Republika
Slovenija.

Kupnina se najprej uporabi za zmanjšanje javnega dolga in
zmanjšanje zadolženosti proračuna RS oziroma proračunov
lokalnih samoupravnih skupnosti.

29. člen
Privatizacija zavodov po tem zakonu se opravi z odtujitvijo
ustanoviteljske pravice države v zasebno lastnino, na način in
pod pogoji določenimi s tem zakonom.

2.3. Metode privatizacije delnic v lasti države

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko zavodi, ki se
privatizirajo po tem zakonu, pred privatizacijo preoblikujejo v
gospodarsko družbo, če posebni zakon, ki ureja dejavnost,
katero opravlja zavod, dopušča opravljanje te dejavnosti kot
gospodarske dejavnosti.

2.3.1. Skupne določbe
23. člen
Privatizacija delnic v lasti države se opravi z javno prodajo delnic.
24. člen

Preoblikovanje v gospodarsko družbo se opravi tako, da se za
ocenjeno vrednost zavoda izdajo in izročijo državi navadne delnice
na ime.

Prodajna cena delnic, ki se prodajajo na način iz 23. člena tega
zakona praviloma ne sme biti nižja od ocenjene vrednosti. Z njo
mora soglašati Privatizacijska komisija. Pred sprejetjem sklepa o
prodaji delnic vrednih nad 40.000.000 SIT mora Privatizacijska
komisija pridobiti mnenje Računskega sodišča.

Sklep o preoblikovanju mora vsebovati vse sestavine akta o
ustanovitvi oziroma družbene pogodbe po zakonu o gospodarskih
družbah.
30. člen

Pogodba, ki jo sklene pristojni organ iz 18. člena tega zakona v
nasprotju s prejšnjim odstavkom, je nična.

26. oktober 1998

Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko ustanovitelj sklene,
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da se privatizira le organizacijska enota zavoda oziroma javnega
zavoda.

37. člen

V primeru iz prejšnjega odstavka ustanovitelj ustanovi
gospodarsko družbo, na katero prenese sredstva in dejavnost
organizacijske enote zavoda, ki se izloča.

Če je pravna oseba že organizirana v obliki kapitalske družbe
odločajo o delitvi odločajo imetniki delnic oziroma poslovnih
deležev z večino osnovnega kapitala in s soglasjem pristojnega
organa iz 18. člena tega zakona.

31. člen

38. člen

Za privatizacijo zavodov in družb, ustanovljenih v skladu s 5. in 6.
členom tega zakona, se smiselno uporabljajo določbe tega zakona
o privatizaciji delnic v lasti države.

Vsak delničar, ki je prek zapisnika ugovarjal razdelitvi, lahko
zahteva v dveh mesecih od objave vpisa družb, ustanovljenih z
razdelitvijo v sodni register, da navedene družbe odkupijo njegove
delnice. Kupnina se določi na podlagi tržne vrednosti, če te ni pa
na podlagi vrednosti, določene s strani pooblaščenega cenilca.

2.5. Metode privatizacije stvari v lasti države

39. člen

32. člen

Z dnem vpisa družb, ki se ustanovijo z razdelitvijo v sodni register, obstoječa pravna oseba preneha obstajati. Delničarji oziroma
družbeniki uveljavljajo svoje pravice v družbah, ustanovljenih z
razdelitvijo, v katerih imajo svoje deleže.

Premoženje v lasti države, ki se lastnini po tem zakonu, so
premične in nepremične stvari, ki so v celoti v lasti RS, če navedene
stvari niso potrebne za opravljanje funkcij njenih organov.

Vse družbe nastale z razdelitvijo, odgovarjajo za obveznosti
pravne osebe, ki je prenehala obstajati z razdelitvijo, ki so nastale
do vpisa novoustanovljenih družb v sodni register, neomejeno
solidarno.

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi pri prodaji vseh sredstev
pravnih oseb, ki so v večinski lasti RS.
Določbe od 5. do 22. člena tega zakona se smiselno uporabljajo
tudi pri dajanju premoženja iz prvega odstavka tega člena v najem
oziroma zakup zasebni pravni aii fizični osebi.

2.7. Dokapitalizacija pravnih oseb v lasti države

33. člen

40. člen

Prodaja stvari v lasti države se opravi z javnim zbiranjem ponudb
ali na javni dražbi.

Pravna oseba v lasti države lahko v postopku privatizacije po
tem zakonu poveča osnovni kapital.

34. člen

Za povečanje osnovnega kapitala se uporabljajo določbe zakona
o gospodarskih družbah o povečanju osnovnega kapitala delniške
družbe, če ni v tem zakonu drugače določeno.

Ne glede na določbo 18. člena tega zakona, sklep o privatizaciji
stvari iz drugega odstavka 39. člena tega zakona sprejme pristojni
organ pravne osebe v lasti države po predhodnem soglasju
pristojnega organa iz 18. člena tega zakona.

41. člen
Premoženjska upravičenja in druge pravice države iz naslova
delnic se uredijo s pogodbo, ki jo skleneta pristojni organ iz 18.
člena tega zakona in investitor.

2.6. Razdelitev pravnih oseb v lasti države
35. člen

42. člen

Pravna oseba v lasti države se lahko pred pričetkom privatizacije
statusno preoblikuje tako, da se razdeli na dve ali več
gospodarskih družb.

Če pravna oseba v lasti države ni organizirana kot kapitalska
družba se hkrati z dokapitalizacijo preoblikuje v kapitalsko družbo,
in sicer tako, da za ocenjeno vrednost pravne osebe pred
povečanjem osnovnega kapitala izda navadne delnice.

Sklep o razdelitvi pravne osebe sprejme pristojni organ upravljanja
pravne osebe s soglasjem pristojnega organa iz 18. člena tega
zakona. S sklepom o razdelitvi se tudi določi rok za izdelavo
delitvene bilance. O delitveni bilanci izda mnenje Računsko
sodišče.

Sklep o preoblikovanju mora imeti vse sestavine akta o ustanovitvi
oziroma družbene pogodbe po zakonu o gospodarskih družbah.

36. člen
Akt o razdelitvi mora vsebovati naslednje sestavine:
- firmo in sedež družb, ki se ustanovijo z razdelitvijo,
- višino osnovnega kapitala ter nominalno vrednost delnic vsake
od družb, ki se ustanovi z razdelitvijo,
- število delnic, ki jih prevzame država oziroma posamezni
ustanovitelj ter menjalno razmerje,
- način ureditve regresnih razmerij Iz naslova poravnave
obveznosti pravne osebe, ki jez razdelitvijo prenehala obstajati.
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%

3. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PRAVNIH OSEB,
KI SO DELNO ALI V CELOTI V LASTI DRŽAVE NA
PODLAGI ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽBAH
43. člen
Za vrednost deleža družbenega kapitala, ki je na podlagi 69. in 73.
člena zakona o gospodarskih javnih službah postal last države,
izda pravna oseba državi, v postopku lastninskega preoblikovanja,
navadne delnice, ki se glasijo na ime.
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Če ugotovljeni delež družbenega kapitala, ki postane last države
znaša več kot 50 % izda pravna oseba državi poleg navadnih
delnic iz prejšnjega odstavka tudi eno delnico posebnega razreda
(v nadaljnjem besedilu: zlata delnica), ki daje državi kot imetniku
navedene delnice naslednje premoženjske in upravljalske pravice:
-

roku šestdeset dni od dneva uveljavitve tega zakona.
Podjetja, ki jih Vlada v roku iz prejšnjega odstavka ne uvrsti na
seznam iz prejšnjega odstavka, niso podjetja, ki opravljajo
dejavnosti posebnega pomena za državo.

pravico veta na odločitev o spremembi dejavnosti podjetja,
pravico veta na odločitev o prodaji sredstev podjetja,
pravico veta na odločitev o prenehanju in likvidaciji podjetja,
pravico veta na določitev o povečanju osnovnega kapitala in
izdaji novih delnic,
pravico veta na prenos delnic na novega delničarja,
pravico do odločitve o največjem številu delnic, ki jih lahko pridobi
posamezni delničar,
pravico do odločitve o največjem številu delnic, ki so lahko v
lasti tujega investitorja,
pravico do delegiranja določenega števila članov nadzornega
sveta, vendar ne več kot dve tretjine,
pravico do delegiranja določenega števila članov uprave oziroma
pravico do soglasja k imenovanju uprave,
pravico veta na finančni načrt in letni načrt dela,
pravico veta k letnim računovodskim izkazom.

46. člen
Posebne pravice, ki jih daje zlata delnica, prenehajo ob odtujitvi
zlate delnice iz državne lastnine ali če tako sklene lastnik zlate
delnice.
47. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega zakona opravlja Računsko
sodišče.
48. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati zakon o
začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v
lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95 in 37/95) ter
določilo 51., 52., 52.a člena zakona o izvajanju proračuna (Uradni
list RS, št. 5/96).

44. člen
V primerih, določenih s tem zakonom lahko država zahteva, da
se njena navadna delnica preoblikuje v zlato delnico.

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen

49. člen

Pravico do preoblikovanja svoje navadne delnice v zlato delnico
pridobi država tudi v podjetjih, v katerih je na podlagi meril iz 69. in
73. člena Zakona o gospodarskih javnih službah manjšinski
delničar, če gre za podjetja, ki opravljajo dejavnosti posebnega
pomena za državo.

Dokler ne bodo sprejeti nacionalni programi privatizacije za
posamezno dejavnost, ki se opravlja kot javna služba, ni
dovoljena privatizacija po prvem odstavku 6. člena tega zakona.

Vlada RS določi seznam podjetij, ki opravljajo dejavnosti
posebnega pomena za državo v skladu s prejšnjim odstavkom v

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

50. člen

OBRAZLOŽITEV
K 1. In 2. členu

V skladu z določbo drugega odstavka 2. člena zakona se določbe
tega zakona nanašajo tudi na privatizacijo delnic oziroma deležev
v lasti lokalnih samoupravnih skupnosti ter pravnih oseb, katerih
lastniki so pravne osebe v lasti države, torej za tiste pravne
osebe, kjer je država posreden lastnik.

Z določbo 1. člena so opredeljuje področje, ki ga ureja predlagani
zakon.
Z določbo 2. člena zakona je določen obseg državne lastnine. Z
državno lastnino, ki se privatizira po tem zakonu se v skladu z
navedenim členom štejejo deleži oziroma delnice v pravnih
osebah, katerih lastnik je RS, ustanoviteljske pravice v zavodih
ali drugih pravnih osebah, ki jih ima na podlagi zakona,
ustanovnega akta ali pogodbe ima država ter drugo premoženje
v lasti države. Kaj se šteje za drugo premoženje v lasti države je
določeno v prvem odstavku 32. člena.
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Določbe tega zakona pa ne veljajo za sklade, ki so ustanovljeni s
posebnimi zakoni na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, ter za republiške zavode za zdravstveno zavarovanje,
pokojninsko in Invalidsko zavarovanje ter za zaposlovanje, za
katera se, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, ne predvideva
privatizacija ter za Novo Ljubljansko banko d.d. in Novo Kreditno
banko Maribor d.d..
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K 4. členu

komisija.

Navedeni člen vsebuje splošno prepoved brezplačne odtujitve
državne lastnine v zasebno lastnino. Odplačna odtujitev državne
lastnine pa je v skladu z navedeno določbo možna le na način in
pod pogoji določenimi s tem zakonom.

Neupoštevanje navedenih plačilnih pogojev je razlog za ničnost
pogodbe (2. odstavek 11. člena zakona).
K 11. členu

K 5. In 6. členu

Z navedenim členom se določajo razlogi za ničnost pogodbe.

Navedeni člen predstavlja splošno določbo o privatizaciji na
področju t. i. družbenih dejavnosti, ki se opravljajo kot javne službe.

K 12. členu

Privatizacija na navedenem področju je dovoljena le v obsegu in
pod pogoji, določenimi z nacionalnimi programi privatizacije za
vsako od navedenih področij. Nacionalne programe sprejme
Državni zbor RS na predlog Vlade RS.

Navedeni člen ureja ustanovitev Privatizacijske komisije kot
neodvisnega strokovnega telesa, ki bo izvajal nadzor nad
pravilnostjo določitve cene ter plačilnih pogojev v postopku
privatizacije državne lastnine.

Drugi odstavek navedenega člena opredeljuje izjemo od
navedenega pravila in dovoljuje privatizacijo premoženja oziroma
dejavnosti, ki niso primarnega pomena za opravljanje dejavnosti
javnih služb iz prvega odstavka. Katere pravne osebe oziroma
katere dejavnosti bo moč privatizirati po tem zakonu pred
sprejemom nacionalnih programov bo določila Vlada s seznamom,
ki bo objavljen v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.

K 13. členu
Z navedenim členom se ureja sestava ter mandat članov
Privatizacijske komisije.
K 14. členu

Pri definiranju privatizacije na področju dejavnosti, ki se opravlja
kot javne službe smo izhajali iz dejstva, da je privatizacija v
določenih segmentih javnih služb racionalna in smotrna, da pa
zaradi privatizacije ne sme biti okrnjeno nemoteno izvajanje same
javne službe. Ker je za trajno in nemoteno izvajanje javne službe
pristojna država kot ustanovitelj, mora pristojni organ pri
sprejemanju odločitve o privatizaciji le-te upoštevati navedeno
dejstvo, kar je opredeljeno v zadnjem odstavku navedenega člena.

Navedeni člen ureja nezdružljivost članstva v Privatizacijski
komisiji s statusom zaposlenega, lastnika ali člana organov
upravljanja v pravni osebi, ki se privatizira po tem zakonu, ter
nezdružljivost članstva v Privatizacijski komisiji s članstvom v
organih političnih organizacij, s čemer naj bi se zagotovila
neodvisnost članov Privatizacijske komisije.
K 15. členu

K 7. členu
Članom Privatizacijske komisije pripada plačilo za delo, ki ga v
navedeni komisiji opravljajo, kar je urejeno v navedenem členu.

Z navedeno določbo se ureja način določitve vrednosti državne
lastnine. Vrednost državne lastnine se določi na podlagi cenitve,
ki jo opravijo za to pooblaščene osebe. Kdo je lahko pooblaščena
oseba za ocenitev vrednosti državne lastnine določa drugi
odstavek tega člena.

K 16. členu
Z navedenim členom se ureja sklepčnost ter način odločanja
Privatizacijske komisije.

K 8. členu
Z navedenim členom se ureja način določitve prodajne cene
državne lastnine. Prodajna cena se določi na podlagi ocenjene
vrednosti.

K 17. členu
Z navedenim členom se ureja sklepčnost ter način odločanja
Privatizacijske komisije ter poročanje Državnemu zboru.

Z določbo drugega odstavka tega člena se ureja nadzor nad
določitvijo prodajne cene, če ocenjena vrednost presega
40.000.000,00 tolarjev. V navedenem primeru mora prodajno ceno
in plačilne pogoje potrditi Privatizacijska komisija na podlagi mnenja
Računskega sodišča. Prodajna cena ne sme biti nižja od ocenjene
vrednosti oziroma od najnižje prodajne cene, ki jo določi
Privatizacijska komisija. Posledica kršitve navedene določbe je
ničnost pogodbe.

K 18. členu
V skladu z veljavnimi predpisi s premoženjem države upravlja
Vlada RS. Glede na navedeno se, kot organ, ki je pristojen za
sprejemanje sklepa o privatizaciji določa Vlada RS oziroma v
primeru privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti lokalnih
samoupravnih skupnosti Svet samoupravne lokalne skupnosti.

K 10. členu

Ker gre v primeru privatizacije na področju dejavnosti, ki se
opravljajo kot javne službe, za širše družbene interese, se za
sprejemanje sklepov o privatizaciji na navedenem področju na
nivoju lokalne samoupravne skupnosti predvideva predhodno
soglasje pristojnega ministrstva, s čemer se želi zagotoviti
celovitost mrež javnih služb.

Z navedenim členom se urejajo plačilni pogoji pri sklenitvi pogodbe
o prodaji državne lastnine, ki jih mora upoštevati pristojni organ,
in sicer rok plačila ter način zavarovanja. Rok za plačilo kupnine
ne sme biti daljši od dveh let, izjema od navedenega pravila je
možna, vendar mora daljši rok plačila odobriti Privatizacijska
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K 19. členu

K 32., 33. In 34. členu

Z19. členom se predpisuje obvezna vsebina sklepa o privatizaciji.
V primeru privatizacije javne službe mora sklep o privatizaciji
poleg obvezne sestavine predpisane v prvem odstavku vsebovati
tudi pogoje potrebne za zagotavljanje izvajanja javnih služb ter
utemeljitev razlogov za privatizacijo.

Z določbo prvega odstavka 32. člena se natančno opredeljuje,
kaj se šteje za drugo premoženje v lasti države, ki se privatizira
po tem zakonu.
Z določbo 34. člena se ureja kot obvezen način prodaje stvari v
lasti države, ki se privatizirajo po tem zakonu, prodaja z zbiranjem
ponudb ali prodaja na javni dražbi.

Z določbo tretjega odstavka se predpisuje obveznost pristojnega
organa, da v primeru privatizacije javnih služb, če je to potrebno,
zadrži določene premoženjske in upravljalske pravice.

K 35. členu
K 20. In 21. členu
Z določbo 20. člena se predpisuje obvezna objava sklepa o
privatizaciji v skladu z načelom javnosti in transparentnosti
postopkov privatizacije.

Navedeni člen ureja možnost statusnega preoblikovanja pravnih
oseb, ki se privatizirajo po tem zakonu, z razdelitvijo na dve ali
več gospodarskih družb ter določa pristojni organ za sprejem
sklepa o razdelitvi in vsebino navedenega sklepa.

Pogodba o prodaji državne lastnine v skladu z določbo 21. člena
sklene Vlada RS.

K 36. členu
Navedeni člen predpisuje obvezno vsebino Akta o razdelitvi.

K 22. členu
K 37. In 38. In 39. členu

Kupnina, pridobljena s privatizacijo po tem zakonu se vplača v
proračun RS oziroma lokalne samoupravne skupnosti.

S 37. členom se določa način sprejemanja sklepa o razdelitvi, če
država ni edini lastnik pravne osebe, ki se želi razdeliti, 38. člen
predlaganega zakona pa ureja varstvo interesov tistih delničarjev,
ki so ugovarjali razdelitvi.

K 23. členu
Z določbo 23. člena se kot pravijo pri privatizaciji delnic v lasti
države določa javna prodaja delnic.

K 40. In 41. členu
Z določbo 40. člena se ureja možnost povečanja osnovnega
kapitala v postopku privatizacije pravne osebe, ki je v lasti države.

K 25. In 26. členu
Z navedenima členoma se definirajo oblike javne prodaje delnic.
Z določbo 26. člena pa se kot oblika javne prodaje delnic določa
tudi prodaja delnic na organiziranih trgih vrednostnih papirjev.

Premoženjska upravičenja ter druge pravice med državo in
investitorjem se v skladu z drugim odstavkom tega člena uredijo
s posebno pogodbo.

K 27. členu
K 43. členu
Z navedenim členom se daje pooblastilo Vladi RS, da pri javni
prodaji delnic posamezne pravne osebe, ki je v lasti države,
omeji pravico nakupa tujim fizičnim in pravnim osebam.

Z navedenim členom se ureja preoblikovanje tistega dela
družbenega kapitala, ki je na podlagi zakona o gospodarskih
javnih službah postal lastnina države ter uvaja pojem zlate delnice.

K 28. členu

Določba urejaja izjeme od navedenega pravila, in sicer vplačilo
delnic, z dolgoročnimi vrednostnimi papirji države.

Preoblikovanje navedenega dela družbenega kapitala se opravi
tako, da pravna oseba za vrednost deleža družbenega kapitala,
ki je postal last države, izda državi navedene delnice, ki se glasijo
na ime. Če navedeni delež presega 50 %, izda pravna oseba
državi poleg navedenih delnic na ime tudi eno delnico posebnega
razreda t.i. zlato delnico. Z določbo drugega odstavka navedenega
člena je določen obseg pravic, ki jih zagotavlja zlata delnica.

K 29., 30. In 31. členu

K 45. členu

Z določbama 29. in 30. člena se ureja možnost preoblikovanja
zavodov pred privatizacijo po tem zakonu v odvisnosti od tega ali
se zavod privatizira v celoti ali le delno.

Z navedenim členom se ureja pravica države do pridobitve zlate
delnice tudi v tistih pravnih osebah, v katerih je na podlagi zakona
o gospodarskih javnih službah postala manjšinski lastnik. Vlada
mora v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona določiti seznam podjetij,
pri katerih bo uveljavila navedeno pravico.

