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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS

STALIŠČA IN SKLEP
zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi letnega poročila Sveta za
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
Na podlagi 7. člena zakona o svetu za
varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (Ur. I. RS št. 14/90) sta Družbenopolitični zbor na svoji 29. seji in
zbor združenega dela na svoji 35. seji,
dne 11. 12. 1991, obravnavala letno poročilo Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin o delu za obdobje september 1990 do september
1991 in sprejela naslednja
STALIŠČA
1. Svet za varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin je v obdobju september 1990 do september 1991 opravil
svoje naloge v skladu s pristojnostmi. Pri
tem je v celoti ravnal v temeljnih okvirih
svojega delovanja.

2. Odnos do spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne varnosti državljank in državljanov izraža civilizacijski nivo soderne države, zato je
potrebno organizirati posvet o stopnji
spoštovanja in uveljavljanja človekovih
pravic in temeljnih svoboščin ter pravne
varnosti v Republiki Sloveniji.
3. Nova ustava Republike Slovenije, ki
predstavlja »pogoj za vstop Republike
Slovenije v družino demokratičnih pravnih držav«, naj na področju človekovih
pravic in državljanskih svoboščin odraža
doseženo stopnjo razvoja teh pravic v sodobnem svetu.
4. Državni organi, javne ustanove in organizacije z javnimi pooblastili ter delavci v državnih organih morajo še naprej
izpolnjevati svoje obveznosti do dela

Sveta, ki so opredeljene v zakoni
o Svetu.
Zbor občin pa je na 29. seji, dne 11. 1"
1991, obravnaval poročilo Sveta za va<
stvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin za obdobje september 199i
- september 1991 in ob tem sprejel naslednji
SKLEP
Zbor sprejema letno poročilo Sveta £a
varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin za obdobje september 19$C
- september 1991 in daje podporo Sv«?tu, da tudi še naprej ravna v skladu z zav
konom in mednarodnimi konvencijam
ki veljajo v Republiki Sloveniji.

IZJAVA
Skupščine Republike Slovenije o priznanju Republike Ukrajine
Skupščina Republike Slovenije je na
podlagi 1. točke ustavnega amandmaja
LXVIII v zvezi z drugim odstavkom
ustavnega amandmaja LXXII k ustavi
Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora, Zbora občin in zbora
združenega dela, dne 11. decembra
1991, sprejela

IZJAVO
Skupščine Republike Slovenije o priznanju Republike Ukrajine
Na podlagi pravice narodov do samoodločbe kot temeljnega načela mednarodnega prava Skupščine Republike Slove-

nije priznava odločitev prebivalcev Rep
blike Ukrajine, ki so se na referendumu1
decembra 1991 opredelili za neodvisif
državo.
Skupščina Republike Slovenije za
predlaga takojšnje medsebojno prizn
nje in vzpostavitev diplomatskih odnosj
med obema državama.

MNENJE
Ministrstva za šolstvo in šport o zahtevi Društva višjih radioloških tehnikov Slovenije
za dopolnitev zakona o strokovnih naslovih
Društvo višjih radioloških tehnikov Slovenije je v skladu z 270.
čl. Poslovnika Skupščine Republike Slovenije Skupščini
Republike Slovenije predložilo zahtevo za dopolnitev zakona
o strokovnih naslovih in sicer tako, da se 2. člen 14. točka
dopolni z:
- končana VI/1 stopnja zdravstveno-tehnične stroke RADIOLOŠKI INŽENIR,
SANITARNI INŽENIR
Ministrstvo za šolstvo in šport je že obravnavalo več vsebinsko podobnih pobud za spremembo zakona o strokovnih
naslovih in je preko Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije pobudo za spremembo zakona o strokovnih naslovih že sprejelo.
Strokovne naslove za diplomante višjih in visokih šol ter
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fakultet in akademij namreč določata Zakon o strokovnf
naslovih in akademskih stopnjah (Ur. I. SFRJ, št. 13/63), ki £
uporablja kot republiški zakon in zakon o strokovnih naslovi1
(Ur. I. SRS, št. 21/71) kot dopolnilni zakon k zveznef?
zakonu. Ker je delo posebne medrepubliško-pokrajinek
komisije, ki je pripravljala dogovor o skupnih temeljih f
nadaljno prenovitev republiških zakonov o strokovnih nasi*
vih zamrlo, je Izvršni svet že začel pred osamosvojitvijo Re^1
blike Slovenije pripravo za prenovitev zakona o strbkovrpn
naslovih. Pri prenavljanju zakona o strokovnih naslovih bor
istočasno proučili tudi zahtevo Društva višjih radioloških tčzI"
nikov Slovenije glede primernega strokovnega naziva
diplomanta VSZD, oddelka za radiologijo.
Zahteva Društva višjih radioloških tehnikov za dopolnile
zakona o strokovnih naslovih se torej že uresničuje.
poročevalk

Predlog za izdajo zakona o PRISILNI PORAVNAVI IN STEČAJU
z osnutkom zakona - ESA 505
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 137. seji
5/12-1991 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O PRISILNI PORAVNAVI IN STEČAJU Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, drugega odstavka 265., 266. in 267. člena
poslovnika skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga
Skupščini Republike Slovenije, da hkrati obravnava in
sprejme predlog za izdajo zakona o prisilni poravnavi in
stečaju z osnutkom zakona. Gre za celovito in sistemsko
ureditev področja stečajnih in poravnalnih postopkov,

katere sprejem je, glede na sedanjo gospodarsko situacijo
in neustrezno veljavno zakonodajo, nujen.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- dr. Rajko PIRNAT, član Izvršnega sveta in minister za
pravosodje in upravo,
- mag. Jože OLUP, namestnik ministra za pravosodje in
upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje in
upravo.

Predlog za izdajo zakona o prisilni poravnavi in stečaju
z osnutkom zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor,
Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna
komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za pravosodje in
upravo kot matično delovno telo.

POVZETEK
Osnutek zakona o prisilni poravnavi in stečaju je prilagojen potrebam tržnega gospodarstva in se pri temeljnih
usmeritvah naslanja predvsem na germansko pravno
ureditev, v določeni meri, zlasti pri določbah o prisilni
poravnavi, pa tudi na ameriško tozadevno zakonodajo.
Bistvena novost zakona je zato prav v postopku prisilne
poravnave, v katerem se uvaja nov institut finančne
reorganizacije. Poudarjena je avtonomija upnikov, ki
aktivno sodelujejo pri pripravi načrta finančne reorganizacije, katere namen je v zagotovitvi delnega poplačila
upnikov in v odpravi dolžnikove insolventnosti. Kot eno
izmed bolečih, vendar potrebnih metod finančne reorganizacije, osnutek zakona predvideva tudi odpustitev dela
pri dolžniku zaposlenih delavcev.
Sklenitev prisilne poravnave bo v prihodnje gotovo težja,
saj jo bo potrebno izglasovati v vsakem od razredu
terjatev, tako po višini terjatev kot po številu upnikov.
Namen take ureditve je, da se prisilne poravnave ne bi
sklepale tudi v primerih, ko je očitno, da sanacija ni več
možna, saj empirični podatki kažejo, da upniki v stečajnih postopkih dobijo poplačan le majhen del svojih terjatev (običajno ne več kot 25%).

Druga pomembna novost zakona je, da Služba družbenega knjigovodstva ni več predlagatelj stečajnega
postopka, pač pa so to le upniki oz. sam dolžnik, kar bo
v mnogočem vplivalo na drugačno obnašanje gospodarskih subjektov.
Dorečeni so nekateri instituti, ki so bili v sedaj veljavnem
zakonu pomanjkljivo obdelani, poudarek pa je tudi na
ekonomičnosti in hitrosti vodenja poravnalnega in stečajnega postopka.
PREDLOG, DA SE HKRATI OBRAVNAVA PREDLOG ZA
IZDAJO ZAKONA IN ZAKONSKI OSNUTEK
Na podlagi drugega odstavka 265. člena Poslovnika
Skupščine Republike Slovenije ( Uradni list RS, št. 34/85
) Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga,
da se predlog za izdajo zakona o prisilni poravnavi in
stečaju obravnava hkrati z zakonskim osnutkom. Gre za
celovito in sistemsko ureditev področja stečajnih in
poravnalnih postopkov, katere sprejem je glede na
sedanjo gospodarsko situacijo in neustrezno veljavno
zakonodajo, nujen.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o prisilni poravnavi in stečaju
I. USTAVNA PODLAGA
Podlaga za sprejem zakona so:
— drugi odstavek I. točke Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki določa, da Republika Slovenija prevzame vse pravice in dolžnosti, ki so bile
z ustavo Republike Slovenije in ustavo SFRJ prenesene na
organe SFRJ:
- 1. člen ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki
poročevalec

določa, da organi Republike Slovenije prevzamejo v skladu
s tem zakonom izvrševanje pravic in dolžnosti, ki so bile
z ustavo Republike Slovenije in ustavo SFRJ prenesene na
organe SFRJ;
- drugi odstavek 321. člena ustave Republike Slovenije, ki
določa, da poleg razmerij, glede katerih je v ustavi posebej
določeno, da se uredijo z zakonom, ureja Skupščina Republike Slovenije z zakoni tudi druga razmerja, ki so skupnega
pomena za delovne ljudi in občane v Republiki Sloveniji;
- 50. člen ustave Republike Slovenije, ki določa, da se lahko
3

organizacija združenega dela odpravi pod pogoji in po
postopku, ki jih določa zvezni (sedaj torej republiški) zakon,
če ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev za opravljanje
svojih dejavnosti, če dalj jasa ne more obnavljati družbenih
sredstev, s katerimi posluje, in zagotavljati delavcem uresničevanja z ustavo zajamčenih pravic glede njihove materialne
in socialne varnosti, ali če ne more izpolnjevati drugih z zakonom določenih ali s pogodbo prevzetih obveznosti.
II. OCENA STANJA
1. Področje prenehanja organizacij združenega dela in drugih
pravnih oseb, ki so bile posebej opredeljene v zakonu, je
doslej urejala zveza. Sedaj se na podlagi 4. člena ustavnega
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosi in
neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91)
smiselno uporablja v Sloveniji zvezni zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list SFRJ, št. 84/89).
2. V vsem obdobju po drugi svetovni vojni je naš pravni sistem
stečaj kot način prenehanja gospodarskih subjektov (kot njegovo »civilno smrt«) vseboval kot zadnjo možnost, torej toleriral in ga ni upošteval kot sestavni det vsakega modernega
tržnega gospodarstva oz. tistega dela pravnega sistema, ki
ureja institute in mehanizme tržnega gospodarstva (kolikor je
seveda sploh v državni kompetenci). Zaradi tega je zlasti
zakonodaja pred letom 1989 vsebovala izredno razvejan
sistem sanacije podjetja. Zaradi škodljivih posledic stečaja
(»smrt« gospodarskega subjekta, prenehanje delovnega razmerja delavcev in s tem povzročeni socialni problem delavcev
in njihovih družin, zmanjšanje sredstev za splošno porabo, t.j.
za proračun in za financiranje družbenih dejavnosti), naj bi
cela vrsta možnosti za sanacijo gospodarskega subjekta
ohranila ta subjekt pri življenju, tudi za ceno nesposobnih,
tržnemu gospodarstvu neprilagojenih in v njem neuspešnih
subjektov. V ta namen so se tudi združevala rezervna sredstva, ne le v okviru samih organizacij in njihovih statusnih
povezav, temveč tudi v okviru družbenopolitičnih skupnosti,
se pravi države.
3. Posledica takega odnosa do stečaja je bila, da so bili stečaji
razmeroma maloštevilni, opravljeni nad manjšimi podjetji oz.
organizacijami združenega dela, ki so zaposlovale manjše
število delavcev (po sodnih statistikah do 25). Po sprejemu
ustavnih amandmajev v letu 1989 pa se je skupaj z vse močnejšimi zahtevami po dejanski uveljavitvi tržnega sistema
gospodarjenja in seveda v zvezi z globoko gospodarsko krizo
pojavljalo na trgu vse večje število dolžnikov, ki niso bili
sposobni izpolnjevati svojih obveznosti (insolventnih dolžnikov). Seveda je začelo skokovito naraščati tudi število stečajev. To je jasno razvidno iz sodne statistike. Tako je bilo v vseh
letih od leta 1983 do konca leta 1989 vloženih v Republiki
Sloveniji le 62 predlogov za uvedbo stečajnega postopka, od
tega pa jih je bilo končanih 41. V letu 1990 je bilo vloženih 134,
v prvem polletju letošnjega leta pa kar 234 predlogov za
uvedbo stečajnega postopka.
4. Dejansko stanje je ta čas tako, da je v teku veliko stečajnih
postopkov, ne le nad manjšimi, temveč tudi večjimi podjetji.
To seveda vso problematiko še zaostruje. Veča pomen in vpliv
vseh naštetih škodljivih posledic na narodno gospodarstvo.
Število stečajev je ta čas tako veliko, da bi njihova izpeljava,
zlasti pa njihovo naraščanje, lahko povratno vplivalo na učinkovitost gospodarskega sistema kot celote.
Stroka - ekonomska in pravna - velikokrat ugotavlja, da
položaj posameznih subjektov na trgu še vedno ni posledica
oz. ni vedno posledica slabega gospodarjenja, temveč je
pogosto posledica poseganja države v gospodarstvo (prevelikih davčnih in drugih obveznosti, neprimerne monetarne politike, neprimerne politike kurza dinarja ipd.).
III. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
1. V pravni ureditvi stečaja so zlasti, zaradi večjega števila
stečajnih postopkov, prišle do izraza nekatere pomanjkljivosti, notranja nasprotja in nejasnosti veljavne zakonske regulative. Že samo te pomanjkljivosti zahtevajo izdajo novega
4

zakona. Zaradi statusnega preoblikovanja gospodarskih subjektov, zaradi preoblikovanja organizacij združenega dela
v podjetja (zlasti gospodarske družbe), izdaje vrednostnih
papirjev in zlasti že uveljavljenega sistema lastninjenja (v
glavnem pri dokapitalizaciji in zbiranju »svežih« sredstev) ter
zaradi načrtovanega lastninjenja celokupne družbene lastnine, pa je treba tudi sistem stečaja in sanacije (prisilne
poravnave) na novo urediti ter ga prilagoditi novemu organiziranju gospodarskih subjektov. Pravno je treba urediti možnost finančne reorganizacije, ki jo je mogoče izpeljati zlasti
z vložitvijo dolžnikovega premoženja v eno ali več pravnih
oseb (na podlagi statusnega povezovanja) oz. z ustanovitvijo
novih pravnih oseb, z združitvijo dolžnika z eno ali več pravnimi osebami (torej s statusnimi povezavami), z odpustitvijo
delavcev ter z možnostjo konverzije dolžnikovih dolgov v delnice (z izdajo dolžnikovih delnic). Poskusi take finančne reorganizacije v tekočih postopkih prisilne poravnave ali celo
kasneje v stečajnih postopkih potekajo že sedaj. Vendar te
oblike sanacije doslej pravno niso bile urejene, tako da vsa
dogovarjanja potekajo vzporedno s tekočim postopkom prisilne poravnave ali s tekočim stečajnim postopkom in pravzaprav izven njega.
Seveda pa je taka finančna reorganizacija koristna, kadar ima
tako reorganizirano podjetje izglede, da bo na trgu uspelo.
Ker sedaj veljavna zakonodaja tega pravzaprav ne omogoča,
so se, kot rečeno, ekonomske in pravne aktivnosti odvijale
»ob« in »zunaj« stečajnega postopka. Sodišča so pogosto
stala pred vprašanjem, ali je ravnanje upnikov in dolžnikov
zakonito. Zaradi tega naj bi novi zakon v okviru postopka
prisilne poravnave omogočil tudi sanacijo s finančno reorganizacijo podjetja.
3. V zvezi z uporabo veljavnega zakona se je zastavilo tudi
vprašanje uveljavitve učinkovitejšega varstva interesov upnikov, ki v primeru zaključka stečajnega postopka dobijo poplačan le sorazmerno majhen del svojih terjatev (običajno ne več
kot 25 %). Zastavilo se je vprašanje, ali je priznana upnikom
v postopku prisilne poravnave in stečaja dovolj pomembna
vloga.
4. Doslej je zakonodaja obravnavala postopke sanacije, prisilne poravnave kot oblike sanacije, stečaja in redne likvidacije v različnih obdobjih skupaj ali ločeno. Nov zakon naj bi
obravnaval prisilno poravnavo in v njenem okviru finančno
reorganizacijo kot nov institut ter stečaj. Drugih oblik sanacije
zakonsko ne bi več predvidevali, redno likvidacijo pa naj bi
urejal zakon o podjetjih oz. o gospodarskih družbah. S statutom podjetja oz. družbe določen oz. s pogodbo o ustanovitvi
dogovorjen način prenehanja naj bi bil v prihodnje najpogostejši razlog za redno likvidacijo. Zaradi tega naj ta institut
ureja zakon o organiziranju podjetij oz. gospodarskih družb.
5. Uvodoma je potrebno še poudariti, da je zakon o prisilni
poravnavi in stečaju pisan (drugače ne more biti) v izrazito
strokovnem, pravniškem jeziku in da mora podrobno urejati
posamezne pravne institute. Tako je v vsej tuji zakonodaji,
katere medsebojna primerjava je služila tudi kot podlaga za
sestavo osnutka novega zakona.
IV. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI VSEBINA ZAKONA
1. Temeljno načelo stečaja kot generalne izvršbe nad dolžnikom je načelo univerzalnosti, katerega bistvo je, da je treba
vse dolžnikovo premoženje (aktivo) dati na razpolago za
poplačilo upnikom. To velja seveda za denarna sredstva, pa
tudi za vse drugo premično in nepremično premoženje. V stečajno maso sodi praviloma tudi premoženje v tujini. Seveda je
vprašanje tujih zakonodaj (zlasti npr. glede nepremičnin), ali
kako je mogoče to premoženje vnovčiti in dati na razpolago
za poplačilo upnikom.
2. Drugo načelo stečajnega postopka (imenovano v pravni
doktrini načelo subsidiarnosti) je načelo, da je treba pred
začetkom in zaključkom stečajnega postopka poizkusiti
odpraviti vzroke za dolžnikovo neplačevitost (insolventnost).
To je mogoče po predlagani ureditvi doseči s prisilno poravnavo (z zmanjšanjem in odlogom plačila dolžnikovih dolgov),
poročevalec

v tem ovkviru pa tudi z novim sistemom finančne reorganizacije.
3. V stečajnem postopku velja načelo omejitve dolžnikovih
pravic. Stečajni upravitelj upravlja podjetje v stečaju, delavcem prenehajo delovna razmerja, stečajni dolžnik pa lahko
sklepa le nekatere vrste pravnih poslov (tekoče in nove), če so
izpolnjeni z zakonom določeni pogoji. Le izjemoma (kadar
stečajni upravitelj med stečajnim postopkom vloži predlog za
sklenitev prisilne poravnave ali predloži elaborat o možnostih
prodaje stečajnega dolžnika kot pravne osebe) sme stečajni
dolžnik nadaljevati s proizvodnjo in opravljanjem tekočih
poslov.
4. Načelo vnovčenja pomeni, da se vnovčijo vsa dolžnikova
sredstva, to je tudi vrednostni papirji, nepremičnine, repromaterial, surovine, končni izdelki itd.. Za prodajo premoženja
veljajo določena pravila, ki preprečujejo razprodajo premoženja v brezcenje (določeno je, po kateri najnižji vrednosti je
mogoče prodati premoženje), preprečujejo škodljivo in nekorektno ravnanje dolžnika oz. stečajnega upravitelja
v postopku (prodaja se praviloma izvrši na javni dražbi) in
uveljavljajo ekonomsko čimbolj smotrno prodajo (prodaja
dolžnika kot pravne osebe, prodaja delovnih sredstev, ki predstavljajo tehnološko celoto ipd.).
5. V nasprotju s civilnim izvršilnim postopkom, v katerem je
uveljavljeno pravilo, da je prej poplačan tisti upnik, ki prej
pridobi z vložitvijo izvršilnega predloga poplačilno pravico,
velja v stečajnem postopku načelo sorazmernega poplačila
upnikov. Sodišče ugotovi vrednost razdelilne mase (s prodajo
dolžnikovega premoženja oz. z vnovčenjem vse stečajne
mase), vrednost vseh priznanih terjatev upnikov ter odloči,
kolikšen del terjatev upnikov bo lahko poplačan iz razdelilne
mase. Vsak upnik torej prejme poplačilo v višini sorazmernega dela svoje terjatve. Pri tem imajo prednost tisti upniki, ki
trdijo, da stvar, ki je zajeta v stečajno maso ni last stečajnega
dolžnika (izločitveni upniki), oz. tisti upniki, ki imajo na določenih stvareh ali na določenem premoženju dolžnika priznano prednostno pravico do plačila (zaradi zastavne pravice,
pridržalne pravice itd.). Najpoprej se iz razdelilne mase plačajo stroški stečajnega postopka.
6. Praviloma se začne postopek le na predlog pooblaščenih
oseb, se pravi upnika ali stečajnega dolžnika. Le izjemoma je
postopek obvezen, npr. tedaj, kadar ni uspel poskus prisilne
poravnave. Po začetku stečajnega postopka pa vodi sodišče
postopek po uradni dolžnosti.
7. Načelo avtonomije upnikov veljav našem pravu le omejeno.
Tako naj bi bilo tudi v prihodnje. Upniki oz. njihov odbor ima
predvsem posvetovalno funkcijo. Večjo vlogo pa naj bi upnikom priznal novi zakon v postopku sklepanja prisilne poravnave. V stečajnem postopku naj bi bil upniški odbor le fakultativen, v postopku prisilne poravnave pa obvezen. To pa prav
zaradi tega, da bi lahko dolžnik v sodelovanju z zainteresiranimi (zlasti največjimi) upniki predlagal izgledno finančno
reorganizacijo.
Interesi upnikov in trg zahtevajo hitre in racionalne stečajne
postopke (načelo pospešitve in ekonomičnosti). Poleg dosedanjih institutov (kratki roki, koncentracija postopka na narokih ipd.) naj bi zakon uveljavil tudi nekatere novosti, ki bi
pospeševale postopek in ga napravile tudi cenejšega. To so
zlasti npr. predlagane rešitve, da naj bi funkcije dosedanjega
stečajnega sodnika opravljal predsednik stečajnega senata.
Načelu ekonomičnosti in pospešitve postopka služi tudi predlog ureditve skrajšanega (sumarnega) postopka v stečajih
manjše vrednosti ipd.
V. POGLAVITNE REŠITVE
1. Številni inštituti in številne rešitve, predlagane v osnutku
zakona, niso novi. V stečaju so se namreč gledano primerjalnopravno razvili nekateri »klasični« inštituti, ki jih poznajo
pravzaprav vsi moderni stečajni postopki. Tako tudi novi
zakon vsebuje številne institute, ki jih je na enak način urejala
že dosedanja zakonodaja. To so zlasti npr. civilne posledice
uvedbe stečajnega postopka, kot so npr. zapadlost terjatev,
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sprememba nedenarnih terjatev v denarne, odstopno upravičenje stečajnega upravitelja pri obojestransko odplačnih
pogodbah, pogoji za izpodbijanje pravnih poslov, s katerimi
so bili pred uvedbo stečaja favorizirani nekateri upniki oz.
oškodovani drugi, olajšani pogoji za pobotanje medsebojnih
terjatev stečajnega dolžnika in upnika itd.. Teh »klasičnih
institutov« ne bomo podrobneje obravnavali.
Ker je naša pravna ureditev že dosedaj v pretežni meri temeljila na germanskih pravnih ureditvah (le—te so tudi temelj
priprave novega Zakona o trgovinskih družbah), se glede
»klasičnih« institutov tudi Osnutek zakona naslanja na našo
ureditev pred letom 1941 in na naslednje tuje vire:
- avstrijski Ausgleichsordnung (BGBI. II Nr. 221/1934 z dne
10.9.1934) s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami,
- nemški Vergleichsordnung (BGBI. I S, 321 z dne 26.2.1935)
s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami,
- avstrijski Konkursordnung (RGBI. Nr. 337/1914 z dne
10.12.1914) s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami in
- nemški Konkursordnung (RGBI. S 351 z dne 10.2.1877)
s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami.
Poleg tega je skupina upoštevala tudi rešitve novega osnutka
nemškega zakona, iz katerega izhaja, da se je skupina, ki je
(10 let) pripravljala reformo nemške stečajne zakonodaje zlasti v zvezi s prisilno poravnavo (oz. finančno reorganizacijo)
v precejšnji meri naslonila na ameriške rešitve. Tudi iz navedenega razloga je komisija pri oblikovanju dela, ki se nanaša
na prisilno poravnavo upoštevala rešitve
- ameriškega Bankruptcy Code iz leta 1984 s kasnejšimi
spremembami in dopolnitvami.
Ker ameriško pravo sodi v sklop »Common law« sistemov,
rešitev tega zakona ni mogoče neposredno prevzeti v naš
zakon, temveč je bilo pri recepciji potrebno upoštevati
splošne značilnosti naše (kontinentalne) pravne ureditve.
Nekatere rešitve v osnutku so prilagojene neposredno potrebam našega gospodarstva (zlasti poglavje o nadaljevanju
proizvodnje v stečaju) in predstavljajo kodifikacijo pravil, ki so
se izoblikovala v domači sodni praksi v zvezi s posameznimi
instituti, ki so bili v precejšnjem zakonu premalo dorečeni.
2. V postopku prisilne poravnave je poglavitna novost, ki jo
vsebuje predlog za izdajo novega zakona oz. osnutek tega
zakona, finančna reorganizacija kot del postopka prisilne
poravnave. Prisilna poravnava vsebinsko pomeni znižanje
dolžnikovih dolgov oz. odlog njihovega plačila. Dosežena je
na podlagi sporazuma dolžnika z večino upnikov. Doslej se je
večina računala izključno glede na velikost njihovih terjatev.
Novi zakon naj bi omogočil v okviru postopka prisilne poravnave tudi finančno reorganizacijo podjetja. Ta naj bi se opravila predvsem s prodajo dolžnikovega premoženja, z vložitvijo
dolžnikovega premoženja v eno ali več pravnih oseb (že
obstoječih ali z ustanovitvijo novih), z združitvijo dolžnika
z eno ali več pravnimi osebami (torej z njegovimi statusnimi
spremembami), z odpustitvijo delavcev ter z izdajo dolžnikovih delnic namesto izplačila posameznih terjatev (torej s konverzijo terjatev v delnice). Vse te oblike finančne reorganizacije dogovarjajo v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem
postopku dolžnik in upniki že sedaj, vendar »vzporedno«
s postopkom prisilne poravnave ali stečajnim postopkom in
izven njega. Zakon naj bi predvidel tudi primere finančne
reorganizacije kot dela prisilne poravnave. Pri tem je treba še
poudariti, naj v primeru odpusta delavcev zaradi finančne
reorganizacije podjetja ne bi veljale splošne določbe o prenehanju delovnega razmerja, temveč bi imeli delavci, ki jim
preneha delovno razmerje na podlagi finančne reorganizacije, enake pravice kot delavci, ki jim preneha delovno razmerje zaradi začetka stečajnega postopka. Zmanjšanje števila
delavcev brez likvidacije oz. stečaja podjetja je namreč pogosto predpogoj za uspešno finančno reorganizacijo podjetja.
3. V postopku prisilne poravnave naj bi bili v prihodnje upniki
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razvrščeni v razrede, kadar dolžnik v predlogu prisilne poravnave oz. načrtu finančne reorganizacije ne bi predlagal sorazmernega znižanja terjatev oz. podaljšanja rokov za izplačilo
vseh terjatev vseh upnikov. V razrede naj bi bili upniki razvrščeni glede na pravni temelj oz. na druge znake istovrstnosti
terjatev (terjatve na podlagi investicijskih kreditov, terjatve na
podlagi kratkoročnih likvidnostnih kreditov, terjatve na podlagi določenih vrst pravnih poslov itd.). Na podlagi razvrstitve
upnikov v različne razrede bi nato prisilna poravnava odločila,
kakšne olajšave naj se daje dolžniku v okviru posameznih
razredov upnikov. Te olajšave za dolžnika bi bile lahko v posameznih razredih različne. Poleg tega bi morala biti dosežena
pri glasovanju o sklenitvi prisilne poravnave oz. o načrtu
finančne organizacije kvalificirana večina upnikov v vsakem
od razredov.
4. Stečajni razlog naj bi bil tudi v prihodnje insolventnost
dolžnika, se pravi dalj časa trajajoča plačilna nesposobnost.
Običajno se sicer izkaže, da je dolžnik, ki dalj časa ne more
izplačevati svojih obveznosti, tudi prezadolžen, čeprav je prezadolženost težko vnaprej oceniti, saj zlasti ni jasno, kakšna
je tržna vrednost dolžnikovega premoženja.
5. V prihodnje naj bi predlagali stečajni postopek predvsem
upniki in sam dolžnik. Doslej so se skoraj vsi postopki začeli
na predlog organizacije, ki je za dolžnika opravljala posle
plačilnega prometa, se pravi na predlog Službe družbenega
knjigovodstva. V prihodnje naj bi bili predlagatelji predvsem
upniki in seveda sam dolžnik. Stečajni postopek prizadene
predvsem interese upnikov. Oni naj bi bili zaradi tega
v bodoče predvsem poklicani, da predlagajo začetek stečajnega postopka.
6. Stečaj naj bi se v prihodnje uvedel nad podjetnikom posameznikom, gospodarsko družbo, zadrugo, ter drugo pravno
osebo, določeno z zakonom. Taka opredelitev stečajnega
dolžnika je seveda posledica načelnega izhodišča, da naj
v primeru enega samega lastnika podjetje ne bi predstavljalo
posebno pravno osebo in da naj bi bile vse gospodarske
družbe, kapitalske in osebne, pravne osebe. Za finančne organizacije (zlasti banke) ter zavarovalnice naj bi veljal poseben
zakon, ki bi povedal, kateri instituti zakona o prisilni poravnavi in stečaju naj pridejo v poštev tudi v primeru stečaja takih
organizacij.
7. Kot rečeno spada v stečajno maso vse dolžnikovo premoženje. Posebej pa bi bilo treba določiti, da spada v primeru, če
se opravi stečaj nad podjetnikom posameznikom, javno trgovinsko družbo in komanditno družbo, v stečajno maso tudi
premoženje zasebnega podjetnika, osebno odgovornih članov javne trgovinske družbe in komplementarjev komanditne
družbe, razen stvari in prejemkov, ki so po zakonu izvzete iz
izvršbe.
8. Po vnovčitvi vsega dolžnikovega premoženja se oblikuje
razdelitvena masa. Predno se poplačajo upniki, se iz razdelitvene mase izloči znesek, potreben za poravnavo stroškov
stečajnega postopka. Med stroške sodijo terjatve upnikov, ki
so pridobili svoje terjatve na podlagi poslov, nadaljevanih ali
sklenjenih med stečajnim postopkom. Kot stroški stečajnega
postopka se poravnajo tudi zajamčeni osebni dohodki delavcev. Začetek stečajnega postopka tudi nima vpliva na pravice,
da se iz stečajne mase izločijo stvari, ki ne pripadajo dolžniku
(izločitvene pravice) in tudi ne na pravice do posebnega
poplačila iz določenih stvari iz dolžnikovega premožeja (ločitvene pravice). Delničarji in lastniki deležev (to določbo je
treba v zakon na novo vnesti) se poplačajo po popolnem
poplačilu dolžnikovih upnikov v sorazmerju z nominalno
vrednostjo njihovih delnic oz. deležev. Organi stečajnega
postopka so stečajni senat, stečajni upravitelj in upniški
odbor.
9. Organ naj v prihodnje torej ne bi bil več stečajni sodnik,
temveč bi njegove funkcije opravljal predsednik stečajnega
senata. Najpomembnejše odločitve (npr. odločitev o začetku
stečajnega postopka, o njegovem zaključku, o glavni razdelitvi, o nadaljevanju začetih poslov in sklepanju novih) naj bi
sprejel stečajni senat. Stečajni upravitelj bi izvrševal poobla6

stila poslovodnih organov, organov upravljanja in lastnika,
predvsem pa naj bi vodil posle dolžnika in ga zastopal. Skrbel
bi naj tudi za uveljavitev dolžnikovih terjatev in za vnovčenje
dolžnikovega premožanja. Upniški odbor naj bi bil v stečajnem postopku tudi vnaprej fakultativen. Imel naj bi predvsem
posvetovalno vlogo.
10.Kot rečeno, naj bi v stečajnem postopku opravljal posle
stečajnega sodnika (ki je bil poseben organ stečajnega
postopka po dosedanji ureditvi) predsednik senata. Kot
posebne faze stečajnega postopka zakon več ne predvideva
posebnega sklepa o uvedbi predhodnega postopka in posebnega predhodnega postopka za ugotovitev, ali obstoji stečajni razlog.
11.Upniki se v začetku stečajnega postopka obvestijo z oklicem, ki vsebuje med drugim tudi poziv, naj v predpisanem
roku (v 60 dneh) prijavijo svoje terjatve. Oklic se objavi v Uradnem listu in nabije na sodno desko. V roku prijavljene terjatve
preizkusi senat na posebnem naroku. Na tem naroku se mora
stečajni upravitelj izjaviti o vsaki terjatvi (ali jo prizna ali
prereka), upniki pa imajo pravico terjatev prerekati. Upnik
s prerekano terjatvijo se praviloma (če terjatev ni priznana
z listino, ki ima moč izvršilnega naslova) napoti na pravdo za
ugotovitev prerekane terjatve. Upnik, ki v določenem roku ne
prijavi svoje terjatve, je s potekom roka prekludiran (ne more
torej v stečajnem postopku po preteku roka več uveljavljati
svojo terjatev).
12.Pravne posledice začetka stečajnega postopka se kot
rečeno nanašajo na upravljanje (vsa pooblastila poslovodnega organa, zastopnikov ter organov upravljanja dolžnika
prevzame stečajni upravitelj), na delovna razmerja (ta z začetkom stečajnega postopka prenehajo, stečajni upravitelj pa
lahko za dokončanje začetih in sklepanje novih poslov sklene
pogodbe o delu s potrebnim številom delavcev) in na pravno
sposobnost. Ugasnejo dolžnikovi računi, odpre pa se za
podjetje v stečaju nov račun.
13.Med stečajnim postopkom se lahko po predlogu za izdajo
zakona oziroma osnutku dokončajo tisti posli, ki jih je nujno
opraviti, da se poveča ali prepreči zmanjšanje stečajne mase.
Pod istimi pogoji je mogoče sklepati tudi nove posle. Nove
posle je dopustno sklepati seveda tudi za vnovčenje dolžnikovega premoženja in za dokončanje že začetih poslov. Predlagana ureditev širi možnosti za dokončanje začetih in sklepanje novih poslov, ki jih je bilo po dosedanji ureditvi dovoljeno
sklepati le, da se prepreči škoda na dolžnikovem premoženju.
Stvar sodne prakse bo, da bo širše pravne možnosti ustrezno
interpretirala, tako da ne bo prihajalo do primerov, da bo
podjetje v stečaju enostavno nadaljevalo s poslovanjem. Tako
nadaljevanje poslovanja (ki je sedaj prav pogosto) namreč ni
v skladu s samim bistvom stečajnega postopka. Taka ureditev
je posledica dejstva, da bo po zaključku stečajnega postopka
stečajni dolžnik prenehal obstojati. V dveh primerih pa bo
stečajni dolžnik »ostal pri življenju«. To bo tedaj, kadar bo
med stečajnim postopkom sklenjena prisilna poravnava ali
kadar bo stečajni dolžnik prodan kot pravna oseba. Gospodarski razlogi terjajo, da se v teh dveh primerih predvidi, da
sme stečajni dolžnik nadaljevati s proizvodnjo in opravljanjem
tekočih poslov.
14.Prodaja dolžnika kot pravne osebe je nov institut, ki ga je
uvedel zakon iz leta 1989, medtem ko tuji pravni sistemi in
prejšnji jugoslovanski zakon tega instituta ne poznajo. Nekateri teoretiki oporekajo temu institutu, češ da je mogoča le
prodaja premoženja oz. sredstev, ne pa prodaja pravne osebe.
Bistvo tega instituta pa je, da pravna oseba po prodaji nadaljuje s poslovanjem (seveda je lastnik tisti, ki to pravno osebo
kupi), pri čemer je seveda prosta vseh obveznosti stečajnega
dolžnika, stečajni postopek pa se nadaljuje nad stečajno
maso, v katero gre tudi izkupiček od prodaje pravne osebe.
Zaradi interesov upnikov in ekonomičnosti kaže obdržati ta
pravni institut v pravni ureditvi stečajnega postopka. Novost,
ki jo je terjala praksa pa je, da sme stečajni senat izročiti
prodano pravno bsebo kupcu tudi pred plačilom kupnine, če
da kupec nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv ali
drugo ustrezno zavarovanje.
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15.Doslej se je zastavljalo vprašnje, katera pravila naj se
uporabljajo za javno dražbo oz. za prodajo na podlagi zbiranja ponudb,ara<
ki sta glavna načina prodaje dolžnikovega prem
°ženja. ^ ^' pravne praznine je sodna praksa zavzela
stališče, da se javna dražba opravi po pravilih izvršilnega
postopka. Ker pa je. ta postopek dolgotrajen in zapleten,
vsebuje predlog za izdajo zakona oz. osnutek zakona rešitev,
da po izvedeni javni dražbi ali zbiranju ponudb stečajni upravitelj sklene s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo ceno,
posebno pogodbo ter da veljajo v takem primeru splošna
pravila o obligacijskih in stvarnopravnih posledicah prodaje
na javni dražbi (zdražitelj zlasti pridobi originarno lastninsko
pravico ne glede na vprašanje, ali je bil stečajni dolžnik lastnik
prodane stvari).
16.Po vnovčenju premoženja se oblikuje razdelilna masa, ki
se nato s posebnim sklepom razdeli na posebnem naroku.
Narok za glavno razdelitev se opravi, ko je vnovčen precejšnji
del premoženja, poznejše razdelitve pa se opravijo tako, kot
pritekajo sredstva dolžnika. Kot doslej se po zaključku stečajnega postopka dolžnik izbriše iz registra.
17.Ves čas stečajnega postopka je kot doslej mogoče skleniti
prisilno poravnavo. V tem okviru naj bi bilo med potekom
stečajnega postopka mogoče dogovoriti in izpeljati tudi
finančno reorganizacijo stečajnega dolžnika.
VI. OCENA POTREBNIH KADROV IN OBREMENITEV ORGANOV
Izdaja novega zakona ne bo zahtevala novih kadrov in ne bo
na novo obremenjevala organov. Tudi po novi ureditvi bodo

vodil_a_ postopke prisilne poravnave in stečajne postopke
sodišča. Kot doslej bo vodil dolžnikove posle posebej postavljeni stečajni upravitelj. Novi zakon naj bi celo zmanjšal število
procesnih dejanj (osnutek več ne predvideva sklepa o uvedbi
predhodnega postopka, ne predvideva posebne faze predhodnega postopka, uveljavlja skrajšani — sumarni postopek
v stečajih manjše vrednosti ipd.). Drugo vprašanje pa je, ali ne
bo število stečajnih postopkov (ne glede na izdajo novega
zakona) zaradi gospodarskih razlogov še naraščalo in ali ne
bodo iz tega razloga potrebni na sodiščih novi kadri.
VII. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE IZVAJANJA ZAKONA
Izvajanje zakona o prisilni poravnavi in stečaju samo po sebi
ne bo imelo nobenih finančnih posledic. Zakon ne predvideva
nobenega združevanja sredstev za sanacijo podjetij. Sredstva
za kritje izgub oz. za izpolnjevanje obveznosti bo podjetje
samo slej ko prej plačevalo iz rezervnih sredstev, dodatna
sredstva pa bo podjetje, ki bo zašlo v težave, dobilo samo na
podlagi pogodb, na podlagi dokapitalizacije (npr. izdaje novih
delnic) itd.. Seveda pa ima sam zaključek stečajnega
postopka materialne posledice tako za Stečajnega dolžnika
kot za stečajne upnike. Premoženje dolžnika se v stečajnem
postopku razproda, po zaključku postopka pa stečajni dolžnik kot pravna oseba preneha obstojati. Lastnik podjetja,
kolikor bo nad njim izvršen stečaj, pa bo obdržal le osebne
predmete oziroma sredstva, najnujnejša za preživljanje. Na
drugi strani pa dobijo upniki v stečajnem postopku plačan
praviloma le sorazmerno majhen del svojih terjatev. Vse to pa
seveda ne bodo posledice izdaje novega stečajnega zakona,
temveč so in bodo posledica izvedenih stečajnih postopkov.

OSNUTEK ZAKONA o prisilni poravnavi
1. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta zakon ureja pogoje za izvedbo in postopek prisilne
poravnave in stečaja fizičnih in pravnih oseb, določenih s tem
zakonom (v nadaljnem besedilu: dolžnika).
(2) Namen tega zakona je odprava insolventnosti dolžnika
s prisilno poravnavo in finančno reorganizacijo ter poplačilo
upnikov.
2. člen
(1) Stečajni postopek se opravi nad dolžnikom, ki je dalj časa
plačilno nesposoben (insolventen) ali prezadolžen ter v drugih primerih, določenih z zakonom.
(2) Stečajni postopek se ne opravi, če ima dolžnik samo enega
upnika.
3. člen

(2) Če je predlog za začetek postopka prisilne poravnave
vložen pred začetkom stečajnega postopka, do konca
postopka prisilne poravnave zoper dolžnika ni dovoljeno
začeti stečajni postopek.
II. SPLOŠNE DOLOČBE
6. člen
(1) Z dnem začetka stečajnega postopka se oblikuje stečajna
masa.
(2) V stečajno maso gre vse dolžnikovo premoženje, če
z zakonom ni drugače določeno.
(3) V primeru, če se opravi stečaj nad osebno družbo, gre
v stečajno maso tudi premoženje osebno odgovornega družbenika, razen stvari in prejemkov, ki so po tem zakonu izvzete
iz izvršbe.
(4) Če osebno odgovorni družbenik iz 3. odstavka tega člena
verjetno izkaže, da bodo upniki popolnoma poplačani iz premoženja družbe, njegovo premoženje ne gre v stečajno maso.

Stečajni postopek lahko predlagajo upniki, sam dolžnik ali
osebno odgovorni družbenik.

7. člen

4. člen

Stečajni postopek se ne izvede, če dolžnikovo premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka ali če je neznatne vrednosti.

(1) Dolžnik po tem zakonu je podjetnik posameznik, gospodarska družba, zadruga ter druga pravna oseba, določena
z zakonom.
(2) Stečajni postopek se opravi tudi nad javnim podjetjem, če
z zakonom ni določeno drugače.
5. člen
(1) Insolventni ali prezadolženi dolžnik lahko predlaga upnikom pred začetkom stečajnega postopkaier med njim sklenitev prisilne poravnave.
poročevalec

8. člen
Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo
z dnem, ko je oklic o začetku nabit na sodno desko. S tem
dnem nastopijo v skladu z določbami tega zakona omejitve
dolžnikove pravne in poslovne sposobnosti, pravice in pooblastila poslovodnih organov, organov upravljanja in zastopnikov ter pravice upravljanja osebno odgovornega družbenika preidejo na stečajnega upravitelja, prenehajo delovna
razmerja pri dolžniku zaposlenih delavcev ter nastopijo civilnopravne posledice začetka stečajnega postopka.
7

9. člen
Stečajno maso za razdelitev med upnike sestavljajo poleg
dolžnikovih denarnih sredstev na dan začetka stečajnega
postopka tudi denarna sredstva, dosežena s prodajo vsega
dolžnikovega premoženja in terjatve, izterjane med tem postopkom.
10. člen
(1) Dolgovi stečajnega dolžnika se izplačajo iz razdelitvene
mase sorazmerno, če z zakonom ni drugače določeno.
(2) Pred poplačilom upnikov se izloči iz razdelitvene mase
znesek, ki je potreben za poravnavo stroškov stečajnega
postopka.
(3) Začetek stečajnega postopka nima vpliva na pravice, da se
iz stečajne mase izločijo stvari, ki ne pripadajo dolžniku (v
nadaljnem besedilu: izločitvene pravice), in tudi ne na pravice
do posebnega poplačila iz določenih stvari oziroma dolžnikovega premoženja (zastavna pravica, pravica poplačila, pravica
retencije in druge ločitvene pravice - v nadaljnem besedilu:
ločitvene pravice).
(4) Delničarji in lastniki deležev se poplačajo šele po morebitnem popolnem poplačilu dolžnikovih upnikov. Poplačajo se
v sorazmerju z nominalno vrednostjo njihovih delnic oziroma
deležev, razen če akt o ustanovitvi dolžnika ne določa drugače.
11. člen
(1) Stečajni postopek opravlja z zakonom določeno sodišče,
na katerega območju ima dolžnik svoj sedež.

(2) O ugovoru zoper odredbo odloči stečajni senat z odredbo,
zoper katero ni ugovora.
(3) Ugovor ne zadrži izvršitve odredbe.
15. člen
V stečajnem postopku se smiselno uporabljajo določbe
zakona o pravdnem postopku, če s tem zakonom ni določeno
drugače.
III. PRISILNA PORAVNAVA
1. Organi v postopku prisilne poravnave
16. člen
(1) Postopek prisilne poravnave vodi senat treh sodnikov (v
nadaljnem besedilu: poravnalni senat), od katerih je eden
predsednik senata.
(2) Ob pogojih iz 175. člena tega zakona vodi postopek prisilne poravnave sodnik posameznik.
(3) Če upravitelj prisilne poravnave ni določen, opravlja njegove funkcije predsednik senata.
17. člen
(1) Ko poravnalni senat ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za
začetek postopka prisilne poravnave, lahko določi upravitelja
prisilne poravnave.
(2) Za določitev upravitelja prisilne poravnave veljajo enaki
pogoji kot za določitev stečajnega upravitelja.
18. člen

(2) Stečajni postopek je hiter.
(3) V stečajnem postopku ni mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje stanje niti predlagati obnove postopka in ne vložiti revizije.
(4) Predlogov, izjav in ugovorov ne more dati oziroma vložiti,
kdor je zamudil rok oziroma izostal z naroka, na katerem bi jih
moral dati oziroma vložiti.
12. člen

(1) Upravitelj prisilne poravnave mora predvsem:
1/ preizkusiti stanje premoženja in poslovanja dolžnika;
2/ preizkusiti seznam upnikov in seznam dolžnikovih dolžnikov;
3/ preizkusiti verodostojnost prijavljenih terjatev;

(1) V stečajnem postopku se odloča s sklepom ali z odredbo.

4/ ugovarjati zoper neutemeljeno prijavljene terjatve, če na
podlagi sporočila upnikov ali iz kakšnega drugega razloga
dvomi o njihovi utemeljenosti;

(2) Z odredbo se izda uradni osebi ali organu, ki opravlja
stečajni postopek, nalog za izvršitev posameznih dejanj.

5/ prijaviti poravnalnemu senatu, če ravna dolžnik v nasprotju
z 31. členom tega zakona;

13. člen

6/ opravljati druge dolžnosti, določene s tem zakonom.

(1) Zoper sklep je dopustna pritožba, če s tem zakonom ni
drugače določeno.

(2) Dolžnik in upniki lahko vložijo zoper ravnanje upravitelja
prisilne poravnave ugovor pri poravnalnem senatu.

(2) Rok za pritožbo je osem dni, če s tem zakonom ni drugače
določeno.

(3) Upravitelj prisilne poravnave si lahko z dovoljenjem pred-\
sednika poravnalnega senata zagotovi pomoč izvedenca.

(3) Rok za pritožbo teče od dneva, ko je bil sklep nabit na
oglasno desko sodišča.

19. člen

(4) Če je v tem zakonu predpisano, da mora biti sklep poslan
določenim osebam, teče zanje rok za pritožbo od dneva, ko
jim je bil sklep vročen.
(5) Pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve, če s tem
zakonom ni drugače določeno.
14. člen
(1) Zoper odredbo je dovoljen ugovor v osmih dneh po njeni
objavi, če odredba ni objavljena, pa od dneva vročitve pisnega
odpravka, če ta zakon ne določa drugače.
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(1) Upravitelj^irisilne poravnave ima pravico do povračila vseh
stroškov in do nagrade za delo. Stroški in nagrada za delo se
poravnajo iz položenega predujma.
(2) O povračilu stroškov in nagradi iz 1. odstavka tega člena
odloča poravnalni senat.
(3) Upravitelj prisilne poravnave odgovarja vsakemu udeležencu v postopku prisilne poravnave za škodo, ki mu jo
prizadene namenoma ali iz hude malomarnosti. Za škodo
nastalo zaradi dejanja upravitelja prisilne poravnave, ki ga je
odobril poravnalni senat ali predsednik poravnalnega senata,
ali zaradi tega, ker je upravitelj prisilne poravnave ravnal po
navodilu predsednika poravnalnega senata, upravitelj prisilne
poročevalec!

poravnave ni odgovoren, razen če je na goljufiv način izposloval odobritev ali navodilo.

26. člen

(1) Delo upravitelja prisilne poravnave se nadzoruje smiselno
določbam tega zakona, ki se nanašajo na nadzorstvo nad
delom stečajnega upravitelja.

(1) Ce predlog za začetek postop<a prisilne poravnave nima
obveznih sestavin iz 1. odstavka 24. člena tega zakona ali mu
niso priložene listine iz 2. odstavka 24. člena tega zakona,
predsednik poravnalnega senata s sklepom vrne predlog
v popravo ali zahteva dopolnitev. Hkrati določi rok, ki ne sme
biti krajši od 8 dni.

(2) Zoper odločbo poravnalnega senata, izdano pri opravljanju nadzorstva nad delom upravitelja prisilne poravnave, ni
pritožbe.

(2) Če predlagatelj v roku iz 1. odstavka tega člena ne ravna
v skladu s sklepom, predsednik poravnalnega senata zavrže
predlog za začetek postopka prisilne poravnave.

21. člen

(3) Predsednik poravnalnega senata zavrže predlog za začetek postopka prisilne poravnave tudi, če še ni potekel rok za
izpolnitev obveznosti iz prej sklenjene prisilne poravnave.