Z določbo prvega odstavka navedenega člena se določa način
vplačila delnic v gotovini, kot pravilo pri javni prodaji delnic.

Po opravljenem preoblikovanju se novoorganizirana družba
privatizira v skladu z določbo 31. člena po pravilih, ki veljajo za
privatizacijo delnic v lasti države.

26. oktober 1998
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K 46. členu

K 47. členu

Z navedenim členom se določa prenehanje pravic iz zlate delnice.

Z navedenim členom je določena nadzorna institucija.
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IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZRORA

Poročilo o

OBRAVNAVI

DRUGEGA

IN

SPREJETJU

ODSTAVKA

85.

RAZLAGE

ČLENA

POSLOVNIKA

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
Komisija za poslovnik

Med sejo, to je v času, ko državni zbor zaseda, vendar ne
odloča, pa se lahko ugotavlja navzočnost le, če predsedujoči
ugotovi potrebo po preverjanju sklepčnosti (drugI odstavek
85. člena). Vsaka poslanska skupina ali poslanec lahko
predlaga, da predsedujoči preveri sklepčnost, vendar
predsedujoči sam odloči, ali so upavičeni razlogi za
ugotavljanje navzočnosti poslancev državnega zbora.".

Številka: 020-02/92-25/145
Ljubljana, 14. oktober 1998
Na podlagi 134. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Uradni list RS 40/93, 80/94, 28/96 in 26/97) daje Komisija
za poslovnik naslednje

Obrazložitev:
Ugotavljanje navzočnosti oziroma sklepčnosti je določeno v
drugem odstavku 62. člena oziroma prvem odstavku 85. člena
poslovnika. Določbi izhajata iz 86. člena ustave, ki določa, da
državni zbor sklepa, če je na seji navzoča večina poslancev.
Navzočnost se po poslovniku tako ugotavlja na začetku seje,
pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja prekinjene
seje. Sklepčnost se preveri tudi takrat, ko ugotavljanje
navzočnosti ni s poslovnikom izrecno določeno, vendar le, če
predsedujoči ugotovi takšno potrebo (drugi odstavek 85. člena
poslovnika). Tolmačenje besedne zveze "ugotovitev potrebe" iz
drugega odstavka 85. člena poslovnika je v pristojnosti
predsedujočega, ki bo glede na vsakokratno situacijo in glede na
potrebe delovanja državnega zbora ocenil potrebo po nadaljevanju
seje, ne da bi preverjali sklepčnost; vendar bo lahko državni zbor
nadaljeval z delom le do trenutka, ko je treba na podlagi 86. člena
ustave zagotoviti sklepčnost državnega zbora. Pri tem je komisija
menila, da lahko poslanska skupina ali pa posamezni poslanec
predlagajo predsedujočemu, da ugotavlja navzočnost na podlagi
drugega odstavka 85. člena poslovnika. Predsedujoči bo ob
takšnem predlogu samostojno odločil o tem, ali so upravičeni
razlogi za ugotavljanje sklepčnosti in bo nato ugotavljal navzočnost
ali niso.

POROČILO
o obravnavi in sprejetju razlage drugega odstavka 85.
člena poslovnika
Komisija za poslovnik je na 12. seji, dne 8. oktobra 1998 obravnavala
predlog poslanca Roberta Battellija za razlago določb poslovnika
državnega zbora (v nadaljevanju: poslovnik), ki urejajo ugotavljanje
sklepčnosti državnega zbora. V predlogu poslanec predlaga, da
komisija sprejme razlago v "smeri, da predsedujoči ugotavlja
sklepčnost le, ko gre za odločanje oziroma ob glasovanju".
Komisija za poslovnik je sprejela z dvotretjinsko večino (11
PRISOTNIH, 10 ZA, 0 PROTI)
razlago:
"Predsedujoči mora na začetku seje državnega zbora
ugotavljati sklepčnost (drugi odstavek 62. člen), nato pa
ugotavlja navzočnost pred vsakim glasovanjem In na
začetku nadaljevanja prekinjene seje (prvi odstavek 85.
člena).
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IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA

Poročilo o

OBRAVNAVI

PRAVNI

IN

NARAVI

VPRAŠANJA

20.

SPREJETJU

ČLENA

IN

0

POSLANSKEGA

POBUDE

IN

UPORABE

POSLOVNIKA

vprašanjih in pobudah odrejati na zahtevo poslanskih skupin
odmor in se pri tem sklicevati na že citirani 71. člen; ali je
možno pri tem uporabljati drugi odstavek 72. člena poslovnika
DZ (zahteva poslanske skupine za posvetovanje v skupini);
- ali je po razpravi o odgovoru vlade na poslansko vprašanje na
zahtevo najmanj desetih poslancev ali poslanske skupine
možno predlagati Državnemu zboru predlog sklepa na podlagi
drugega odstavka 270. člena poslovnika DZ, kot je to pojasnila
predsedujoča Državnemu zboru."

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
Komisija za poslovnik
Številka: 020-02/92-25/140
Ljubljana, 12. oktober 1998
Na podlagi 134. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Uradni list RS 40/93, 80/94,28/96 in 26/97) daje Komisija
za poslovnik naslednje

Člani komisije so na 9. seji komisije načelno podprli predložene
predloge elementov za odgovor na postavljena vprašanja in
sklenili, da na naslednji seji obravnavajo predlog besedila razlage,
ki bo odgovoril na postavljena vprašanja poslanske skupine ZLSD.
Člani komisije so z dvotretjinsko večino prisotnih članov (10
PRISOTNIH, 9 ZA, 0 PROTI) sprejeli naslednjo

POROČILO
o obravnavi in sprejetju razlage o pravni naravi
poslanskega vprašanja in pobude in uporabe 29.
člena poslovnika

razlago:
"Kadar državni zbor razpravlja na podlagi drugega odstavka
29. člena poslovnika o odgovoru na postavljeno poslansko
vprašanje ali pobudo, lahko poslanske skupine le pojasnijo
stališča do odgovora vlade oziroma posameznega ministra
takoj po danem odgovoru.

Komisija za poslovnik je na 9. in 10. seji, dne 14.4.1998 in 8.10.1998
obravnavala zaprosilo poslanske skupine ZLSD za razlago
naslednjih vprašanj:

Ko državni zbor obravnava poslanska vprašanja In pobude,
poslanci ne morejo zahtevati, da predsedujoči prekine
razpravo zaradi posveta poslanske skupine (drugI odstavek
72. člena poslovnika)."

ali je možno poslanska vprašanja in pobude izrabljati za
razpravo o takih kompleksnih vsebinskih temah, ki bi zahtevale
posebno točko dnevnega reda na seji DZ, ali pa celo sklic
izredne seje DZ in seveda tudi temu primerne priprave na
tako obravnavo;
• ali je po drugem odstavku 29. člena poslovnika DZ možno po
končani razpravi v zvezi z odgovorom vlade na poslansko
vprašanje odločati o predlogih stališč ali sklepov in se pri tem
sklicevati na drugi odstavek 71. člena poslovnika DZ ter na
razlago poslovniške komisije k 29. členu poslovnika DZ;
- ali je možno in v skladu s poslovnikom DZ pri poslanskih
26. oktober 1998

RAZLAGE

Obrazložitev:
Institut poslanskih vprašanj in pobud je izredno pomemben za
položaj poslancev, kot tudi za razmerje med parlamentom in vlado.
Pravica poslancev postavljati vprašanja vladi ali posameznemu
ministru je namreč pomemben način izvajanja nadzora nad delom
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odgovoru vlade oziroma posameznega ministra razpravlja pri
posebni točki dnevnega reda na seji državnega zbora (uporabljajo
se določbe poslovnika o obravnavi posamezne zadeve na seji
državnega zbora).

vlade in ministrov in s tem odgovornosti vlade parlamentu.
Poslansko vprašanje se razlikuje od drugih instrumentov
vzpostavljanja odgovornosti vlade po tem, da ne pride do
glasovanja o nezaupnici vlade, ker gre za dialog med poslancem
in vlado oziroma posameznim ministrom. Ker se ob poslanskih
vprašanjih lahko v parlamentu izoblikuje tudi določeno stališče do
dela vlade ali posameznega ministra, je tudi poslansko vprašanje
pomembno sredstvo za uveljavljanje odgovornosti vlade
parlamentu'. Izhajajoč iz ustavne opredelitve poslancev in iz narave
parlamentarnega sistema je poslovnik samostojno v odsotnosti
ustavne določitve instituta poslanskega vprašanja uredil področje
poslanskih vprašanj in pobud (23. do 32. člena poslovnika).

Sprejeta razlaga se dotika le razprave po drugem odstavku 29.
člena poslovnika. Poudarjeno je, da je ta razprava omejena le na
pojasnjevanje stališč poslanskih skupin in da se razprave ne
more prekinjati zaradi posveta v poslanski skupini. Odločitev, da
med poslanskimi vprašanji in pobudami in tako tudi med razpravo
na podlagi drugega odstavka 29. člena poslovnika ni možna
prekinitev za posvetovanje v poslanski skupini, je utemeljena s
tem, da je namen obravnave poslanskih vprašanj predvsem
zagotoviti vsem poslancem, ki so prijavili poslansko vprašanje ali
pobudo, da pridejo na vrsto; zato je s poslovnikom omejen čas
tako za postavitev vprašanja oziroma pobude, za njen odgovor
kot za razpravo na podlagi drugega odstavka 29. člena
poslovnika.

Kot je že bilo omenjeno poslanec s poslanskim vprašanjem
oziroma pobudo praviloma ne more zahtevati razprave v
državnem zboru, ampak le kratek odgovor na postavljeno
vprašanje ali opredelitev do pobude. Poslovnik pa odstopa od
tega splošnega principa in kot izjemo določa dva primera, ko je
moč opraviti krajšo ali daljšo razpravo. Pri krajši razpravi je
dopuščeno, da poslanske skupine pojasnijo stališče do odgovora
vlade oziroma posameznega ministra in sicer takoj po danem
odgovoru (drugi odstavek 29. člena poslovnika). Daljša razprava
pa je določena v prvem odstavku 29. člena poslovnika, saj se o

Sekretar:
Boris Vrišer

Predsednik:
dr. Ciril Ribičič, l.r.

' Povzeto po knjigi "Državna ureditev Slovenije", avtorjev dr. Franca Grada,
dr. Igorja Kaufilča, dr. Cirila Ribičiča in dr. Ivana Kristana, izdano pri ČZ
Uradni list RS, Ljubljana, 1996, str 128.
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Popravek predloga zakona o

DAVKU

NA

DODANO

VREDNOST

(ZDDV)

- EPA 1554 - tretja obravnava

Pri tiskanju amandmajev Vlade Republike Slovenije k
predlogu zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV) £PA 1554 - tretja obravnava, objavljenih na 47. strani
Poročevalca št. 60, dne 5.10.1998, je bilo Izpuščeno besedilo
obrazložitve amandmaja k 25. členu ter amandma k 31. členu

z obrazložitvijo.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

prometa šteje kraj naročnika storitve, ta promet pa ni obdavčen v
Sloveniji, temveč v državi naročnika storitve.

Besedilo amandmajev Vlade Republike Slovenije k predlogu
zakona na dodano vrednost se v celoti glasi:

K 25. členu:
K 4. členu:
V prvem odstavku se v 7. točki črta besedilo: "ter izposojanje le teh v knjižnicah"

V prvem odstavku se črta besedilo: "oziroma pravice
razpolaganja"
Obrazložitev:
Z amandmajem je podana natančnejša definicija prometa blaga.

Z amandmajem bodo storitve javnih knjižnic enako obravnavane
kot vse ostale kulturne storitve, ki so zajete v 9. točki 26. člena
predloga zakona.

K 17. členu:

K 31. členu:

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

V četrtem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo,
ki se glasi:

"(4) Če storitev iz prejšnjega odstavka opravi davčni zavezanec
s sedežem v Sloveniji za naročnika - davčnega zavezanca, ki
nima sedeža v Sloveniji, se za kraj opravljenega prometa šteje
kraj, kjer ima sedež naročnik storitve ."

"če je namenjeno izvozu."
Obrazložitev:
Četrti odstavek 31. člena izenačuje izvoz blaga z vnosom blaga
v prosto carinsko cono. To pomeni, da se lahko zahteva odbitek
vstopnega davka ne le za blago, ki je dejansko že zapustilo
carinsko območje Slovenije ampak tudi za blago, ki je vnešeno v
prosto carinsko cono in carinsko skladišče. Vendar pa se v prosto
carinsko cono ali v carinsko skladišče ne vnaša samo blago, ki je
namenjeno izvozu iz države ampak tudi drugo carinsko blago.
Izenačitev "davčnega položaja" izvoženega blaga z blagom, ki je
vnešeno v prosto carinsko cono pa je smiselno le, kadar se
blago vnaša v prosto carinsko cono z namenom, da bo izvoženo.
Da bi določba četrtega odstavka 31. člena natančno izrazila ta
namen zakonodajalca in preprečila morebitne zlorabe instituta, je
treba določbo dopolniti v smislu predlaganega amandmaja.

Vlada predlaga nov odstavek zaradi sprejetega amandmaja k
tretjemu odstavku v drugi obravnavi, po katerem se za kraj
opravljenega prometa storitev, navedenih v tretjem odstavku šteje
kraj prejemnika storitve, če storitev opravi davčni zavezanec, ki
nima sedeža v Sloveniji.
S predlaganim amandmajem se določa kraj opravljenega prometa
navedenih storitev v primeru, ko te storitve opravlja davčni
zavezanec s sedežem v Sloveniji za davčnega zavezanca s
sedežem izven Slovenije. V teh primerih se za kraj opravljenega

Uredništvo Poročevalca
26. oktober 1998
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POSLANSKE

POBUDE

zagotovljena enaka finančna podpora.

POBUDA
poslanca ZMAGA JELINČIČA za spremembo
trase pri gradnji avtoceste Nova Gorica Ljubljana - z dne 19/9-1997

Utemeljitev tega predloga bazira na pogovoru s predstavniki
italijanske delegacije na Skupščini Zahodnoevropske unije
v Bruslju pretekli teden, še posebej z njenim predstavnikom
prof. Darkom Bratino, senatorjem Italijanske republike, ki je
pripravljen povezati vse kompetentne pogajalce z one strani
slovenske meje z našimi.

(Ista pobuda ter odgovor Ministrstva za promet In zveze sta
bila objavljena v Poročevalcu št. 51/98)
Predlagam Vladi Republike Slovenije ter Ministrstvu za
promet In zveze, naj pri gradnji Nova Gorlca-LJublJana
spremeni projektirani del trase, ki pelje po Vipavski dolini
do Razdrtega In naj ga nadomesti s projektom oziroma traso,
ki bi vodila od Ajdovščine preko Hrušice In Kale ter se pri
Logatcu priključila obstoječi avtocesti.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
Gospod Zmago Jelinčič, poslanec Državnega zbora Republike
Slovenije, je pisno predložil pobudo za spremembo trase avtoceste
od Nove gorice do Ljubljane. V pobudi je poslanec navedel tudi
predlog italijanske strani, da se vzporedno s to traso zgradi tudi
železniška povezava med Gorico in Ljubljano tako, da bi se tudi
železniška proga pridružila glavni železniški povezavi pri Logatcu.
Za obe trasi bi bila zagotovljena finančna podpora italijanske strani.

Pot Iz Nove Gorice do Ljubljane bi se po novi trasi, ki pa
temelji že na Kavčičevih predlogih iz časa cestne afere,
skrajšala za okoli 25 km glede na zdaj predvideno traso po
Vipavski dolini do Razdrtega. V tem primeru bi se velik del
italijanskega prometa Iz srednje Italije proti vzhodu, po osi
Barcelona-KIJev, preusmeril iz trase preko Trsta proti
Ljubljani, na smer preko Nove Gorice proti Ljubljani. Če se
bo Izdelala trasa Nova Gorica-Ljubljana s priključkom v
Razdrtem, bo povezava Italije z Ljubljano preko Trsta za 2
km krajša In evropski prevozniki iz Italijanske strani bodo
pač koristili tisto, ki Je krajša. Na tan način bo avtocestna
povezava Gorice z Razdrtim le malo boljša lokalna avtocesta,
ki pa bo ob svoji izgradnji terjala uničenje Vipavske doline,
če se bi gradila trasa preko Hrušice, bi se z povečanim
prometom začela razvijati tudi goriška pokrajina, na kateri
bi se za okoli 100.000 prebivalcev na slovenski strani in za
okoli 200.000 prebivalcev, pretežno Slovencev, na italijanski
strani, življenske razmere bistveno Izboljšale saj povečan
promet potegne za seboj razvo| vse pokrajine. Za novo traso
je pripravljenih kar precej finančnih sredstev, ki bi Jih
prispevale Republika Italija, dežela Furlanija Julijska Krajina
In pa Evropska skupnost In sicer z ugodnim kreditiranjem
ter v veliki meri z nepovratnimi finančnimi sredstvi.
Obenem predlaga Italijanska stran tudi to, da bi se
vzporedno s to traso zgradilo tudi železniško povezavo
med Gorico in LJubljano, na ta način, da bi se tudi železniška
proga pridružila glavni železniški povezavi pri Logatcu. Na
tan način bi ne bilo potrebno renovirati soškega koridorja
in bi s tem ohranili in obvarovali dolino Soče pred
neopravičenimi posegi v naravo. Tudi v tem primeru bi bila
26. oktober 1998

Strateška primerjava treh tras avtocestnih povezav v JZ Sloveniji
(Colske, Vipavske in Kraške), ki jo je naročilo Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje pri LUZ
(Ljubljanski urbanistični zavod) in je bila zaključena januarja 1995
je pokazala, da je najustreznejša med njimi Vipavska.
Ta trasa prometno najučinkovitejše povezuje kraje v JZ Sloveniji
in je hkrati sprejemljiva kot navezava na mednarodno, evropsko
avtocestno omrežje preko vozlišča v Palmanovi. Med
obravnavanimi trasami ima najsprejemljivejše vplive na kulturo in
naravno okolje in terja primerjalno najmanjše površine naravnih
dobrin. Ugodno vpliva na zmanjševanje teženj po ekstenzivni
urbanizaciji in je relativno cenejša od ostalih dveh. Šibka točka
Vipavske trase je njen vpliv na predelovalni potencial kmetijskih
zemljišč v osrednjem delu Vipavske doline, poseben problem pa
predstavlja tudi potek trase po Rebernicah (od Razdrtega do
Podnanosa), ki zaradi zapletene in labilne geološke zgradbe terena
narekuje uporabno zahtevnih, predvsem pa dragih tehničnih
rešitev.
Nekoliko podrobnejšo argumentacijo si je mogoče ogledati v
povzetku Strateške primerjave smeri cestne povezave Nova
gorica-Ljubljana, ki jo prilagamo.
Finančna sredstva italijanske strani iz naslova Zakona 19 bodo
koriščena za odsek Razdrto-Vipava.
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Glede železniške povezave, ki jo v pobudi navaja poslanec, pa
pojasnjujemo naslednje.

vozila in dokumentacije v postopku homologacije tipa vozila, in to
neposredno pooblaščeni strokovni organizaciji, ki opravi tak
pregled. Tudi ti stroški so določeni z uredbo. V kolikor posamezni
pooblaščeni uvozniki stroške postopka prenesejo neposredno
na kupca vozila in to tudi prikažejo v specifikaciji računa, je to
stvar tržnega pristopa posameznega uvoznika.

V Nacionalnem programu razvoja železniške infrastrukture
(Ur.l.RS 13/96) ni predvidena izgradnja nove železniške povezave
med Novo gorico in Ljubljano. Pri proučevanju možnih različic
poteka hitre proge Benetke-Ljubljana je v proučevanju tudi
predlagana različica poteka trase, ki pa ima pomembno
konkurenco v trasi preko Trsta.

Pri posamičnem uvozu vozila (individualni uvoznik ali sivi uvoz)
uredba določa, da plača uvoznik oziroma lastnik vozila le stroške
strokovnega pregleda neposredno pooblaščeni strokovni
organizaciji, ki opravi pregled in posamično odobritev vozila. V
tem primeru ni neposredne pristojbine. Individualni uvoznik mora
od pooblaščenega zastopnika, ki je lahko v tujini, dobiti potrdilo o
tem, katerim mednarodnim homologacijskim predpisom vozilo
ustreza. Pripominjamo, da noben državni organ pri tem nima
neposrednih opravkov in zato tudi ni stroška, ki bi ga zaračunal.