20. člen

(1) Da se zavarujejo koristi upnikov v postopku prisilne poravnave, poravnalni senat z odredbo, ki je sestavni del sklepa
o začetku postopka prisilne poravnave, imenuje upniški
odbor iz seznama upnikov.
(2) Upniški odbor iz 1. odstavka tega člena bo praviloma
sestavljen iz petih upnikov, ki pristanejo na sodelovanje
v upniškem odboru, in imajo nasproti dolžniku pet največjih
terjatev.
(3) Na naroku za prisilno poravnavo upniki, ki imajo glasovalno pravico potrdijo upniški odbor iz 1.odstavka tega člena
ali izvolijo upniški odbor v drugi sestavi:
22. člen
Upniški odbor iz 21. člena tega zakona ima pravico:
1/ pregledati poslovanje in finančno stanje dolžnika ter zahtevati podatke, ki so pomembni za oblikovanje načrta finančne
reorganizacije;
2/ sodelovati pri oblikovanju načrta finančne reorganizacije;
31 predlagati postavitev ali odstavitev upravitelja;
4/ dajati predloge in opravljati druga dejanja, ki so pomembna
za zaščito interesov upnikov v postopku.
2. Uvedba postopka prisilne poravnave

3. Začetek postopka prisilne poravnave
27. člen
(1) Če predsednik poravnalnega senata ne zavrže predloga za
začetek postopka prisilne poravnave po 26. členu tega
zakona, izda poravnalni senat sklep o začetku postopka prisilne poravnave.
(2) S sklepom o začetku postopka prisilne poravnave poravnalni senat naloži predlagatelju, da položi predujem za stroške postopka in določi rok za položitev predujma, ki ne sme
biti krajši kot 8 dni.
(3) Če predlagatelj v roku iz 2. odstavka tega člena ne položi
predujma, poravnalni senat ustavi postopek prisilne poravnave.
(4) Sklep o začetku postopka se vroči predlagatelju.
»

28. člen

(1) O začetku postopka prisilne poravnave obvesti poravnalni
senat upnike z oklicem.
(2) Oklic se nabije na oglasno desko sodišča in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Oklic mora biti nabit na
oglasno desko sodišča istega dne, ko je bil izdan sklep
o začetku postopka prisilne poravnave.

23. člen
Postopek prisilne poravnave se uvede z vložitvijo predloga za
začetek postopka prisilne poravnave.

(3) Poravnalni senat lahko odloči, da se oklic objavi tudi
v sredstvih javnega obveščanja.

24. člen

29. člen

(1) Predlog za začetek postopka prisilne poravnave mora
obsegati navedbo sodišča, firmo dolžnika, dejstva, iz katerih
izhaja, da so podani pogoji za začetek postopka, predlog, da
sodišče začne postopek prisilne poravnave in podpis predlagatelja.

Oklic o začetku postopka vsebuje:

(2) Predlogu iz 1. odstavka tega člena je potrebno priložiti:

3/ izvleček iz sklepa o začetku postopka z opravilno številko,
pod katero se zadeva obravnava,

1/ poročilo o dolžnikovem ekonomsko - finančnem stanju,
2/ dokumentacijo, s katero se izkazuje za verjetno, da so
podani pogoji za začetek postopka,
3/ seznam upnikov in dolžnikovih dolžnikov z navedbo njihovih firm in sedežev ter z navedbo pravnih temeljev in višine
njihovih dospelih in nedospelih terjatev oziroma dolgov,
4/ seznam ločitvenih in izločitvenih upnikov s smiselno enakimi podatki kot v seznamu iz prejšnje točke.
25. člen
Predlogu za začetek postopka prisilne poravnave se lahko
priloži tudi izjava o danem poroštvu, če bo potrjena prisilna
poravnava.
poročevalec

1/ ime sodišča, pred katerim teče postopek,
2/ firmo in sedež dolžnika,

4/ poziv vsem upnikom, katerin terjatve so nastale do dneva
nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na
oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 60 dneh po objavi
oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, prijavijo svoje
terjatve,
;
51 opozorilo upnikom, da lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 60 dni po
izteku roka iz prejšnje točke,
6/ ime upravitelja prisilne poravnave, če je določen,
7/ firme in sedeže članov upniškega odbora,
8/ dan, ko je oklic nabit na oglasno desko sodišča.
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30. člen

postopka na naroku iz 1. odstavka tega člena oziroma najpozneje v roku 3 dni po naroku.

Pravne posledice začetka postopka prisilne poravnave nastanejo z dnem, ko je oklic o začetku postopka prisilne poravnave nabit na oglasno desko sodišča.

(3) Zoper sklep, s katerim poravnalni senat zavrne predlog za
ustavitev postopka, ni posebne pritožbe.

31. člen
(1) Po dnevu, ko je bil vložen predlog za začetek postopka
prisilne poravnave, in vse dotlej, dokler ni odločeno o začetku
postopka prisilne poravnave, sme dolžnik opravljati tekoče
posle.
(2) V času iz 1. odstavka tega člena dolžnik ne sme odtujiti in
ne obremeniti svojega premoženja niti dati poroštva ali avala.
(3) Pravni posli, ki jih je dolžnik sklenil v nasprotju s prejšnjim
odstavkom, so nasproti upnikom brez pravnega učinka.
(4) Po objavi oklica o začetku postopka prisilne poravnave na
oglasni deski sodišča sme opravljati dolžnik posle iz 2.
odstavka tega člena le z dovoljenjem predsednika poravnalnega senata oziroma upravitelja prisilne poravnave, če je
določen.
(5) Pravni posli, ki jih je dolžnik storil v nasprotju s 4. odstavkom tega člena, so nasproti upnikom brez učinka, če je druga
oseba vedela ali bi morala vedeti, da tak posel presega okvire
dolžnikovih tekočih poslov in da zanje ni imel dovoljenja
predsednika poravnalnega senata oziroma upravitelja prisilne
poravnave, če je določen, ali da je predsednik poravnalnega
senata oziroma upravitelj prisilne poravnave ugovarjal izvršitvi teh poslov.

(4) V primeru, da je že določen narok za prisilno poravnavo,
lahko poravnalni senat ne glede na 1. in 2. odstavek tega
člena, odloči, da bo predlog za ustavitev postopka obravnaval
na naroku za prisilno poravnavo. O tem mora obvestiti osebe
iz 1. odstavka tega člena. Z obvestilom jim vroči predlog za
ustavitev postopka.
36. člen
(1) Od začetka postopka prisilne poravnave proti dolžniku ni
mogoče dovoliti izvršbe v poplačilo niti izvršbe v zavarovanje
tistih terjatev, glede katerih obstoji izvršilni naslov, izdan do
navedenega dne.
(2) Izvršbe iz 1. odstavka tega člena, ki že tečejo, se prekinejo.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne nanašata na
izločitvene upnike in ne na tiste ločitvene upnike, ki so dobili
pravico do ločenega poplačila z izvršbo zaradi poplačila ali
zavarovanja prej kot v zadnjih 60 dneh pred začetkom
postopka prisilne poravnave.
(4) Prav tako se 1. in 2. odstavek tega člena ne nanašata na
upnike iz 2. odstavka 161. člena tega zakona.
37. člen

32. člen

(1) Nedospele denarne in nedenarne terjatve upnikov proti
dolžniku se z dnem začetka postopka prisilne poravnave se
štejejo za dospele.

Po izdaji sklepa o začetku postopka prisilne poravnave lahko
poravnalni senat na predlog dolžnika, če glede na okoliščine
primera meni, da je to potrebno, s sklepom uredi izplačevanje
z dolžnikovega žiro računa tako, kakor to ustreza vodstvu
postopka prisilne poravnave.

(2) Nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku se spremenijo
v denarne terjatve po cenah na dan začetka postopka prisilne
poravnave.

33. člen
(1) Predlagatelj lahko umakne predlog za začetek postopka
prisilne poravnave do naroka za prisilno poravnavo.
(2) V primeru iz 1. odstavka tega člena poravnalni senat
postopek ustavi.
34. člen
(1) Poravnalni senat na obrazložen predlog upniškega
odbora, vsakega upnika, ki je prijavil terjatev ali upravitelja
prisilne poravnave ustavi postopek, če ugotovi:
1/ da lahko dolžnik tudi brez finančne reorganizacije izpolni
svoje obveznosti,
21 da ravna dolžnik v nasprotju z 31. členom tega zakona,
zaradi česar se zmanjšujejo možnosti za poplačilo upnikov,
3/ da ni možnosti, da bo dolžnik izpolnil obveznosti na podlagi
predloga za prisilno poravnavo.

(3) Denarne in nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku,
katerih predmet so občasne dajatve, se spremenijo v enkratne
denarne terjatve.
(4) Terjatve upnikov v tuji valuti se spremenijo v terjatve
v domači valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
začetka postopka prisilne poravnave.
38. člen
Nezapadle denarne terjatve, ki se ne obrestujejo, se zmanjšajo (diskontirajo) za eskontno stopnjo Banke Slovenije za
čas od dneva začetka postopka prisilne poravnave do dneva,
ko bi terjatev zapadla. Od tako zmanjšanih terjatev tečejo
obresti v višini eskontne stopnje Banke Slovenije od začetka
postopka prisilne poravnave.
39. člen
(1) Terjatve, ki jih je bilo mogoče na dan, ko se je začel
postopek prisilne poravnave, pobotati z dolžnikovimi nasprotnimi terjatvami, veljajo za pobotane.

(2) V primeru iz 3. točke prejšnjega odstavka tega člena začne
poravnalni senat po uradni dolžnosti stečajni postopek.

(2) Pobotajo se tudi terjatve oziroma nasprotne terjatve, ki na
dan začetka postopka prisilne poravnave niso dospele, ter
terjatve, ki se ne glasijo na denarni znesek.

35. člen

40. člen

(1) Ko prejme predlog za ustavitev postopka iz 34. člena tega
zakona, razpiše predsednik poravnalnega senata narok za
obravnavanje tega predloga. Nanj povabi predlagatelja, dolžnika, člane upniškega odbora in upravitelja prisilne poravnave, če je določen. Vabilu priloži predlog za ustavitev postopka.

(1) Če ni do začetka postopka prisilne poravnave še nobena
stranka v celoti izpolnila svoje obveznosti iz obojestransko
odplačne pogodbe, lahko dolžnik predlaga poravnalnemu
senatu, da mu dovoli odstopiti od pogodbe.

(2) Poravnalni senat mora odločiti o predlogu za ustavitev
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(2) Dolžnik lahko vloži predlog iz 1. odstavka tega člena v 30
dneh po začetku postopka prisilne poravnave. Poravnalni
senat odloči o predlogu po zaslišanju upravitelja prisilne
poročevalec

!

poravnave, če je ta določen, in druge pogodbene stranke.
Poravnalni senat dovoli dolžniku, da odstopi od pogodbe, če
ugotovi, da bi bila v nasprotnem primeru ogrožena sklenitev
ali izpolnitev prisilne poravnave in da odstop od pogodbe
drugi pogodbeni stranki ne bo povzročil nesorazmerne
škode.
(3) Zoper sklep, s katerim poravnalni senat odloči o predlogu
iz 1. odstavka tega člena, ni pritožbe.

.

Če do začetka postopka prisilne poravnave niti dolžnik niti
druga pogodbena stranka svoje obveznosti iz obojestransko
odplačne pogodbe še nista v celoti izpolnila, dolžnik pa od
pogodbe ni odstopil, mora vsaka pogodbena stranka izpolniti
svojo pogodbeno obveznost tako, kot se glasi, ne glede na
potrjeno prisilno poravnavo.
42. člen
Začetek postopka prisilne poravnave ne vpliva na pravico do
odpovedi zakupne pogodbe.
43. člen
(1) Upniki prijavijo terjatve najpozneje 60 dni po dnevu, ko je
bil oklic o začetku postopka objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Prijavijo se terjatve, ki so nastale do začetka
postopka prisilne poravnave.
(2) Prijava mora obsegati:
1/ firmo in sedež upnika,
2/ pravno podlago terjatve in njeno višino,
3/ dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
(2) Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti prijavijo terjatve v tuji
valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano
po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave.
(3) Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane do dneva začetka postopka.
(4) Upniki, katerih terjatev niso dospele do dneva začetka
postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani
višini na dan začetka postopka (38. člen).
44. člen

46. člen
(1) Dolžnik lahko predlogu za začetek postopka prisilne
poravnave priloži načrt finančne reorganizacije, mora pa ga
predložiti v roku 120 dni šteto od dneva vložitve predloga.
Predlagatelj mora načrt vložiti v najmanj 10 izvodih.
(2) Sodišče lahko na obrazložen predlog dolžnika ali upnikov
določi daljši rok iz 1. odstavka tega člena, na obrazložen
predlog upnika pa ga lahko tudi skrajša.

(4) Dolžnik lahko odstopi od pogodbe najkasneje v 8 dneh po
prejemu sklepa, s katerim mu poravnalni senat dovoli, da
odstopi od pogodbe. V takšnem primeru mora drugi pogodbeni stranki vrniti vse, kar je prejel na podlagi pogodbe. Za
morebitni odškodninski zahtevek druge pogodbene stranke
veljajo pogoji prisilne poravnave.
41. člen

4. Načrt finančne reorganizacije

(3) Če dolžnik v rokih iz prejšnjih odstavkov tega člena ne
predloži načrta finančne reorganizacije, poravnalni senat
ustavi postopek.
-

(4) Načrt se vroči upravitelju prisilne poravnave, če je določenn, in članom upniškega odbora.
47. člen
(1) V načrtu finančne reorganizacije dolžnik predlaga prisilno
poravnavo, s tem da:
1/ razvrsti terjatve v razrede terjatev glede na pravni in
poslovni temelj in druge znake istovrstnosti (na primer razred
terjatev iz naslova kratkoročnih likvidnostnih kreditov, razred
terjatev iz naslova dolgoročnih investicijskih kreditov, razred
terjatev dolžnikovih dobaviteljev, razred terjatev dolžnikovih
kupcev oziroma naročnikov in podobno),
2/ navede, za katere razrede terjatev se položaj upnikov tudi
po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni,
3/ navede predlog izplačila terjatev v zmanjšanem znesku in
roke za izplačilo za vsak razred terjatev, razen za terjatve iz
prejšnje točke,
4/ predvidi enako sorazmerno znižanje terjatev oziroma
podaljšanje roka za izplačilo za vse terjatve v okviru posameznega razreda, razen če imetnik posamezne terjatve v okviru
tega razreda izrecno pismeno pristane na manj ugodne
pogoje za izplačilo te terjatve.
(2) Kadar predlaga dolžnik enako zmanjšanje in odložitev
plačila za vse terjatve, se razvrstijo vse terjatve v en razred.
(3) Dolžnik mora v načrtu finančne organizacije izkazati za
verjetno, da bo izpolnil obveznosti iz predlagane prisilne
poravnave, lahko pa predlaga dodatne metode finančne reorganizacije, ki zagotavljajo izpolnitev obveznosti iz predlagane
prisilne poravnave.
48. člen
(1) Dolžnik lahko v načrtu finančne reorganizacije predlaga
izplačilo terjatev samo v denarju, razen če posamezen upnik
izrecno pismeno pristane na drugačno izplačilo.

(1) V roku 60 dni po izteku roka za prijavo terjatev lahko
dolžnik, upravitelj prisilne poravnave, če je ta postavljen, ali
upniki pri sodišču vložijo obrazložen ugovor zoper obstoj
terjatve in njeno višino.

(2) Če je predlagano izplačilo terjatev posameznega razreda
v zmanjšanem znesku, ne sme biti odstotek, ki ga dolžnik
ponuja upnikom za poplačilo njihovih terjatev, manjši kot
50%, če ponuja plačilo v roku enega leta, in ne manjši kot
60%, če ponuja plačilo v roku dveh let.

(2) Terjatev, zoper katero ni vložen ugovor iz 1. odstavka tega
člena, velja za ugotovljeno.

(3) Če se predlaga izplačilo terjatev v celotnem znesku, rok za
izplačilo ne sme biti daljši od treh let.

45. člen
Z vložitvijo prijave terjatve se zastaranje pretrga. Znova začne
teči, ko poteče rok za plačilo, določen v prisilni poravnavi. Če
pa prisilna poravnava ni bila potrjena in sodišče tudi ni začelo
stečajnega postopka po uradni dolžnosti, začne zastaranje
znova teči po pravnomočnosti sklepa o ustavitvi postopka
prisilne poravnave.
poročevalec

(4) Izplačila na način iz 2. in 3. odstavka tega člena ni mogoče
predlagati za upnike iz 2. odstavka 60. člena tega zakona,
razen če posamezni od njih izrecno pismeno pristane na manj
ugodno izplačilo.
49. člen
Z metodo finančne reorganizacije iz 3. odstavka 47. člena je
mišljena vsaka poslovno finančna metoda ali kombinacija teh
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metod, ki naj zagotovi, da bo dolžnik postal plačilno sposoben, kot na primer:
1/ odprodaja dela dolžnikovega premoženja,
2/ vložitev celotnega ali dela dolžnikovega premoženja na
korporacijskem temelju v eno ali več pravnih oseb, bodisi, da
te pravne osebe že obstojijo ali pa naj bi bile ustanovljene po
potrditvi načrta finančne reorganizacije,
3/ združitev dolžnika z eno ali več pravnimi osebami,
4/ zmanjšanje števila pri dolžniku zaposlenih delavcev,
5/ izdaja dolžnikovih delnic ali delnic pravnih oseb iz 2. in 3.
točke tega člena namesto izplačila posameznih- terjatev,
zaradi pridobivanja novih finančnih sredstev ali iz drugih
ustreznih razlogov,
6/ priznanje oz. prodaja deležev dolžnika ali deležev pravnih
oseb iz 2. in 3. točke tega člena namesto izplačila posameznih
terjatev, zaradi pridobivanja novih finančnih sredstev ali iz
drugih ustreznih razlogov.
50. člen
(1) Če je načrt finančne reorganizacije v nasprotju s 47. in 48.
členom tega zakona, predsednik poravnalnega senata pošlje
predlog v popravo. Hkrati določi rok, ki ne sme biti krajši kot
8 dni.
(2) Če predlagatelj v roku iz 1. odstavka tega člena ne ravna
v skladu sklepom, predsednik poravnalnega senata zavrže
načrt finančne reorganizacije in ustavi postopek.
51. člen
(1) Če je kot ena od metod finančne reorganizacije predvideno zmanjšanje števila pri dolžniku zaposlenih delavcev, ima
dolžnik pravico odpustiti določeno število delavcev po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave in ne glede
na splošne določbe o prenehanju delovnega razmerja.
(2) Delavci, ki jim preneha delovno razmerje na podlagi 1.
odstavka tega člena, imajo enake pravice kot delavci, ki jim
preneha delovno razmerje zaradi začetka stečajnega postopka.

(2) Upniki lahko glasujejo tudi pisno. Če je upnik pravna
oseba, mora vlogi, s katero glasuje, priložiti dokaz, da je vlogo
podpisal zastopnik.
(3) Glasovalno pravico imajo upniki, katerih terjatve veljajo za
ugotovljene po 2. odstavka 44. člena tega zakona, in upniki
katerih terjatve so prerekane po 1. odst. 44. člena tega
zakona, poravnalni senat pa jih je spoznal za verjetne v celoti
ali deloma.
(4) Skupna ali solidarna terjatev, če so ju upniki prijavili vsak
za sebe, se šteje kot ena terjatev. Upniki se dogovorijo, kateri
od njih jo bo prijavil kot svojo. Če se ne dogovorijo, odloči
o tem poravnalni senat.
(5) Če je upnik prijavil terjatve, ki so razvrščene v različne
razrede, se njegov glas ustrezno upošteva v vsakem od teh
razredov.
(6) Upniki, ki niso prijavili svojih terjatev v roku iz 43. člena
tega zakona, ne morejo glasovati.
55. člen
Glasovalne pravice nimajo upniki, katerih terjatve bi se v primeru stečaja poplačale iz razdelitvene mase pred drugimi
terjatvami (2. odstavek 161. člena), izločitveni upniki ter ločitveni upniki za del terjatev, ki je pokrit z vrednostjo stvari, na
kateri imajo pravico do ločenega poplačila, razen tistih, ki so
pravico do ločenega poplačila pridobili z izvršbo v zadnjih 60
dneh pred izdajo sklepa o začetku postopka prisilne poravnave.
56. člen
(1) Prisilna poravnava je sprejeta, če je sprejeta v vsakem od
razredov terjatev.

52. člen

(2) Prisilna poravnava je v razredu terjatev sprejeta, če glasujejo zanjo upniki posameznega razreda, katerih terjatve po
višini znašajo več kot polovico vseh terjatev upnikov tega
razreda, ki imajo glasovalno pravico in če je zanjo glasovala
več kot polovica upnikov, ki imajo glasovalno pravico.

(1) Po predložitvi načrta finančne reorganizacije razpiše
poravnalni senat narok za prisilno poravnavo.

57. člen

(2) Upniki se vabijo na narok za prisilno poravnavo z oklicem,
ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najmanj 15
dni pred narokom in nabije na oglasno desko sodišča.
V oklicu pouči poravnalni senat upnike, da si lahko predlog
načrta finančne reorganizacije ogledajo pri sodišču.

Če se na naroku za prisilno poravnavo ne doseže večina,
potrebna za sprejetje prisilne poravnave, poravnalni senat
predlog za sklenitev prisilne poravnave zavrne in začne po
uradni dolžnosti stečajni postopek.

5. Narok za prisilno poravnavo
53. člen
(1) Na naroku obrazloži dolžnik svoje ekonomsko-finančno
stanje in načrt finančne reorganizacije.
(2) Poslovodni organ in oseba, ki je odgovorna za dolžnikovo
finančno poslovanje, dasta izjavo, da podatki o ekonomsko-finančnem stanju, ki so priloženi predlogu za uvedbo
postopka prisilne poravnave, v celoti ustrezajo dejanskemu
stanju.
(3) O načrtu finančne reorganizacije se nato izjavi še predsednik upniškega odbora in upravitelj prisilne poravnave, če je
določen.

6. Potrditev prisilne poravnave
58. člen
(1) Poravnalni senat potrdi prisilno poravnavo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1/ da je prisilna poravnava sprejeta (56. člen tega zakona);
21 da v primeru iz 4. odstavka 35. člena tega zakona zavrne
predlog za ustavitev postopka iz 34. člena tega zakona.
(2) Če pogoji iz 1. odstavka tega člena niso izpolnjeni, zavrne
poravnalni senat predlog za prisilno poravnavo in ustavi postopek.
59. člen

(4) Predsednik poravnalnega senata obvesti upnike, katere
terjatve veljajo za ugotovljene v smislu 2. odst. 44. člena, in
katere terjatve je poravnalni senat spoznal za verjetne v celoti
ali deloma.

(1) Razvrstitev terjatev v razrede in način poplačila terjatev iz
posameznih razredov v načrtu finančne reorganizacije je
sestavni del izreka sklepa, s katerim poravnalni senat potrdi
prisilno poravnavo.

54. člen

(2) V izreku sklepa, s katerim poravnalni senat potrdi prisilno
poravnavo, navede zlasti:
1/ da je razvrstitev terjatev v razrede ter način poplačila
terjatev iz posameznih razredov v potrjeni prisilni poravnavi

(1) O predlagani prisilni poravnavi odločajo upniki z glasovanjem.
12

poročevalec

sestavni del izreka,
2/ seznam upnikov, katerih terjatve niso bile prerekane
z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev in
rokov za njihovo plačilo,
3/ firmo in sedež oseb ali organov, ki so dali poroštvo
v postopku prisilne poravnave, z navedbo njihove solidarne
odgovornosti vsem dolžnikovim upnikom,
4/ število delavcev, ki jih ima dolžnik pravico odpustiti.
(3) Potrjena prisilna poravnava ima pravni učinek tudi proti
upnikom, ki se niso udeležili postopka, ter proti upnikom, ki
so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane,
če se naknadno ugotovijo.
(4) Sklep, s katerim poravnalni senat potrdi prisilno poravnavo, se vroči dolžniku in nabije na oglasno desko sodišča,
po pravnomočnosti pa v izvlečku objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

(2) Izvršilni naslovi, ki se nanašajo na terjatve upnikov iz 3.
odstavka 59. člena tega zakona, se smejo izvršiti nasproti
dolžniku samo ob pogojih iz potrjene prisilne poravnave.
(3) V postopku, ki teče po potrditvi prisilne poravnave proti
dolžniku zaradi izplačila terjatve upnika iz 3. odstavka 59.
člena tega zakona, ugotovi sodišče ali drug pristojni organ,
obstoj sporne terjatve in naloži dolžniku plačilo v skladu
s pogoji iz potrjene prisilne poravnave.
65. člen
Zoper sklep o potrditvi prisilne poravnave oziroma o zavrnitvi
predloga za prisilno poravnavo se lahko pritožijo dolžnik,
upniki in drugi, ki imajo za to pravni interes.
7. Izpolnitev obveznosti iz prisilne poravnave
66. člen

60. člen
(1) Potrjena prisilna poravnava nima pravnega učinka za terjatve upnikov proti porokom, solidarnim dolžnikom in regresnim zavezancem.
(2) Potrjena prisilna poravnava nima pravnega učinka za terjatve upnikov, katerih terjatve se iz razdelitvene mase poplačajo
pred drugimi terjatvami (2. odstavek 161. člena tega zakona),
za terjatve ločitvenih upnikov, ki so krite z ločitveno pravico,
razen za tiste terjatve, za katere so pravico do ločenega
poplačila pridobili z izvršbo v zadnjih 60 dneh pred izdajo
sklepa o začetku postopka prisilne poravnave, ter za terjatve
izločitvenih upnikov.
61. člen
(1) Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima za vse upnike,
katerih terjatve so bile ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
(2) Če dolžnik ne izpolni svojih obveznosti iz potrjene prisilne
poravnave, ima upnik pravico v izvršilnem postopku izterjati
zmanjšano terjatev ne le od dolžnika, ampak tudi naravnost
od poroka, ki je jamčil za dolžnika (3. točka 2. odstavka 59.
člena).
62. člen
(1) Z ugotovljeno
so po tem zakonu mišljeni glavni
dolg in obresti, ki so dospele do dneva naroka, na katerem je
bila potrjena prisilna poravnava, če temelji terjatev na izvršljivi
odločbi, pa tudi stroški pravdnega in izvršilnega postopka.
(2) Če je v potrjeni prisilni poravnavi določeno, da se izplačajo
terjatve v zmanjšanem znesku, se odstotek, ki se izplača po
potrjeni prisilni poravnavi, obračuna od celotnega zneska
ugotovljene terjatve iz 1. odstavka tega člena.
(3) V obdobju od potrditve prisilne poravnave do poteka roka
za izplačilo terjatve tečejo obresti.
63. člen
(1) Na podlagi potrjene prisilne poravnave je dolžnik oproščen obveznosti, da izplača upniku znesek, ki presega v potrjeni prisilni poravnavi navedeni odstotek, plačilni roki pa se
odložijo v skladu s potrjeno prisilno poravnavo. V tem obsegu
je dolžnik oproščen obveznosti do tistih, ki jim gre pravica do
regresa (poroki).
(2) Če izplača dolžnik po potrditvi prisilne poravnave upnikom
znesek, ki presega v potrjeni prisilni poravnavi navedeni
odstotek, nima pravice zahtevati, naj se mu ta znesek vrne.
64. člen
(1) Izvršilni naslovi, ki se nanašajo na terjatve upnikov, ugotovljene v sklepu o potrditvi prisilne poravnave, glede na
dolžnika izgubijo pravno moč.
poročevalec

(1) če dolžnik ni popolnoma izpolnil obveznosti iz potrjene
prisilne poravnave, upniki, ki so poplačani v skladu s potrjeno
prisilno poravnavo, niso dolžni vrniti tistega, kar so prejeli.
(2) Terjatve upnikov iz 1. odstavka tega člena se štejejo za
popolnoma poplačane, če so poplačani zneski, ugotovljeni
v potrjeni prisilni poravnavi.
(3) Upniki, ki so delno poplačani glede na potrjeno prisilnoporavnavo, prijavijo v stečajnem postopku celotno terjatev,
zmanjšano za odstotek, za katerega se šteje, da so bili zanj
poplačani na podlagi potrjene prisilne poravnave.
(4) Upniki, ki niso bili niti deloma poplačani glede na potrjeno
prisilno poravnavo, prijavijo terjatve v stečajnem postopku
v polnem znesku, do katerega bi imeli pravico, če prisilna
poravnava ne bi bila potrjena.
8. Razveljavitev potrjene prisilne poravnave
67. člen
(1) Vsak upnik, katerega terjatev je bila zmanjšana zaradi
potrjene prisilne poravnave, lahko v 6 mesecih po poteku roka
za izvršitev potrjene prisilne poravnave zahteva od poravnalnega senata, naj potrjeno prisilno poravnavo razveljavi.
(2) Zahteva iz 1. odstavka tega člena se sme vložiti, če lahko
dolžnik iz svojih sredstev poravna terjatve upnikov v celoti, ne
da bi se s tem zmanjšala njegova sposobnost, da redno
izpolnjuje obveznosti do upnikov.
(3) V sklepu, s katerim se razveljavi potrjena prisilna poravnava, določi poravnalni senat rok, ki ne sme biti daljši od
enega leta, v katerem mora dolžnik upnikom izplačati neizplačani del terjatev.
(4) Pritožba zoper sklep iz 3. odstavka tega člena zadrži
izvršitev sklepa.
68. člen
(1) Vsak upnik, katerega terjatev je bila zmanjšana zaradi
potrjene prisilne poravnave, lahko v dveh letih po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave s tožbo zahteva, naj
se potrjena prisilna poravnava razveljavi, če je bil sprejeta na
goljufiv način.
(2) Odločba, s katero se razveljavi potrjena prisilna poravnava,
nima pravnega učinka za obveznosti iz prevzetega poroštva.
9. Vpis v sodni register
69. člen
(1) Poravnalni senat pošlje pristojnemu sodišču sklep
o začetku postopka prisilne poravnave, sklep o ustavitvi
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postopka prisilne poravnave, sklep o zavrnitvi prisilne poravnave ter sklep o potrditvi prisilne poravnave.
(2) Registrsko sodišče po uradni dolžnosti vpiše dejstva iz 1.
odstavka tega člena, pri čemer pri poznejšem vpisu hkrati
vpiše tudi izbris predhodnega vpisa.
10. Stroški postopka prisilne poravnave
70. člen
(1) Vsak udeleženec v postopku prisilne poravnave nosi svoje
stroške.
(2) Stroške iz 3. odst. 18. člena in 1. odst. 19. člena tega
zakona nosi dolžnik.
(3) Ne glede na izid postopka mora udeleženec povrniti drugim udeležencem stroške, ki jim jih je povzročil po svoji krivdi
ali po naključju, ki se mu je zgodilo.
11. Uporaba pravil o stečaju
71. člen
(1) Za postopek prisilne poravnave se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o stečajnem postopku, če ni v poglavju
o prisilni poravnavi drugače določeno.
(2) Za postopek prisilne poravnave se ne uporabljajo določbe
o izpodbijanju pravnih dejanj v stečaju.
4. STEČAJNI POSTOPEK
1. Organi stečajnega postopka
72. člen
Organi stečajnega postopka so: stečajni senat, stečajni upravitelj in upniški odbor.
73. člen
Stečajni senat sestavljajo trije sodniki, od katerih je eden
predsednik senata.
74. člen
(1) Stečajni senat:
1/ odloča o začetku stečajnega postopka,
2/ odloča o ugovorih stečajnega upravitelja in upnikov zoper
odredbe predsednika stečajnega senata,

določena pristojnost stečajnega senata.
(2) Predsednik stečajnega senata nadzoruje poslovanje stečajnega upravitelja.
(3) Predsednik stečajnega senata daje stečajnemu upravitelju
navodila, ki so zanj obvezna.
76. člen
Zoper odredbo predsednika stečajnega senata lahko vložijo
stečajni upravitelj, upniški odbor oziroma upniki v treh dneh
po prejemu odločitve ugovor pri stečajnemu senatu.
77. člen
(1) Stečajni upravitelj se postavi s sklepom o začetku stečajnega postopka.
(2) Zoper sklep o postavitvi stečajnega upravitelja je dovoljen
ugovor.
(3) O ugovoru iz 2. odstavka tega člena odloča stečajni senat.
Zoper odločbo o ugovoru ni pritožbe.
(4) Ob prevzemu dolžnosti poda stečajni upravitelj pred predsednikom stečajnega senata izjavo, da bo vestno opravljal
svojo dolžnost.
78. člen
Za stečajnega upravitelja je lahko določen tisti, ki je glede na
naravo in obseg stečajne mase ter ostale okoliščine primera
strokovno usposobljen in v katerega nepristranost in poštenost ni mogoče dvomiti.
79. člen
(1) Stečajni upravitelj izvršuje pravice organov upravljanja in
lastnika v skladu s potrebami stečajnega postopka, če ni
s tem zakonom drugače določeno.
(2) Stečajni upravitelj vodi posle dolžnika in ga zastopa.
(3) Če je dolžnik podjetnik posameznik, stečajni upravitelj
zastopa dolžnika in vodi samo tiste njegove posle, ki se
nanašajo na premoženje, ki gre v stečajno maso.
(4) Stečajni upravitelj lahko ugovarja pri stečajnem senatu
zoper navodila predsednika stečajnega senata, če pa ne gre
za posebno nujno stvar, lahko tudi odloži izvršitev odredbe
predsednika stečajnega senata, dokler o tem ne odloči stečajni senat.
80. člen

3/ določa nujne posle, ki se dokončajo med stečajnim postopkom,

(1) Stečajni upravitelj mora zlasti:

4/ potrjuje predračun stroškov stečajnega postopka in določa
nagrado za delo stečajnega upravitelja,

1/ ažurirati knjigovodsko evidenco do dneva začetka stečajnega postopka,

5/ postavlja in odstavlja stečajnega upravitelja,

2/ sestaviti v 30 dneh v soglasju s predsednikom stečajnega
senata načrt poteka stečajnega postopka s predračunom
stroškov in terminskim planom,

6/ potrjuje osnutek glavne razdelitve in izda sklep o glavni
razdelitvi stečajne mase,
7/ izda sklep o zaključku stečajnega postopka,
8/ opravlja tudi drugo delo, ki ga določa ta zakon.
(2) Stečajni senat lahko po uradni dolžnosti, na ugovor ali
predlog spremeni odločitve predsednika stečajnega senata
ali stečajnega upravitelja, če ugotovi, da so nezakonite ali
nesmotrne.
75. člen
(1) Predsednik stečajnega senata je pristojen za vsa vprašanja
v zvezi z izvedbo stečajnega postopka, če ni po tem zakonu
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3/ sestaviti komisijo za inventuro,
4/ sestaviti začetno stečajno bilanco,
5/ skrbeti kot dober gospodar za vodenje poslov stečajnega
dolžnika,
6/ skrbeti za izterjavo terjatev dolžnika,
7/ vnovčiti stvari dolžnika, ki spadajo v stečajno maso,
8/ sestaviti v soglasju s predsednikom stečajnega senata
osnutek glavne razdelitve in osnutek zaključne stečajne bilance,
poročevalec

9/ sestaviti osnutek poznejše razdelitve.
(2) Stečajni upravitelj odgovarja vsakemu udeležencu v stečajnem postopku za škodo, ki mu jo prizadene namenoma ali
iz hude malomarnosti. Za škodo nastalo zaradi dejanja stečajnega upravitelja, ki ga je odobril stečajni senat ali predsednik
stečajnega senata, ali zaradi tega, ker je stečajni upravitelj
ravnal po navodilu predsednika stečajnega senata, stečajni
upravitelj ni odgovoren, razen če je na goljufiv način izposloval odobritev ali navodilo.
81. člen
Stečajni upravitelj daje pisna poročila o poteku stečajnega
postopka in o stanju stečajne mase, in sicer enkrat vsake tri
mesece ali kadar to zahteva predsednik stečajnega senata
oziroma stečajni senat ali upniški odbor.
82. člen

87. člen
(1) Upniški odbor opravlja svoje delo na sejah, ki jih sklicuje
predsednik stečajnega senata po uradni dolžnosti ali na predlog stečajnega upravitelja ali večine članov upniškega
odbora. Seje vodi eden izmed članov upniškega odbora, ki ga
izvolijo njegovi člani.
(2) Na sejah upniškega odbora sta navzoča predsednik stečajnega senata in stečajni upravitelj, vendar brez glasovalne
pravice.
(3) Upniški odbor odloča z večino glasov navzočih članov, če
so glasovi razdeljeni, pa odloči predsednik stečajnega senata.
88. člen
(1) Upniški odbor:
1/ obravnava poročila stečajnega upravitelja o poteku stečajnega postopka in o stanju stečajne mase,

(1) Stečajni senat sme na predlog predsednika stečajnega
senata, upniškega odbora, zainteresiranih oseb ali po uradni
dolžnosti odstaviti stečajnega upravitelja, če ne izpolnjuje
svojih dolžnosti ali če so za to drugi opravičeni razlogi.

2/ ima pravico pregledati poslovne knjige in celotno dokumentacijo, ki jo je prevzel stečajni upravitelj,

(2) Zoper sklep o odstavitvi ima stečajni upravitelj pravico do
ugovora, o katerem dokončno odloči stečajni senat.

3/ ima pravico ugovarjati pri predsedniku stečajnega senata
zoper delo stečajnega upravitelja in pri stečajnem senatu
zoper delo predsednika stečajnega senata,

(3) Stečajni upravitelj se razreši tudi na lastno zahtevo.

4/ lahko predlaga odstavitev stečajnega upravitelja in imenovanje novega stečajnega upravitelja,

83. člen
(1) Stečajni upravitelj ima pravico do povračila nujnih stroškov in do nagrade za delo.
(2) O povračilu nujnih stroškov lahko stečajni senat odloča
med postopkom, o nagradi pa ob zaključku stečajnega
postopka. Stečajni senat sme dovoliti, da se izplača stečajnemu upravitelju akontacija nagrade za delo.
(3) Ministrstvo za pravosodje in upravo izda predpis o merilih
za določanje nagrade in izplačevanju akontacij.

51 daje stečajnemu senatu mnenje o vnovčevanju dolžnikovega premoženja,
6/ daje stečajnemu senatu mnenje v zvezi z nadaljevanjem
začetih poslov in sklepanjem novih poslov,
7/ daje predsedniku stečajnega senata mnenje o priznanju
opravičenih primanjkljajev, ugotovljenih pri inventuri,
8/ opravlja druga dela, ki jih določa ta zakon.

84. člen

(2) Upniški odbor mora upnike na njihovo zahtevo obveščati
o poteku stečajnega postopka in o stanju stečajne mase.

(1) Da se zavarujejo koristi upnikov v stečajnem postopku,
sme stečajni senat ustanoviti upniški odbor.

89. člen

(2) Na zahtevo upnikov, katerih terjatve presegajo 50% skupnega zneska terjatev vseh upnikov, mora ustanoviti stečajni
senat upniški odbor, razen če je stečajna masa neznatna ali
če bi to pripeljalo do znatnega povečanja stroškov stečajnega
postopka.
85. člen
(1) Število članov upniškega odbora določi stečajni senat in
mora biti liho.
(2) Če je upnikov manj kot pet, izvršujejo pooblastila upniškega odbora vsi upniki.
86. člen
(1) Člani upniškega odbora se izvolijo praviloma na prvem
naroku za preizkus terjatev.
(2) Pravico udeležbe pri volitvah članov upniškega odbora
imajo upniki, katerih terjatve so v celoti ali deloma ugotovljene, ter upniki, katerih terjatve so v celoti prerekane, stečajni
senat pa spozna, da so ti svoje terjatve izkazali za verjetne.
(3) Upnik, čigar ugotovljena terjatev presega 1/4 (eno četrtino)
skupnih ugotovljenih terjatev vseh upnikov, pride na svojo
zahtevo brez volitev v upniški odbor.
(4) Člana upniškega odbora sme pri delu odbora zastopati
tudi tisti, ki ni upnik, vendar samo s posebnim pooblastilom.
poročevalec
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(1) O povračilu nujnih stroškov članom upniškega odbora
odloča predsednik stečajnega senata.
(2) Povračilo iz 1. odstavka tega člena se všteje med stroške
stečajnega postopka.
2. Uvedba stečajnega postopka
90. člen
(1) Stečajni postopek se uvede z vložitvijo pismenega predloga.
(2) Predlog lahko vloži dolžnik, upnik ali osebno odgovorni
družbenik.
(3) Če je predlagatelj upnik, mora predložiti dokaze o obstoju
svoje denarne terjatve in da je ni mogel izterjati z izvršbo na
dolžnikova denarna sredstva pri banki.
Alternativni 3. odst.:
(3) Upnik lahko predlaga začetek stečajnega postopka, če
z verodostojno listino izkaže obstoj dospele terjatve in če
dokaže, da dolžnik nima zadosti denarnih sredstev za poravnavo te terjatve.
91. člen
Predlagatelj mora izkazati za verjetno stečajni razlog iz 1.
odst. 2. člena tega zakona.
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92. člen
(1) Če vloži predlog upnik, vroči predsednik stečajnega
senata drugopis predloga dolžniku, ki se mora o predlogu
izjaviti v roku 15 dni.
(2) Če dolžnik v roku iz 1. odstavka tega člena izjavi, da
soglaša s predlogom ali v tem roku ne izjavi ničesar, se šteje,
da je stečajni razlog podan.
(3) Če dolžnik v roku iz 1. odstavka tega člena ugovarja, da ni
razlogov za začetek stečajnega postopka, zbere predsednik
stečajnega senata podatke za oceno ali je podan stečajni
razlog (na primer s poizvedbami pri organizaciji, ki za dolžnika opravlja plačilni promet, s postavitvijo izvedenca in na
drug primeren način).
93. člen

(2) Dolžnost dati podatke in izročiti listine iz 1. odstavka tega
člena se obravnava po predpisih o dolžnosti pričevanja.
3. Začetek stečajnega postopka
97. člen
(1) Ko zbere predsednik stečajnega senata podatke iz 3.
odstavka 92. člena tega zakona o obstoju stečajnega razloga,
razpiše narok za obravnavo, ali so podani pogoji za začetek
stečajnega postopka. Na narok povabi predlagatelja, dolžnika
in po potrebi izvedenca ter priče.
(2) Na naroku, najpozneje pa v treh dneh po njem, izda
stečajni senat sklep, s katerim začne stečajni postopek nad
dolžnikom ali s katerim zavrne predlog za začetek stečajnega
postopka,

(1) Predlagatelj mora dati predujem, ki ga določi stečajni
senat za kritje stroškov do začetka stečajnega postopka.

(3) V sklepu o zavrnitvi predloga za začetek stečajnega
postopka odloči stečajni senat, kdo mora plačati nastale
stroške.

(2) Če predlagatelj ne da določenega predujma, predsednik
stečajnega senata predlog zavrže. Izjemoma lahko stečajni
senat odloči, da se postopek nadaljuje, čeprav predujem ni bil
dan.

(4) Sklep o začetku stečajnega postopka izda stečajni senat
brez naroka, če predlaga začetek stečajnega postopka dolžnik ali v primeru iz 2. odstavka 92. člena tega zakona.

(3) Če se stečajni postopek začne, se všteje predujem za kritje
stroškov za njegov začetek med stroške stečajnega postopka.

(5) Zoper sklep, s katerim je začet stečajni postopek, se sme
poleg oseb, ki so pooblaščene za zastopanje dolžnika, pritožiti tudi lastnik.

94. člen

(6) Pritožba iz 5. odstavka tega člena ne zadrži izvršitve sklepa
o začetku stečajnega postopka.

(1) Predlog za začetek stečajnega postopka se sme umakniti,
dokler oklic o začetku stečajnega postopka ni nabit na
oglasno desko sodišča.

98. člen

(2) Če predlagatelj umakne predlog za začetek stečajnega
postopka, stečajni senat ustavi postopek.

Brez preizkusa ali obstoji stečajni razlog se začne stečajni
postopek kadar to predlaga likvidacisjki upravitelj ali v primeru iz 2. odstavka 34. člena in 57. člena tega zakona.

(3) Če se pred odločitvijo o začetku stečajnega postopka
ugotovi, da je postal dolžnik solventen, stečajni senat zavrne
predlog za začetek stečajnega postopka.
95. člen
(1) Stečajni senat lahko po uvedbi stečajnega postopka na
predlog upnika, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika,
z začasno odredbo:
1/ omeji pravice dolžnikovih pooblaščenih oseb za opravljanje
pravnih poslov,
2/ odredi ustavitev izplačil z dolžnikovega računa, razen izplačil zajamčenih osebnih dohodkov, ali
3/ določi svoje predhodno soglasje za veljavnost odločitev
organov dolžnika, ki se nanašajo na razpolaganje z njegovimi
sredstvi.
(2) Stečajni senat odredi, da se omejitve iz 1. in 3. točke
prejšnjega odstavka vpišejo v sodni register, ter o omejitvah iz
2. točke prejšnjega odstavka obvesti organizacijo, ki opravlja
za dolžnika posle plačilnega prometa.
Varianta: doda se

96. člen
(1) Lastniki, člani organov upravljanja dolžnika, direktor in
drugi delavci dolžnika, ne glede na to ali jim je funkcija
oziroma delo pri dolžniku prenehalo ter podjetnik posameznik, morajo dati predsedniku stečajnega senata vse potrebne
podatke in obvestila ter mu izročiti listine, ki se nanašajo na
stečajnega dolžnika.
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99. člen
(1) Če stečajni senat ugotovi, da dolžnikovo premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka ali da je neznatne vrednosti, izda sklep, s katerim
stečajni postopek začne in ga takoj zaključi.
(2) Če stečajni senat med stečajnim postopkom ugotovi, da
premoženje stečajnega dolžnika, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka ali da je neznatne
vrednosti, izda sklep, s katerim stečajni postopek zaključi.
(3) Sklep iz 1. in 2. odstavka tega člena se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
(4) Zoper sklep iz 1 .in 2. odstavka tega člena se lahko upniki
pritožijo v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
(5) Dolžnikovo premoženje se uporabi za poravnavo stroškov
stečajnega postopka, neporabljeni del pa se izroči z zakonom
določenemu organu družbenopolitične skupnosti, na katerega območju je dolžnikov sedež, brez prevzema obveznosti.
100. člen

(3) Izjemoma sme stečajni senat izdati začasno odredbo iz 1.
odstavka tega člena po uradni dolžnosti.
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(1) Stečajni senat sme odločiti, da se stečajni postopek začne
tudi, če obstoja le en upnik ali če dolžnikovo premoženje ne
zadošča niti za stroške postopka, če upnik verjetno izkaze, da
bo na podlagi izpodbijanja pravnih dejanj v stečaju vrnjeno
premoženje v stečajno maso.
(2) Stečajni senat sme odločiti, da mora upnik dati predujem,
ki ga določi stečajni senat za kritje stroškov izvedbe
postopka. Upnik ima pravico do povrnitve predujma po pravilih o stroških stečajnega postopka.
poročevalec
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101. člen

Prenos pooblastil na stečajnega upravitelja

(1) O začetku stečajnega postopka se obvestijo upniki
z oklicem.
(2) Oklic se nabije na oglasno desko sodišča in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Oklic mora biti nabit na
oglasno desko sodišča istega dne, ko je bil izdan sklep
o začetku stečajnega postopka.
(3) Sklep o začetku stečajnega postopka se vroči predlagatelju in dolžniku.
102. člen

105. člen
(1) Z dnem začetka stečajnega postopka prenehajo pooblastila poslovodnega organa, zastopnika ter organov upravljanja dolžnika in preidejo na stečajnega upravitelja.
(2) Če je stečajni dolžnik podjetnik posameznik, preidejo na
stečajnega upravitelja pooblastila iz 1. odstavka tega člena
v mejah poslov iz 3. odstavka 79. člena.
Delovna razmerja
106. člen

Oklic o začetku stečajnega postopka navaja:
1/ ime sodišča, ki je izdalo sklep o začetku stečajnega postopka,
21 izvleček iz sklepa o začetku stečajnega postopka,
3/ firmo in sedež dolžnika,
4/ ime stečajnega upravitelja,
5/ poziv upnikom, naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v 60 dneh od dneva, ko je bil
oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije, razen če svojih terjatev niso prijavili
v postopku prisilne poravnave.

(1) Z dnem začetka stečajnega postopka prenehajo delovna
razmerja dolžnikovih delavcev.
(2) Stečajni upravitelj mora o prenehanju delovnega razmerja
dolžnikovih delavcev zaradi uveljavljanja njihovih pravic
Obvestiti pristojni organ za zaposlovanje in družbeno politično skupnost, na katere območju ima dolžnik sedež oziroma
na katere območju je del dolžnika (obrat ipd.).
107. člen

6/ kraj, dan in uro naroka za preizkus terjatev,

(1) Stečajni upravitelj lahko za izvršitev nalog iz prvega
odstavka 80. člena tega zakona sklene v soglasju s predsednikom stečajnega senata s potrebnim številom delavcev
delovna razmerja za določen čas ali pogodbe o delu v skladu
s predpisi, ki urejajo delovna razmerja ter za vodenje sodnih
ter upravnih postopkov pooblasti odvetnike.

7/ poziv dolžnikom, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove,

(2) Izdatki 1. odstavka tega člena ter nagrade odvetnikom se
vštejejo v stroške stečajnega postopka.

8/ dan, ko je bil oklic nabit na oglasno desko sodišča.

Uvajanje stečajnega upravitelja v dolžnost

4. Pravne posledice začetka stečajnega postopka
Kdaj nastopijo pravne posledice
103. člen
(1) Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo
z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na
oglasno desko sodišča.
(2) Če je sklep o začetku stečajnega postopka na podlagi
pritožbe razveljavljen, v ponovnem postopku pa je bil stečajni
postopek znova začet, nastanejo pravne posledice stečajnega
postopka z dnem, ko je bil prvi sklep nabit na oglasno desko
sodišča.

108. člen
(1) Ko je začet stečajni postopek, se stečajni upravitelj v najkrajšem času uvede v delo.
(2) Ko je uveden v delo, stečajni upravitelj ažurira knjigovodsko evidenco do začetka stečajnega postopka in sestavi
začetno stečajno bilanco na podlagi inventure po stanju na
dan začetka stečajnega postopka.

104. člen

(3) Če se pri sestavljanju začetne stečajne bilance ugotovi, da
je dejanska vrednost dolžnikovega premoženja manjša od
vrednosti, izkazane v knjigovodstvu, sme stečajni senat na
predlog stečajnega upravitelja izdati sklep, da se odpišejo
razlike v vrednostih po stanju na dan začetka stečajnega
postopka in neizterljive terjatve.

(1) Z dnem začetka stečajnega postopka se oblikuje stečajna
masa.

(4) O odpisih iz tretjega odstavka tega člena se zahteva
mnenje upniškega odbora, če je bil ustanovljen.