Iz samega gradbenega vidika je zelo težko zgraditi na
predlaganem terenu vzporedno železniško progo z avtocesto,
ker so za železniško progo zahtevane povsem drugačne
tehnične karakteristike kot za avtocesto (predvsem vzdolžni
nakloni nivelete odprte proge so bistveno položnejši (0-25%o), kot
nakloni nivelete pri avtocestah (0-5%)).

Vseh uvoženih vozil je v Sloveniji povprečno letno 55.000, število
uvoženih vozil po individualnem postopka pa upada in se tako
približuje evropskim državam. Tako uvoženih vozil je v Sloveniji
letno cca 4.000.

PRILOGA: povzetek Strateške primerjave smeri cestne povezave
Nova Gorica - Ljubljana je na vpogled v glavni pisarni Državnega
zbora Republike Slovenije.

Iz naslova pristojbine za storitve v postopku homologacije vozil je
bilo v Obdobju od 1.1. do 31.7.1998 na poseben račun proračuna
vplačanih 75.281.000,00 tolarjev, kar potrjuje, da pooblaščeni
uvozniki predpisano dajatev plačujejo na vplačilni račun proračuna
in je ne knjižijo kot svoj prihodek.

POBUDA
poslanca Zmaga Jelinčiča v zvezi s pristojbinami
za homologacijo cestnih vozil - z dne 16A7-1998

Podatek oziroma znesek, na katerega se sklicuje poslanec v
svoji poslanski pobudi, večkratno presega finančni učinek,
opredeljen z obstoječo sistemsko ureditvijo. V okviru z uredbo
opredeljenih zneskov in glede na število vseh uvoženih
avtomobilov, takih sredstev ni mogoče zagotoviti.

Ministrstvu za finance dajem pisno pobudo, z namenom
zapolnitve proračunskega primankljaja pridobi finančna
sredstva od uvoznikov tujih avtomobilov, na ta način, da
pristojbine za homologacijo ne zaračunavajo več uvozniki
tujih avtomobilov In jih knjižijo kot svoj dobiček, ampak naj
ta sredstva zbira država v okviru proračunskih sredstev.
Za vsak uvožen tuj avtomobil mora kupec plačati uvozniku
okoli 40.000 SIT, kar pomeni, da letna vsota znaša, po
nekaterih podatkih okoli 9 milijard SIT, ki bi namesto v
privatne žepe, lahko šle v državno blagajno.

POBUDA
poslanca Zmaga Jelinčiča za dopolnitev Zakona
o varnosti cestnega prometa - z dne 21/7-1998

Mislim, da je vsota dovolj velika, da se ministrstvu Izplača
to zadevo čimprej urediti, ob enem pa sodim, da je predlog
še kako utemeljen.

Ministru RS za notranje zadeve g. Mirku Bandlju dajem
poslansko pobudo, da ob prvih spremembah In dopolnitvah
zakona o varnosti cestnega prometa, ki bodo nujne zaradi
pripomb sodnikov za prekrške, vlada predlaga tudi
dopolnitev 7. točke 178. člena zakona z naslednllm
besedilom: "TUJIH DOPISNIŠTEV IN STALNIH TUJIH
DOPISNIKOV OZIROMA TUJCEV - STALNIH USLU-ŽBENCEV
TUJIH DOPISNIŠTEV".

ODGOVOR: STALIŠČE MINISTRSTVA ZA FINANCE PRIPRAVLJENO V SODELOVANJU Z URADOM ZA
STANDARDIZACIO IN MEROSLOVJE PRI MINISTRSTVU ZA
ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
STALIŠČE:
Pošiljamo Vam stališče do poslanske pobude g. Zmaga Jelinčiča
v zvezi s pristojbinami za homologacijo cestnih vozil, ki smo ga
pripravili v sodelovanju z Ministrstvom za znanost In
tehnologijo - Uradom za standardizacijo In meroslovje:

Obrazložitev:
V 7. točki 178. člena zakona je izpadlo navedeno besedilo In
drugih predstavništev", ki jih je vsebovala 4. točka 198. člena
zakona o temeljih varnosti cestnega prometa; skladno s
tem besedilom ZTVCP tudi 8. člen še vedno veljavnega
pravilnika o obrazcih prometnih dovoljenj In vozniškega
dovoljenja ter o registrskih tablicah določa posebno barvo
registrske tablice za navedene tuje doplsn^e. Z dopolnitvijo
zakona tega pravilnika tudi ne bo treba spreminjati.

Vse pristojbine v zvezi s postopkom homologacije tipa vozila so
predpisane v Uredbi o pristojbinah in cenah za storitve v postopku
homologacije vozil (Uradni list RS, št. 41/96). Ta določa, da mora
vsak pooblaščeni uvoznik vozil (to je uvoznik, ki ga je pooblastil
proizvajalec vozila, da v Republiki Sloveniji prodaja njegove izdelke
in si zanje pridobi tudi homologacijo tipa vozila), predpisano
pristojbino vplačati pred pričetkom postopka na poseben račun.
Višina pristojbine je, glede na kategorijo vozila, opredeljena v 3.
členu navedene uredbe, in je prihodek proračuna.

Takšno dopolnitev zakona, kakršno smo že Imeli, pa
predlagam zato, da se Izognemo policijskemu maltretiranju
ali vsaj drugačnemu podcenjujočemu odnosu do imetnikov
zelenih, začasnih, registrskih tablic kot jih imajo začasno
zaposleni tuji delavci v Sloveniji. Tuji dopisniki, ki imajo
sedaj enako barvo registrskih tablic, lahko zaradi takšnega

Poleg te pristojbine plača pooblaščeni uvoznik še stroške pregleda
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Skupščine Republike Slovenije, da se ob osamosvojitvi ne sprejme
novega zakona, temveč le prenese pristojnosti predpisovanja
oblike in vsebine registrskih tablic in obrazcev prometnih dovoljenj
in vozniškega dovoljenja na takratnega republiškega sekretarja
za notranje zadeve. Tako so bile te tablice ukinjene šele z novim
Zakonom o varnosti cestnega prometa, ki je stopil v veljavo dne
1.5.1998.

odnosa, negativno pišejo o Sloveniji ter s tem škodujejo
ugledu Slovenije ter njenemu prizadevanju za vstop v
Evropsko zvezo In druge evropske institucije.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE:
STALIŠČE:
Evropske države, med njimi tudi vse članice Evropske skupnosti,
nimajo posebnih registrskih tablic za označevanje vozil tujih
dopisništev, stalnih tujih dopisnikov in tujcev stalnih uslužbencev
tujih dopisništev. Nekdanja SFR Jugoslavija je prvič uvedla
posebne registrske tablice za vozila tujih dopisništev in stalnih
tujih dopisnikov oziroma tujcev stalnih uslužbencev tujih
dopisništev s Pravilnikom o registraciji motornih in priklopnih vozil
(Uradni list SFRJ, št. 20/67), ki je stopil v veljavo dne 18. maja
1967, in sicer na zahtevo Uprave državne varnosti takratnega
Zveznega sekretariata za notranje zadeve z utemeljitvijo, da bi
pri tako označenih vozilih bilo olajšano spremljanje tujih dopisnikov
s strani delavcev te službe. Kasneje ob spremembi zakonodaje
je te registrske tablice predpisoval Zakon o temeljih varnosti
cestnega prometa, tako tisti iz leta 1974 (Uradni list SFRJ, št. 17/
74), iz leta 1981 (Uradni list SFRJ, št. 4/81), kakor tudi zadnji iz
leta 1988 (Uradni list SFRJ, št. 50/88), ki gaje Republika Slovenija
do uveljavitve novega Zakona o varnosti cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 30/98) uporabljala kot svoj predpis. V Republiki
Sloveniji smo želeli ukiniti posebne registrske tablice za tuja
dopisništva in tuje dopisnike že v letu 1991 ob osamosvojitvi
Republike Slovenije kot države, vendar je bil sklep takratne

Kot odgovor na trditev poslanca v pobudi, da policija maltretira
oziroma drugače ima podcenjujoč odnos do imetnikov vozil,
označenih z zelenimi, začasnimi registrskimi tablicami, ki jih imajo
začasno zaposleni tuji delavci, pojasnjujemo, da se z začasnimi
registrskimi tablicami označijo vozila, ki so začasno registrirana
po določbi 186. člena Zakona o varnosti cestnega prometa t.j.
vozila, katerih lastniki so tujci, ki jim je dovoljeno začasno prebivanje
v Republiki Sloveniji oziroma državljani Republike Slovenije, ki
imajo v Republiki Sloveniji le začasno prebivališče, vozila, ki so v
Republiko Slovenijo le začasno uvožena ter vozila začasnih
beguncev. S temi registrskimi tablicami pa se ne označuje tistih
vozil tujih dopisništev, ki so dokončno uvožena v Republiko
Slovenijo in tistih tujih dopisnikov oziroma tujcev stalnih
uslužbencev tujih dopisništev, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno
prebivališče. Zgolj dejstvo, da je vozilo označeno z začasnimi
registrskimi tablicami ne more vplivati in ne vpliva na postopek
policistov.
Iz navedenih razlogov, menimo, da je določba sedanjega 178.
člena Zakona o varnosti cestnega prometa ustreznejša od
predlagane.
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POSLANSKA

VPRAŠANJA

zadev, v prvi polovici letošnjega leta pa 9.978 novih zadev;

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE NA 4.
TOČKO SKLEPOV DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE, SPREJETIH NA 9. SEJI DNE 16/
6-1998 OB RAZPRAVI O ODGOVORU VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE NA POSLAN-SKOVPRAŠANJE POSLANCEV BORUTA PAHORJA IN
MIRANA POTRČA V ZVEZI Z ORGANIZIRANIM
KRIMINALOM V REPUBLIKI SLOVENIJI

- Višje delovno in socialno sodišče je v celotnem letu 1997 v
reševanje prejelo 2.178 zadev, v prvi polovici letošnjega leta pa
1.123 novih zadev;
- Delovna in socialna sodišča so v celotnem letu 1997 v reševanje
prejela 13.878 zadev, v prvi polovici letošnjega leta pa 5.286
novih zadev.
Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za pravosodje je
že do sedaj in bo tudi v bodoče intenzivno delalo na tem, da se
stanje izboljša. V začetku letošnjega leta so Ministrstvo za
pravosodje, Vrhovno sodišče Republike Slovenije in Sodni svet
po skupnem dogovoru pristopili k ukrepom za reševanje
zaostankov na sodiščih ter k večji učinkovitosti dela.

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 16.06.1998, ob
razpravi o odgovoru Vlade Republike Slovenije na poslansko
vprašanje poslancev Boruta Pahorja in Mirana Potrča v zvezi z
organiziranim kriminalom v Republiki Sloveniji, sprejel 8 sklepov.

Na sestanku predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
s predsedniki in predstojniki sodišč je bilo dogovorjeno, da se
vložijo vsi napori za povečanje storilnosti ter da se izkoristijo vse
možnosti v okviru obstoječe zakonodaje.

V 4. točki navedenih sklepov Državni zbor Republike Slovenije
Vladi Republike Slovenije predlaga, da v roku 30 dni Državnemu
zboru predloži predloge ukrepov za povečanje učinkovitosti
sodstva in za odpravo zastojev v sodnih postopkih. Hkrati Državni
zbor pričakuje od državnega tožilstva in sodstva, da čimprej
izoblikujeta program za odpravo slabosti, ki zmanjšujejo
učinkovitost pravosodnega sistema v celoti.

Prav tako je med kratkoročnimi oblikami reševanja zaostankov
na sodiščih potrebno omeniti tudi to, da so minister za pravosodje,
predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in predsednik
Sodnega 6veta opravili tudi obiske slovenskih sodišč, kjer so z
neposrednimi pogovori poskušali najti rešitve za odpravo
zaostankov.

Ob koncu leta 1997 so imela vsa sodišča v Republiki Sloveniji
520.060 nerešenih zadev. V zvezi z zaostanki na sodiščih je
potrebno pojasniti, da so v določeni meri tudi posledica
osamosvojitve države in s tem povezane spremembe političnega
in gospodarskega sistema. Prav tako je eden od vzrokov za
zaostanke na sodiščih tudi generalna reforma pravosodja, ki je
bila sicer nujno potrebna, vendar je povzročila tudi precejšnje
zaostanke na sodiščih. Pri statističnem spremljanju dela sodišč
Ministrstvo za pravosodje že nekaj leta ugotavlja precejšen porast
števila novih zadev. V letu 1997 je znašalo to povečanje za vsa
sodišča 12% v primerjavi z letom 1996. Tudi iz statistike sodnega
dela v prvi polovici letošnjega leta izhaja porast števila novih
zadev:

Ministrstvo za pravosodje v okviru svojih pristojnosti skrbi za 18
sistemskih zakonov, ki so praktično vsi v fazi noveliranja. S
spremembo zakonodaje naj bi se povečala hitrost reševanja
zadev na sodiščih in s tem učinkovitost sodišč, vendar ne na
račun procesnih pravic udeležencev v postopku. Pri tem gre za
spremembe organizacijske zakonodaje za sodišča, kakor tudi
za spremembe procesne zakonodaje:
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih
je na Ministrstvu za pravosodje v pripravi za zakonodajni
postopek in bo pomenil odpravo določenih pomanjkljivosti in
ustreznejšo ureditev nekaterih institutov organizacijske
zakonodaje v razmerju do praktičnih potreb sodstva;

■ Okrajna sodišča so v celotnem letu 1997 v reševanje prejela
410.321 zadev, v prvi polovici letošnjega leta pa kar 251.229
novih zadev;
- Okrožna sodišča so v celotnem letu 1997 v reševanje prejela
88.835 zadev, v prvi polovici letošnjega leta pa 48.544 novih
zadev;

- Glede na to, da je na sodiščih v Republiki Sloveniji sistematiziranih
714 sodniških mest, sodna statistika za leto 1997 pa kaže, da je
zasedenih le 631 sodniških mest, po podatkih sodne statistike
za leto 1996 pa je zasedenih le 631 sodniških mest, je Ministrstvo

- Višja sodišča so v celotnem letu 1997 v reševanje prejela 16.254
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zapuščinskih in drugih nespornih zadev, kar naj bi pomenilo
razbremenitev za nepravdne oddelke okrajnih sodišč;

za pravosodje podprlo poslanski predlog za dopolnitev 105.
člena Zakona o sodniški službi, ki je bila objavljena v Uradnem
listu Republike Slovenije, št. 24/98. Dopolnitev določa, da če se
na razpis prostega sodniškega mesta na okrajnem sodišču ne
prijavi kandidat, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena in 9. člena Zakona
o sodniški službi, je do 31.12.1999 ne glede na pogoje iz
navedenih členov, lahko za sodnika okrajnega sodišča izvoljena
oseba, ki je dopolnila 27 let starosti in ima po opravljenem
pravniškem državnem izpitu najmanj eno leto delovnih izkušenj
na sodišču ali najmanj tri leta delovnih izkušenj po opravljenem
pravniškem državnem izpitu;

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
odvetništvu, ki naj bi pospeševal izvensodne poravnave med
strankami. V zvezi s tem bo potrebno spremeniti odvetniško
tarifo v smislu stimulacije sklepanja poravnav izvensodnih
postopkov;
- Preučuje možnost obveznega predhodnega poizkusa sklenitve
izvensodne poravnave v civilnih in kazenskih zadevah, ki se
obravnavajo na zasebno kazensko tožbo.

- Prav tako je za zakonodajni postopek pripravljen Predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi,
s katerim bodo odpravljene pomanjkljivosti in ustrezneje urejeni
nekateri instituti sodniške zakonodaje, zlasti delegiranje sodnikov
na druga sodišča, natančneje določena sodnikova disciplinska
odgovornost in vprašanje sodno-pravnega nadzora sodnikovega dela;

Za učinkovito delo sodišč so potrebni tudi ustrezni prostorski
pogoji, tehnična opremljenost in informatizacija:
- Prostorski problemi so najbolj pereči in najbolj prisotni na
ljubljanskih sodiščih, kjer je zaposlena dobra tretjina vseh
sodnikov in sodnega osebja v državi in kjer se rešuje tudi 40%
vseh zadev. Trenutno, morda tudi za daljše obdobje, izgradnja
nove sodne zgradbe zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne
prihaja v poštev, zaradi česar je Ministrstvo za pravosodje
opozorilo Vlado RS, da bi preselitev Vrhovnega sodišča RS na
drugo lokacijo (po preselitvi MZZ in MK v obnovljeno zgradbo
Mladike) omogočilo prostorsko rešitev za obe prvostopenjski
sodišči v sedanji sodni zgradbi v Ljubljani;

- Ministrstvo za pravosodje je med ukrepi za reševanje
zaostankov na sodiščih predlagalo spremembo določb 159.
člena in 171. člena Sodnega reda, s katero je omogočeno, da
sodišča oziroma sodni oddelki, na katerih zaostanek pri
reševanju zadev preseže enoletni pripad zadev, oblikujejo
programe reševanja teh zaostankov. Predlagana sprememba
je bila po predhodnem mnenju občne seje Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije tudi sprejeta;

- Večina sodnih vpisnikov je v celoti informatiziranih. V celoti je
informatiziran tudi sodni register pravnih oseb, trenutno pa se
izvaja projekt informatizacije zemljiške knjige.

- Zakon o brezplačni pravni pomoči je v fazi priprave na
Ministrstvu za pravosodje in bo pomenil ureditev brezplačne
pravne pomoči za tiste kategorije državljanov, ki zaradi svojega
premoženjskega stanja niso sposobni pokriti stroškov sodnih
postopkov;

Vsa omenjena prizadevanja so v prvem polletju letošnjega leta že
pokazala določen rezultat:
- Okrajna sodišča so v prvem polletju letošnjega leta rešila 191.012
zadev, kar pomeni v primerjavi s prvim polletjem leta 1997 za
12.228 več zadev (v celotnem letu 1997 so Okrajna sodišča
rešila 343.083 zadev);

- Zakon o izvršbi in zavarovanju je bil že sprejet v Državnem
zboru Republike Slovenije, sedaj pa Ministrstvo za pravosodje
pripravlja še Pravilnik o sodnih izvršiteljih, ki ga določa navedeni
zakon;

- Okrožna sodišča so v prvem polletju letošnjega leta rešila 51.162
zadev, kar pomeni v primerjavi s prvim polletjem leta 1997 za
7.663 več zadev (v celotnem letu 1997 so Okrožna sodišča
rešila 88.458 zadev);

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
pravdnem postopku je v drugem branju v Državnem zboru
Republike Slovenije in bo po uveljavitvi zaradi spremenjene
ureditve določenih institutov pripomogel k učinkovitejšemu
reševanju konkretnih zadev na sodiščih;

- Višja sodišča so v prvem polletju letošnjega leta rešila 9.096
zadev, kar pomeni v primerjavi s prvim polletjem leta 1997 za
1.024 več zadev (v celotnem letu 1997 so Višja sodišča rešila
15.088 zadev);

- Prav tako je v drugem branju v Državnem zboru Republike
Slovenije tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o kazenskem postopku;
- Pripravljen pa je tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji;

- Dvignila se je tudi storilnost na Višjem delovnem in socialnem
sodišču, ki je v prvem polletju letošnjega leta rešilo 1.084 zadev,
v celotnem letu 1997 pa 1.920 zadev;

- Rešeno je tudi vprašanje izobraževanja kandidatov za sodnike,
izobraževanje mladih sodnikov in sodnikov v okviru šol
domačega in evropskega prava, v organizaciji Vrhovnega
sodišča RS in Ministrstva za pravosodje.

- Delovna in socialna sodišča so v prvem polletju letošnjega leta
rešila 4.545 zadev, kar pomeni v primerjavi s prvim polletjem
leta 1997 za 3.027 manj zadev (v celotnem letu 1997 so Delovna
in socialna sodišča rešila 10.957 zadev);

Poleg sprememb in dopolnitev organizacijske zakonodaje za
sodišča ter sprememb in dopolnitev procesne zakonodaje,
Ministrstvo za pravosodje proučuje tudi možnosti za zmanjšanje
pristojnosti sodišč in predhodno mirno reševanje sporov glede
določenih zadev, ki ne sodijo v sojenje in za katere ni potrebno,
da jih obravnavajo ali rešujejo sodišča. V zvezi s tem Ministrstvo
za pravosodje pripravlja:

- Vrhovno sodišče Republike Slovenije je ostalo na ravni storilnosti
iz leta 1997;
- Upravna sodišča pa predstavljajo poseben problem, saj so v
letošnjem letu sicer pričela z delom, vendar so postopoma
pridobivala nove sodnike in še sedaj ne delujejo v celotni sestavi.
Odstopljeni so jim bili spisi Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije, od začetka delovanja so pridobili še 1.778 novih zadev,
rešili pa so lahko le najnujnejših 331 zadev. Tako imajo Upravna
sodišča še 5.614 nerešenih zadev.

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
notariatu, ki naj bi določil pristojnost notarjev za reševanje
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"Sprašujem Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za
pravosodje in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, koliko primerov nezakonitega ubijanja zavarovanih ogroženih živalskih vrst Je bilo ugotovljeno v letih
1996 in 1997 in v kakšni stopnji so postopki za ugotavljanje
In kaznovanje kršiteljev?

O ukrepih za preprečitev izogibanj plačevanja
cestnine na cestninski postaji Vransko
ANTON DELAK, poslanec DeSUS, je na 19. Izredni seji 30.
|anu-ar)a 1998 ministra za promet In zveze mag. Antona
Bergauerja vprašal:

Obrazložitev je zelo preprosta. V zadnjem času se v medijih
pogosto pojavljajo prispevki o ubijanju zavarovanih
ogroženih živalskih vrst pri nas. Ena od najbolj razvpitih
primerov je bila najdba trupla orla belorepca v kočevskih
gozdovih in nedvomno je bilo ugotovljeno, da je njegova
smrt posledica strelne rane. V kazenskem zakoniku In tudi v
uredbi o zavarovanju ogroženih živalskih vrst je jasno
opredeljeno, da je to kaznivo de|anje In zanima me, v kakšni
fazi so postopki zoper kršitelje."

Avtocesta čez Savinsko dolino je rešila mnogo prometnih
|e rešila mnogo prometnih problemov ter je razbremenla
mnoga naselja ob stari cesti. Zadnje čase pa se vse
pogosteje dogaja, da se vse večje število avtoprevoznikov
Izstopa iz avtoceste v Šentrupertu ali Šempetru z namenom,
da bi jim ne bilo potrebno plačevati cestnine na cestninski
psotaji Vranko. Podobno se dogaja tudi s tovornjaki iz smeri
Ljubljana, ki šele v Šentrupertu ali Šempetru vstopajo na
avtocesto.
Gospoda ministra vprašujem, kakšne konkretne ukrepe bo
pripravil, da bi preprečil takšne pojave.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR:
V zvezi s poslanskim vprašanjem J. Leniča o nezakonitem lovu
zavarovanih živalskih vrst, ki ga je na seji Državnega zbora 3. 2.
1998 naslovil na Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za pravosodje,
smo na Ministrstvu za okolje in prsotor omenjeni ministrstvi prosili
za pripravo odgovorov na naslednja vprašanja:
- koliko je bilo ugotovljenih primerov nezakonito ustreljenih
zavarovanih živali v letih 1996 in 1997;
- v kakšni stopnji so postopki za ugotavljanje in kaznovanje
kršiteljev;
- kaj je bilo storjeno v primeru lani ubitega orla belorepca na
Kočevskem?

DODATNI PISNI ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN
ZVEZE:
2 dograditvijo avtocestnih odsekov je bila zagotovljena možnost
za razbremenitev vzporednega cestnega omrežja, ki poteka skozi
poseljena območja in hkrati tudi za izboljšanje prometne varnosti
in za zmanjšanje negativnih vplivov na življenjsko in naravno
okolje. Dogajalo pa se je, da so vozniki zaradi izogibanj plačevanja
cestnine namesto zgrajenih avtocestnih odsekov uporabljali
vzporedne, necestninske ceste.
Z namenom, da se predvsem tovorni promet, ki ga je mogoče
voditi z ukrepi, preusmeri na avtoceste, je Direkcija RS za ceste
na odsekih vzporednih državnih cest zagotovila postavitev
prometne signalizacije, ki prepoveduje tranzitni tovorni promet.
Vozniki so bili o ukrepih obveščeni z zloženko, ki so jo delili na
cestninskih postajah in z obvestilnimi tablami na mednarodnih
mejnih prehodih.

Iz poročil, ki sta nam ju postali obe ministrstvi, povzemamo:
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je v
letu 1997 sodniku za prekrške podal 28 predlogov za uvedbo
postopka o prekršku. Predlogi so bili podani zaradi nabiranja,
lova, prodaje in prepariranja osebkov zavarovanih živalskih vrst.
V letu 1997 je bilo rešenih 10 primerov in skupna kazen, ki so jo
izrekli sodniki za prekrške, je bila 385.000,00 SIT. Podane so bile
tudi tri kazenske ovadbe zaradi nedovoljenega lova osebkov
zavarovanih živalskih vrst in v enem primeru je bila ovadba
zavržena.

Za preprečitev izogibanj plačevanja cestnine na cestninski postaji
Vransko je Direkcija RS za ceste izdala nalog za postavitev
ustrezne prometne signalizacije dne 9.3.1998. Signalizacija je bila
postavljena dne 20.5.1998. S tem so bili izvedeni ukrepi za rešitev
problema, na katerega je v svojem poslanskem vprašanju opozoril
poslanec državnega zbora gospod Anton Delak.

Ker na inšpektoratu vse primere kršitve določil uvedbe
obravnavajo enako, nam podatkov o številu nezakonito ustreljenih
osebkov zavarovanih živalskih vrst ne morejo posredovati.

Prilogi, ki sta na vpogled v glavni pisarni Državnega zbora
Republike Slovenije:
- Dopis Direkcije RS za ceste Obrtni zbornici Slovenije z dne
19.5.1998
- Nalog za postavitev vertikalne prometne signalizacije

Podatki Ministrstva za pravosodje, ki so zbrani iz statističnih poročil
sodnikov za prekrške, kažejo za leto 1996, da je bilo v delu 47
zadev kršitev predpisov o lovstvu s strani fizičnih oseb, v istem
letu je bilo rešenih 23 zadev. Iz njihovih podatkov pa ni razvidno,
na kateri predpis se posamezna vrsta kršitve nanaša. Podatki za
teto 1997 so še v obdelavi.
V primeru lani ustreljenega orla belorepca je bila podana kazenska
ovadba na okrožno državno tožilstvo.

O nezakonitem lovu zavarovanih živalskih vrst

Ministrstvo za okolje in prostor ob tem dodaja, da po Uredbi o
zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list, št. 57/93)
opravljajo nadzor nad izvajanjem uredbe lovska in ribiška
inšpekcija ter republiška tržna inšpekcija. Ministrstvo za okolje in
prostor ne razpolaga s podatki o kršitvah določil omenjene uredbe,
ker nima pristojnosti neposrednega nadzora nad izvajanjem
uredbe, ampak je ta naložena Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano oziroma Inšpektoratu RS za kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

JOŽE LENIČ, poslanec LDS, je 3. februarja 1998 ministra za
okolje In prostor, ministra za pravosodje In ministra za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vprašal:
Na 19. Izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije,
dne 3/2-1998 je poslanac Jože Lenič postavil naslednje
poslansko vprašanje:
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od katerega zakon v določenih primerih zahteva, da mora
posredovati določene podatke o drugem posamezniku. S takšnimi
primeri se srečamo npr. takrat, ko kak procesni zakon od
vlagatelja vloge zahteva, da v njej navede tudi nekatere podatke
o posamezniku, ki je nasprotna stranka.

O dostopu občinskih organov do osebnih podatkov
občanov
Dr. HELENA HREN VENCELJ, poslanka SKD, LEON GOSTIŠA,
poslanec SLS In RICHARD BEUERMANN, poslanec LDS, so
14. aprila 1998 Vlado Republike Slovenije vprašali:

Če uporabnik takšnega, v zakonu vsebovanega pooblastila nima,
mora zahtevi priložiti pisno privolitev ali zahtevo posameznika,
na katerega se podatki nanašajo. Seveda pa lahko tudi
posameznik sam zahteva od upravljavca zbirke podatkov, da
določene podatke iz zbirke, ki se nanašajo nanj, posreduje
določenemu uporabniku. Sploh bi kazalo v vseh primerih, v katerih
veljavni zakon govori o pisni privolitvi posameznika, šteti kot
tako tudi njegovo pisno zahtevo, pa čeprav je zakon izrecno ne
navaja. To seveda velja v primerih, ko je to smiselno in logično ter
je v korist posameznika, na katerega se podatki nanašajo (npr.
tudi pri iznosu osebnih podatkov iz države). Da ne bi prihajalo do
sporov oziroma da bi jih bilo mogoče rešiti, če bi do njih prišlo,
obravnavani člen določa, da morata biti tako zahteva kot tudi
privolitev posameznika v pisni obliki. Iz istega razloga bi bilo
ustrezno, čeprav to ni izrecno določeno, da ima tudi zahteva
uporabnika pisno obliko oziroma da je na drug način ustrezno
registrirana (npr. računalniško).

Zakaj In v katerih predpisih je določeno, da občina ne more
dobiti od pristojnih organov podatkov o zaposlitvi svojih
občanov zaradi pobiranja in izterjave občinskih dajatev?
Obrazložitev:
Občine lahko predpisujejo tudi svoje davke oziroma dajatve.
Za izterjavo le-teh, pa morajo dobiti od pristojnih organov,
kjer podatki že obstajajo, ustrezne podatke o zaposlitvi.
Smatramo, da kot lokalni organ upravljanja občina lahko in
ima pravico uporabljati osebne podatke svojih prebivalcev,
ki jih že ima zbrane davčna uprava In zdravstveni zavod.
ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
I.

Da ne bi prihajalo do nespoštovanja določb zakona in s tem
pravil, ki veljajo za varstvo osebnih podatkov, drugi odstavek 10.
člena zakona prepoveduje uporabnikom, da bi posredovali
podatke, dobljene od upravljavcev zbirk podatkov, drugim osebam.
Poleg tega je določena zanje tudi omejitev glede uporabe, saj
dobljene podatke lahko uporabljajo samo za namene, določene v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, torej za namene,
za katere so pooblaščeni z zakonom ali pisno privolitvijo
posameznika.

Vlada Republike ugotavlja, da z vidika varstva osebnih podatkov
občina lahko pridobi določene osebne podatke (zaposlitev) na
podlagi pisne zahteve od upravljavcev zbirk podatkov (zavoda
za zdravstveno zavarovanje, SPIZ-a, davčnega organa) o fizičnih
osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče in o
fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine v skladu z zakonom
o lokalni samoupravi (21 a. člen), ki v posebni določbi pravi, da
občina opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za
svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva na podlagi pisne zahteve
statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za
zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov.

2) Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
spremembe in dopolnitve 6/94, 45/94 57/94,14/95 , 20/95, 63/95,
73/95,9/96, 39/96,44/96; 26/97,70/97,10/98) v 21. a členu določa,
da občina opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za
svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva na podlagi pisne zahteve
statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za
zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov.

Tako pridobljene osebne podatke lokalna skupnost lahko uporablja
samo za namene, določene v skladu z zakonom o varstvu osebnih
podatkov, torej za namene, za katere so pooblaščeni z zakonom
ali pisno privolitvijo posameznika, ne more pa vzpostaviti in voditi
zbirk osebnih podatkov, saj 21 .a člen ne vsebuje vseh elementov,
ki so otrebni za vzpostavitev zbirk in obdelavo osebnih podatkov.

Za potrebe iz prejšnjega odstavka, občina na podlagi pisne zahteve
pridobiva od upravljalcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo
v občini stalno ali začasno prebivališče in o fizičnih osebah, ki
imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki
imajo sedež ali premoženje oziroma del premoženja v občini.

II.
1) Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 8/90 in 19/
91) v 10. členu določa, da sme upravljavec zbirke podatkov
posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so
za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne
zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki
nanašajo.

Vlada Republike Slovenije meni, da zakonska podlaga zagotavlja
evidentiranje vsebine podatkov in ugotovitev namena uporabe
osebnih podatkov pri upravljavcu za posameznika in, da je
mogoče naknadno tudi ugotoviti pri upravljavcu, kateri osebni
podatki so bili posredovani, komu ter za kakšne namene in sicer
za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

Uporabniki iz prejšnjega odstavka ne smejo posredovati dobljenih
osebnih podatkov drugim osebam, uporabljajo pa jih lahko samo
za namene, določene v skladu z zakonom.
V tem členu se odraža tretji del vsebine načela omejene uporabe
osebnih podatkov. To je omejenost uporabe osebnih podatkov
glede na osebe, ki so različne od upravljavca zbirke podatkov,
torej glede na uporabnike, kot so definirani v zakonu.

Vprašanje in pobuda
O ugotavljanju nepravilnosti stečajnih postopkov
na Dolenjskem

To pomeni, da mora uporabnik, ki od upravljavca zbirke podatkov
zahteva določene osebne podatke, v zahtevi navesti določbo
tistega zakona, ki ga za uporabo zahtevanih podatkov pooblašča.
Pri tem ni nujno, da je izrecno naveden točno določen uporabnik,
zadostuje, da je določljiv. Prav tako bi se moral šteti za
pooblaščenega uporabnika tudi subjekt (fizična ali pravna oseba),
poročevalec, št. 62

RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, je 22. aprila 1998 vprašal
oziroma predlagal:
(Vpra&anje oziroma pobuda ter delni odgovor Vlade RS so
bili objavljeni v Poročevalcu it. 50/98)
Predlagam, da podpredsednik Vlade Republike Slovenije
52

26. oktober 1998

gospod Marjan Podobnik s svojo komisijo za boj proti
korupciji in nezakonitostim in minister RS za pravosodje
godpod Tomaž Marušič v okviru svojih pristojnosti, preverita
domnevne nepravilnosti v zvezi s stečajnimi postopki, ki so
v pristojnosti novomeškega sodišča.

zaradi neutemeljenega dolgega reševanja zadeve glede na
določbo 1. odst. 72. člena istega zakona, drugih nepravilnosti in
kršitev pa ne more uveljavljati. O drugih nepravilnostih in kršitvah
pa se lahko opredeli le, ko postopa v zvezi z vloženimi rednimi oz.
izrednimi pravnimi sredstvi.

Gre zlasti za primere naslednjih podjetij, ki so v stečaju:
PINO ZODU Novo mesto, Iskra Tenel In Gradbenik
Žužemberk. V vseh primerih nastopa kot stečajni upravitelj
ga. Žunič, postopek pa vodita stečajna sodnika g. Panjan
Anton in ga. Ana Kodrič. V teh primerih Je stečajni upravitel|,
po vsej verjetnosti z vednostjo stečajnega senata, posodil
okoli 30 milijonov tolarjev Gorjancem d.d. Novo mesto. To
podjetje je šlo pozneje v stečaj. V tej zvezi se zastavljajo
naslednja vprašanja:
- ali bo tako izgubljeni denar upnikom nadomestila država?
- kako si lahko nekdo, ob dokaj enostavnih postopkih
vodenja, ki trajajo nenormalno dolgo, privošči izgubiti
denar upnikov?
- zakaj stečajni senat v nobenem primeru, do danes, sreda
22.aprila 1998, ni zamenjal stečajnega upravitelja in zakaj
je na novinarski konferenci zamolčal navedena dejstva
tako upnikom kot javnosti?
- kdo je odgovoren za izgubo denarja, ki se v stečajnih
postopkih izgublja neznanokam?
- kdo lahko opraviči dolgoletno trajanje stečajnih postopkov?

V obravnavanem primeru ne gre za nadzorstveno pritožbo
stranke iz 1. odst. 72. člena Zakona o sodiščih. Vsebina
poslanskega vprašanje poslanca Rafaela Kužnika se tudi ne
nanaša na domnevno neutemeljeno dolgo reševanje zadeve. Višje
sodišče ne sme podajati odgovore na taka vprašanja, kot je to
poslansko vprašanje, zunaj postopkov odločanja o rednih pravnih
sredstvih. Sodišče zato ni moglo ugoditi predlogu za odreditev
poslovanja v navedenih zadevah Okrožnega sodišča v Novem
mestu.
Pobuda poslanca Rafaela Kužnika za revizijo vseh
dosedanjih postopkov, ki so že bili končani, zlasti pa še
tistih, ki so še v teku v pristojnosti novomeškega sodišča.
Po 2. odstavku 11 . člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji (Ur.l. RS št. 67/93, 39/97) v stečajnem postopku ni
mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje stanje, predlagati obnove
postopka in ne vložiti revizije. Taka zakonska ureditev je potrebna
zaradi ekonomičnosti stečajnega postopka.
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji pa ne izključuje
uporabe zahteve za varstvo zakonitosti kot izrednega pravnega,
ki je urejena od 401. do 408. člena v zakonu o pravdnem postopku
(Ur.l. SFRJ št. 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 74/87, 14/88, 57/89, 20/
90, 27/90), ki se uporablja kot republiški predpis. Zahtevo za
varstvo zakonitosti lahko vloži vrhovni državni tožilec pred
Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, s katero se lahko
izpodbijajo vse pravnomočne sodne odločbe zaradi kršitve
zakona. Zahteva za varstvo zakonitosti je širša od revizije, saj jo
je mogoče vložiti tudi zoper sodno odločbo, ki je postala
pravnomočna na prvi stopnji. Rok za vložitev zahteve za varstvo
zakonitosti je tri mesece od pravnomočnosti sodne odločbe.

Obstajajo utemeljeni sumi načrtne pomanjkljivosti vodenja
stečajnih postopkov tudi v drugih primerih, ki so v
pristojnosti novomeškega sodišča. Zato predlagam, da se
opravi revizija vseh dosedanjih postopkov, ki so končani,
zlasti pa tistih, ki so še v teku. Le na ta način bo
onemogočeno načrtno izigravanje zakonov in izigravanje
upnikov ter favoriziranje privlllgirancev.
ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
DOPOLNITEV DELNEGA ODGOVORA
Vlada Republike Slovenije o poslanskem vprašanju in pobudi
poslanca Rafaela Kužnika v zvezi z ugotavljanjem nepravilnosti
stečajnih postopkov na Dolenjskem, ki ga je poslanec vložil
22.4.1998, pisno dopolnjuje svoj delni odgovor pod št. 019-19/985(L) z dne 11. 6. 1998.
«

PRILOGA: kopija odgovora Višjega sodišča v Ljubljani, št. SU 30/
80 z dne 15/6.1998 je na vpogled v glavni pisarni Državnega
zbora Republike Slovenije.

Ministrstvo za pravosodje je na osnovi poročila Okrožnega
sodišča v Novem mestu predlagalo pregled poslovanja
Okrožnega sodišča v Novem mestu Višjemu sodišču v Ljubljani
v treh stečajnih zadevah Okrožnega sodišča v Novem mestu,
na katera se nanaša tudi delni odgovor vlade na vprašanje in
pobudo poslanca Rafaela Kužnika.

O postopku sprejemanja zakona o vojni odškodnini
FRANCI ROKAVEC, poslanec SLS, Je 6. maja 1998 ministra
za ekonomske odnose in razvoj dr. Marjana Senjurja vprašal:

Višje sodišče v Ljubljani je dne 15. 6. 1998 odgovorilo Ministrstvu
za pravosodje, da ni pravne podlage za odreditev poslovanja po
73. členu Zakona o sodiščih. Višje sodišče lahko na zahtevo
upravičenca preverja pravilnost postopka pri sodišču prve stopnje
in ugotavlja morebitne kršitve zakona in druge nepravilnosti le, če
kot pritožbeno sodišče odloča v zvezi s pritožbami strank in
drugih upravičencev, ki so vložene zoper odločbe sodišč prve
stopnje. Zunaj primerov, ki so določeni v procesnih zakonih, pa
višje sodišče ni pooblaščeno odločati o domnevnih kršitvah in
drugih nepravilnostih v postopkih pri sodišču prve stopnje. Višje
sodišče v teh zadevah tudi ne sme pregledovati spisov po izrecni
določbi 3. odsl. 12. ČL Zakona o sodiščih (Ur.l. RS št. 19/94,45/95).
Izjema je predpisana v 73. členu navedenega zakona, ko sodišče
lahko opravi pregled poslovanja v zadevah, ki še niso
pravnomočno zaključene, če oseba, ki je stranka v postopku,
vloži nadzorstveno pritožbo pri ministrstvu za pravosodje in to le
26. oktober 1998

V moji poslanski pisarni se je že dne 28.4.1997 zglasil g.
Peter Repovš iz Litije, Partizanska pot 4 zaradi uveljavljanja
vojne odškodnine In škode na premoženju, ki jo Je njegova
družina utrpela ob bombnem napadu v času II. svetovne
vojne. Po mnogih rednih obiskih In urgencah svoje stranke
odgovarjam, da Zakon o vojni odškodnini še nI pripravljen
za obravnavo v drugem branju, in ker še ni sprejet, o tej In
podobnih vlogah še nI možno odločati.
Glede na navedeno predlagam, da se vlada kot predlagatelj
navedenega predloga zakona odloči, kaj bo storila z
nadaljevanjem postopka, ki se že vleče več kot 3 leta,
problematika je več kot pereča, saj se nanaša predvsem na
osebe, ki so že v visoki starosti, hkrati pa Iz leta v leto časovno
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skladu z zakonodajo Evropske zveze?

bolj odmaknjena.
Zato pričakujem tudi na podlagi poslanskega vprašanja
odločitev In čimprejšnjo zakonsko ureditev vojne odškodnine, kot za čas II. svetovne vojne, kakor tudi vojne za
Slovenijo iz leta 1991.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO:
Skladno z odredbo o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98)
je homologacija vozil potrebna za vsa vozila (razen izjem
opredeljenih v 11. členu odredbe), ki se v Republiki Sloveniji
izdelujejo oziroma se uvažajo v Republiko Slovenijo in to ne glede
na izvor.