(2) V stečajno maso dolžnika, ki je pravna oseba, gre vse
premoženje, ki ga ima dolžnik ob začetku stečajnega
postopka, ali ga pridobi do zaključka stečajnega postopka in
premoženje osebno odgovornega družbenika.
(3) V primeru, če se opravi stečaj nad osebno družbo, gre
v stečajno maso tudi premoženje osebno odgovornega družbenika, razen stvari in prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe po 1.,
2., 7. in 8. točki 1. odst. 71. člena in 92. členu Zakona o izvršilnem postopku. V takšnem primeru lahko upniki predlagajo
izdajo ukrepa smiselno 95. členu tega zakona.
(4) V stečajno maso dolžnika, ki je podjetnik posameznik, gre
vse premoženje, ki ga ima dolžnik ob začetku stečajnega
postopka, razen stvari in prejemkov iz 3. odst. tega člena.

poročevalec

Dolžnikovi računi
109. člen
(1) Z dnem začetka stečajnega postopka ugasnejo dolžnikovi
računi in prenehajo pravice tistih, ki so bili pooblaščeni za
razpolaganje z dolžnikovim premoženjem.
(2) Organizacija, ki opravlja za dolžnika posle plačilnega prometa, odpre na zahtevo stečajnega upravitelja nov račun,
prek katerega se bo opravljalo poslovanje dolžnika.
(3) Denarna sredstva z dolžnikovih ugaslih računov se prenesejo na nov račun.
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Dolžnikova firma
110. člen

(2) Zastaranje terjatev dolžnika proti njegovim dolžnikom ne
teče leto dni, računano od dneva začetka stečajnega postopka.

Poleg dolžnikove firme se dodasta pri podpisovanju besedi:
Iv stečajul in navede nova številka računa, prek katerega se
opravlja dolžnikovo poslovanje.

Pogojne terjatve

Izvršbe in zavarovanja

(1) Upniku s terjatvijo, ki je povezana z odložnim ali razveznim
pogojem, se zagotovijo ustrezna sredstva iz stečajne mase.
111. člen

(1) Od dneva začetka stečajnega postopka ni mogoče dovoliti
zoper dolžnika ukrepov zavarovanja niti prisilne izvršbe za
poplačilo terjatev, glede katerih obstaja izvršilni naslov ali
verodostojna listina.
(2) Postopki za zavarovanje in izvršbo iz prvega Odstavka tega
člena, ki so v teku, se prekinejo.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne nanašata na
izločitvene upnike in na tiste ločitvene upnike, ki so pridobili
pravico do posebnega poplačila prej kot 60 dni pred začetkom stečajnega postopka.
(4) Vpisi v javne knjige se smejo dovoliti in opraviti tudi po
dnevu začetka stečajnega postopka, če so bili pogoji za
vknjižbo izpolnjeni ter predlog za vpis vložen pred začetkom
stečajnega postopka.
(5) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za izvršilne
naslove, ki se nanašajo na stroške stečajnega postopka, in ne
za obveznosti plačevanja takse za dejanja dolžnika med tem
postopkom.
Terjatve upnikov
112. člen
(1) Nedospele denarne in nedenarne terjatve upnikov proti
dolžniku se z dnem začetka stečajnega postopka štejejo za
dospele.
(2) Nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku se spremenijo
v denarne terjatve po cenah na dan začetka stečajnega postopka.
(3) Denarne in nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku,
katerih predmet so občasne dajatve, se spremenijo v enkratne
denarne terjatve.

116. člen

(2) Če odložni pogoj ne nastopi do dokončne razdelitve stečajne mase, taka terjatev ugasne, zagotovljena sredstva pa se
razporedijo med druge upnike.
(3) Če razvezni pogoj ne nastopi do dokončne razdelitve
stečajne mase, se tak pogoj šteje za nezapisan.
Pobot terjatev
117. člen
(1) V stečajnem postopku je dovoljen pobot terjatve upnika
z nasprotno terjatvijo dolžnika.
(2) Terjatve, ki jih je bilo mogoče do dneva začetka stečajnega
postopka pobotati, veljajo za pobotane in se ne prijavijo
v stečajno maso.
(3) Pobotajo se tudi terjatve oziroma nasprotne terjatve, ki na
dan začetka stečajnega postopka še niso dospele, ter terjatve
ali nasprotne terjatve, ki se ne glasijo na denarni znesek.
(4) Pobotati je mogoče tudi pogojne terjatve, če to dovoli
stečajni senat. Za pobot pogojnih terjatev sme odrediti stečajni senat pogoj, da položi upnik zavarovanje.
(5) Upniki, katerih terjatve so pobotane, morajo obvestiti
o pobotu stečajnega upravitelja, če upnik ne obvesti stečajnega upravitelja, odgovarja za škodo in stroške.
118. člen
Pobot ni dovoljen, če je bila terjatev odstopljena (cedirana)
upniku v zadnjih šestih mesecih pred dnem začetka stečajnega postopka, upnik pa je vedel ali bi moral vedeti, da je
postal dolžnik plačilno nesposoben ali da je proti njemu
predlagan začetek stečajnega postopka oziroma postopek
prisilne poravnave.
119. člen

(4) Terjatve upnikov v tuji valuti se spremenijo v terjatve
v domači valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
začetka stečajnega postopka.

Terjatev proti dolžniku, ki so nastale pred dnem začetka
stečajnega postopka, ni mogoče pobotati s terjatvijo , ki je
nastala po začetku tega postopka.

113. člen

Obojestransko odplačne pogodbe, sklenjene pred začetkom stečajnega postopka

Nezapadle denarne terjatve, ki se ne obrestujejo, se zmanjšajo (diskontirajo) za eskontno stopnjo Banke Slovenije za
čas od dneva začetka stečajnega postopka do dneva, ko bi
terjatev zapadla.
Obresti
114. člen
(1) Z dnem začetka stečajnega postopka ne nehajo teči obresti od terjatev proti dolžniku. •
(2) Od terjatev, ki se do začetka stečajnega postopka niso
obrestovale, tečejo obresti v višini eskontne stopnje Banke
Slovenije od začetka stečajnega postopka dalje.

120. člen
Začetek stečajnega postopka nima pravnih posledic za terjatev stečajnega upnika, ki izvira iz obojestransko odplačne
pogodbe, če niti stečajni dolžnik niti stečajni upnik nista
izpolnila obveznosti iz te pogodbe ali obveznosti iz te
pogodbe nobeden od njiju ni v celoti izpolnil.
121. člen

115. člen

(1) Če v času do začetka stečajnega postopka niti stečajni
dolžnik niti druga pogodbena stranka obojestransko
odplačne pogodbe nista izpolnila svoje pogodbene obveznosti ali je ni nobeden od njiju v celoti izpolnil, lahko stečajni
upravitelj bodisi izpolni pogodbo in zahteva izpolnitev od
druge stranke ali odstopi od pogodbe. Od pogodbe lahko
odstopi v treh mesecih po začetku stečajnega postopka.

(1) S prijavo terjatve v stečajno maso se pretrga zastaranje
terjatev proti dolžniku.

(2) Druga pogodbena stranka lahko pred iztekom roka iz 1.
odstavka tega člena zahteva, da se stečajni upravitelj v pri-

Zastaranje terjatev
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mernem roku izjavi, ali namerava pogodbo obdržati v veljavi
ali pa od nje odstopa. Če stečajni upravitelj ničesar ne izjavi,
se šteje, da je odstopil od pogodbe.
(3) Če stečajni upravitelj odstopi od pogodbe, lahko zahteva
druga pogodbena stranka odškodnino kot stečajni upnik.
(4) Če mora druga pogodbena stranka prva izpolniti pogodbo,
sme odkloniti izpolnitev, dokler je ne izpolni dolžnik ali dokler
ji dolžnik ne da zavarovanja.
(5) Druga pogodbena stranka ne more zahtevati izršitve fiksnih pogodb, če pada izročilni rok v čas po dnevu začetka
stečajnega postopka, pač pa lahko zahteva odškodnino kot
stečajni upnik.
(6) Odškodnina, ki jo je treba povrniti po petem odstavku tega
člena, je enaka razliki med pogodbeno kupno in prodajno
ceno za blago in srednjo tržno ceno, ki bi jo imelo tako blago
v kraju izpolnitve pogodbe na dan, ki je v pogodbi določen kot
dan izročitve blaga.
122. člen
(1) Pogodbe o zakupu sme stečajni upravitelj odpovedati ne
glede na zakonske ali pogodbene roke, in sicer vsakega
prvega dne v mesecu z odpovednim rokom 30 dni.
(2) Odpoved pogodbe o zakupu po prvem odstavku tega člena
ne posega v pravico druge pogodbene stranke do odškodnine, ki jo ta uveljavlja kot stečajni upnik.
Nalogi in ponudbe
123. člen
(1) Nalog, ki ga je izdal ali prevzel dolžnik, izgubi veljavnost
z dnem začetka stečajnega postopka.
(2) Ponudbe, dane dolžniku, ali ponudbe, ki jih je dal dolžnik,
izgubijo veljavo z dnem začetka stečajnega postopka, če do
dneva začetka tega postopka niso bile sprejete.
Zasledovalna pravica
124. člen
(1) Prodajalec, ki mu kupnina ni bila v celoti izplačana, sme
zahtevati, da se mu vrne blago, ki je bilo pred dnem začetka
stečajnega postopka poslano iz drugega kraja dolžniku, do
dneva začetka tega postopka pa še ni prispelo v namembni
kraj oziroma če ga do tega dneva dolžnik še ni prevzel (v
nadaljnjem besedilu: zasledovalna pravica).

kakšno materialno pravico ali je zanj nastala kakšna materialna obveznost.
(3) Za naklanjanje ugodnosti upniku se šteje zlasti, kadar je
bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno v korist posameznega upnika, katerega terjatev proti dolžniku je obstajala že
preden je bilo storjeno izpodbijano pravno dejanje in je upnik
zaradi izpodbijanega pravnega dejanja prejel več kot bi prejel
kot stečajni upnik v primeru, da dejanje ne bi bilo storjeno ali
pridobil položaj ločitvenega upnika v stečajnem postopku.
(4) Domneva se, da je upnik, v korist katerega je bilo storjeno
pravno dejanje iz 1. odstavka tega člena vedel ali bi moral
vedeti, za dolžnikovo slabo ekonomsko - finančno stanje:
1/ če je prejel izpolnitev svoje terjatve, ki še ni dospela, ali je
prejel izpolnitev v obliki ali na način, ki ni običajen;
2/ če je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno v zadnjih
90—tih dneh pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega
postopka oziroma predloga za začetek postopka za prisilno
poravnavo, če je bil predlog za prisilno poravnavo vložen prej,
ali v času po vložitvi tega predloga.
126. člen
(1) Upniki in stečajni upravitelj imajo pravico izpodbijati vsako
pravno dejanje, ki ga je dolžnik storil v zadnjem letu pred
dnem začetka stečajnega postopka, če je oseba, v korist
katere je bilo storjeno, zaradi izpodbijanega pravnega dejanja
prejela dolžnikovo premoženje brezplačno ali za neznatno
plačilo.
(2) S pravnim dejanjem je po 1. odstavku tega člena mišljena
tudi opustitev tega dejanja, zaradi katere je dolžnik izgubil
kakšno materialno pravico ali s katero je zanj nastala kakšna
materialna obveznost.
127. člen
Ni mogoče izpodbijati:
1/ pravnih dejanj iz 31. člena tega zakona, ki jih je storil
dolžnik v okviru tekočega poslovanja, in poslov, ki jih je
opravil z dovoljenjem upravitelja prisilne poravnave;
2/ pravnih dejanj, ki jih stori dolžnik zaradi izvršitve sklenjene
prisilne poravnave;
3/ pravnih dejanj iz tekočega poslovanja, ki jih stori dolžnik po
sklenjeni prisilni poravnavi, razen pravnih poslov, ki so lahko
v škodo upnikom;

(2) Zasledovalno pravico ima tudi komisionar za nakup blaga.

4/ izplačil za menice in čeke, če je morala druga stranka
prejeti izplačilo, da ne bi izgubila pravice do regresa proti
drugim meničnim oziroma čekovnim zavezancem.

(3) Če je dolžnik blago, ki je prispelo v namembni kraj pred
dnem začetka stečajnega postopka, prevzel samo v hrambo,
prodajalec nima zasledovalne pravice, ima pa pravico, da
glede njega po redni poti uveljavi svoje pravice kot izločitveni
upnik.

128. člen

Izpodbijanje pravnih dejanj
125. člen
(1) Upniki in stečajni upravitelj imajo pravico izpodbijati vsako
pravno dejanje, ki ga je dolžnik storil v zadnjem letu pred
dnem začetka stečajnega postopka, če ima to dejanje za
posledico neenakomerno ali zmanjšano poplačilo stečajnih
upnikov (oškodovanje stečajnih upnikov), oziroma s katerim
je prišel posamezni upnik v ugodnejši položaj (naklanjanje
ugodnosti upnikom), ter če je druga stranka, v korist katere je
bilo dejanje storjeno, vedela ali bi morala vedeti za dolžnikovo
slabo ekonomsko - finančno stanje.
(2) S pravnim dejanjem iz 1.odstavka tega člena je mišljena
tudi opustitev tega dejanja, zaradi katere je dolžnik izgubil
poročevalec

(1) Pravna dejanja iz 125. in 126. člena tega zakona je mogoče
izpodbijati tudi v primeru, če je o pravici osebe, v korist katere
je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno, že odločeno
z odločbo, ki je ali lahko postane izvršilni naslov.
(2) Če je zahtevi za izpodbijanje pravnih dejanj ugodeno,
preneha učinek izvršilnega naslova proti stečajni masi.
129. člen
(1) Tožba za izpodbijanje pravnih dejanj se lahko vloži v šestih
mesecih od dneva objave začetka stečajnega postopka
v Uradnem listu Republike Slovenije, ali do glavnega razdelitvenega naroka, če je razdelitveni narok opravljen pred iztekom šestih mesecev od dneva začetka stečajnega postopka
(2) Tožba iz 1. odstavka tega člena se vloži proti osebi, v korist
katere je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno.
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(3) Stečajni upravitelj sme vložiti tožbo za izpodbijanje pravnih dejanj samo z dovoljenjem predsednika stečajnega senata.

stečajni dolžnik po začetku stečajnega postopka nadaljevati
s proizvodnjo in opravljanjem drugih tekočih poslov, pod
pogojem:

(4) Pravno dejanje iz 125. oziroma 126. člena tega zakona
lahko upniki in stečajni upravitelj izpodbijajo tudi z uveljavljanjem ugovora v sodnem ali upravnem postopku brez časovne
omejitve iz 1. odstavka tega člena.

1/ da stečajni upravitelj vloži predlog za prisilno poravnavo, ali

130. člen
(1) Če je zahtevku na izpodbijanje pravnih dejanj ugodeno, je
izpodbito pravno dejanje brez učinka proti stečajni masi.
(2) V primeru iz 1. odstavka tega člena je oseba, v korist katere
je bilo dejanje storjeno, dolžna vrniti v stečajno maso vse
premoženjske koristi, ki jih je pridobila zaradi izpodbitega
pravnega dejanja, po splošnih pravilih o vračanju neupravičeno pridobljenega.
Ločitvene in izločitvene pravice
131. člen
(1) Začetek stečajnega postopka ne vpliva na pravice do
posebnega poplačila iz določenega dolžnikovega premoženja
(zastavna pravica, pravica poplačila, pravica retencije in
druge ločitvene pravice) in tudi ne na pravice, da se izločijo
stvari, ki ne pripadajo dolžniku (izločitvene pravice).
(2) Ločitvene pravice, pridobljene z izvršbo ali zavarovanjem
v zadnjih 60 dneh pred dnem začetka stečajnega postopka,
nehajo veljati.
(3) Ločitvene pravice ostanejo v veljavi, če se stečajni postopek ne opravi zaradi razlogov, navedenih v 99. členu tega
zakona.

2/ da stečajni upravitelj predloži elaborat o možnostih prodaje
stečajnega dolžnika kot pravne osebe, iz katere izhaja, da bi
se zaradi prekinitve proizvodnje zmanjšala vrednost stečajnega dolžnika kot pravne osebe.
(2) Stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in opravljanje drugih tekočih poslov iz 1. odstavka tega člena na predlog
stečajnega upravitelja in po predhodnem mnenju upniškega
odbora, če je ta ustanovljen.
(3) V primeru iz 2. točke 1. odstavka tega člena določi stečajni
senat s sklepom, s katerim dovoli nadaljevanje proizvodnje in
opravljanje drugih tekočih poslov, rok v katerem mora stečajni upravitelj pripraviti predlog prodaje dolžnika kot pravne
osebe. Z navedenim sklepom imenuje stečajni senat tudi
upniški odbor po pravilih o imenovanju upniškega odbora
v postopku prisilne poravnave, če ta še ni ustanovljen.
(4) Če stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in opravljanje drugih tekočih poslov, sme stečajni upravitelj odtujiti in
obremeniti premoženje stečajnega dolžnika in dajati poroštva
ali avale samo z dovoljenjem stečajnega senata. Stečajni
senat lahko poveže s svojim soglasjem tudi sklepanje drugih
pogodb v zvezi z nadaljevanjem proizvodnje in opravljanjem
tekočih poslov.
(5) Če stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in opravljanje drugih tekočih poslov, mora stečajni upravitelj stečajnemu senatu mesečno poročati o poslovanju. Poročilu mora
predložiti ažurirane mesečne bilanco stanja, izkaz uspeha in
izkaz gotovinskih tokov.

(4) Če je ostala ločitvena pravica, ki je bila pridobljena
z izvršbo, v veljavi po prvem in tretjem odstavku tega člena,
dovoli stečajni senat na upnikov predlog, da se nadaljuje
izvršilni postopek, in obvesti o tem sodišče, pred katerim teče
izvršilni postopek.
132. člen

136. člen
Terjatve upnikov, ki nastanejo na podlagi pravnih poslov iz
133, 134 in 135. člena tega zakona so stroški stečajnega
postopka.

(1) Če del premoženja dolžnika, na katerem je pridobljena
ločitvena pravica (posebna stečajna masa), ne zadošča, da bi
se iz njega poplačala celotna terjatev ločitvenega upnika, ima
ločitveni upnik pravico uveljaviti nepoplačani del svoje terjatve kot stečajni upnik.

137. člen

(2) Presežek, ki ostane po poplačilu terjatve ločitvenega
upnika iz posebne stečajne mase, gre v razdelitveno maso.
Dokončanje nujnih poslov
133. člen
(1) Med stečajnim postopkom se končajo samo tisti začeti
posli, ki jih je nujno opraviti, da se poveča ali prepreči zmanjšanje stečajne mase, če se z dokončevanjem teh poslov ne
zavleče vnovčenje stečajne mase.
(2) Stečajni senat odloči na predlog stečajnega upravitelja in
po predhodnem mnenju upniškega odbora, kadar je ta ustanovljen, kateri posli veljajo za nujne po 1. odstavku tega
člena.
134. člen
Med stečajnim popstopkom se smejo nove pogodbe sklepati
samo, da se vnovči dolžnikovo premoženje.

5. Prijavljanje terjatev
(1) Upniki morajo prijaviti svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku 60 dni od dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega
postopka objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na 1. odstavek tega člena prijavijo upniki
1/ terjatve, ki so nastale zaradi odstopa od pogodbe v 30 dneh
od dneva, ko je upnik prejel obvestilo stečajnega upravitelja,
da odstopa od pogodbe;
2/ terjatve, ki so oživele zaradi uspelega izpodbijanja v 30
dneh od pravnomočnosti odločbe.
(3) Upniki prijavljajo terjatve pisno in morajo v prijavi navesti:
1/ firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče ali
bivališče upnika;
2/ pravno podlago in znesek terjatve;
3/ številko žiro računa ali drugega računa upnika, če ga ima.
(4) Za terjatve, o katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa.

135. člen

(5) Sporočilo upnika iz 1. odstavka 117. člena tega zakona se
šteje kot priglasitev upnikove terjatve, če stečajni upravitelj
prereka upnikovo pobotno terjatev.

(1) Ne glede na določbi 133. in 134. člena tega zakona sme

(6) Ločitveni upniki navedejo v prijavi del dolžnikovega pre-

Nadaljevanje proizvodnje in tekočih poslov v stečaju
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moženja, na katerega se nanaša njihov zahtevek, in znesek,
do katerega njihove terjatve ne bodo krite z ločitveno pravico.
(7) Izločitveni upniki navedejo v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek.
(8) Predsednik stečajnega senata zavrže prijave, ki jih upniki
vložijo po poteku roka iz 1. ali 2. odstavka tega člena.
138. člen
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic za sklenitev prisilne
poravnave, se šteje, da so prijavljene tudi v stečajnem postopku.
139. člen
(1) Solidarni sodolžniki in poroki dolžnika lahko kot stečajni
upniki zahtevajo, da se jim vrne, kar so plačali za dolžnika
pred dnem začetka stečajnega postopka ali po njem, če imajo
regresno pravico proti dolžniku.
(2) Solidarni sodolžniki in poroki lahko tudi zahtevajo, da se
jim do dokončne razdelitve zavaruje znesek, ki ga bodo plačali za dolžnika, v sorazmerju z zneskom, ki bi jim pripadal kot
stečajnim upnikom (1. in 2. odstavek 116. člena tega zakona).
140. člen
Upnik, kateremu odgovarja za isto terjatev več solidarnih
dolžnikov, sme prijaviti, dokler ni popolnoma poplačan, to
terjatev v stečajnem postopku vsakega solidarnega dolžnika
v celotnem znesku.

in te pravice ne prereka nobeden izmed upnikov, izda stečajni
senat sklep s katerim stečajnemu dolžniku naloži, da izroči
upniku del premoženja, na katerem obstoji priznana izločitvena pravica, če o takšnem zahtevku še ni bilo odločeno
s pravnomočno odločbo. Sklep iz prejšnjega stavka je izvršilni
naslov.
(4) Če stečajni upravitelj prizna tako terjatev kot tudi pravico
do ločenega poplačila te terjatve iz dela dolžnikovega premoženja, na katerem obstoji ločitvena pravica in ni niti terjatve
niti ločitvene pravice prerekal nobeden izmed upnikov, izda
stečajni senat sklep iz 4. odstavka 131. člena tega zakona
oziroma sklep, s katerim ugotovi obstoj terjatve in naloži
stečajnemu dolžniku plačilo ugotovljene terjatve iz dela premoženja, na katerem obstoji ločitvena pravica. Sklep iz prejšnjega stavka je izvršilni naslov.
(5) Če stečajni upravitelj ali kateri izmed upnikov prereka
izločitveno oziroma ločitveno pravico, ki je nastala z vpisom
v zemljiško knjigo, ali je izločitveni oziroma ločitveni upnik za
to pravico že pridobil izvršilni naslov, napoti stečajni senat
stečajnega upravitelja oziroma upnika, ki je pravico prerekal,
da začne v 15 dneh od dneva vročitve sklepa pravdo zaradi
ugotovitve neobstoja prerekane pravice. V vseh ostalih primerih napoti stečajni senat ločitvenega in izločitvenega upnika,
da v enakem roku svojo pravico uveljavi v pravdnem postopku.
(6) Če stečajni upravitelj ali upnik iz 1. stavka 5. odstavka tega
člena ni začel postopka v predpisanem roku, se šteje, da je
izločitvena oziroma ločitvena pravica priznana in izda stečajni
senat na predlog izločitvenega oziroma ločitvenega upnika
sklep iz 3. oziroma 4. odstavka tega člena.

Preizkušanje prijavljenih terjatev
141. člen
(1) Prijavljene terjatve upnikov se preizkusijo na naroku za
preizkus terjatev.
(2) Naroka za preizkus terjatev se udeležijo: stečajni upravitelj, upniki, ki so prijavili svoje terjatve, in drugi, ki lahko dajo
giede na delo, ki so ga opravljali pri dolžniku, podatke
o obstoju in višini prijavljenih terjatev.
(3) Narok za preizkus terjatev se opravi, tudi če na njem niso
navzoči vsi upniki, ki so prijavili svoje terjatve, bili pa so v redu
povabljeni.
142. člen
(1) Stečajni upravitelj se mora o vsaki prijavljeni terjatvi
določno izjaviti, ali jo priznava ali prereka. Stečajni upravitelj
lahko pripravi pred narokom seznam prijavljenih terjatev,
v katerem navede, katere izmed prijavljenih terjatev priznava
in katere prereka.
(2) Upniki smejo prerekati prijavljene terjatve.
(3) Prijavljena terjatev velja za ugotovljeno, če jo prizna stečajni upravitelj in je ne prereka nobeden izmed upnikov, ki so
navzoči na naroku.
(4) Stečajni senat lahko dovoli, da se stečajni upravitelj izjavi
o posamezni pravočasno prijavljeni terjatvi šele na poznejšem
naroku za preizkus terjatev.
143. člen

144. člen
(1) Stečajni senat s sklepom napoti upnika, čigar terjatev je
prerekana, da začne v 15 dneh od dneva vročitve sklepa
postopek pred sodiščem ali drugim organom za ugotovitev
prerekane terjatve.
(2) Če upnik iz 1. odstavka tega člena ni začel postopka
v predpisanem roku, se njegova terjatev ne upošteva pri
razdelitvi stečajne mase.
(3) Če se prereka terjatev upnika, ki je za to terjatev že pridobil
izvršilni naslov, napoti stečajni senat upnika oziroma stečajnega dolžnika, v odvisnosti od tega, kdo od njiju prereka
terjatev, da začne v 15 dneh od dneva vročitve sklepa postopek pred sodiščem ali drugim organom za ugotovitev, da
prerekana terjatev ne obstoji.
(4) Če stečajni upravitelj ali upnik iz 3. odstavka tega člena ni
začel postopka v predpisanem roku, se šteje, da je terjatev
ugotovljena.
(5) Upnik, ki je začel postopek po 1. in 3. odstavku tega člena,
mora o tem obvestiti stečajni senat. Če tega ne stori, je upnik
odgovoren za škodo, ki jo opustitev povzroči. ,
145. člen
(1) Stroški postopka iz 1. in 3. odstavka 144. člena tega
zakona so stroški stečajnega postopka, če je stečajni upravitelj neutemeljeno prerekal terjatev.
(2) Stečajni senat lahko odredi, da plača stroške iz 1. odstavka
tega člena stečajni upravitelj, če je ta iz objestnosti prerekal
terjatev ali če je tako vodil postopek.