Prosim, da mi o pripravi besedila zakona za II. branje
posredujete podrobnejšo informacijo.

Homologacija vozila v Republiki Sloveniji je postopek, ko
pooblaščeni organ preveri skladnost vozila s posameznimi
veljavnimi homologacijskimi predpisi in izda o tem ustrezno potrdilo.
Glede na to, da smo v Republiki Sloveniji uvedli homologacijski
postopek na novo, smo na novo izdali tudi ustrezne tehnične
predpise o vozilih. Pri tem smo prevzeli v našo tehnično
zakonodajo izključno mednarodne homologacijske predpise, tako
imenovane pravilnike ECE, ki nastajajo v okviru Ekonomske
komisije Združenih Narodov za Evropo, kjer je Republika Slovenija
tudi članica Sporazuma o homologaciji vozil, ki je bil podpisan v
Ženevi leta 1958.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA EKONOMSKE ODNOSE IN
RAZVOJ:
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pripravlja predlog
zakona o Skladu za poplačilo vojne odškodnine, ki bo uredil
ustanovitev, poslovanje in obveznosti Sklada in določil vrsto in
višino odškodnin, ki se bodo izplačevale za nematerialno vojno
škodo (odškodnine za telesno in duševno trpljenje in odškodnine
za izgubo življenja bližnjega) žrtvam vojnega in povojnega nasilja.
Predlog zakona o Skladu za poplačilo vojne odškodnine temelji
na določbi 33. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in 1/96), ki določa, da se v
okviru sredstev, ki jih pridobi Sklad v postopkih preoblikovanja po
zgoraj navedenem zakonu, v skladu s posebnim zakonom
ustanovi tudi Sklad za poplačilo vojne odškodnine.

Države članice EU pa urejajo to področje z ustreznimi
posamičnimi direktivami, ki so v precejšnji meri skladne ali pa
vsaj zelo podobne pravilnikom ECE. Na podlagi tega v Republiki
Sloveniji enakovredno upoštevamo tudi homologacije posameznih
delov in sistemov vozil, ki so narejene na podlagi ustreznih
evropskih direktiv. V EU obstaja tudi postopek enotne homologacije
tipa vozila, ki se nanaša na celotno vozilo. To pomeni, da se vozilo
kot celota pregleda v eni državi članici EU in se nato lahko registrira
v katerikoli državi EU. To homologacijo celotnega vozila
priznavamo tudi pri nas.

Predlog zakona ne ureja možnosti povračila oziroma odškodnine
za nepremično in premično premoženje, ki je bilo uničeno ali
poškodovano v drugi svetovni vojni, marveč je predmet urejanja
zgolj odškodnina za nepremoženjsko škodo.
Predlog zakona ureja tri sklope vprašanj, in sicer: ustanovitev,
poslovanje in obveznosti Sklada za poplačilo vojne odškodnine,
vrsto in višino odškodnine ter postopek za uveljavitev pravice do
odškodnine.

To pomeni, da pri homologaciji tipa vozila, ki že ima enotno
evropsko homologacijo celotnega vozila, vozila in posamičnih
homologacijskih dokumentov ne pregledujemo, ampak ob
predložitvi uradnega evropskega homologacijskega dokumenta
celotnega vozila izstavimo našo Listino o homologaciji tipa vozila.
To seveda velja pri homologaciji tipa vozila, ki ga opravijo uvozniki
vozil, pooblaščeni od proizvajalca vozila.

Upravičenci do odškodnine po tem zakonu so opredeljeni v skladu
z upravičenci, ki jih obravnavajo zakon o žrtvah vojnega nasilja,
zakon o popravi krivic, zakon o vojnih invalidih in zakon o posebnih
pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991.

Pri posamičnem uvozu vozil je postopek podoben, le da je tu v
vsakem primeru treba identificirati vozilo in ga tudi pregledati, saj
praksa kaže, da se na vozilih pri posamičnem uvozu pojavljajo
tudi odstopanja. Za vozila, ki se posamično uvažajo, mora lastnik
vozila predložiti potrdilo proizvajalca o skladnosti vozila s
posameznimi mednarodnimi homologacijskimi predpisi, kjer
enakovredno upoštevamo tako homologacije delov narejene na
podlagi pravilnikov ECE, kot tudi homologacije na podlagi direktiv
EU. Vozila, ki imajo enotno evropsko homologacijo celotnega
vozila, morajo imeti skladno z zahtevo ustrezne direktive EU od
proizvajalca priložen poseben obrazec o skladnosti vozila (COC
dokument), ki ga upoštevamo kot zadosten dokument o
ustreznosti vozila za slovenski trg in ob predložitvi le tega izstavimo
slovenski dokument (glede na to, da je na slovenskem dokumentu
še nekaj dodatnih podatkov, ki so potrebni za registracijo in
evidenco vozil). Tak postopek so obdržali tudi v drugih evropskih
državah, članicah EU.

Predlog zakona predvideva odmero odškodnine v pavšalnem
znesku za izgubo življenja bližnjega, pri odmeri odškodnine za
telesno in duševno trpljenje pa se predlaga izdelava posebne
metodologije za izračun višine odškodnine z določitvijo kriterijev
glede na vrsto dejanja oziroma prisilnega ukrepa in glede na čas
trajanja takšnega dejanja.
Predlog zakona je poslan v medresorsko obravnavo in
usklajevanje ministrstvom, tako da se predvideva, da bo v začetku
jeseni pripravljen za drugo obravnavo.

O homologaciji motornih vozil, uvoženih iz držav
evropske zveze

Na koncu želimo poudariti še to, da je bilo na "Screeningu" v
Bruslju ugotovljeno, da je dosedanji postopek homologacije vozil
v Republiki Sloveniji dejansko povzet po veljavni direktivi EU in
bodo zato v postopku prilagoditve tega področja evropskemu
pravnemu redu (ki naj bi potekalo v prihodnjih treh letih) potrebni
samo manjši popravki.

IVO HVALICA, poslanec SDS, je 12. junija 1998 ministra za
znanost in tehnologijo dr. Lojzeta Marlnčka vprašal:
Ministrstvo za znanost in tehnologijo sprašu|em, ali je
obvezna homologaclja motornih vozil, ki jih uvažajo Iz držav
Evropske zveze fizične in pravne osebe • državljani RS v
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Poslovnika Državnega zbora pisno predložil poslansko vprašanje.
Meni, da so izjave Vlade RS, ki jih je podala v poročilu št. 900-10/
98-9(T) o preverjanju usklajenosti naše zakonodaje z ustrezno
regulativo Evropske unije v nasprotju z ugotovitvami, ki jih je
pripravila konzultantska organizacija Cullen International SA v
okviru Pharovega projekta Regulatory Observatory v juniju 1998.

O poročilu o pregledu usklajenosti zakonodaje s
področja telekomunikacij
BORIS SOVIČ, poslanec ZLSO, je 13. julija 1998 Vlado
Republike Slovenije vprašal:

Poslanec Boris Sovič navaja, da obstaja monopol Telekoma
Slovenije tudi na področjih izven storitev govorne telefonije, kar je
določeno v 6. alinei 16. člena, 5. odstavkom 24. člena in 6.
odstavkom 64. člena Zakona o telekomunikacijah in 1. in 32. členu
Uredbe o načinu opravljanja javnih telekomunikacijskih storitev
govorne telefonije in teleksa ter o upravljanju javnega
telekomunikacijskega omrežje (Uradni list RS, št. 11/98). Trdi, da
takšni ukrepi kršijo načela 90. člena Pogodbe o ustanovitvi
Evropske unije.

Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru Republike
Slovenije 17. 6. 1998 poslala poročilo št.: 900-10/98-9 (T) s
preverjanj usklajenosti naše zakonodaje z ustrezno
regulativo Evropske unije.
Pri področju 19. "Telekomunikacije in Informatika" so podane
naslednje trditve, ki naj bi bile rezultat preverjanj v Bruslju:
1. "Z omenjenim zakonom (Ztel, Ur.l. RS 35/97) in
naknadnimi Izvajalnimi ukrepi se je namreč slovenski trg
na področju telekomunikacijskih storitev odprl konkurenci. Izjemo predstavljajo govorne telefonske storitve
in omrežja, ter določene alternativne Infrastrukture."

Vlada RS je v poročilu št. 900-10/98-9(T) navedla, da je slovenski
trg z Zakonom o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, odi
US - 45/97, odi US - 13/98, odi US - 27/98) in z naknadnimi
izvajalnimi ukrepi na področju telekomunikacijskih storitev odprt
konkurenci. Izjemo predstavljajo storitve govorne telefonije in
omrežja, ter določene alternativne infrastrukture.

2. Glede vprašanja glede sprejetja acquls: "Slovenija se
strinja z zadevnim acquis, ki se nanaša na telekomunikacije ter poštne storitve."

Na področju telekomunikacij moramo ločevati telekomunikacijske
storitve in telekomunikacijska omrežja, ki predstavljajo
infrastrukturo. S sprejetjem Zakona o telekomunikacijah je Slovenija
liberalizirala vse telekomunikacijske storitve, kar izhaja iz 15., 16.
in 17. člena zakona, razen storitev govorne telefonije in teleksa.
Na področju infrastrukture je Telekom Slovenije izključni izvajalec
gradnje in upravljanja javnega telekomunikacijskega omrežja do
31.12.2000, kar izhaja iz 64. člena Zakona o telekomunikacijah.
Vse navedeno je bilo tako tudi predstavljeno na "screeningu".

Vprašanja, ki se porodijo ob tem so:
1. Kako se te izjave, ki so verjetno bile predstavljene tudi na
"screening-u" ujemajo s stanjem, kot ga je ugotovila
konzutantska organizacija Cullen International SA v
okviru Pharovega Projekta "Regulatory Observatory" v
dokumentu, ki nosi datum junij 1998:
- Člena 1. in 32. "Uredbe o načinu opravljanja javnih
telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa
ter o upravljanju Javnega telekomunikacijskega omrežja"
(Ur. I. RS 11/98) vnašata po Cullenu nejasnost glede
obsega liberalizacije, saj skupaj kažeta, da so ekskluzivne
pravice (Tlekoma Slovenije) razširjene od govorne
telefonije in teleksa in pripadajoče Infrastrukture tudi na
infrastrukturo za prenos podatkov ter globalne
širokopasovne in multimedijske aplikacije. (Str. 12
poročila Cullen International SA)

Monopol Telekoma Slovenije nad infrastrukturo in opravljanjem
storitev govorne telefonije je potreben zaradi razrešitve vrste
problemov, ki so nastali še v preteklosti, kot na primer:
- subvencioniranje Pošte Slovenije d.o.o. od leta 1995 do leta
1999. Subvencija se izvaja v obliki prenosa finančnih sredstev
iz Telekoma Slovenije v Pošto Slovenije in se izkazuje v bilanci
stanja. Subvencija se v tekočem poslovanju ne izkazuje kot
strošek, ampak kot odliv sredstev, ki so namenjeni za nove
investicije. Tako Telekom Slovenije izkazuje navidezni dobiček,
s katerim pokriva investicije, ki se običajno investirajo s krediti.
Dobiček Telekoma Slovenije je nominalno enak subvencijam
Pošti Slovenije;
- fizična razširitev in modernizacija infrastrukture, dosežena 100%
digitalizacija, odprava dvojčnih telefonskih priključkov in priprava
omrežja na medomrežno povezovanje s konkurenčnimi
operaterji, za kar je potreben določen kapital;
- odprava cenovnih nesorazmerij;
- regulacija vključevanja telekomunikacijskih omrežij velikih javnih
podjetij, kot so Elektro Ljubljana, Slovenske železnice;
- prestrukturiranje nacionalnega operaterja v tržno podjetje;
- pojavljanje dodatnih zahtev po prenosu polovice dobička
Telekoma Slovenije v državni proračun.

- Nekateri ukrepi, ki dajejo zaščito Telekomu Slovenije
krši|o principe Člena 90 Pogodbe in Servisnih Direktiv In
zato kršijo slovenske obveze, ki jih Je ta sprejela z
Evropsko pogodbo. (Nato sledijo tri alinee, ki natančneje
argumentirajo to trditev - str. 20 in 21 poročila)
2. Enostaven pregled Zakona o telekomunikacijah kaže, da
je monopol Telekoma Slovenije do 1.1.2001, na področjih,
ki niso povezana z govorno telefonijo, definiran s
skupkom naslednjih členov: 6. alineo 16. člena, 5.
odstavkom 24. člena in 6. odstavkom 64. člena Zakona o
telekomunikacijah, in da je nato to dejstvo še potrjeno v
Uredbi, kot je to opazil inozemski konzultant. Ta monopol
očitno nI povsem skladen z Intencami družbe. Kakšne
informacije posreduje slovenska delegacija s področja
Telekomunikacij v Bruslju, da lahko nasprotna stran dobi
vtis, da je slovenska zakonodaja mnogo bližje acquis,
kot je to v resnici?

Da bo Telekom Slovenije zdržal vsa finančna bremena, je potrebno
na področju govorne telefonije in infrastrukture obdržati monopolni
položaj dokler se ti problemi ne rešijo. Rok za rešitev določa
Zakon o telekomunikacijah in je 31.12.2000.
Pogodba o ustanovitvi Evropske unije in Direktive Evropske unije
Slovenije ne zavezujejo neposredno. Slovenija mora prilagoditi
svojo zakonodajo tako, da bo ustrezala zakonodaji Evropske
unije takrat, ko bomo postali člani Evropske unije. V Evropskem
sporazumu o pridružitvi je predvideno določeno prehodno
obdobje, ki velja tudi za področje telekomunikacij.V 67. členu
Evropskega sporazuma o pridružitvi je določeno v zvezi z javnimi

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
Poslanec Boris Sovič je v skladu z tretjim odstavkom 26. člena
26. oktober 1998

55

poročevalec, št. 62

Italijansko veleposlaništvo v Ljubljani nam je z dopisom dne 16.
julija 1998 posredovalo pismo g. Giuseppa Cipollonija,
predsedujočega v meddržavni komisiji na italijanski strani, mag.
Vojki Ravbar, predsedujoči na slovenski strani. V tem pismu je
italijanska stran posredovala le besedilo sklepov, ki so jih sprejeli
italijanski administrativni organi, in kateri naj bi se vključili v osnutek
skupnega zapisnika zasedanja komisije. Iz navedenega pisma ni
bilo razvidno, v kolikšnem obsegu in pod katerimi pogoji italijanska
stran nudi kredit v skladu z zakonom 19/91. Zato je slovenska
stran v zvezi s to tematiko dne 23. julija 1998 posredovala noto
(št. ZSD-80159/1998) italijanski strani. V omenjeni noti smo
italijansko stran zaprosili, da nam le-ta posreduje uradno
informacijo v obliki verbalne note o osnovnih karakteristikah t.i.
posojila za Osimske ceste. Ta informacija naj bi obsegala pravno
podlago za dodelitev posojila, podatke o znesku posojila, namenu
posojila in posojilnih pogojih. Z noto je bil italijanski strani posredovan
tudi osnutek posojilne pogodbe med družbo "DARS-Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji" d.d. in družbo "Autovie Veneto"
s.p.a. Po opravljeni notranjepravni proceduri bosta Republika
Slovenija in Italijanska republika sklenili sporazum o garanciji,
katerega osnutek bo slovenska stran posredovala italijanski strani
šele po prejetju zgoraj omenjene note.

podjetji in podjetji, ki so jim bile podeljene posebne ali izključne
pravice, da Asociaciski svet zagotovi, da se od tretjega leta po
začetku veljavnosti tega sporazuma dalje spoštujejo načela
Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti
njenega 90. člena. Po zadnjih podatkih morata sporazum ratificirati
še dve državi članici - Portugalska in Grčija. V skladu s končnimi
določbami sporazuma bo sporazum stopil v veljavo prvi dan
drugega meseca po tem, ko obe strani notificirata zaključek
ratifikacijskega postopka. Tako lahko pričakujemo, da bo
sporazum stopil v veljavo šele konec letošnjega leta in bodo
obveznosti določene v 67. členu Evropskega sporazuma začele
veljati šele leta 2002, ne pa 15. 6. 2000, kot navaja konzultantska
organizacija Cullen International SA v okviru Pharovega projekta
Regulatory Observatory. Ministrstvo za promet in zveze tudi
pripravlja pripombe na navedeno poročilo, s katerimi se bodo
odpravile določene napake v poročilu.
Ustavno sodišče je pri presoji ustavnosti in zakonitosti zavrnilo
zahtevo po odpravi šestega odstavka 64. člena Zakona o
telekomunikacijah, ki ureja monopol Telekoma Slovenije. V
obrazložitvi svoje odločitve navaja, da je omejitev konkurence z
zakonom ustavna in v skladu z 74. členom Ustave RS in je takšna
rešitev primerljiva z razvojnimi trendi v Evropi in s položajem
prvega oziroma obstoječega izvajalca teh storitev.

Italijanska stran nam do zdaj še ni odgovorila na posredovano
noto z dne 23. julija 1998 oziroma nas uradno obvestila o pogojih,
pod katerimi nudi kredit za t.i. Osimske ceste.

Pred priključitvijo Evropski uniji, bo potrebno Zakon o
telekomunikacijan spremeniti in ga prilagoditi Direktivam Evropske
unije. V prehodnem obdobju pa so v samem zakonu določbe, ki
niso v skladu z Direktivami, vendar Slovenija s tem ne krši
obveznosti, ki jih je prevzela z podpisom Pridružitvenega
sporazuma.

O predlogu sanacije A/letalne in Hidromontaže

Glede na navedeno menimo, da je slovenska delegacija s področja
telekomunikacij v Bruslju realno predstavila stanje na tem področju.
Tudi sicer so predstavniki Evropske komisije - direktorata za
telekomunikacije dobro seznanjeni z našo področno ureditvijo,
zato ocenjujemo, da ne bi smeli dobiti vtisa, da je slovenska
zakonodaja mnogo bliže acquis, kot je to v resnici.

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 15 julija 1998 Vlado
Republike Slovenije vprašal:
Sprašujem Vlado Republike Slovenije In posebej še
predsednika vlade dr. Janeza Drnovška, kakšen je pomen
dne B.4. 1998" In kako bo vlada ukrepala v zvezi s tem
dokumentom?
Gre za vlogo podjetja EUCONE d.o.o., ki jo je podjetje
poslalo dne 8.4.1998 ministru RS za gospodarske dejavnosti
Metodu DRAGONJI. V vlogi je predlog prevzema podjetja
METALNE, ki je v lasti SRD, s strani neznanih pravnih In
fizičnih oseb s pomočjo kapitala tujih podjetij (ELIN,
DERGEMONT, ILBAU) In zahteva o pridobitvi del v skupni
višini najmanj 1,5 milijarde DEM (Bresternica cca 300
milijonov DEM, Soča 200 milijonov DEM, Šoštanj cca 200
milijonov DEM, Savica cca 800 milijonov DEM...)

O pogojih kreditiranja avtocestnega odseka VipavaRazdrto IVO HVALICA, poslanec SDS, je 15. julija 1998 Vlado
Republike Slovenije vprašal:
Vlado Republike Slovenije sprašujem na podlagi poročila s
petega zasedanja Mešane slovensko - Italijanske komisije
za gospodarsko sodelovanje, dne 23. junija 1998:
" Ali je prejela s strani veleposlaništva Republike Italije v
Ljubljani obvestilo o pogojih pod katerimi nudi kredit po
zakonu št. 19/91. Omenjena sredstva (znesek med 92 In 94
milijard Italijanskih lir) so namenjena za Izgradnjo odseka
avtoceste Vipava - Razdrto."

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
Kljub določenim aktivnostim, ki jih je vodila družba EUCONE
d.o.o. za prestrukturiranje slovenske strojne industrije In
njeno vključevanje v nekatera javna naročila, je Vlada
Republike Slovenije ocenila, da ne gre za poslovni subjekt z
zadostnimi referencami, ki bi bil sposoben realizacije
predlaganega projekta. Vedno znova se je Izkazovala vloga
podjetja EUCONE d.o.o. zgolj kot zastopnika različnih tujih
podjetij, zato so bile nadaljnje aktivnosti s tem podjetjem
zaustavljene, tako s strani Vlade Republike Slovenije kot
Javnih podjetij in Slovenske razvojne družbe.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
Na petem zasedanju mešane slovensko-italijanske komisije za
gospodarsko sodelovanje je bilo dogovorjeno, da italijanska stran
preko uradne poti v čim krajšem možnem času oziroma v roku 7
do 10 dni od zasedanja, obvesti slovensko stran o pogojih, pod
katerimi nudi kredit po zakonu 19/91.
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O dodeljevanju koncesij za prirejanje posebnih iger
na srečo

O izgradnji hidroelektrarne na spodnji Savi
BRANKO KELEMINA, poslanec SDS, je 15. julija 1998 Vlado
Republike Slovenije vprašal:

IVO HVALICA, poslanec SDS, je 16. julija 1998 ministra za
finance gospoda Mitja Gasparija vprašal:

Dne 11. maja 1998 sem od Vlade prejel odgovor na moje
prejšnje poslansko vprašanje.V odgovoru Je posebej
poudarjeno, da bo Vlada podelila koncesijo v ma|u 1998 in
da bo na osnovi te odločitve v roku šestih mesecev
prlpravl|ena In podpisana pogodba.
Seveda do današnjega dne nI bila sprejeta nobena odločitev
zato sprašujem Vlado In pristojno ministrstvo:
1. Kje so ključni razlogi, da koncesija še nI podel|ena?
2. Ali je točen podatek, da |e po podelitvi koncesije potrebno
še dve leti za pripravo vse dokumentacije pred prlčetkom
gradnje?
3. Kako dolgo bo še obratovala elektrarna Vrhovo v
poskusnem obratovanju?

Ministrstvo za finance sprašu|em, koliko delniškim družbam
je Vlada RS v skladu s 55. členom zakona o Igrah na srečo
(Ur. list RS št. 27/95) (v nadaljevanju: zakon) dodelila
koncesije za prirejanje posebnih Iger na srečo, koliko
sredstev iz naslova koncesijskih dajatev Je bilo doslej
zbranih in koliko je bilo od tega v skladu s 74. členom zakona
nakazano lokalnim skupnostim v zaokroženih turističnih
območjih na podlagi odredbe o določitvi zaokroženih
turističnih območij za potrebe posebnih iger na srečo (Ur.
list RS št. 67/95 in 21/97). Če lokalne skupnosti oziroma
občine še niso prejele teh sredstev, sprašujem pristojno
ministrstvo za razloge za zamudo pri Izvrševanju zakonskih
določil.

Ne glede na vaš cenjeni odgovor vam sporočam, da Je
postalo vsem, tudi največjim optimistom Jasno, da vlada
nima razčiščenih vprašanj na tem področju, da nI politične
volje, da ni nobenih meja pri vašem političnem trgovanju In
da bomo v prizadetih občinah morali razmisliti kako
nadaljevati.Tudi na bližajočih volitvah bomo obvestili volivce
o visoki aktivnosti Vlade v zadnjih 10 letih na tem projektu.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE:
V zvezi s poslanskim vprašanjem, ki ga je v Državnem zboru RS
podal poslanec Ivo Hvalica, ministrstvo za finance v nadaljevanju
podaja natančnejšo obrazložitev celotne problematike področja
prirejanja posebnih iger na srne uredio z vidika lastninskega
preoblikovanja obstoječih pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre
na srečo kot tudi z vidika dodeljevanja koncesij za prirejanje
posebnih iger na srečo.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
1. Kje so razlogi, da koncesija še nI podel|ena?
Vlada Republike Slovenije je dne 23. julija 1998 izdala Odločbo
o izbiri koncesionarja.

S sprejetjem Zakona o igrah na srećo, ki je stopil v veljavo 2. junija
1995, se je sistemsko uredilo področje prirejanja posebnih (in
klasičnih) iger na srečo v Republiki Sloveniji. Glede na to, da je
pred sprejetjem ZIS posebne igre na srečo že prirejalo pet pravnih
oseb v državni lasti, in sicer na podlagi izdanih dovoljenj po Zakonu
o igrah na srečo (Uradni list SRS, št. 32/80) je ZIS v 128. členu
določil, da "pravna oseba, ki ima na dan uveljavitve tega kapitala
dovoljenje za prirejanje posebnih iger na srečo, nadaljuje s to
dejavnostjo v nespremenjenem obsegu in v istih poslovnih
prostorih do odločitve vlade o dodelitvi koncesije za prirejanje
posebnih iger na srečo". Hkrati ZIS v tretjem odstavku 128. člena
določa, da pravni osebi preneha dovoljenje za prirejanje posebnih
iger na srečo, če v dveh letih po uveljavitvi ZIS ne pridobi koncesije
za prirejanje posebnih iger na srečo.

2. Ali je točen podatek, da je po podelitvi koncesije potrebno
še dve leti za pripravo vse dokumentacije pred prlčetkom
gradnje?
Za čimprejšnji začetek del na prvi elektrarni (HE Boštanj) na
spodnji Savi je Vlada Republike Slovenije zagotovila Savskim
elektrarnam Ljubljana d.o.o. sredstva za pripravljalna dela. Za
elektrarno Boštanj je bil izdan odlok o lokacijskem načrtu, zato
so Savske elektrarne že pričele s pripravljalnimi deli. Na osnovi
uskladitev odloka z lokacijsko dokumentacijo oziroma idejnim
projektom ter izvršenih dodatnih geoloških raziskav se lahko
pristopi k izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
za kar ocenjujemo, da je potrebno šest do osem mesecev. Na
osnovi izdelanega Projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja se lahko izda enotno dovoljenje za gradnjo in izdelajo
projekti za razpis primarne opreme in gradbenih del. Po izbiri
dobaviteljev in izvajalcev se na osnovi sklenjenih pogodb lahko
prične z gradnjo. Ocenjujemo, da je za izdelavo zgoraj
navedene dokumentacije in izvedbo upravnih postopkov
potrebnih deset do dvanajst mesecev. Če pride do podpisa
koncesijske pogodbe pravočasno, bi lahko začeli s
pripravljalnimi deli na hidroelektrarni Boštanj konec leta 1999,
s samo gradnjo pa leta 2000.

Problematiko lastninskega preoblikovanja obstoječih pravnih oseb,
ki so ob uveljavitvi ZIS imele dovoljenje za prirejanje posebnih
iger na srečo, je v 56. členu vsebovan tudi v ZIS, saj le-ta določa,
da so "delnice koncesionarja navadne in se glasijo na ime ter se
smejo prenašati le med osebami, ki so po zakonu, ki ureja lastniško
strukturo, lahko delničarji koncesionarja". Zaradi omenjenega
določila ZIS, Vlada RS ni mogla dodeliti nobene koncesije za
prirejanje posebnih iger na srečo (v nadaljevanju: koncesije)
morebitni novonastali delniški družbi, dokler se s posebnim
zakonom ne uredi lastniška struktura koncesionarja. Hkrati pa
tudi obstoječe pravne osebe niso mogle zaprositi za dodelitev
koncesije, saj niso izpolnjevale pogojev iz 55. člena ZIS, ki določa,
da sme posebne igre na srečo kot svojo dejavnost prirejati le
delniška družba, ki ima sedež na območju Republike Slovenije.

3. Kako dolgo bo še obratovala elektrarna Vrhovo v
poskusnem obratovanju?
Hidroelektrarna Vrhovo je v rednem obratovanju v skladu z
izdanim uporabnim dovoljenjem Ministrstva za okolje in prostor
št. 351-04-138/96 z dnem 24.3.1998.
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na področju prirejanja posebnih iger na srečo v Republiki Sloveniji
prihaja do zamud pri izvrševanju zakonskih določil. Dejansko pa
je vsa potrebna zakonodaja za dodelitev koncesij za prirejanje
posebnih iger na srečo, z izjemo uredbe, za katero pa ZLPPOD
ne predpisuje roka za njen sprejem, že sprejeta in se tudi izvaja.
Vlada Republike Slovenije je za področje prirejanja posebnih iger
na srečo v decembru 1997 sprejela tudi Strategijo razvoja
igralništva v Sloveniji, ki ji bo v pomoč pri dodeljevanju koncesij,
saj je v strategiji omenjeno število dodeljenih koncesij.

iger na srečo kot tudi za določitev lastniške strukture
koncesionarjev, kot to določa 56. člen ZIS, je Državni zbor RS 24.
junija 1997 sprejel Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih
oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in
o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja
posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 40/97; v nadaljevanju
ZLPPOD). Le-ta v tretjem odstavku 23. člena določa, da "ne
glede na tretji odstavek 128. člena ZIS lahko pravna oseba, ki je
imela na dan uveljavitve ZIS veljavno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo in je nadaljevala z
opravljanjem te dejavnosti v skladu s 128. členom ZIS, nadaljuje
z opravljanjem te dejavnosti v nespremenjenem obsegu do
odločitve Vlade RS o dodelitvi koncesije, če v 45 dneh po uveljavitvi
uredbe iz 20. člena tega zakona vloži predlog za dodelitev
koncesije". Pri tem je mišljena uredba iz 20. člena ZLPPOD, ki bo
določila natančnejše pogoje za pridobitev koncesije za prirejanje
posebnih iger na srečo glede zahtevane lastniške strukture
koncesionarja. Do sprejetja omenjene uredbe Vlada Republike
Slovenije ne more dodeliti koncesije morebitni novonastali delniški
družbi. Uredbo o določitvi natančnejših pogojev za pridobitev
koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo glede lastniške
strukture koncesionarja (v nadaljevanju: uredba) je že pripravilo
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem ter je tik pred
sprejetjem na vladi.

O kontroli nad uporabo igralnih avtomatov izven
igralnic
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 16. julija 1998 ministra
za finance mag. Mitjo Gasparija vprašal:
I. Sprašujem ministra RS za finance gospoda Mitjo
GASPARIJA:
1. Zakaj v pravilniku o uporabi Igralnih avtomatov zunaj
Igralnic Iz leta 1993 nI bilo določeno, kdo je dolžan opremiti
igralne avtomate s kontrolnimi napravami In kdo nosi
stroške?

Lastninsko preoblikovanje obstoječih prirediteljev posebnih iger
na srečo je z izjemo pravne osebe Casino, turistično podjetje
Bled d.o.o. že končano. Kot prvo je bilo dne 31.12.1997 z vpisom
lastninskega preoblikovanja v sodni register izvedeno lastninsko
preoblikovanje družbe Casino Maribor, sledilo je preoblikovanje
družbe HIT (09.02.1998), Casino Portorož (14.07.1998) ter Casino Ljubljana (14.07.1998). Na podlagi 13. člena ZLPPOD so
lastniki preoblikovanih družb postali Slovenski odškodninski sklad,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter
lokalne skupnosti, kjer poslujejo igralnice.

2. Zakaj v pravilniku Iz leta 1993 nI bil določen rok, v katerem
je treba opremiti Igralne avtomate s temi napravami?
3. Zakaj nI bil Urad za standardizacijo in meroslovje že v
pravilniku, objavljenem 23.11.1995, pooblaščen za vgradnjo
kontrolnih naprav?
4. Zakaj je bil s spremembami pravilnika Iz junija 1996 rok za
vgradnjo naprav podaljšan iz 15. 6. na 30. 9. 1996?

Z izvedenim lastninskim preoblikovanjem družbe iz predhodnega
odstavka že izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev koncesije, kot jih
določa 55. člen ZIS ter 19. člen ZLPPOD. Za dodelitev koncesij
omenjenim družbam tudi ni potrebno predhodno sprejeti uredbe,
saj bo le-ta določala le natančnejše pogoje glede zasebnega
lastništva nad koncesionarjem. Glede na to, da se pri teh družbah
šele konstituirajo novi organi upravljanja (skupščina, nadzorni
svet) v skladu z lastniško strukturo kot jo določa 13. člen
ZLPPOD, bodo družbe v kratkem tudi zaprosile za dodelitev
koncesij. Pri tem je potrebno ponovno poudariti, da ZLPPOD v 23.
členu predpisuje le skrajni rok za vlogo za dodelitev koncesije, in
sicer 45 dni po uveljavitvi že omenjene uredbe, do takrat pa
obstoječe pravne osebe, ki prirejajo posebne igre na srečo lahko
nemoteno poslujejo na podlagi dovoljenj, izdanih še po Zakonu o
igrah na srečo iz leta 1980.

5. Zakaj je bil z novim pravilnikom, objavljenim 20.9.1996
ponovno podaljšan rok za vgradnjo elektronskih kontrolnih
naprav, In sicer na 30.6.1997?
6. Zakaj tudi do tega podaljšanega roka naprave prirediteljem
iger na srečo še zmeraj niso bile dobavljene In je bilo tako
potrebno novo podaljšanje?
7. Kdo |e odgovoren za to, da je moralo ministrstvo za finance tolikokrat popravljati pravilnik oziroma sprejemati
novega?
8. Kdo je odgovoren za to, da še zmeraj ni mogoč učinkovit
davčni nadzor nad poslovanjem Igralnih avtomatov?

Zaradi nedodeljenih koncesij obstoječe pravne osebe, ki prirejajo
posebne igre na srečo, ne plačujejo koncesijske dajatve kot to
določa 73. člen ZIS, temveč se ta dajatev plačuje v obliki
posebnega prometnega davka v skladu z Zakonom o posebnem
prometnem davku od posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št.
67/93). Prihodki od posebnega prometnega davka na podlagi 3.
člena citiranega zakona pripadajo proračunu Republike Slovenije.
Z namenom, da bi lokalne skupnosti še pred dodelitvijo koncesij
pridobile del sredstev iz naslova prirejanja posebnih iger na srečo,
je Ministrstvo za finance pripravilo predlog Zakona o spremembah
In dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku od posebnih
iger na srečo, po katerem bi 48% zbranih sredstev iz naslova
posebnega prometnega davka pripadalo lokalnim skupnostim v
zaokroženem turističnem območju. Predlog tega zakona je
trenutno pred prvo obravnavo v Državnem zboru RS.

9. Ministra nazadnje sprašujem, kda| bo končno odpravil
vse navedene pomanjkljivosti?
II. Ministra RS za notranje zadeve gospoda Mirka BANDLJA
pa sprašujem, ali kriminalistična služba res preiskuje
postopek nabave elektronskih kontrolnih naprav in če ga,
zakaj je bila taka preiskava uvedena In kaj je njen cilj?
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE
Igre na srečo na igralnih avtomatih (IA) spadajo med posebne
igre na srečo. Po starem Zakonu o igrah na srečo iz 1980. leta jih
je bilo mogoče prirejati le v igralnicah. Ob koncu 80 let se je v
Sloveniji pojavilo večje število IA, ki so bili nezakonito nameščeni

Ob nepoznavanju celovite problematike je res mogoče trditi, da
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v gostinskih lokalih. Njihovo število se je iz leta v leto povečevalo,
saj so lastnikom omogočili velike nenadzorovane zaslužke. Zaradi
ureditve tega področja in nastale situacije je zakonodajalec 1993,
sprejel Zakon o začasni ureditvi prirejanja posebnih iger na srečo
na igralnih avtomatih zunaj igralnic.

standardizacijo in meroslovje.
Od sprejetja krovnega predpisa, ki ureja igre na srečo so se na
področju prirejanja iger na srečo na IA zunaj igralnic hitro
spreminjale tehnične lastnosti igralnih avtomatov, upadlo je število
prirediteljev, pojavili so se avtomati z večimi igralnimi mesti, IA na
različno vrsto vplačila (žetoni, navijanje) in IA z lastno ali skupno
progresivo. Vse to je oteževalo montažo EKN-jev. Proizvodnja in
montaža takih naprav predstavlja izredno zahteven projekt tudi
za druge igralniško in tehnično razvitejše evropske države. Ker
je zakon dovoljeval igre na srečo na IA, ni bilo mogoče neprimernih
avtomatov za vgradnjo EKN-jev, ki so že obratovali, enostavno
izločiti. Zato se je moral rok za njihovo adaptacijo nekajkrat
podaljšati.

Ker je za prirejanje iger na srečo značilno, da se proces igre
knjigovodsko ne evidentira in, da je rezultat igre ireverzibilen
(dogodek je nepovrnljiv, dobitek je trenutek in mora biti odvisen
od naključja), nadzora ni možno vršiti samo z inšpektorji, saj bi
morali fizično nadzirati proces vsake igre. Glede na to je možen
efekten nadzor le v kombinaciji z napravo, ki v daljšem obdobju
beleži vplačila in izplačila za udeležbo v igri. Da bi bila poleg
ostalih pogojev, ki so jih morali izpolnjevati prireditelji iger na srečo
na IA zunaj igralnic, zagotovljena tudi ta kontrola in s tem odmerjena
pravilna davčna osnova od katere naj bi lastniki plačevali dajatve,
je citirani zakon v svojem 2. členu pooblastil ministra, pristojnega
za finance, da podrobneje uredi tehnične in druge standarde, ki
jim morajo ustrezati igralni avtomati in kontrolo nad dejavnostjo
prirejanja iger na srečo na IA zunaj igralnic.

Rok določen do 30.6.1997, ko naj bi bili EKN-ji vgrajeni v vse IA je
bil prekoračen zlasti zato, ker so prireditelji večinsko naprave
vplačali tik pred njegovim iztekom in s tem onemogočili
pravočasno izvedbo vgradnje.
Kljub naštetim težavam pa je nadzor nad prirejanjem iger na srečo
na IA zunaj igralnic vse bolj učinkovit kar kaže tudi podatek, da je
bilo v letošnjem letu za razliko od lanskega leta pobranih zaradi
vgrajenih EKN-jev bistveno več dajatev. V zvezi z nadzorom nad
prirejanjem iger na srečo je UNPIS uspel izdelati projekt ONLINE nadzora in se s tem približal nadzoru nad vsemi procesi
prirejanja iger na srečo kar bo še dodatno zmanjšalo možnosti za
nelegalno postopanje. Projekt ON-LINE nadzora je svojevrsten
dosežek, tudi za evropske razmere. Preko tega sistema bo UNPIS
spremljal vse tiste prireditelje, ki bodo dobili dovoljenje za dvig
vložka (vložek je znesek, ki ga igralec vplača za posamezno igro
na IA). Glede na disperziranost prirediteljev iger na srečo zunaj
igralnic in karakter iger (ireverzibilnost) popolnega nadzora nad
to dejavnostjo ne more organizirati nobena država. Večina razvitih
držav Evrope zaradi navedenega celo razmišlja o ukinitvi te
dejavnosti. Dokler bodo IA v uporabi zunaj igralnic se bodo seveda
dogajale anomalije, saj odstopanj od zakonsko predpisanega
načina delovanja posameznikov na igralniškem področju ni
mogoče v celoti preprečiti z nobenim nadzorom, kar je značilno
za vse odklone na sploh.

Minister, pristojen za finance je konec leta 1993 izdal Pravilnik o
uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic, kar je bila strokovno
zelo zahtevna naloga, saj je šlo za noviteto na tem področju, ki
tudi v tujini ni bila ustrezno pravno urejena. Kontrolne naprave so
bile v svetu šele v razvoju, možno jih je bilo vgraditi le v določene
tipe IA itd. V Sloveniji izdelovalca teh naprav sploh ni bilo. Dodatno
pa je težavo povzročalo dejstvo, da so bili v Sloveniji postavljeni
igralni avtomati različnih firm, pogosto zastareli, IA na navijanje in
novejši IA, ki so imeli vgrajeno različno število lastnih števcev.
Pravilnik je v svojem 7. členu določil, da morajo biti igralni avtomati
opremljeni s kontrolnimi napravami za izvajanje nadzora nad
njihovim delovanjem. Takšne naprave naj bi po določilih pravilnika
iz 18. člena namestila v vsak I A, ki je bil že v uporabi, organizacija,
ki bi jo pooblastila Republiška uprava za javne prihodke. O stroških
namestitve teh naprav kakor o drugih stroških, ki bi prireditelju
nastali v zvezi z izpolnjevanjem predpisanih pogojev, če se je
hotel ukvarjati z dejavnostjo prirejanja posebnih iger na srečo na
IA zunaj igralnic, pravilnik ne govori. Samo po sebi je razumljivo,
da stroški izpolnjevanja pogojev bremenijo prireditelja, ki se je
odločil za tako dejavnost, ki ni v prostem razpolaganju in je potrebno
izpolnjevati posebej s predpisi določene omejitvene pogoje.