(1) Stečajni upravitelj se mora o vsaki prijavljeni izločitveni
oziroma ločitveni pravici določno izjaviti, ali jo priznava ali
prereka.

6. Prodaja dolžnika

(2) Upniki smejo prerekati prijavljene izločitvene oziroma ločitvene pravice.

(1) Stečajni senat sme potem, ko je priskrbel mnenje upniškega odbora, če je ta ustanovljen, in stečajnega upravitelja,
odločiti na podlagi ocene oziroma izvedenskega mnenja, da
se dolžnik kot pravna oseba da v prodajo.

(3) Če stečajni upravitelj izjavi, da priznava izločitveno pravico
poročevalec

146. člen
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(2) Dolžnik kot pravna oseba se proda praviloma na javni
dražbi ali z z zbiranjem ponudb.

socialno varstvo, imajo tisti, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje take dejavnosti.

(3) Stečajni senat lahko po poprejšnjem mnenju upniškega
odbora, če je ta ustanovljen, odredi tudi prodajo z neposredno pogodbo, če ni v zakonu drugače določeno.

151. člen
(1) Pred dnem odreditve prodaje se po sodnih izvedencih
oceni dejanska vrednost stvari in pravic, ki so predmet prodaje.

(4) Prodaja dolžnika kot pravne osebe se sme odrediti samo
pod pogojem, da se s tem dosežejo ugodnejši pogoji za
poplačilo upnikov.
147. člen

(2) Ceno določi stečajni senat po predhodnem mnenju stečajnega upravitelja in upniškega odbora, če je ta ustanovljen.
(3) Cena ne sme biti nižja od polovice ocenjene vrednosti.

(1) Stečajni senat izroči prodano pravno osebo kupcu in
zoper njo ustavi stečajni postopek, ko kupec plača kupnino.

(4) Če prodaja ni mogoča niti po ceni iz 3. odstavka tega
člena, sme stečajni senat dovoliti prodajo tudi po nižji ceni.

(2) Stečajni senat sme izročiti prodano pravno osebo kupcu
pred plačilom kupnine, če izroči kupec nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv ali da drugo ustrezno zavarovanje za
plačilo kupnine.

(5) Če se od takrat, ko je bila ocenjena vrednost stvari Oziroma
pravic, do njihove prodaje vrednost stvari oziroma pravic
občutneje spremeni, se določi njihova nova cena.
152. člen

(3) Sredstva od prodaje dolžnika gredo v stečajno maso.
(4) Za terjatve proti dolžniku, ki so nastale do izročitve prodane pravne osebe kupcu, ne dolžnik ne njegov kupec upnikom ne odgovarjata.
(5) Prodaja dolžnika kot pravne osebe ne vpliva na izločitvene
pravice.
(6) Ločitvene pravice ostanejo v veljavi po prodaji dolžnika kot
pravne osebe. Te pravice prenehajo v tistem obsegu, v katerem bodo uveljavljene v nadaljevanem stečajnem postopku
po prvem odstavku tega člena.
(7) Odločbe o prenehanju delovnega razmerja delavcev ostanejo v veljavi (4. odstavek 106. člena).
148. člen
(1) Če ni v poglavju o prodaji dolžnika drugače določeno, se
za prodajo uporabljajo določbe o vnovčenju dolžnikovega
premoženja.
7. Vnovčevanje dolžnikovega premoženja
149. člen
(1) Dolžnikovo premoženje, ki gre v stečajno maso, se proda
praviloma na javni dražbi.
(2) Stečajni senat lahko po poprejšnjem mnenju upniškega
odbora, če je ta ustanovljen, odredi tudi drugačen način
prodaje (z zbiranjem ponudb in z neposredno pogodbo), če ni
v zakonu drugače določeno.
(3) O prodaji dolžnikovega premoženja se obvestijo tisti, ki
imajo predkupno pravico.
(4) Če je izločitveni upnik pravočasno prijavil izločitveno pravico in pravočasno začel postopek iz 2. stavka 5. odstavka
143. člena tega zakona, stečajni upravitelj ne more prodati
dela premoženja, na katerem upnik uveljavlja izločitveno pravico, dokler ni pravnomočno zavrnjen upnikov izločitveni
zahtevek.
150. člen
(1) Premoženje oziroma del premoženja, ki tvori v proizvodnem procesu funkcionalno celoto (naprave ipd.), se proda
praviloma na javni dražbi, in sicer predvsem kot celota
s stavbo in zemljiščem, če to ni mogoče, pa brez stavbe in
zemljišča.
(2) Predkupno pravico glede stavbe, namenjene za izobraževanje, znanost, kulturo, zdravstvo in socialno varstvo, in
stvari, vgrajenih v take stavbe, ter stvari, ki so neposredno
namenjene za izobraževanje, znanost, kulturo, zdravstvo in
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(1) S sklepom, s katerim odredi prodajo, določi stečajni senat
tudi:
1/ način prodaje;
2/ izklicno ceno v primeru javne dražbe oziroma najnižjo
prodajno ceno v primeru zbiranja ponudb ali neposredne
prodaje;
3/ rok, v katerem mora kupec plačati kupnino;
4/znesek varščine, ki ne sme biti nižji od 10% cene iz 2. točke;
5/ način ali načine zagotovitve varščine (na primer z vplačilom
na račun stečajnega dolžnika, izročitvijo bariranega čeka ali
nepreklicne bančne garancije na prvi poziv);
6/ način zavarovanja plačila kupnine in rok za zagotovitev
zavarovanja, v primeru, da je rok za plačilo kupnine daljši kot
15 dni;
7/ pogoje za izročitev prodane stvari oziroma prenos prodane
pravice;
(2) Rok, v katerem mora kupec plačati kupnino, ne sme biti
daljši kot šest mesecev od dneva sklenitve pogodbe, ne glede
na to, ali plačuje kupnino naenkrat ali v obrokih;
(3) Izročitev prodane stvari oziroma prenos prodane pravice
nista dopustna pred plačilom kupnine ali zagotovitvijo zavarovanja iz 7. točke 1. odstavka tega člena.
153. člen
Predsednik ali član stečajnega senata, stečajni upravitelj ali
druga osebe, ki uradno sodelujejo pri prodaji ne morejo biti
kupci.
154. člen
(1) Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod
nadzorstvom predsednika stečajnega senata.
(2) Javna dražba oziroma poziv za zbiranje ponudb se razglasi
na oglasni deski sodišča, če gre za stvari oziroma pravice
večje vrednosti, nepremičnine in naprave, pa tudi v dnevnem
tisku, in sicer najmanj 8 dni pred prodajo.
(3) Razglas iz drugega odstavka tega člena vsebuje poleg
podatkov iz 1. odstavka 152. člena tudi čas, v katerem si je
predmete prodaje mogoče ogledati, ter čas in kraj prodaje.
(4) Po opravljeni javni dražbi oziroma zaključenem postopku
za zbiranje ponudb, sklene stečajni upravitelj v imenu stečajnega dolžnika pogodbo s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo
ceno.
poročevalec

155. člen
(1) S plačilom kupnine prenehajo vse zastavne pravice in
realna bremena, ki so obstajala na prodani stvari oziroma
pravici.
(2) Iz kupnine se najprej poplačajo ločitveni upniki, katerih
terjatve in ločitvene pravice so priznane.
(3) Če je posamezni ločitveni upnik v stečajnem postopku
pravočasno prijavil tako terjatev kot ločitveno pravico na
prodani stvari, in je bodisi terjatev ali ločitvena pravica prerekana, se iz kupnine v zavarovanje izplačila izloči ustrezen del
smiselno 160. členu tega zakona do pravnomočne odločitve
v postopku iz 1. stavka 5. odstavka 142. člena tega zakona.
156. člen
Določbe splošnih predpisov o obligacijskih in stvarnopravnih
posledicah prodaje na prisilni javni dražbi, veljajo tudi za
prodajo premoženja stečajnega dolžnika ne glede na način
prodaje.

(4) Dolgovi razdelitvene mase niso denarne kazni.
162. člen
Če je upniku priznana terjatev z razveznim pogojem, se mu ob
glavni delitvi izplača sorazmerni del njegove terjatve, če predloži upnik zavarovanje, da bo vrnil, kar je prejel, če bo nastopil
razvezni pogoj do dokončne delitve. Če upnik zavarovanja ne
predloži, se izplača sorazmerni del njegove terjatve ob
dokončni delitvi, če do takrat razvezni pogoj ne nastopi.
163. člen
Razdelitev se začne, ko je precejšen del premoženja vnovčen.
164. člen
(1) Stečajni senat potrdi na podlagi predloga stečajnega upravitelja in pripomb predsednika stečajnega senata osnutek za
glavno razdelitev.
(2) Osnutek za glavno razdelitev obsega podatke o:
1/ višini denarnih sredstev namenjenih za razdelitev;

157. člen
(1) Če premoženja, ki je prišlo v stečajno maso, ni mogoče
prodati, se razdeli upnikom, če ga sprejmejo, pri čemer se
upošteva višina njihovih terjatev.
(2) Premoženje, ki ga ni bilo mogoče razdeliti upnikom po
prvem odstavku tega člena, se izroči z zakonom določenemu
organu družbenopolitične skupnosti, na katere območju je
dolžnikov sedež, če gre za nepremičnino, pa družbenopolitični skupnosti, na katere območju je nepremičnina.
8. Poplačilo upnikov
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3/ upnikih, za katere se ob glavni delitvi zagotovi rezervacija in
višini njihovih terjatev;
4/ odstotek, ki ga predstavlja terjatev posameznega upnika
glede na vsoto terjatev iz 2. in 3. točke tega odstavka;
5/ odstotek in znesek, v katerem se izplačajo terjatve iz 2.
točke oziroma zagotovi rezervacija za terjatve iz 3. točke tega
odstavka.
165. člen

158. člen
Stečajno maso za razdelitev med upnike (v nadaljnjem besedilu: razdelitvena masa) sestavljajo poleg dolžnikovih denarnih sredstev na dan začetka stečajnega postopka tudi
denarna sredstva, dosežena s prodajo premoženja, in terjatve,
izterjane v tem postopku.

(1) Upniki se vabijo na narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev z oklicem, ki se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije najmanj 30 dni pred narokom in nabije na
oglasno desko sodišča. V oklicu stečajni senat upnike seznani tudi kje in kdaj lahko vpogledajo osnutek za glavno
razdelitev.

159. člen

(2) Stečajni senat lahko glede na okoliščine primera odredi,
da se oklic objavi tudi v sredstvih javnega obveščanja.

Preden se začnejo poplačevati upniki, se izloči iz razdelitvene
mase znesek, ki je potreben za izplačilo stroškov stečajnega
postopka.

166. člen

160. člen

(1) Na naroku za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
lahko upniki navajajo svoje ugovore k osnutku.

(1) Za zavarovanje izplačila prerekanih terjatev se izloči iz
razdelitvene mase sorazmeren del sredstev za upnike, ki so za
uveljavitev svoje terjatve pravočasno začeli poseben postopek.

(2) Sklep o glavni razdelitvi izda stečajni senat po obravnavi
o glavni razdelitvi.

(2) Če upnik ne uspe v posebnem postopku za ugotovitev
svoje prerekane terjatve, se razdelijo izločena sredstva med
druge upnike.

(3) O ugovorih odloči stečajni senat s sklepom o glavni razdelitvi.
(4) Sklep o glavni razdelitvi se vroči stečajnemu upravitelju in
nabije na oglasno desko sodišča.

161. člen
(1) Dolgovi dolžnika se izplačajo iz razdelitvene mase sorazmerno, če z zakonom ni določeno drugače.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se osebni dohodki
delavcev dolžnika v višini zajamčenih osebnih dohodkov do
dneva, ko je bil začet stečajni postopek, in odškodnine za
poškodbo pri delu, ki jo je delavec utrpel pri dolžniku pred
dnem, ko je bil začet ta postopek, poravnajo kot stroški
stečajnega postopka.
(3) Neizplačani osebni dohodki delavcev dolžnika nad zajamčenimi osebnimi dohodki se poplačajo po 1. odstavku tega
člena.
poročevalec

167. člen
Na podlagi pravnomočnega sklepa o glavni razdelitvi izplača
stečajni upravitelj terjatve upnikom v 15 dneh od njegove
pravnomočnosti.
168. člen
(1) Poznejša razdelitev se opravlja, kot pritekajo sredstva
dolžnika.
(2) O poznejši razdelitvi odloča predsednik stečajnega senata
s sklepom.
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169. člen

stečajni upravitelj.

Sredstva, ki ostanejo po popolnem poplačilu upnikov, se
razdelijo delničarjem oziroma lastnikom deležev. Razdelijo se
v sorazmerju z nominalno vrednostjo njihovih delnic oziroma
deležev, razen če akt o ustanovitvi dolžnika ne določa drugače.

(5) Če je prisilna poravnava potrjena, se stečajni postopek
ustavi.

9. Zaključek stečajnega postopka

(7) V primeru ustavitve stečajnega postopka iz 5. odstavka
tega člena ostanejo v veljavi odločbe o prenehanju delovnega
razmerja delavcev (1. odstavek 106. člena).

170. člen
(1) Ko dobi predsednik stečajnega senata poročilo stečajnegaupravitelja, da so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka, predlaga stečajnemu senatu zaključek stečajnega
postopka.
(2) Odločbo o zaključku stečajnega postopka objavi stečajni
senat v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Po zaključku stečajnega postopka predloži stečajni upravitelj stečajnemu senatu sklepno poročilo o svojem poslovanju.
(4) Ko stečajni senat prouči poročilo, razreši stečajnega upravitelja, če pa ugotovi v njegovem poslovanju kakšne nepravilnosti, proti njemu ustrezno ukrepa.
171. člen
(1) Če stečajni senat po začetku stečajnega postopka ugotovi,
da bi nadaljnja izvedba postopka povzročila nesorazmerne
stroške, ustavi nadaljnje vnovčenje razdelitvene mase in
postopek zaključi.
(3) Stečajni senat lahko v primeru iz prvega odstavka tega
člena odloči, da se posamezne stvari iz razdelitvene mase ali
posamezne terjatve prenesejo na posamezne upnike pri
čemer upošteva višino njihovih ugotovljenih terjatev.
10. Vpis v sodni register
172. člen
(1) V sodni register in druge uradne evidence se vpišejo po
uradni dolžnosti sklep o odreditvi omejitev iz 1. in 3. točke 1.
odstavka 95. člena tega zakona, sklep o začetku stečajnega
postopka in pravnomočni sklep o zaključku oziroma ustavitvi
stečajnega postopka.
(2) Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega potopka
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo vpisi iz prvega
odstavka tega člena.

(6) Z ustavitvijo stečajnega postopka iz 5. odstavka tega člena
prenehajo pravne posledice začetka stečajnega postopka.

174. člen
(1) V postopku prisilne poravnave v stečaju se ne uporabljajo
določbe o najmanjših odstotkih in rokih poplačil upnikov iz 2.
in 3. odst. 48. člena tega zakona.
(2) Če ni v tem členu drugače določeno, se za postopek
prisilne poravnave v stečaju uporabljajo določbe tega zakona
o prisilni poravnavi.
5. SKRAJŠANI STEČAJNI POSTOPEK
175. člen
(1) Če stečajna masa po predhodni oceni ni vredna več kot
10.000.000,00 tolarjev (stečaj manjše vrednosti), se opravi
skrajšani stečajni postopek.
(2) Ko stečajni senat odloči o začetku stečajnega postopka,
odloči tudi o tem, ali se opravi skrajšani stečajni postopek.
Stečajni senat sprejme tako odločitev tudi pozneje med potekom rednega stečajnega postopka, če se izkaže, da gre za
stečaj manjše vrednosti.
(3) Če se med potekom skrajšanega stečajnega postopka
izkaže, da stečajni postopek, ki je bil začet kot skrajšani, ali ki
je bil proglašen za skrajšanega, dejansko ni manjše vrednosti
v smislu 1. odstavka tega člena, je stečajni sodnik dolžan
predlagati stečajnemu senatu, da se opravi redni postopek.
(4) Proti odločbam stečajnega senata iz 2. in 3. odstavka tega
člena, ni pritožbe.
176. člen
V skrajšanem stečajnem postopku se uporabljajo naslednje
določbe:
1. zapisniki sodišča so skrajšani in vsebujejo le vsebino izjav
in predlogov strank ter odločbe stečajnega sodišča.

(3) V primeru prodaje dolžnika se izbrišejo iz sodnega registra
vpisi v zvezi s stečajnim postopkom, kupec pa se vpiše v sodni
register kot ustanovitelj prodane pravne osebe.

2. kolikor ne gre za začetek ali zaključek stečajnega postopka,
izdaja vse sodne odločbe stečajni sodnik.

11. Prisilna poravnava v stečaju

3. kolikor ne gre za začetek ali zaključek stečajnega postopka
se odločbe sodišča ne objavijo v uradnem listu.

173. člen
(1) Do naroka za obravnavo o osnutku za glavno razdelitev
lahko stečajni upravitelj, lastniki s kapitalsko večino v stečajnem dolžniku, ki je pravna oseba, oziroma podjetnik posameznik, vložijo predlog za začetek postopka prisilne poravnave.
(2) Preden odloči o predlogu iz prvega odstavka tega člena,
lahko stečajni senat odloči, da se počaka z vnovčenjem dolžnikovega premoženja.
(3) Stečajni senat odloči o predlogu iz 1. odstavka tega člena
v roku lb dni od vložitve predloga. Predhodno mora pribaviti
mnenje upniškega odbora, če je ta ustanovljen, in stečajnega
upravitelja, če ta ni predlagatelj.
(4) Postopek prisilne poravnave opravi stečajni senat. Med
postopkom opravlja dolžnosti upravitelja prisilne poravnave
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4. popis stečajne mase opravi izvršilni organ.
5. upniški odbor v skrajšanem stečajnem postopku sestavljajo
trije člani.
6. narok za preizkus terjatev sme stečajni sodnik določiti že
naslednjega dne, ko je potekel rok za prijavo terjatev. Na tem
naroku je mogoče odločiti, kolikor je to mogoče in primerno,
tudi o razdelitvi stečajne mase.
6. KOLIZIJA ZAKONOV IN SPORI O PRISTOJNOSTI
177. člen
(1) Sodišče v Republiki Sloveniji je izključno pristojno za
postopek prisilne poravnave in stečaja zoper dolžnika, ki ima
sedež oziroma stalno prebivališče na območju Republike
Slovenije.
poročevalec

(2) Odločbe sodišča, izdane v postopkih iz 1. odstavka tega
člena, se nanašajo na vse dolžnikovo premoženje, ki je
v Republiki Sloveniji ali tujini.
178. člen
(1) Odločbe tujih sodišč, izdane v postopku prisilne poravnave ali stečaja zoper dolžnika, ki ima sedež oziroma stalno
prebivališče na območju tujega sodišča, se priznajo v Republiki Sloveniji pod pogoji, določenimi za priznanje tujih sodnih odločb po pravu Republike Slovenije.
(2) Sklep o priznanju odločbe tujega sodišča iz 1. odstavka
tega člena se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije tako,
kot je s tem zakonom določeno za objavo sklepa o začetku
postopka prisilne poravnave oziroma stečaja.
179. člen
(1) V primeru priznanja odločbe tujega sodišča se za pravni
položaj tujega dolžnika in tujega stečajnega upravitelja smiselno uporabljajo določbe tega zakona.
(2) V postopku za priznanje tuje sodne odločbe se ne določita
nov stečajni upravitelj in ne upniški odbor v Republiki Sloveniji.
(3) Roki, določeni v pravu Republike Slovenije, začnejo teči
po objavi odločbe o priznanju.
180. člen
Tuja sodna odločba, priznana po 177. členu tega zakona, ima
glede dolžnikovega premoženja, ki je v Republiki Sloveniji,
pravni učinek, ki ga določa pravo Republike Slovenije za
odločbe ustrezne vsebine.

Zakonodajna materija, ki ureja prisilno poravnavo in stečaj, je
razdeljena na osem poglavij. Ne vsebuje več poglavja o likvidaciji, ki jo bo po novem urejal zakon o gospodarskih družbah. Dolžnik po osnutku tega zakona je podjetnik posameznik, gospodarska družba, zadruga ter javno podjetje, če
zakon ne določa drugače. Stečaj obrtnikov in bank ter zavarovalnic bodo urejali posebni zakoni.
V 1. in 2. poglavju so zajete temeljne in splošne določbe (1. 15. čl.), na katerih temelji vsebina zakona in ki so prilagojene
tržnim pogojem gospodarjenja ter novim lastninskim oz.
organizacijskim oblikam podjetij. Tako je bilo potrebno na
novo opredeliti pojem dolžnika (4. čl.), kot stečajni razlog je
poleg insolventnosti določena tudi prezadolženost (2. čl.),
aktivne legitimacije za uvedbo stečajnega postopka pa po
novem nima več Služba družbenega knjigovodstva (3. čl.)
, katere vloga je bila smiselna v sistemu, ki je temeljil na
družbeni lastnini.
3. poglavje, ki ureja postopek prisilne poravnave, vsebuje
največ novosti v primerjavi z dosedanjo ureditvijo. Poudarek
je na večji avtonomiji upnikov, saj je obvezna ustanovitev
upniškega odbora, karerega pristojnosti so določene v 22. čl..
Upniki zlasti aktivno sodelujejo pri pripravi načrta finančne
reorganizacije, ki ga je dolžnik dolžan priložiti predlogu za
sklenitev prisilne poravnave. Brez načrta finančne reorganizacije (termin je prevzet iz ameriške zakonodaje) sklenitev prisilne poravnave ni mogoča. V načrtu finančne reorganizacije
dolžnik v dogovoru z upniki razvrsti terjatve v razrede, predlaga način in roke za izplačilo terjatev v posameznem razredu
in predlaga metode, s katerimi izkaže za verjetno, da bo lahko
izpolnil obveznosti iz sklenjene prisilne poravnave. Zaradi
zahtevnosti priprave načrta finančne reorganizacije je tudi
rok za njegovo predložitev razmeroma dolg (120 dni od vložitve predloga za prisilno poravnavo), ni pa zato v primeru, če
prisilna poravnava ni sprejeta, dovoljeno ponuditi novega
ugodnejšega predloga za prisilno poravnavo (razen seveda
v nadaljevanem stečajnem postopku).
poročevalec

7. KAZENSKE DOLOČBE
181. člen
Z denano kaznijo od
do
dinarjev se kaznuje za prekršek stečajni upravitelj, če ne ažurira
knjigovodske evidence do dneva začetka stečajnega
postopka, ne ustanovi komisje za inventuro, ne sestavi
začetne stečajne bilance, ne skrbi za realizacijo dolžnikovih
terjatev, ne ukrepa za vnovčenje dolžnikovega premoženja ali
ne sestavi osnutka za glavno razdelitev ali osnutka za zaključno stečajno bilanco (1. odstavek 80. člena).
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
182. člen
(1) Postopek prisilne poravnave in stečaja, ki je bil začet pred
uveljavitvijo tega zakona, se konča po predpsih, ki so veljali
do uveljavitve tega zakona.
(2) Ne glede na 1 .odst. tega člena se glede sestave sodišča, če
so podani pogoji za skrajšani postopek, uporabijo določbe
tega zakona.
183. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list SFRJ št. 84/89),
razeh določb, ki se nanašajo na likvidacijo.
184. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Kot ena izmed metod finančne reorganizacije je predvidena
tudi odpustitev določenega števila dolžnikovih delavcev
( 49.,51. čl.), ki imajo v takem primeru enake pravice kot
delavci, ki jim preneha delovno razmerje zaradi začetka stečajnega postopka. Predlagatelj meni, da je takšna ureditev
kljub socialnim posledicam, ki bodo šle v breme države,
primerna in ekonomsko Smotrna, saj bi marsikatero podjetje
imelo bistveno več možnosti, da se izvleče iz težav, če bi lahko
brez večjih obremenitev zmanjšalo število zaposlenih. Po
drugi strani pa bi predlagana rešitev preprečila vrsto stečajev,
začetih skoraj izključno s tem namenom. Zaradi preprečitve
možnih zlorab na tem področju, se število delavcev, ki jih ima
dolžnik v skladu z načrtom finančne reorganizacije pravico
odpustiti, vključi tudi v izrek sklepa, s katerim sodišče potrdi
prisilno poravnavo.
V skladu z načelom večje avtonomije upnikov so pogoji, pod
katerimi se sprejme predlagana prisilna poravnava, dosti
strožji od sedanjih (56. čl.).
Najobsežnejše 4. poglavje, ki ureja stečaj (72.čl,- 174. čl.), je
modificirano z namenom čim hitrejšega poplačila upnikov in
čim bolj ekonomičnega postopka. Organi stečajnega
postopka so: stečajni senat, stečajni upravitelj in upniški
odbor, ukinjen pa je institut stečajnega sodnika, katerega
pristojnosti v razmerju do predsednika stečajnega senata
tako in tako niso bile jasno razmejene. Vsi roki (za prijavo
terjatev in za vložitev ugovorov) so prekluzivni, upniški odbor
je obvezen samo na zahtevo upnikov, katerih terjatve presegajo 50% skupnega zneska terjatev.
Stečajni razlog , t. j. dalj časa trajajoča insolventnost je v predlogu zakona prepuščen presoji sodišča. Doslej je bila vsaj za
SDK kot predlagatelja dalj časa trajajoča insolventnost opredeljena v zakonu o finančnem poslovanju, katerega določbe
pa bo treba s sprejemom tega zakona seveda ukiniti.
Če je predlagatelj upnik, mora verjetno izkazati upravičenje za
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začetek stečajnega postopka (90. čl.), in sicer mora predložiti
dokaze o obstoju svoje denarne terjatve in da je ni mogel
izterjati z izvršbo na dolžnikova denarna sredstva pri banki.
Ker je navedeni postopek razmeroma zamuden, je alternativno predlagan novi 3. odst., po katerem za začetek postopka
zadostuje z verodostojno listino izkazan obstoj terjatve in
dokaz o nezadostnih denarnih sredstvih dolžnika (npr. potrdilo banke). Upnik bi tako bistveno lažje in hitreje predlagal
stečajni postopek, zaradi obveznosti položitve predujma za
stroške stečajnega postopka pa te možnosti ne bi zlorabljal.
Osnutek zakona ne predvideva več posebnega predhodnega
stečajnega postopka. Če je dolžnik predlagatelj ali če dolžnik
ne ugovarja predlogu za začetek stečajnega postopka, se
šteje, da je stečajni razlog podan in sodišče ne razpiše naroka
za preizkus obstoja stečajnega razloga ( 97. čl.).
Omejitve dolžnikovih pravic upravljanja in razpolaganja
nastopijo šele po nabitju oklica o začetku stečajnega
postopka na sodno desko (103. čl.), vendar pa lahko stečajni

senat še pred tem na predlog upnika z začasno odredbo omeji
nekatere od teh pravic. Po variantnem dodatku 95. čl. se
dopušča izdaja začasne odredbe tudi po uradni dolžnosti, če
bi sodišče menilo, da se tako zavarujejo interesi upnikov.
Namen stečaja je čim hitrejše in ugodnejše poplačilo upnikov,
zato sme stečajni senat dovoliti nadaljevanje proizvodnje
dolžnika le pod v 135. čl. določenimi pogoji in pod strogim
nadzorstvom, sicer sme dolžnik opravljati le nujne posle.
Pri poplačilu upnikov velja načelo sorazmernega poplačila
. Prednostno se poplačajo samo izločitveni in ločitveni upniki
ter stroški stečajnega postopka, sredstva, ki ostanejo po
morebitnem popolnem poplačilu upnikov pa se razdelijo lastnikom.
Novost je skrajšani stečajni postopek (175., 176. čl), ki bo
uporabljiv za stečaje podjetij z nizko vrednostjo stečajne
mase, ki jih je v sedanji zgodnji fazi zlasti zasebnega podjetništva čedalje več.