Dokončno ureditev te dejavnosti bo omogočila uveljavitev
Strategije razvoja igralništva v Sloveniji, katero je sprejela Vlada
Republike Slovenije. Ta predvideva prepoved igralnih avtomatov
zunaj igralnic. Razlogi za takšno prepoved so mnogi,
najpomembnejši pa so gotovo: neomejenost glede števila
avtomatov v prostorih izven igralnic, nižja obdavčitev v primerjavi
z igralnicami, neevidentiranost igralcev, lastniki in solastniki igralnih
avtomatov so tudi tuje fizične in pravne osebe, ponudba igralnih
avtomatov izven igralnic spravlja goste v zmoto, saj ponudniki
tovrstne dejavnosti uporabljajo naziv casino, nelojalna konkurenca
do igralnic s koncesijo.Tako s sprejetjem nove zakonodaje oziroma
s spremembami stare prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih
avtomatih zunaj igralnic ne bo več dovoljeno. Obstoječi prireditelji,
ki prirejajo posebne igre na srečo na igralnih avtomatih zunaj
igralnic na podlagi 92. in 102. člena Zakona o igrah na srečo, bodo
morali v določenem roku po uveljavitvi nove zakonodaje pridobiti
koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo oziroma prenehati
s to dejavnostjo. V kolikor bodo pridobili koncesijo, strategija
predvideva, da se bo ta nanašala le na prirejanje posebnih iger na
srečo na igralnih avtomatih v okviru igralnih salonov. V okviru ene
koncesije bo lahko najmanj 30 in največ 100 igralnih avtomatov.
Za razliko od pravih igralnic bodo lahko ustanovitelji igralnih
salonov zasebne gospodarske družbe, ki bodo pridobile to vrsto
koncesije, ki pa bodo morale imeti v lasti ali upravljanju objekte
turistične infrastrukture. Na ta način bodo izenačeni pogoji
poslovanja v igralnicah in salonih tako glede dajatev kot tudi
nadzora in izpolnjevanja vseh ostalih pogojev, ki jih določa Zakon
o igrah na srečo.

Pravilnik je kot je bilo že navedeno zahteval, da so vsi na novo
priglašeni IA, opremljeni s kontrolnimi napravami. Za obratujoče,
ki niso imeli teh naprav je v 19. členu predpisal, da morajo njihovi
lastniki podati pismeno izjavo v smislu že citiranega 7. člena
najkasneje do 31.1.1994. Do tega datuma bi morali vgraditi
ustrezne kontrolne naprave.
Maja 1995 je stopil v veljavo novi Zakon o igrah na srečo, ki je
podobno kot zakon iz leta 1993 popblastil ministra, pristojnega za
finance, da izda podrobnejše predpise o tehničnih in drugih
standardih, ki jim morajo ustrezati igralni avtomati, o kontroli nad
to dejavnostjo itd. V 4. členu novega pravilnika (Ur.l.RS, štev. 67/
95) je predpisal, da morajo biti IA, ki so v uporabi opremljeni z
elektronsko kontrolno napravo (EKN) za izvajanje nadzora nad
njegovim delovanjem in da je naprava merilnik. V 5. členu je nadalje
določeno, da je merilnik merilo za obračun po Zakonu o meroslovju
(Uradni list RS, št. i/95) in tako spada v skladu z določili citiranega
Predpisa pod ustrezen nadzor Urada RS za standardizacijo in
meroslovje. V pravilniku je še določba, da sme vgradnjo opraviti
proizvajalec merilnika oziroma od njega pooblaščena oseba. V
108. členu veljavnega Zakona o igrah na srečo, v nadaljevanju
UNPIS) za izvajanje nadzora nad igrami na srečo pravico
zahtevati sodelovanje drugih državnih organov. S tem določilom
is v okviru organizacijskih nalog na področju meroslovnega
sistema za vgradnjo EKN lahko posredno določen tudi Urad za
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V zvezi s tem bi želeli poudariti, da sprejem zakona o javnih
naročilih ne vpliva na obravnavanje prehrane in prevoza otrok v
šolo v okviru zakona o prometnem davku.

O obdavčitvi storitev prehrane in prevoza šolarjev
Na 10. seji Državnega zbora Republike Slovenije, dne 23/71998 je poslanec Mirko Zamernik postavil naslednje
poslansko vprašanje:
"Imam dopis Ministrstva za finance, iz leta 1992, vendar mi
je bilo ustno rečeno, da to še vedno velja, žal pa se Je potem
Izkazalo, da to ni res. V tem dopisu pravi takole: "Glede na
to, da je organizirana prehrana učencev obveznost osnovne
šole po zakonu o osnovni šoli In s tem sestavni del
izobraževanja v osnovnem šolstvu, se ne šteje za opravljanje
storitev, obdavčene po zakonu o prometnem davku.
Prometni davek se ne plačuje tudi v primeru, ko osnovna
šola, ki nima lastne kuhinje, naroča malico pri šoli, ki ima
lastno kuhinjo. Navedeno velja tudi za brezplačen prevoz
šolarjev v okviru zagotovljenega nacionalnega programa".

O premikih pri odprtju mejnega prehoda VericaČepinci
(dodatno vprašanje)
Mag. MARIJAN SCHIFFRER, poslanec SKD, je 23. julija 1998
Vlado Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve
vprašal:
Na 8. seji DZ sem postavil poslansko vprašanje glede odprtja
mejnega prehoda Verica - Čepinci, ki bi povezal del Porabja,
kjer živijo Slovenci, s Slovenijo.

V letošnjem letu je pa zadeva drugačna. Zakon o javnih
naročilih nas zavezuje, da si moramo prevoznika otrok v
šolo Izbrati na javnem razpisu. Izberemo najcenejšega in če
je to slučajno zasebnik, je sedaj tolmačenje davčne
Izpostave, da |e treba plačati davek, kljub temu da vozi otroke
v okviru zagotovljenega nacionalnega programa šolstva.
Tako bi prosil jasno tolmačenje s tem v zvezi."

V sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Madžarske o odprtju novih mejnih prehodov na
skupni državni meji z dne 29. julija 1992, je v 4. členu
navedeno, da bosta pogodbenici preučili možnosti odprtja
novih mejnih prehodov, med njim tudi mejnega prehoda
Verica - Čepinci.
Predstavniki slovenske manjšine na Madžarskem poudarjajo,
da bi Imelo odprtje tega mejnega prehoda zelo pozitivne
posledice na vseh področjih. Slovenska manjšina na
Madžarskem namreč nima svoje gospodarske osnove, nima
dvojezičnih šol v pravem pomenu besede, tudi bogoslužje
v slovenskem jeziku poteka le v eni vasi - Gornji Senik kamor hodi maševat župnik iz Slovenije, iz Martinja. Edina
možnost za ohranitev slovenstva je tesna povezava s
Slovenijo.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT:
Pravico do prehrane in do prevoza učencev osnovne šole ureja
Zakon o osnovni šoli (Ur.l.RS, št. 12/96 in 33/97). Pravico do
prevoza opredeljuje zakon v 56. členu, pravico do prehrane pa v
57. členu. Navedeni zakon pa seveda ne ureja obdavčitve storitev
prehrane oziroma prevoza, saj je le-ta določena v Zakonu o
prometnem davku (Ur.l.RS št. 4/92, 71/93, 16/96, 57/97, 3/98 in
35/98). Zato se je Ministrstvo za šolstvo in šport za razlago določil,
ki se nanašajo na obdavčitev storitev prehrane in prevoza
učencev, z dopisom št. 061-1/98 z dne 15.9.1998, obrnilo na
Ministrstvo za finance. Omenjeno ministrstvo oziroma sektor za
davčni in carinski sistem nam je posredovalo dopis št. 066-18/
98-ur z dne 29.9.1998, v katerem so navedena pojasnila, ki so
predmet poslanskega vprašanja. Prilagamo fotokopijo odgovora.

Na vprašanje sem prelel odgovor Ministrstva za zunanle
zadeve, ki navaja, da je dne 26. septembra 1995 Ministrstvo
za zunanje zadeve sicer posredovalo pozitivno mnenje k
odprtju meddržav-nega mejnega prehoda Čepinci - Verica v
obravnavo vladnim delovnim telesom, vendar pa je
prevladala ugotovitev, da odprtje meddržavnega mejnega
prehoda, kljub pobudi prebivalcev ob meji, nI prioritetnega
pomena. Vlada navaja tudi, da je v oddaljenosti okoli 5 km
od predlaganega mejnega prehoda meddržavni mejni
prehod Martlnje ter da Je bilo odprtje mejnega prehoda
Čepinci - Verica za nedoločen čas odloženo.

Vsebina priloženega odgovora:
Ministrstvo za finance je v dopisu št.: 415-9/92-nb z dne 13.4.1992,
podalo pojasnilo v zvezi s problematiko obdavčitve prehrane in
prevoza otrok v šolo. V navedenem dopisu je natančneje
pojasnjeno obdavčevanje prehrane otrok v šoli, ki v skladu z 9.
točko 21. člena Zakona o prometnem davku (Ur.list RS, št.: 4/92,
71/93, 16/96, 57/97, 3/98 ter 35/98) ni predmet obdavčitve, saj je
organizirana prehrana obveznost osnovne šole po zakonu o
osnovni šoli in s tem sestavni del izobraževanja v osnovnem
šolstvu. Prav tako je v omenjenem dopisu navedeno, da se
prometni davek ne plačuje v primeru, ko osnovna šola, ki nima
lastne kuhinje, naroča malico in kosila pri drugi osnovni šoli z
lastno kuhinjo, v kolikor pa gre za dejavnost šolske kuhinje izven
organizirane prehrane učencev, se le-ta šteje za opravljanje
storitev, obdavčene po zakonu o prometnem davku. Navedeno
velja tudi za brezplačen prevoz šolarjev v okviru zagotovljenega
nacionalnega programa, kar pomeni, da se prevoz šolarjev v
primeru, ko osnovna šola nima prevoznika in naroči prevoz pri
drugi šoli, ne šteje za opravljanje storitev, obdavčenih po zakonu
o prometnem davku.

Povedati pa je treba, da razdalja 5 km ne velja za cestno
razdal|o, ki je veliko daljša (treba se je "vrniti" do Monoštra
- gre za dva "rokava").
ZATO SPRAŠUJEM VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
(MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTRSTVO ZA
NOTRANJE ZADEVE), ALI JE V ČASU OD ODGOVORA
PRIŠLO DO PREMIKOV PRI ODPRTJU MEJNEGA PREHODA
VERICA - ČEPINCI.
DAJEM POBUDO VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZA
IZVAJANJE NAVEDENEGA SPORAZUMA JE PRISTOJNO
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE), NAJ POSPEŠI
ODPRTJE MEJNEGA PREHODA VERICA - ČEPINCI.

Pojasnilo z dne 13.4.1992 je bilo posredovano Davčni upravi
Republike Slovenije, ki zakon v omenjenem delu izvaja v skladu
s pojasnilom, kar vam posredujemo v prilogi.

poročevalec, št. 62

60

26. oktober 1998

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE:

O prenehanju zavarovanja proti političnemu riziku
za izvoz slovenskega blaga v Republiko Srbsko

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je v skladu s
4. členom Sporazuma o odprtju novih mejnih prehodov na skupni
državni meji, ki sta ga 20.5.1992 podpisali Vlada Republike Slovenije
in Vlada Republike Madžarske, že 26. septembra 1997
posredovalo pozitivno mnenje k odprtju meddržavnega mejnega
prehoda Čepinci-Verica v obravnavo vladnim delovnim telesom.

RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, je 28. julija 1998 ministra
za ekonomske odnose In razvoj dr. Marjana Senjurja vprašal:
Sprašujem zakaj je Slovenska Izvozna družba prenehala
nuditi zavarovanje proti političnemu riziku za Izvoz
slovenske industrijske robe v Republiko Srbsko? Na ta način
postanejo vprašljive vse garancije in promet bo preneha.
Ali gre v tem primeru za uvedbo sankcij ali gre za samovoljo
nekaterih slovenskih uradnikov?

Na 105 km dolgi madžarsko - slovenski meji imamo doslej odprtih
šest mejnih prehodov, vendar je razporeditev takšna, da so štirje
mejni prehodi od Pinc do Hodoša na razdalji 60 km, medtem ko je
od Hodoša do Martinja le mejni prehod Martinje-Gornji Senik.
Dosedanja razporeditev mejnih prehodov daje prednost in je
ugodnejša za pripadnike madžarske narodnostne skupnosti v
Sloveniji. Zato si prebivalci Goriškega in porabski Slovenci na
madžarski strani meje že več let želijo mejni prehod Verica-Čepinci,
ki je posebno pomemben za slovensko manjšino v Porabju.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA EKONOMSKE ODNOSE IN
RAZVOJ:
Slovenska izvozna družba (SID) ni "prenehala nuditi" oziroma ni
spremenila (v omejevalnem pomenu besede) pogojev zavarovanja
izvoza pred nekomercialnimi (vključujoč političnimi) in
komercialnimi riziki v BiH oziroma Republiko Srbsko.

Opozoriti je potrebno, da Ministrstvo za zunanje zadeve ni direktno
pristojno za problematiko odpiranja novih mejnih prehodov. Šele,
ko Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za promet in zveze,
Ministrstvo za finance, Republiška carinska uprava in Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dajo pozitivno mnenje,
nastopi Ministrstvo za zunanje zadeve, ki o pobudi obvesti
sosednjo državo.

V nadaljevanju so predstavljeni osnovni principi, pogoji in obseg
izvoznih poslov v BiH, ki jih je SID zavarovala pred nekomercialnimi in/ali komercialnimi riziki.

Za odprtje mejnega prehoda bi bila predvidoma potrebna naslednja
dela in finančna sredstva: s slovenske strani meje je potrebno
utrditi, kasneje pa asfaltirati 2 km ceste do mejnega prehoda.
Električna napeljava in voda sta že speljani do predvidenega
mejnega prehoda. Za namestitev kontejnerja za zaposlene
obmejne delavce in za telefonski priključek bi bila potrebna še
dodatna finančna sredstva. Pri stroških na slovenski strani meje
bi bila pripravljena del sredstev prispevati občina Šalovci (v začetni
fazi ni nujne potrebe po asfaltni prevleki ceste, kar bistveno
zmanjša stroške).

SID izvaja tovrstno zavarovanje v "imenu in za račun države",
skladno z Zakonom o SID, sprejetimi zavarovalnimi pogoji in
mednarodnimi standardi.
Zavarovalne pogoje sprejema Komisija za pospeševanje izvoza,
ki jo sestavljajo minister za gospodarske dejavnosti (predsednik),
državna sekretarka iz Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj,
državni sekretar iz Ministrstva za finance, viceguverner Banke
Slovenije in podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije.
Zavarovalni pogoji za BiH, v sklopu katerih je opredeljena tudi
politika zavarovanja za izvoz na področje Republike Srbske, med
ostalim upoštevajo visoko stopnjo tveganja (nekomercialnega in
komercialnega), vzpostavljeno stanje političnega, gospodarskega
in ostalega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in
Hercegovino in možnosti slovenskega gospodarstva na tržišču
BiH.

Z madžarske strani meje je potrebno utrditi in kasneje asfaltirati
1,5 km ceste do prehoda. Elektriko, vodo in telefon bi lahko koristili
s slovenske strani (takšna praksa že velja pri nekaterih prehodih).
Pri stroških na madžarski strani je del sredstev pripravljena
prispevati Državna slovenska manjšinska samouprava.
Za odprte mejnega prehoda Verica-Čepinci na madžarski strani
ni vsebinskih ovir. Pobuda za odprtje mejnega prehoda je v
postopku pri pristojnih organih. Z namenom pospešitve postopka
se je Veleposlaništvo Republike Slovenije v Budimpešti
posvetovalo s šefom državnega poveljstva carine Republike
Madžarske g. Amoldom Mihalyem. Poleg materialnih pogojev za
odprtje novega mejnega prehoda mora na podlagi predloga
Medresorskih komisij Vlada Republike Madžarske izdelati
ustrezno uredbo. Veleposlaništvo Republike Slovenije v Budimpešti
nas je obvestilo, da bo zadeva v prihodnjih štirinajstih dneh
vključena na sejo madžarske Medresorske komisije, ki bo sprejela
odločitev oziroma predlog vlade. Tej odločitvi bo sledila sklenitev
meddržavnega sporazuma. Na tej podlagi bo Republika Slovenija
lahko začela z investicijo.

Komisija za pospeševanje izvoza je politiko zavarovanja izvoza
v BiH večkrat obravnavala in konkretne pogoje, glede na oceno
političnega in ekonomskega položaja BiH, postopno izboljševala.
Trenutno veljajo naslednji pogoji za zavarovanje izvoznih poslov:
al Zavarovanje nekomercialnih rizikov:
- kratkoročni riziki
- srednjeročni riziki od primera do primera
- vlaganja in projektna dela od primera do primera
- 25%-ni delež v primeru nastanka škode.
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b) Zavarovanje komercialnih rizikov:

Slovenije. Torej, kaj bo s podjetjem Nafta Lendava?

- kratkoročni riziki do 90 dni v primeru prodaje na odprto:
- kritje stečaja kupca in podaljšane zamude plačila po
predhodnem ugotavljanju kupčeve bonitete
- maksimalni limit 350.000 USD
- 30%-ni lastni delež v primeru nastanka škode;

Kot Je znano, Je Nafta Lendava v lasti države in Petrola. V
zadnjem času pa bolj životari kot živi in lastniki tako do
svoje lastnine kažejo prav čuden odnos. Človek bi
pričakoval, da bodo dobri lastniki storili vse, da bodo imeli
cvetoče in donosno podjetje v dobrobit delavcev, pokrajine,
države in lastnikov. Lastnika, torej država in Petrol, pa sta z
mirno vestjo dopustila Nafti Lendava umiranje na obroke.
Nista zmogla skupnega dogovora za rešitev podjetja, ki je
bilo nekdaj paradni konj ne samo dežele ob Muri, temveč
celotne Slovenije, še prej pa Jugoslavije.

- kratkoročni riziki do 360 dni:
- kritje neplačila sprejemljive kupčeve banke
- limite bank določi SID
- 30%-ni lastni delež v primeru nastanka škode;

Vem, da 700 delovnih mest ne pomeni mnogo za državo,
vse pa pomeni za pokrajino. Gre za preživetje 700 družin,
socialno varnost, možnost šolanja otrok, priložnost za razvoj
ter vero v prihodnost. Vendar pa, kot je videti, vse to ni
dovolj tehten razlog za to našo ljubo državo, ki se, tako
mimogrede, deklarira za socialno, da bi se potrudila in
naredila vse za rešitev lendavske Nafte.

- srednjeročni riziki do 3 let:
- 25%-ni lastni delež v primeru nastanka škode.
BiH je razvrščena v "E" nevarnostni razred, v primeru škode se
le-ta izplača po 12-ih mesecih (čakalna doba). Poleg s strani
Komisije za pospeševanje izvoza določenega limita skupne
maksimalne izpostavljenosti do BiH (50.000.000 USD), je potrebno
pri zavarovanju pred komercialnimi riziki, kjer se zahteva bančna
garancija bosanske banke, upoštevati tudi sprejemljivost banke
ter določene limite izpostavljenosti zavarovanih poslov do
posamezne bosanske banke. Bonitetna služba SID je tako v
Republiki Srbski za sprejemljivo banko ocenila samo Kristal banko
a.d. iz Banje Luke.

Vladni sklep o tem, da bo država pokrila tretjino stroškov, ki
bodo nastali v zvezi s posodobitvijo rafinerije, je le lepa
farsa, saj Je bilo že prej znano dejstvo, da ima Petrol negativno
stališče do posodobitve rafinerije. Menda se ne izplača, pa
vendar nihče ne zahteva, da se postavi socialno in politično
tovarno.

V okviru zavarovalnih pogojev za BiH, je bila dne 10. aprila 1998
s sklepom Komisije za pospeševanje izvoza, dana tudi možnost
zavarovanja izvoznih poslov na območju Republike Srbske (s
statusom "izjemoma"). Glede na nadaljnji razvoj bilateralnih
odnosov Republike Slovenije z BiH in Republiko Srbsko ter
izkušnje v poslovanju, se bodo pogoji zavarovanja za izvoz v BiH
in Republiko Srbsko ustrezno spreminjali.

Menim, da se bo kaj kmalu pokazalo kot prepotrebno, da
ima Slovenija svojo lastno proizvodnjo nafte, pa čeprav
kupujemo surovo nafto, katero potem le predelujemo.
Nafta Lendava ni bila in tudi ne bo socialna kategorija.
Prepričana sem, da je v preteklih letih tudi Petrol našel svojo
računico v Nafti.
,

Obseg izvoznih poslov v BIH, ki jih je SID do 30. julija zavarovala
oziroma izdala obljubo za zavarovanje, je znašal 14.598.500 USD,
od tega za:

Na žalost pa se zgodovina spet ponavlja, saj je bila Nafta že
v preteklosti in sicer leta 1981, žrtev napačnih političnih
odločitev. Zaradi izsiljene prodaje rafinerije s strani
političnega vrha v Ljubljani, je nastala nepopravljiva škoda
v višini 37 mlo USD, zaradi katere se Nafta Lendava ni nikoli
dodobra pobrala. To je bil trajno Izgubljeni denar In tudi
trajno izgubljeni razvoj, kar je še težja izguba.

- zavarovanje pred nekomercialnimi riziki 5.344.602 USD
- zavarovanje pred kratkoročnimi komercialnimi riziki 2.747.311
USD
- zavarovanje pred srednjeročnimi komercialnimi riziki 6.506.587
USD.
Od tega je SID nudila zavarovanje izvoznih poslov v Republiki
Srbski dvem izvoznikom in na ta način podprla pet izvoznih poslov
v skupni vrednosti 758.521 USD. Vsi izvozni posli so bili zavarovani
oziroma je bila izdana obljuba za zavarovanje pred srednjeročnimi
komercialnimi riziki.

Vlado Republike Slovenije zato prosim
-da spoštuje podpisani protokol Iz leta 1994, ki so ga
podpisali lastniki In najvišji državni uradniki,
- da skupaj s solastnikom - Petrolom, nemudoma začne z
Izvajanjem sanacijskih ukrepov,

SID je na ta način nudila v obdobju od 1.1 .-31.7.1998 zavarovanje
pred riziki v BiH 22-im slovenskim izvoznikom in na ta način
skupaj podprla 35 izvoznih poslov.
/

- da se ne Igra z usodo tamkajšnjih ljudi in pokrajine, ter da
se do ljudi in lastnine obnaša strokovno In odgovorno,
- da ob upoštevanju danih možnosti, prisotnosti tople vode
in zemeljskega plina, naredi razvojni načrt Prekmurja,

O usodi podjetja Nafta Lendava

- da v tem razvojnem programu Nafti Lendava omogoči
raziskovalne naloge,

MARIA POSZONEC, poslanka madžarske narodnosti, je 31.
julija 1998 Vlado Republike Slovenije vprašala:

-da upošteva vso zgrajeno Infrastrukturo, s katero
razpolaga Nafta Lendava,

Že dolgo nad lendavsko Nafto visi Demoklejev meč. Zadnje
čase si tamkajšnji prebivalci najpogosteje zastavljalo
vprašanje: Kaj bo z Nafto?

- da upošteva intelektualni potencial, kajti v Nafti Lendava
Je zaposlenih 70 ljudi z visoko Izobrazbo tehnične smeri,

Isto vprašanje postavljam tudi sama Vladi Republike
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- da omogoči podjetju Petrokemija, ki je sestavni del Nafte,
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Petrolu in v Vladi RS. Medtem ko je Vlada RS ocenila obnovo za
narodnogospodarsko sprejemljivo in je bila pripravljena privatnega
investitorja podpreti s 30% naložbeno dotacijo, je Nadzorni svet
Petrola d.d. sklenil ustaviti zadevne dejavnosti. Na odločitev o
zapiranju so bile v Lendavi ostre reakcije, čeprav niso bile še
znane izvedbene podrobnosti in alternativne rešitve.

celostni razvoj In ga tudi finančno podpre,
- prehodno obdob]e naj bo organizirano in Izpeljano
postopno ter tako, da bodo ljudje in podjetje zaradi
prestrukturiranja utrpeli čim manj posledic,
- da se najde za restrukturiranje takšne oblike, ki ne bodo
ogrozile ekološke čistosti pokrajine;

Zaradi vztrajanja vodstva Petrola, da ne bo povečevalo plasmaja
likvidnih sredstev za vzdrževanje solventnosti Nafte, je postalo
neizogibno, da po končanju poletnega remonta rafinerije, do
nadaljnjega ali celo trajno rafinerija ne bo obratovala. S 1.
septembrom 1998 naj bi zaradi tega ostalo brez dela preko 200
delavcev.

Kot zadnje pa vlado prosim, da eno svojih skorajšnjih sej
organizira v Lendavi in sicer tako, da ta seja ne bo nekakšen
memmento mori za Nafto Lendava, temveč bo predstavljala
nov začetek za celotno pokrajino.

Izgledi za zagotavljanje dela v Nafti so se dodatno posiabšali, ker
je zaradi neporavnanih zapadlih računov Geoplin d.o.o. ustavil
dobave zemeljskega plina za tovarno metanola v Lendavi. Odnose
med dobaviteljem in odjemalcem otežuje tudi nestrinjanje o višini
cene za plin za proizvodnjo metanola.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
Nafta Lendava je bila sredi leta 1994 zaradi nesolventnosti zrela
za stečaj. Republika Slovenija in Petrol sta z Družbeno pogodbo
o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Nafta Lendava
d.o.o. skušala trajno sanirati podjetje. Družbenika sta prevzela
sredstva in obveznosti podjetja v sorazmerju 55:45 v korist Petrola.
Ta se je še posebej zavezal zagotavljati likvidna sredstva za
sanacijo dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti.

Sektorja Strojegradnja ima sicer dovolj naročil in so angažirali
večje število delavcev iz drugih sektorjev, vendar naročnik Petrol
d.d. plačila kompenzira s svojimi drugimi terjatvami tako dosledno,
da Strojegradnja ne more nabavljati najnujnejših materialov niti za
Petrolova naročila.

V letu 1996 se je konkurenčna situacija Nafte Lendava izrazito
poslabšala, za kar je krivih več vzrokov: tehnološka zastarelost
rafinerije, cene naftnih derivatov v svetu in doma, breme starih
naložbenih posojil, komercialna in poslovna pasivnost podjetja
itn. V taki situaciji, ko je bilo treba porabiti vse rezerve v učinkovitosti
poslovanja, so prišle do izraza tudi pomanjkljivosti Družbene
pogodbe o Nafti Lendava d.o.o. in trenja med družbenikoma, ki
sta imela zelo nesimetrično vlogo pri upravljanju. Večinski Petrol je
bil tudi pretežni dobavitelj surovin in kupec proizvodov Nafte.
Republika Slovenija pa je poleg formalnega lastništva razpolagala
z regulativno funkcijo, ki pa je ne sme uporabljati v interesu svojega
lastništva. V taki situaciji je imel Petrol možnost in interes
transferirati dohodek iz Nafte ter prepustiti izgubo in obveznosti
solastniku.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je v sodelovanju s
kabinetom predsednika Vlade RS pripravilo vrsto ukrepov za
ublažitev zaostrenega položaja v Nafti in za usmeritev bolj
dolgoročnega razreševanja problematike v podjetju.
Osnovne ideje programa sta predsednik Vlade Republike Slovenije
dr. Drnovšek in minister Dragonja uskladila s predsednikom
Uprave Petrola ter jih predstavila vodstvu in sindikatom Nafte ter
javnosti in političnim delavcem Lendave v četrtek, 27. avgusta
1998. Predstavitev je bila zelo pozitivno sprejeta z željo, da bi bil
program v celoti in čim prej izveden.
Kratkoročni ukrepi imajo naslednjo strukturo:
1. Zagotovitev likvidnosti in obratnih sredstev za zagon rafinerije:
- obseg predelave surove nafte med 25 in 35 kt/mesec
- obratna sredstva ali ustrezen plačilni dokument za nabavo
surove nafte zagotovi Petrol d.d.
- MGD in Petrol sodelujeta pri poroštvih za ta sredstva
- direktna subvencija Nafti v višini izgub rafinerije
- premostitveni kredit z državnim poroštvom do razpoložljivosti
subvencije

Da bi preprečili tak razvoj dogodkov, sta Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti in Petrol d.d. novembra 1996 sklenila
Protokol o urejanju razmerij v zvezi s proizvodnjo naftnih derivatov
na območju Republike Slovenije, ki ga je sprejela tudi Vlada RS.
Protokol se kasneje ni v celoti izvajal, ker Petrol in OMV Istrabenz
nista bila pripravljena prevzeti obveznosti Nafte do Pariškega
kluba in Novega finančnega sporazuma. Posledično tudi Republika
Slovenija ni zagotovila subvencij iz proračuna za pokrivanje izgub
v rafineriji.
Iz enakih vzrokov je v Državnem zboru zastal tudi 2ETSNL, ker
se Vlada RS in Petrol nista mogla uskladiti glede višine in vrste
konkretnih sanacijskih ukrepov za reševanje Nafte Lendava. Ob
tem se je slabšala tržna pozicija Nafte zaradi nizkih cen naftnih
derivatov in metanola na svetovnih tržiščih. Brez dolgoročnih
Pogodb in zaščite Nafta ni mogla konkurirati cenam "spot"-tržišč
in je akumulirala mesečno okoli 100 milijonov SIT novih izgub.
Konec leta 1997 se je Petrol odločil omejiti raven finančnega
Podpiranja Nafte Lendava in je celo začel pospešeno izterjavo
zapadlih obveznosti in izvajati pobote. Prav tako ni sklenil letnih in
dolgoročnih pogodb za nabavo surove nafte, zaradi česar se je
predelava nafte v letu 1998 najprej zmanjšala in nato v celoti
ustavila. Posledične blokade žiro računa Nafte so dodatno
paralizirale poslovno dejavnost podjetja.

2.
-

Zagotavljanje konkurenčnosti Nafte:
posebna cena za zemeljski plin za proizvodnjo metanola
ukinitev C02 takse za doma proizvedeni mazut
carinska zaščita domače proizvodnje naftnih derivatov

3.
-

Notranji ukrepi v Nafti Lendava d.o.o.:
optimizacija stroškov in zmanjšanje izgube
znižanje plač najmanj na raven povprečne plače v RS
dezinvestiranje poslovno nepotrebnega premoženja
okrepitev Uprave Nafte
priprava razvojnega programa z dolgoročnimi ukrepi.

Tudi pri dolgoročnih ukrepih za razvojno sanacijo Nafte Lendava
d.o.o. bodo poleg same družbe tvorno vključeni lastniki družbe in
državni ter lokalni družbeni organi. Ključno je definiranje
programskih odločitev vsaj na ravni idejnih projektov, če že ne v
kakovosti študij upravičenosti. Šele na tej osnovi se opredeli
sanacijski razvojni program, zagotovi investitorje in izvede statusne
in organizacijske spremembe.

Vzporedno je tekla v letih 1997 in 1998 aktivnost glede
upravičenosti obnove rafinerije v Lendavi in ustreznih naložb.
Konec prvega polletja 1998 sta se izkristalizirali različni mnenji pri
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Humanitarna situacija na Kosovu in v sosednji Albaniji je tudi po
podatkih drugih humanitarnih organizacij iz dneva v dan bolj
zaskrbljujoča, zato ocenjujemo, da je hitra dostava humanitarne
pomoči toliko bolj potrebna. To dokazujejo tudi donacije drugih
držav.

Priprava dolgoročnih ukrepov naj se izvaja po sosledju:
1. Ponovna ocena odločitev o smotrnosti modernizacije rafinerije.
Alternativa je kontrolirano zapiranje rafinerije.
2. Ocena ostalih naložbenih projektov:
- skladiščenje naftnih derivatov za obvezne rezerve
- termoelektrarna na zemeljski plin
- dodatna petrokemijska dejavnost
- storitve strojegradnje itn.
3. Tehnična sanacija vrtin na nafto in plin
4. Ureditev statusa raziskav na nafto in plin
5. Iskanje strateških partnerjev za posamezne projekte in
programe
6. Preureditev družbeniške pogodbe Nafte Lendava d.o.o.

Ob nedavnem obisku predsednika Mednarodnega odbora
Rdečega križa (ICRC) v Republiki Sloveniji gospoda C.
Sommaruge se je poudarila pomembnost vloge Slovenije v
mednarodnih humanitarnih vprašanjih, kajti na svetu potekajo
konflikti v 28 državah, slovensko sodelovanje pa se nanaša
predvsem na soseščino (pomoč Bosni in Hercegovini, Bolgariji).
Rdeči križ Slovenije napoveduje humanitarno pomoč Slovenije
tudi kosovskim beguncem v Črni gori.

Za uspešno izvedbo načrta razrešitve žgočih razmer v Nafti
mora biti zagotovljeno sodelovanje glavnih akterjev sanacije. V ta
namen bo sklenjena posebna pogodba med Petrolom in Vlado
RS, ki bo natančneje opredelila obveznosti lastnikov Nafte
Lendava d.o.o.

Slovenija torej pri zagotavljanju humanitarne pomoči daje dober
zgled mednarodni skupnosti. Rdeči križ in UNHCR pa uživata
zaradi svojega plemenitega dela veliko spoštovanje.
Tudi Sloveniji je ICRC nudil humanitarno pomoč od začetka vojne
v letu 1991 do zaprtja predstavništva ICRS v Ljubljani (avgusta
1992), predvsem beguncem iz Hrvaške in Bosne in Hercegovine.
Pomoč beguncem iz Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji
nudi tudi Visoki komisariat za begunce.

Na koncu je treba poudariti, da program kratkoročnih ukrepov
daje realne pogoje, da vodstvo Nafte Lendave d.o.o. in lastnika
pripravijo in sprejmejo dolgoročne programske odločitve in najdejo
sredstva zanje tako, da ne bo vprašanje o usodi podjetja in
zaposlenih zvenel kot klic na pomoč, ampak kot poizvedovanje o
novih možnostih razvoja.

O obisku ministra za zunanje zadeve RS na
Japonskem
O denarni pomoči Albaniji

BOGOMIR ŠPILETIČ, poslanec SDS, je 15. septembra 1998
ministra za zunanje zadeve dr. Borisa Frleca vprašal:

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 12. avgusta 1998 Vlado
Republike Slovenije vprašal:

Ministrstvo za zunanje zadeve sprašujem o namenu in ciljih
več kot desetdnevnega obiska slovenskega zunanjega
ministra dr. Borisa Frleca. Prosim tudi za podrobnejše
podatke o tem, s katerimi pomembnejšimi osebami Iz
japonskega političnega in gospodarskega vrha se je srečal
g. minister in na čigavo pobudo je prišlo do tega izredno
dolgega obiska na Japonskem.

Sprašujem Vlado RS, kdo jo je pooblastil, da v času
gospodarske recesije In velikih domačih potreb nosi v
Albanijo velike vsote denarja, za pomoč tujcem, ko pa lastnim
ljudem nI pripravljena pomagati.
S 15,5 mlo SIT, kolikor so Jih predali Šlptarjem, bi lahko na
potresnem področju v Sloveniji zgradili hišo za eno od
družin, ki je ostala brez strehe nad glavo. Sprašujem Vlado
RS ali so bila sredstva pomoči vzeta Iz tega denarja, ki ga
Vlada RS na silo pobira za Posočje in ga potem na tak način
razmetava naokoli. Ali je tudi katera druga država poslala
tako veliko pomoč v tako nezavidljivi gospodarski situaciji
kot je RS. Glede na naše število prebivalstva In poslano
vsoto bi morala na primer Zvezna republika Nemči|a v
Kosovo poslati vsaj 620 mlo SIT, pa kakor |e Izvedeti iz javnih
medijev, niso poslali še ničesar.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE:
Uradni obisk ministra za zunanje zadeve je bil uresničen na podlagi
uradnega povabila Ministrstva za zunanje zadeve Japonske
v času od 1. do 5. septembra 1998.
Pogovore je imel minister v torek, sredo, četrtek in petek (od 1. do
4. septembra). Petek 4. septembra je bil zadnji dan obiska. Minister za zunanje zadeve dr. Frlec je od 7. do 11. septembra Izrabil
del rednega letnega dopusta.

Ponovno sprašujem Vlado RS ali namerava v naslednjem
mandatu kandidirati v Albaniji, ali pa bo vendarle začela
razmišljati o lastni domovini.

Obisk slovenskega zunanjega ministra na Japonsko se je
načrtoval že dalj časa, vendar zaradi objektivnih okoliščin na
slovenski ali japonski strani do izvedbe vse do septembra letos ni
prišlo. Obisk ministra dr. Frleca je bil tako prvi uradni obisk
slovenskega ministra za zunanje zadeve na Japonskem po
vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
Z odobritvijo humanitarne pomoči beguncem s Kosova v skupni
vrednosti 15.503.000,00 SIT (od tega se je Rdeči križ Slovenije
vključil z lastno donacijo v višini 2.500.000,00 SIT) se je Slovenija
aktivno vključila v napore mednarodne skupnosti za reševanje
vse težjih humanitarnih vprašanj v jugovzhodni Evropi.

Japonska navkljub trenutnim gospodarskim težavam ostaja druga
največja ekonomska sila na svetu, s svojim vsem bolj aktivnim
sodelovanjem v političnih sferah mednarodnih odnosov (predvsem
v okviru OZN) pa pridobiva tudi na svoji politični pomembnosti.
Kot taka je Japonska država, s katero Slovenija želi poglobiti in
razširiti sodelovanje, kar je poslancu g. Špiletiču kot predsedniku
parlamentarne Skupine prijateljstva z Japonsko dobro znano.

Zaradi naše angažiranosti pri reševanju problemov v regiji
ocenjujemo kot pomembno, da Slovenija sodeluje tudi pri
zagotavljanju humanitarne pomoči beguncem s Kosova.
poročevalec, št. 62
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Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Boris Frlec se
je v času obiska pogovarjal z gostiteljem, ministrom za zunanje
zadeve Masahiko Koumuro. Imel pa je tudi razgovore z
naslednjimi osebnostmi:
-

-

Obisk je bil ocenjen kot uspešen in vsebinsko bogat. Dokazal je,
da Japonska prepoznava Slovenijo kot kompetentnega partnerja
na področju bilateralnih in multilateralnih odnosov ter, da je
Japonska pripravljena prispevati k izboljšanju gospodarskega
sodelovanja. Japonske vladne institucije so ponudile oblike
svetovanja in sodelovanja za pospeševanje slovenskega izvoza
na Japonsko, obiske ekspertov in poslovnih delegacij ter pomoč
pri pripravi investicijskega seminarja oktobra letos v Tokiu.

predsednik spodnjega doma parlamenta Soičiro Ito;
predsednik zgornjega doma parlamenta Juro Saito;
namestnik ministra za zunanje zadeve Šunji Janai;
državni sekretar in namestnik ministra MITI Sanzo Hosaka;
predsedujoč JETRO-a Noboru Hatakejama;
podpredsednik KEIDANREN-a in poseben svetovalec PM
Obučija za gospodarske reforme Hirotaro Higuči;
predsednik japonsko slovenskega poslovnega sveta in
predsednik podjetja Dowa Maining Kenzo Harada;
parlamentarci Lige prijateljstva za Slovenijo v parlamentu
Japonske (predsednik Lige in nekdanji minister za gradnjo
Harada Shozou, podpredsednik Lige in nekdanji minister za
obrambo Usui Hideo, podpredsednik Lige in nekdanji minister
za šolstvo Kosugi, generalni sekretar lige Teruja Kantoku ter
član Hoshino);
predsednik Japonskega inštituta za mednarodne zadeve,
nekdanji veleposlanik ZDA in nekdanji posebni odposlanec PM
Hašimota, Nobuo Matsunaga;
svetovalec mesta turističnega centra Arai Okada.

26. oktober 1998

Nov temelj medsebojnim odnosom je bil dan s podpisom Skupne
Izjave o sodelovanju med Ministrstvom za zunanje zadeve
Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve Japonske.
Ne gre pa prezreti tudi dejstva, da je Japonska v času obiska
napovedala svoj prispevek v Mednarodno ustanovo - fundacijo
za razminiranje in pomoč žrtvam min v BiH v vrednosti 1 milijona
USD.
Glede na nekaj pobud, ki so bile dane v okviru omenjenih
pogovorov ministra dr. Frleca z japonskimi sobesedniki (drevored
japonskih češenj v Ljubljani, odprtje Urada za stike, možnosti
japonskega investiranja v Sloveniji, sodelovanje med parlamentarci), daje minister dr. Frlec pobudo za nevezan razgovor s
predsednikom in člani parlamentarne Skupine prijateljstva z
Japonsko. Razgovor bi opravili ob prvem možnem terminu.
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