Predlog za izdajo zakona o VARSTVU KONKURENCE z osnutkom
zakona - ESA 503
Izvšrni svet Skupščine Republike Slovenije je na 106. seji
25/7-1991 določil besedilo:
n*
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VARSTVU KONKURENCE Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, drugega odstavka 265., 266. in 267. člena
poslovnika skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Republike Slovenije.

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Maks BASTL, član Izvšrnega sveta in minister za trgovino,
- Roman KLADOŠEK, glavni republiški tržni inšpektor.

Predlog za izdajo zakona o varstvu konkurence z osnutkom
zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin
in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija.
Obravnaval ga bo tudi Odbor za splošno gospodarske zadeve
kot matično delovno telo.

POVZETEK
Zakon o varstvu konkurence določa nedopustna dejanja
v konkurenci in zagotavlja ustrezno varstvo pred takimi
dejanji. Zakon želi omogočiti in vzdrževati učinkovito
konkurenco na trgu med podjetji zlasti s cenami, kakovostjo, obliko, uporabno vrednostjo proizvodov in storitev, z ugodnimi plačilnimi, prodajnimi, garancijskimi in
podobnimi pogoji. Zakon je zato naperjen proti tistim

dejanjem, ki zaželeno konkurenco deformirajo na nepošten, nelojalen način, ali pa konkurenco omejujejo ali
izključujejo. Zakon določa tudi okoliščine, v katerih so
oblastne omejitve prostega poslovanja na trgu nujne.
Zakon o varstvu konkurence ne more sam po sebi vzpostaviti »normalnega« trga, ker je njegov obstoj odvisen
od številnih gospodarsko—političnih dejavnikov. Vendar
pa bo ob sorazmerno normalnem trgu zakon lahko prispeval k utrjevanju reda na trgu

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varstvu konkurence
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za izdajo zakona je XCIX amandma k Ustavi
Republike Slovenije, po katerem državljani Republike Slovenije neposredno in po svojih predstavnikih v Skupščini Republike Slovenije z zakoni samostojno odločajo o urejanju vseh
odnosov v republiki, ki so skupnega pomena za državljane
Republike Slovenije.
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
1. Ocena pravne ureditve
Snov, ki jo ureja predlagani zakon, je bila doslej urejena
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v zveznem predpisu, tj. v zakonu o trgovini, ki je razveljavil
- razen zakona o temeljih poslovanja OZD - tudi 16 let
veljavni zakon o zatiranju nelojalne konkurence in monopolnih sporazumov (ZNKMS). Zakon o trgovini je zajel obe glavni
področji konkurenčnega prava, tj. varstvo pred nelojalno konkurenco in prepoved omejevanja konkurence.
V delu, ki je urejal zatiranje nelojalne konkurence, je bil zvezni
predpis v glavnem strokovno korekten. V svoji generalni klavzuli se je naslanjal v glavnem na srednjeevropsko, zlasti
nemško pravo. Generalna klavzula ima primarni pomen,
dodana ji je primeroma navedena kazuistika, sprejeto je
etično načelo, varstvo se zagotavlja s civilno tožbo in s sankcijami za gospodarski prestopek.
poročevalec

S strokovne strani je bil omenjeni zakon šibak v tistem delu, ki
sfe je nanašal na omejevanje konkurence. Tu se je deloma
naslonil na nekatere pravne predpise v ZDA, ne da bi upošteval posebnosti pravnega sistema v tej državi. Lahko rečemo,
da je oblikovanje ali zloraba monopola le ena od oblik omejevanja konkurence. Razen tega ni bil jasno razmejen od drugih
prepovedanih dejanj, zlasti od špekulacije.

špekulacijo (postopek zaradi gospodarskega prestopka), pa
za omejevanje konkurence po vzoru razvitih držav vzpostavlja
poseben organ - Urad za varstvo konkurence.

Zakon o trgovini iz razumljivih razlogov ni mogel pokazati
svoje (ne)učinkovitosti. Njegov predhodnik na tem področju,
tj. ZNKMS, je bil v praksi učinkovit le ob sorazmerno normalnem delovanju trga. V tem času so sodišča obravnavala nekaj
dejanj nelojalne konkurence bodisi kot gospodarske prestopke bodisi v pravdnem postopku. Zakon pa praktično ni
imel pomembnega vpliva v svojem drugem delu, tj. glede
omejevanja konkurence. Zlasti z režimom samoupravnih sporazumov je bil praktično razveljavljen, še posebej pa s sporazumi med podjetji v fazni povezavi, med proizvodnimi in
trgovinskimi podjetji in pri oblikovanju cen.

1.1. Predlagatelj se ni odločil za to, da bi bilo vse tržno pravo
zajeto v enem samem predpisu. Zato je ta snov vključena
v različne zakone, zlasti pa v zakon o trgovini, v zakon o varstvu potrošnikov, v zakon o cenah itd. Mednje sodi tudi
predlagani zakon o varstvu konkurence.

Iz tega je razvidno, da je bilo največ slabosti v konkurenčni
zakonodaji prav pri omejevanju konkurence. Tudi če odmislimo vplive samoupravne zakonodaje in prakse, so bile za ta
del značilne neustrezna sistematika dejanj omejevanja konku^
renče, mnoge nejasnosti in pravne praznine.
2. Namen zakona
Zakon o varstvu konkurence ne more sam po sebi vzpostaviti
»normalnega« trga. Njegov obstoj je odvisen od številnih
gospodarskopolitičnih dejavnikov. Vendar pa ob sorazmerno
normalnem trgu zakon o varstvu konkurence lahko prispeva
k utrjevanju reda na trgu. Zakon želi doseči zlasti tele namene:
a) Omogočiti in vzdrževati želi učinkovito konkurenco na trgu
med podjetji zlasti s cenami, kakovostjo, obliko, uporabno
vrednostjo proizvodov in storitev, z ugodnimi plačilnimi, prodajnimi, jamstvenimi in podobnimi pogoji. Zato je zakon
naperjen proti tistim dejanjem, ki zaželeno konkurenco deformirajo na nepošten, nelojalen način ali pa konkurenco omejujejo ali izključujejo. Lahko predvidevamo, da se bo z uveljavljeni svobodnega trga in ob ostrejši konkurenci mnogo bolj
izostrila pozornost udeležencev do kršitve lojalnosti ali omejevanja konkurence. Na kratko rečeno: zakon želi predvsem
krepiti tržno disciplino na tisti ravni, ki so jo sprejele gospodarsko razvite države.
Ne glede na to da se doslej zlasti t.i. protimonopolno pravo
v praksi skoraj ni uporabljalo, pa je pravna stroka ugotavljala
nekatere neustrezne rešitve, pravne praznine in nelogičnosti.
Zato želi predlagani zakon tudi s te strani zagotoviti višjo
strokovno kakovost urejanja. S tem se bo zelo verjetno povečala tudi učinkovitost zakona, ki bo jasneje opredelil dejanja,
ki deformirajo ali preprečujejo konkurenco.
b) Zaradi pravkar navedenega namena želi predlagani zakon
oblikovati pravo na tem področju tako, da bo to skladno
z ureditvijo v modernih zakonih, zlasti evropskih držav. Poleg
strokovne dognanosti je to nujno tudi zaradi delovanja tujih
podjetij v Sloveniji. Končno bi ustrezno oblikovani pravni
režim konkurence doma lahko obvaroval naša podjetja pri
njihovem nastopanju v tujini.
c) Čeprav je zakon namenjen varstvu konkurence, torej udeležencem na podjetniški strani, pa želi tudi z varstvom konkurence prispevati k varstvu potrošnikov. Ta težnja se najbolj
neposredno izraža pri prepovedi nelojalne konkurence tako
pri določanju sestavin splošne določbe kot tudi pri upoštevanju tipičnih primerov. Varstvo potrošnikov pa se kaže tudi
v prepovedi dejanj ob nenormalnih gospodarskih razmerah
s prepovedjo nedopustne špekulacije, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
d) Končno želi zakon bolj kot doslej naložiti državnim organom večjo skrb za neovirano konkurenco. Medtem ko ohranja
dosedanji sistem za nelojalno konkurenco (tožba v pravdnem
postopku, postopek zaradi gospodarskega prestopka) in za
poročevalec

III. NAČELA IN PREDLOGI ZA NOVO ZAKONSKO UREDITEV
1. Načelna izhodišča

1.2. Tako kot drugi predpisi o urejanju trga temelji tudi predlagani zakon na načelu svobodnega vstopa na trg in svobodnega ravnanja na njem. Ta svoboda je omejena le v skladu
z ustavo in zakonom iz utemeljenih razlogov, npr.: zaradi
varstva življenja in zdravja ljudi, zaradi varstva življenjskega
okolja, zaradi izjemno pomembnih gospodarskopolitičnih razlogov.
1.3. Nekatere omejitve pa so po svoji naravi sistemske v tem
smislu, da zagotavljajo čim bolj svobodno in neovirano delovanje trga kot ekonomske in pravne institucije. Da bi trg
deloval čim bolj svobodno in neovirano, je udeležencem tržnih razmerij prepovedano ravnanje, ki bi svobodo na trgu
omejevalo ali ki bi deformiralo tržne zakonitosti. Govorimo
lahko o tržni disciplini. Kot se vidi že iz ugotovitve po 1.1.,
zajema tudi zakon o varstvu konkurence le del tržne discipline.
1.4. Pravna ureditev trga je eno od najpomembnejših področij, ki se presojajo ob mednarodnih poslovnih stikih. Zato je
razumljivo, da je že stoletje trajajoči razvoj sam po sebi
pripeljal do dokajšnje usklajenosti konkurenčnega prava, zlasti med evropskimi državami, pa tudi med njimi in ZDA.
Posebno pomembna je ugotovitev, da se po obsegu sicer
skromen, vendar vsebinsko pomemben del pogodbe o EGS
nanaša na prepoved omejevanja konkurence in da so organi
te skupnosti na tem področju zelo aktivni
Povezovanje Republike Slovenije z zahodnoevropskimi državami terja tudi določeno skladnost konkurenčnih pravnih
norm. Predlog zakona je bil izdelan po proučitvi konkurenčnega prava nekaterih »vodilnih« držav na tem področju (ZDA,
ZR Nemčija, Velika Britanija, Francija), pa še posebej konkurenčnega prava EGS (rimska pogodba, mnoge direktive in
pojasnila, sodbe evropskega sodišča, individualne in kolektivne izjeme itd.).
Vendar ne gre zanemariti dejstva, da so vse navedene države
in še posebej EGS neprimerno večji gospodarski prostori. Za
nelojalno konkurenco to dejstvo ni posebej pomembno. Problemi omejevanja konkurence pa se v teh razsežnostih kažejo
nekoliko drugače kot v Republiki Sloveniji. To ne velja le za
nekatera količinska merila (npr. za določitev tržno prevladujočega položaja), ampak tudi ob definiciji nekaterih dejanj.
Naslonitev na tuje, zlasti evropske predpise se kaže v več
pogledih. Predvsem predlog sprejema v Evropi (in deloma
tudi v dosedanjem jugoslovanskem pravu) uveljavljene kategorije konkurenčnega prava. To temelji na razločevanju dveh
velikih področij, namreč prava o prepovedi nelojalne konkurence (konkurenca obstaja, vendar je nastopanje v konkurenci nepošteno, nelojalno) in prava, ki prepoveduje omejevanje konkurence. Pri zadnjem pravnem področju je predlog
zajel najpomembnejše oblike omejevanja po pravnodogmatskih merilih, uveljaviljenih v Zahodni Evropi. V skladu s tem so
v predlogu oblikovane tudi definicije posameznih nedopustnih dejanj na enem ali drugem področju.
2. Zakonodajnotehnični način
2.1. Predlagatelj se je odločil, da se dejanja, ki jih zakon
prepoveduje, določijo s splošnimi, abstraktno izraženimi
znaki, ki so skupni vsem dejanjem določene vrste. Gre za
uporabo tako imenovanih splošnih določb. To metodo upo27

rabljajo številne tuje zakonodaje, v konkurenčnem pravu celo
ZDA, katere pravni sistem na splošno ni naklonjen splošnim
določbam. Vendar uporaba takih določb sama po sebi ne bo
povzročala težav, ker je žo dosedanja jugoslovanska zakonodaja uporabila enako zakonodajnotehnično metodo. Da bi
bila splošna določba, razumljivejša, dodaja predlog ob teh
določbah tudi primeroma navedena in v praksi pogostejša
dejanja. Vendar ima splošna določba primerni pomen: tudi pri
primeroma navedenih dejanjih morajo biti dani vsi znaki
splošne določbe; če ima dejanje vse te znake, gre za kršitev,
ne glede na to ali je dejanje navedeno med primeri.
2.2. Predlog se žal kljub pripombam nekaterih strokovnjakov
ni mogel izogniti nekaterim splošnim standardom, ki nimajo
točno in količinsko določene vsebine, npr.: občutneje prizadeta konkurenca, neznatne posledice, neobičajne ugodnosti,
neobičajne omejitve, dejanja, ki jih podjetje ne bi moglo
storiti, ko bi konkurenca obstajala, itd. Zakonodaja, ki s splošnimi določbami prepoveduje nekatera ravnanja, se težko
izogne takim označbam. To se kaže tudi v tuji zakonodaji,
celo v zakonodaji ZRN, ki je znana po svoji dognanosti.
Večina navedenih nedoločnih izrazov, ki jih predlog uporablja, je v ustreznih definicijah uporabljena v pravu zahodnoevropskih držav in v aktih EGS. Opozoriti je treba na pogosto
izraženo mnenje v tuji literaturi, da bi zamenjava teh izrazov in
preveč toga določitev lahko ovirali sodno in upravno prakso.
Končno je mogoče ugotoviti, da tovrstni izrazi že v sedanji
sodni praksi niso povzročali težav; sodišča ali upravni organi
so ob vsakem primeru posebej določali vsebino standarda
oziroma izraza, pojma.
3. Sistematika zakona in njegove najpomembnejše kategorije
3.1. Namen zakona je določiti nedopustna dejanja v konkurenci n zagotoviti ustrezno varstvo pred njimi.
3.2. Zakon se uporablja za vse kolektivne in fizične osebe, ki
opravljajo gospodarsko dejavnost na trgu. Predlog namenoma opušča podrobnejšo definicijo »podjetja«, pa tudi
»gospodarske dejavnosti na trgu«; tretji odstavek 2. člena je
treba razumeti le kot pojasnilo. Zato bi bil zakon uporaben
tudi npr. za nekatere t.i. družbene dejavnosti, če bi se te
opravljale po tržnih načelih in poseben zakon ne bi določal
drugače.
3.3. Predlog sprejema tri skupine nedopustnih dejanj:
- dejanja, ki omejujejo konkurenco (II. in V. poglavje);
- dejanja nelojalne konkurence (III. poglavje) in
- dejanja nedopustne špekulacije (IV; poglavje).
Glede na tradicijo srednjeevropskega in jugoslovanskega
prava ni pomislekov zoper prvi dve skupini dejanj; pomisleki
v zvezi z nedopustno špekulacijo se obravnavajo posebej.
3.4. Dejanja, ki omejujejo konkurenco
3.4.1. V nasprotju z dosedanjim jugoslovanskim pravom, ki je
temeljilo na »monopolu« (monopolni sporazumi, težnja
k ustvaritvi monopolnega sporazuma, zloraba monopolnega
položaja), je predlog sprejel kot osrednjo pojmovno kategorijo »omejevanje konkurence«. Monopolni položaj je le eden
od položajev, v katerih je konkurenca omejena. Prav tako je
v nasprotju z doslej veljavno ureditvijo predlog izdelal mnogo
pestrejšo lestvico dejanj, ki omejujejo konkurenco. Treba pa
je omeniti, da se odločbe o omejevanju konkurence nanašajo
le na samostojna podjetja oziroma na razmerja med takimi
podjetji. Zato se npr. sklep organa koncema ne šteje kot
omejevanje konkurence, čeprav omejuje poslovanje podjetij,
ki sodijo v koncem.
3.4.1.1. Predlog se je odločil za to, da sporazume o omejitvi
konkurence označi kot »kartelne sporazume«. Ta izraz se
uporablja v nemškem pravu, uporabljalo pa ga je tudi predvojno jugoslovansko pravo (Uredba o kartelih, 1934). Vsebinsko pa je za tovrstne sporazume bistveno, da omejujejo konkurenco udeležencev sporazuma med seboj. S sporazumi so
izenačeni tudi sklepi združenj podjetij (kar dosedanja zakonodaja ni upoštevala) in t.i. usklajeno ravnanje. Zadnje se ne
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definira posebej, gre pa za kategorijo, ki je identična tistim
v tujih zakonodajah (npr. abgestimmtes Verhalten po nemškem GWB, concerted practices po pogodbi EGS, les actions
concertees po francoskem zakonu o svobodi cen in konkurence).
Praksa v tujini je pokazala, da bi bilo pretirano prepovedati
kakršno koli omejevanje konkurence; nekatere omejitve so
utemeljene. Pravnotehnično so izjeme lahko dovoljene z uporabo nekega splošnega pravila o razumnosti omejitev (npr.
rule of reason) ali pa z navajanjem dovoljenih vrst omejitev ali
pa s kombinacijo obeh možnosti, kar uporablja tudi ta
predlog.
Predlog izvzema od splošne prepovedi omejevanja več kategorij:
- primere, ki jih šteje kot manj nevarne (1. odstavek 4. člena),
- uvozne in izvozne kartele (5. člen),
- »pozitivne« primere omejitev (6. člen).
Medtem ko sta 4. in 5. člen povzeta po nemškem zakonu, je 6.
člen identičen 3. odstavku 85. člena pogodbe o EGS. Ta
določba se je v praksi izkazala kot zelo utemeljena.
3.4.1.2. Druga skupina omejitev so tako imenovane vertikalne
omejitve (ali panožne omejitve). Njihovo bistvo je, da omejujejo udeležence sporazuma, sklepa ali ravnanja v njihovem
poslovanju s tretjimi osebami, ne pa predvsem udeležencev
med seboj, kot je to pri omejitvah po 3. členu. Tudi pri tej
kategoriji sta uporabljeni dve izjemi; neka oblika rule of
reason v tretjem odstavku in analogna uporaba izjem po 3.
odstavku 85. člena pogodbe EGS.
3.4.1.3. Predlog izhaja iz prepričanja, da je monopolni položaj
le ena od oblik prevladujočega položaja na trgu. Za opredelitev tega položaja uporablja predlog nekaj kakovostnih meril
(drugi odstavek 9. člena) in dve količinski merili: delež nakupa
ali prodaje in vrednost letnega prometa.
3.4.1.4. Eden najtežjih problemov je omejevanje konkurence,
ki izhaja iz združevanja podjetij. Predlog - tudi v skladu
z rešitvami v tujih pravnih sistemih - vključuje v ta okvir le
oblike t.i. statusnega povezovanja, t.j. takega povezovanja, pri
katerem se spremeni pravni položaj dosedanjih podjetij; vtem
smislu navaja tudi nekaj primerov statusnega združevanja.
3.5. Dejanja nelojalne konkurence
Prepoved dejanj nelojalne konkurence bistveno ne odstopa
od tradicionalne ureditve v predvojnem in povojnem jugoslovanskem pravu, ki je glede tega temeljilo na tradiciji in rešitvah nemškega in avstrijskega prava.
Predlog sprejema v bistvu nespremenjeno splošno določbo.
Med primeroma navedenimi dejanji pa navaja še nekatera
nova (npr. primerjalno reklamo z izkoriščanjem ugleda drugega podjetja, diskriminacijsko reklamo s sklicevanjem na
nacionalno, politično, rasno, versko ali drugačno pripadnost).
3.6. Dejanja nedovoljene špekulacije
3.6.1. Že v dosedanjih razpravah je bilo izraženo veliko pomislekov o tem, ali je treba posebej določati špekulacijo kot
obliko kršitve tržne discipline. Večina primerov, ki jih je zakon
navajal kot špekulacijo, se v urejenih tržnih razmerah ne bi
mogla zgoditi. Npr. podjetje ne bi zadrževalo blaga, če bi se
potrošniki lahko oskrbeli z blagom pri drugem podjetju. Do
dejanj, ki se navajajo kot špekulacija, pa bi lahko prišlo ob
izkoriščanju prevladujočega položaja na trgu, kar pa je
posebna oblika omejevanja konkurence.
3.6.2. Predlog računa s tem, da razmere na trgu še nekaj časa
ne bodo urejene in da bo zlasti v lokalnih razmerah lahko
prišlo do tovrstnega ogrožanja, zlasti takega, s katerim so ali
bi lahko bili ogroženi potrošniki.
3.7. Omejevanje konkurence z oblastnimi dejanji in akti
Družbenopolitične skupnosti, njihovi organi in organizacije,
poročevalec

ki opravljajo javna pooblastila, ne sodijo med subjekte, ki bi
bili tako kot podjetja udeleženi v tržnih razmerjih; zato zanje
ne veljajo splošne določbe o omejevanju konkurence. Ni pa
sporno, da je svobodno nastopanje na trgu eno od ustavnih
načel in da to načelo zavezuje tudi javnopravne subjekte. Zato
zakon ureja obe možnosti poseganja teh subjektov v konkurenco:
- prepovedane oblike omejevanja nastopanja podjetij na trgu
(1. člen) in
- omejevanje zaradi utemeljenih razlogov (17. člen).
4. Varstvo konkurence in prostega nastopanja na trgu
4.1. Varstvo konkurence in prostega nastopanja na trgu se
v širšem smislu zagotavlja z nadzorom pristojnih organov in
s sistemom pravnih sredstev, ki so na voljo prizadetim subjektom. Nadzor opravljajo zlasti organi tržne inšpekcije. Glede
pravnih sredstev in sankcij pa predlog dopušča premoženjsko, upravno in kazenskopravno varstvo.
4.2. Glede nelojalne konkurence, nedopustne špekulacije in
omejevanja z oblastnimi akti in dejanji se pojavljajo posebni
problemi glede pristojnih organov. Zakonodaja in praksa tujih
držav z razvitim konkurenčnim pravom kažeta, da je eden od
pogojev za učinkovit boj proti omejevanju konkurence specializiran protikartelni organ. V ZRN je to na zvezni ravni Bundeskartellamt, v ZDA prav tako na zvezni ravni Federal Trade
Commission, v Franciji v neki meri Commission de la concurrence. Vsi ti organi so posebne vrste upravni organi in imajo

zelo učinkovite pristojnosti. Njihove naloge opravljajo visoko
usposobljeni strokovnjaki - ekonomisti, pravniki itd.
4.3. Predlog zakona meni, da bi bili cilji zakona doseženi tudi
s tem, da se vzpostavi nov specializiran upravni organ za
vastvo konkurence, tj. urad za varstvo konkurence.
Razlog za ustanovitev takega organa je strokovna zahtevnost
nalog v zvezi z omejevanjem konkurence. Na tem področju je
urad udeležen tudi v konkretnih zadevah in izdaja upravne
odločbe. Varstvo pred nelojalno konkurenco je prepuščeno
pobudi prizadetih podjetij, združenj, potrošniških organizacij
in potrošnikov. Urad na tem področju le na splošno obravnava prakso.
Predlog zakona zagotavlja uradu sorazmerno močan položaj.
Njegove odločbe v upravnem postopku so dokončne. Vendar
kljub temu predlog zagotavlja še sodno varstvo pred Vrhovnim sodiščem Slovenije, ki odloča dokončno.
IV. FINANČNE POSLEDICE NOVE UREDITVE
Zaradi zagotovitve dela pomeni predlog zakona tudi novo
obremenitev proračuna Republike Slovenije omenjenega
urada vendar bi bila pri tem mogoča postopnost. V začetku bi
lahko urad posloval samo ob sodelovanju samih članov, nato
pa postopoma z zaposlovanjem strokovnih sodelavcev.
Seveda pa se po obsegu dela urad ne bo mogel primerjati
z državnimi organi v tujih državah.

OSNUTEK ZAKONA o varstvu konkurence
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Prepovedana so dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo
konkurenco na trgu ali nasprotujejo dobrim poslovnim običajem pri nastopanju na trgu ali pomenijo nedovoljeno špekulacijo.
2. člen
Ta zakon velja za podjetja in druge organizacije, ki opravljajo
gospodarsko dejavnost na trgu ne glede na njihovo pravno—organizacijsko obliko in lastninsko pripadnost, in za fizične
osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost na
trgu (v nadaljnjem besedilu: podjetja).
Določbe tega zakona se uporabljajo za vse dejavnosti, ki se
opravljajo na trgu. Razen za nakup in prodajo blaga se uporabljajo zlasti za proizvajalne, prevozne, turistične, gradbene
in kakršne koli druge storitve, za bančne, finančne in zavarovalne posle, pa tudi za posle javnih podjetij, če njihovo ravnanje ni določeno z zakonom ali aktom pristojnega državnega
organa.
Ta zakon se uporablja tudi za podjetja, ki imajo svoj sedež
oziroma prebivališče zunaj Republike Slovenije, če njihova
dejanja učinkujejo na ozemlju Republike Slovenije.
II. OMEJEVANJE KONKURENCE
3. člen
Kartelni sporazumi so prepovedani in nimajo pravnega
učinka.
Kot kartelni sporazumi se štejejo sporazumi, ki jih med seboj
sklepajo podjetja ali združenja podjetij o pogojih poslovanja
na trgu in imajo za cilj ali za posledico omejitev konkurence
med udeleženci sporazuma pri prometu blaga ali pri opravljanju storitev.
poročevalec

Prvi odstavek tega člena velja tudi za sklepe, ki jih sprejemajo
združenja podjetij, in za usklajeno ravnanje podjetij, če imajo
ti sklepi ali to ravnanje enake določujoče znake kot sporazumi
po drugem odstavku tega člena.
Kot sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja po drugem in
tretjem odstavku tega člena so mišljeni zlasti tisti:
- s katerimi si udeleženci razdelijo trg;
- s katerimi udeleženci določijo cene blaga ali storitev, ki jih
ponujajo ali kupujejo ali določijo višino posameznih sestavin
cene blaga ali storitve;
- s katerimi se eden ali več udeležencev obveže omejiti obseg
proizvodnje, prodaje ali nakupa blaga ali opravljanja ali naročanja storitev ali
- s katerimi se omejujejo raziskovalna, razvojna ali inovativna
dejavnost udeleženca ali uporaba dosežkov take dejavnosti.
4. člen
Za kartelne sporazume po 3. členu tega zakona se ne štejejo
sporazumi, s katerimi se udeleženci dogovorijo:
- o enotnih poslovnih pogojih pri nakupu ali prodaji blaga ali
storitev v prometu s tretjimi osebami, če ti sporazumi ne
določajo cen ali njihovih sestavin;
- o enotni uporabi tehničnih norm, standardov in tipov;
- o specializaciji pri proizvodnji ali pri opravljanju storitev;
- o skupnem opravljanju raziskovalnega, razvojnega ali inovativnega dela in o uporabi dosežkov tega dela za potrebe
njihove registrirane dejavnosti ali
- o skupnem opravljanju nekaterih pomožnih del za potrebe
registrirane dejavnosti (npr. prevoza, skladiščenja, servisa).
Sporazumi iz prvega odstavka tega člena so dopustni le, če
opazneje ne omejujejo ali ne morejo omejevati konkurence.
5. člen
Podjetja, ki uvažajo blago iz tujine ali uporabljajo storitve tujih
podjetij, in podjetja, ki izvažajo blago v tujino ali opravljajo
storitve tujim podjetjem, se lahko dogovorijo o pogojih nastopanja nasproti tujim podjetjem, če to ne nasprotuje medna29

rodnim obveznostim, ki jih je prevzela Republika Slovenija, ali
če take dogovore dopušča tudi država, v kateri ima sedež tuje
podjetje, če k takemu dogovoru lahko pristopi katero koli
izvozno ali uvozno ali storitveno podjetje, ki ima sedež
v Republiki Sloveniji, in če tak dogovor ne omejuje ali ne more
omejevati konkurence v Republiki Sloveniji.
6. člen
Tretji člen tega zakona ne velja za sporazume, sklepe in
usklajena ravnanja, če prispevajo k izboljšanju proizvodnje ali
distribucije blaga ali k tehničnemu in gospodarskemu
napredku in ki pri tem zagotavljajo potrošnikom pravičen
delež doseženih koristi, vendar pa:
- ne nalagajo podjetjem omejitev, ki niso nujne, da bi se
dosegli navedeni cilji, in
- ne omogočajo podjetjem, da bi izključila konkurenco glede
pomembnega dela proizvodnje, na katero se nanašajo.
7. člen
Sporazume iz 4., 5. in 6. člena tega zakona morajo udeleženci
takoj po sklenitvi priglasiti uradu za varstvo konkurence.
8. člen
Sporazumi med podjetji, sklepi združenj podjetij in usklajena
ravnanja so prepovedani, če katerega od udeležencev omejujejo pri določanju pogojev poslovanja na trgu s tretjimi osebami.
Kot sporazumi, sklepi in ravnanja po prvem odstavku tega
člena se štejejo zlasti tisti:
- ki določajo cene ali sestavine cen, po katerih mora en ali
več udeležencev prodajati blago ali storitve ali kupovati blago
ali storitve pri tretjih osebah;
- s katerimi je enemu ali več udeležencem prepovedano
kupovati blago ali storitve ali prodajati blago ali storitve vsem
ali nekaterim tretjim osebam;
- s katerimi je kateremu od udeležencev omejeno svobodno
razpolaganje z blagom, ki mu ga je prodal drugi udeleženec,
ali
- s katerimi se prejemniku licence kakšne pravice intelektualne lastnine omejuje svoboda pri nabavi surovin ali sestavnih
delov ali pri prodaji proizvodov.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena pa so dopustne
tiste omejitve v poslovanju s tretjimi osebami, ki so nujne za
ohranitev na zakonu utemeljenih pravic drugega udeleženca
(npr. omejitve svobodnega nastopanja agenta, distributerja,
prejemnika franšizinga, prejemnika licence kakšne pravice
intelektualne lastnine, prodajalca podjetja), vendar le v tistem
obsegu, ki je nujen za ohranitev pravic.
9. člen
Prepovedana je zloraba prevladujočega položaja podjetja na
trgu.
S prevladujočim položajem podjetja na trgu je mišljen položaj, ko podjetje nima konkurentov ali ima na trgu le nepomembno konkurenco ali ima v primerjavi s konkurenti
občutno boljši položaj glede na tržni delež, možnosti za
financiranje, možnosti za nakup in prodajo ali glede na dejstva, ki druga podjetja ovirajo pri vstopu na trg.
Šteje se, da ima podjetje prevladujoč položaj na trgu, če je
njegov delež prodaje ali nakupa blaga ali storitve v Republiki
Sloveniji večji kot 40 odstotkov.
Dve ali več podjetij ima prevladujoč položaj na trgu, če med
njimi ni pomembnejše konkurence, če je njihov skupni delež
prodaje ali nakupa blaga na območju Republike Slovenije
večji od 60 odstotkov.
10. člen
Kot zloraba prevladujočega položaja podjetja na trgu so
mišljena dejanja, ki povzročajo škodo drugim podjetjem ali
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potrošnikom in katerih podjetje ne bi moglo storiti, ko bi
obstajala konkurenca.
Kot zloraba prevladujočega položaja podjetja na trgu so
mišljeni zlasti:
- prodaja blaga ali storitev po nesorazmerno visokih cenah
ali kupovanje blaga ali storitev po nesorazmerno nizkih
cenah;
- zahteva podjetja, da mu njegovi kupci, naročniki, prodajalci
ali izvajalci zagotovijo neobičajne plačilne ali drugačne ugodnosti;
- zahteva podjetja, da kupci blaga ali naročniki storitev poleg
naročenega blaga ali naročene storitve kupijo tudi blago ali
storitve, ki jih sicer ne bi kupili, ali smiselno enaka zahteva
glede prodaje blaga ali opravljanja storitve;
- zavrnitev prodaje blaga ali opravljanja storitve, čeprav
kupec oziroma naročnik ponudi ustrezno ceno in druge pogoje;
- dejanja, s katerimi podjetje ali združenje podjetij brez
utemeljenega razloga in v nasprotju z dobrimi poslovnimi
običaji ustvarja med kupci ali prodajalci blaga razlike pri
poslovnih pogojih (diskriminacija);
- dejanja, s katerimi se sili kakšno podjetje, da sprejme
kakšen dovoljen ali nedovoljen sporazum ali se včlani v združenje, in dejanja, ki prizadenejo ali utegnejo prizadeti škodo
podjetju, ki ni hotelo sprejeti sporazuma ali se včlaniti v združenje;
- dejanja, s katerimi se kakšnemu drugemu podjetju
pomembno zmanjšuje možnost za nakup ali prodajo blaga,
zlasti bojkot podjetja;
- neutemeljena odklonitev ponudbe drugega podjetja, ki bi
se želelo včlaniti v gospodarsko ali strokovno združenje, če
odklonitev prizadene ali bi utegnila zmanjšati konkurenco ali
poslabšati položaj podjetja, ki se poteguje za včlanitev v združenje.
11. člen
Podjetja, ki se nameravajo združiti (nakup ali prodaja
podjetja, združitev, povezanost obvladujočega in odvisnega
podjetja itd.), so dolžna o svojem namenu obvestiti urad za
varstvo konkurence, če bi nameravana združitev imela za
posledico, da bi združena podjetja obvladovala več kot 60
odstotkov tržnega deleža določenega proizvoda ali storitve
v Republiki Sloveniji.
Urad za varstvo konkurence izda odločbo o prepovedi združitve, če ugotovi, da bi bila z združitvijo močno omejena konkurenca in bi obstajala nevarnost zlorabe prevladujočega položaja podjetja na trgu.
III. NELOJALNA KONKURENCA
12. člen
Nelojalna konkurenca je prepovedana.
Nelojalna konkurenca je dejanje podjetja pri nastopanju na
trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in š katerim
se povzroči ali utegne povzročiti škoda drugemu podjetju ali
potrošnikom.
Kot dejanja nelojalne konkurence po drugem odstavku tega
člena se štejejo zlasti:
- reklamiranje, oglašanje ali ponujanje blaga ali storitev
z navajanjem podatkov ali uporabo izrazov, ki ustvarjajo ali
utegnejo ustvariti zmedo na trgu ali z zlorabo nepoučenosti
ali lahkovernosti potrošnikov;
- reklamiranje, oglašanje ali ponujanje blaga z navajanjem
podatkov ali uporabo izrazov, s katerimi se izkorišča ugled
drugega podjetja, njegovih proizvodov ali storitev;
- reklamiranje, oglašanje ali ponujanje blaga ali omalovaževanje drugega podjetja s sklicevanjem na narodnostno,
rasno, politično ali versko pripadnost;
- dajanje podatkov o drugem podjetju, če ti podatki škodijo
ali utegnejo škoditi ugledu in poslovanju drugega podjetja;
- prodaja blaga z označbami ali podatki, ki ustvarjajo ali
utegnejo ustvariti zmedo glede izvora, načina proizvodnje,
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količine, kakovosti ali drugih lastnosti blaga;
- prikrivanje napak blaga ali kakšno drugačno zavajanje
potrošnikov;
- dejanja, usmerjena v prekinitev poslovnega odnosa med
drugimi podjetji ali k preprečevanju ali oteževanju takih odnosov;
- neupravičeno neizpolnjevanje ali razdiranje pogodbe
s kakšnim podjetjem, da bi se sklenila enaka ali podobna
pogodba z drugim podjetjem;
- oglaševanje navidezne razprodaje ali navideznega znižanja
cen in podobna dejanja, ki zavajajo potrošnike glede cen;
- neupravičena uporaba imena, firme, znamke ali kakšne
druge oznake drugega podjetja ne glede na to, ali je drugo
podjetje dalo soglasje, če se s tem ustvari ali utegne ustvariti
zmeda na trgu;
- dajanje ali obljubljanje daril, premoženjske ali drugačne
koristi drugemu podjetju, njegovemu delavcu ali osebi, ki dela
za drugo podjetje, da bi se darovalcu omogočila ugodnost
v škodo kakšnega podjetja ali potrošnikov;
- nepooblaščena uporaba storitev trgovskega potnika, trgovskega predstavnika ali zastopnika drugega podjetja;
- pridobivanje kupcev blaga ali uporaba storitev z dajanjem
ali obljubljanjem nagrad ali kakšne druge premoženjske koristi ali ugodnosti, ki po vrednosti občutneje presega običajne
reklamne nagrade;
- protipravno pridobivanje poslovne tajnosti drugega
podjetja ali neupravičeno izkoriščanje zaupane poslovne tajnosti drugega podjetja.
IV. NEDOVOLJENA ŠPEKULACIJA
13. člen
Nedovoljena špekulacija je izkoriščanje nerednega stanja na
trgu zaradi pridobivanja neupravičene premoženjske koristi,
če tako ravnanje povzroči ali utegne povzročiti motnje na trgu
ali pri preskrbi ali neupravičeno povečanje cen.
Kot neredno stanje na trgu se štejejo zlasti pomanjkanje
določenega blaga, neredna oskrba z blagom, omejitve pri
uvozu, hitro spreminjanje cen, občutna inflacija, pa tudi razmere, ki nastanejo z oblastnimi ukrepi po 15. členu teqa
zakona.
Nedopustna špekulacija po prvem odstavku tega člena so
zlasti:
- prikrivanje blaga, Omejevanje ali ustavitev prodaje blaga ter
druga dejanja, s katerimi se povzročajo motnje na trgu;
- vezanje nakupa ene vrste blaga z nakupom druge vrste ali
drugačno z vidika kupca nepotrebno povezovanje nakupa ali
prodaje blaga;
- prodaja blaga na način in pod pogoji, s katerimi se kupcem
opazneje otežuje ali onemogoča nakup blaga;
- sklepanje fiktivnih pogodb o nakupu ali prodaji blaga ali
o drugih trgovskih poslih;
- nedoločitev roka dobave blaga ali dobava blaga po poteku
pogodbenega roka po višji ceni od tiste, ki je veljala na dan
s pogodbo dogovorjene dobave;
- pogojevanje prodaje blaga z vnaprejšnjim plačilom celotne
ali delne kupnine, ne da bi prodajalec priznal ali obračunal
obresti, kakršne priznava banka za vezane vloge nad tri mesece;
- vsa druga dejanja, ki vsebujejo znake iz prvega odstavka
tega člena.
V. DUMPINŠKI IN SUBVENCIONIRAN UVOZ
14. člen
Prepovedan je uvoz blaga in prodaja tega blaga po ceni, ki je
nižja kot normalna cena (dumpinški uvoz).
Ali je cena normalna, se ugotavlja zlasti s primerjavo cen tega
blaga v deželi, kjer je bilo blago proizvedeno ali od koder je
bilo izvoženo.
Prepovedan je uvoz blaga in prodaja tega blaga po ceni, ki je
nižja od normalne zaradi pomoči države, kjer je bilo blago
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proizvedeno ali od koder je bilo izvoženo, če je zaradi take
cene prizadeta konkurenca v prometu tovrstnega blaga
v Republiki Sloveniji (subvencionirani uvoz).
15. člen
Če pride do dumpinškega ali subvencioniranega uvoza po 14.
členu tega zakona, lahko urad za varstvo konkurence določi,
da se poleg siceršnjih dajatev pri uvozu oziroma prodaji blaga
plača še dodatni znesek, s katerim se odpravi neupravičena
prednost pri prodaji tega blaga.
VI. OMEJEVANJE TRGA Z OBLASTNIMI AKTI IN DEJANJI
16. člen
Družbenopolitične skupnosti in njihovi organi ter organizacije, ki opravljajo javna pooblastila, ne smejo omejevati prostega nastopanja podjetij na trgu.
Z omejevanjem prostega nastopanja podjetij na trgu v smislu
prvega odstavka tega člena so mišljeni splošni in posamični
akti in dejanja, s katerimi se v nasprotju z ustavo in zakonom
omejujejo svobodna menjava blaga, svoboden vstop na trg in
svobodno nastopanje na trgu ali se kako drugače preprečuje
konkurenca.
Kot akti in dejanja iz drugega odstavka tega člena se štejejo
zlasti akti in dejanja;
- s katerimi se podjetju onemogoča opravljanje dejavnosti na
kakšnem območju ali glede kakšne vrste dejavnosti, čeprav
podjetje izpolnjuje z zakonom določene pogoje;
- s katerimi se neupravičeno zavlačuje postopek za izdajo
dovoljenja za opravljanje dejavnosti ali kakšnega drugačnega
dovoljenja, pomembnega za nastopanje podjetja na trgu;
- s katerim se posredno ali neposredno ustvarja diskriminacija med podjetji glede na to, ali imajo svoj sedež na območju
družbenopolitične skupnosti ali zunaj tega območja;
- s katerimi se prepoveduje promet blaga zunaj območja
družbenopolitične skupnosti.
17. člen
Ne glede na 16. člen tega zakona sme republiški izvršni svet
predpisati omejitve na trgu v naslednjih primerih;
1) če nastanejo ali utegnejo nastati zaradi naravne nesreče,
epidemij, izrednih razmer in podobnih razlogov občutne motnje na trgu, pri preskrbi prebivalstva ali motnje na drugih
področjih, ki ogrožajo varno in zdravo življenje prebivalcev;2)
če nastanejo ali utegnejo nastati občutne motnje na trgu
zaradi pomanjkanja dobrin, nujno potrebnih za proizvodnjo,
predelavo ali življenje prebivalcev;
3) če je treba zagotoviti potrebe po proizvodih, surovinah in
reprodukcijskem materialu, ki imajo poseben ali strateški
pomen za obrambo Republike Slovenije;
4) če se opravlja uvoz ali izvoz blaga tako, da povzroča
občutne motnje na domačem trgu ali ogroža oskrbljenost
domačega trga ali povzroči ali utegne povzročiti občutno
škodo proizvodnji ali prometu tega blaga v Republiki Sloveniji.
18. člen
V primerih, naštetih v 17. členu tega zakona, sme republiški
izvršni svet predpisati omejitve trga le, če motenj ni mogoče
odpraviti ali če potreb ni mogoče zadovoljiti z blagovnimi
rezervami, z uvozom ali z ukrepi tekoče gospodarske politike.
19. člen
Kot omejitve na trgu na temelju 18. člena tega zakona sme
republiški izvršni svet predpisati:
1) prepoved prometa z določenim blagom, tudi prepoved
njegovega izvoza ali uvoza, omejitev prometa s posameznim
blagom glede količine ali kakovosti, določitev posebnih pogojev za promet s posameznim blagom ali vrstami blaga;
2) obveznosti določenih podjetij, da morajo dati v promet
določene količine ali vrste blaga in da ga morajo dati na
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razpolago ali dobaviti določenim porabnikom ali porabnikom
po določenem vrstnem redu;
3) obveznost določenih podjetij, da si morajo ustvariti rezerve
in v njih hraniti določene količine in vrste blaga.

Urad je dolžan v enem mesecu od izdaje odločbe po drugem
odstavku tega člena pri pristojnem višjem sodišču v pravdnem postopku zahtevati razveljavitev sporazuma ali sklepa,
prepoved ravnanja ali združitve podjetij.

Republiški izvršni svet je dolžan omejitev razveljaviti takoj, ko
prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila omejitev predpisana
ali ko je mogoče stanje popraviti z drugačnimi ukrepi.

24. člen

Smiselno enake prepovedi ali obveznosti se lahko predpišejo
tudi za storitve.
20. člen
Če republiški izvršni svet ugotovi, da je bila z omejitvijo
prizadeta škoda podjetju ali več podjetjem, mora sprejeti
ukrepe ali pa predlagati Skupščini Republike Slovenije
ukrepe za omilitev škode.
VII. VARSTVO KONKURENCE
21. člen

Premoženjskopravno varstvo zoper dejanja nelojalne konkurence se uveljavlja s tožbo v pravdnem postopku.
Tožbo iz prvega odstavka tega člena lahko vložijo prizadeta
podjetja, podjetniške zbornice in druge oblike združevanja
podjetij. Ce so z dejanji prizadeti potrošniki, lahko vložijo
tožbo tudi posamezniki potrošniki ali organizacije potrošnikov.
25. člen
Organi tržne inšpekcije v skladu s svojimi pooblastili nadzirajo izvajanje določb tega zakona in izrekajo ukrepe v skladu
z zakonom.

Pri uradu je strokovni svet, ki ga sestavljajo predstavniki
podjetniških zbornic in drugih podjetniških organizacij, predstavniki potrošniških organizacij ter ugledni pravni in gospodarski strokovnjaki.

Organ tržne inšpekcije mora v skladu s svojimi pooblastili
zlasti:
- obvestiti urad o sporazumih, sklepih in dejanjih, za katera
meni, da omejujejo konkurenco (3. do 11. člen);
- na lastno pobudo ali na predlog tožeče stranke začasno
prepovedati dejanja, za katera je vložena tožba zaradi nelojalne konkurence ali ovadba zaradi tega dejanja (12. člen);
- začasno prepovedati dejanja, za katera meni, da so nedovoljena špekulacija (13. člen);
- vložiti ovadbo pristojnemu javnemu tožilcu za začetek
postopka zaradi dejanj, ki so po tem zakonu gospodarski
prestopek;
- opozoriti družbenopolitično skupnost, njen organ ali organizacijo, ki opravlja javna pooblastila, če meni, da njihovi akti
ali dejanja omejujejo prosto nastopanje na trgu (16. člen);
- predlagati javnemu tožilcu, da začne upravni spor po tretjem odstavku 26. člena;
- uporabiti druge ukrepe v skladu z zakonom.

Število članov in sestavo strokovnega sveta določi Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije.

26. člen

Strokovni svet obravnava splošna vprašanja v zvezi z varstvom konkurence in daje direktorju urada mnenja in predloge.
23. člen

Varstvo zoper akte in dejanja po 16. členu tega zakona se
zagotavlja v upravnem sporu pred Vrhovnim sodiščem Slovenije, če zoper posamezne akte ali dejanja ni zagotovljeno
drugačno sodno varstvo.

Z zakonom določene naloge pri varstvu konkurence opravlja
Urad za varstvo konkurence (v nadaljevanju: urad).
Urad vodi direktor, ki ga imenuje republiški izvršni svet za štiri
leta in je po poteku tega časa lahko ponovno imenovan.
Direktor izdaja akte, za katere je pristojen urad.
Če ni drugače določeno, veljajo za postopek pri uradu
določbe o upravnem postopku.
22. člen

Urad opravlja naloge, določene s tem zakonom, zlasti pa:
- na svojo pobudo ali na zahtevo zainteresiranega podjetja
vodi postopek, s katerim se ugotavlja obstoj kartelnih sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj, prepovedanih po 3.
členu;
- sprejema in obravnava priglasitve sporazumov po 4., 5. in 6.
členu;
- na zahtevo prizadetih podjetij ugotavlja obstoj sporazumov
ali sklepov po 8. členu;
- na svojo pobudo ali na zahtevo zainteresiranega podjetja
ugotavlja prevladujoči položaj podjetja in zlorabe tega položaja po 9. in 10. členu;
- sprejema obvestila o združitvi podjetij po 11. členu;
- spremlja podatke o strukturi in delovanju trga in s svojimi
ugotovitvami seznanja pristojne organe Republike Slovenije;
- obravnava splošna vprašanja o upoštevanju pravil lojalne
konkurence na trgu in o pojavih nedopustne špekulacije;
- predlaga sprejetje pravil o konkurenci, zbirk dobrih poslovnih običajev in posebnih uzanc.

Postopek po prvem odstavku tega člena lahko začnejo prizadeto podjetje, združenje podjetij, gospodarska zbornica ali
družbenopolitična skupnost, na območju katere ima prizadeto podjetje sedež.
Če je z akti ali dejanji po 16. členu tega zakona občutno
omejeno nastopanje podjetij na trgu, lahko postopek po
prvem odstavku tega člena začne tudi republiški javni tožilec.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
27. člen

Če urad ugotovi, da sporazumi, sklepi, ravnanja ali sklepi
o združitvi podjetij nasprotujejo temu zakonu, izda odločbo,
s katero zadrži uresničevanje sporazumov ali sklepov ali
začasno prepove ravnanje ali združitev podjetij.

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek podjetje iz 2. člena:
- če sklene kartelni sporazum, če sprejme sklep ali če je
udeleženo pri usklajenem ravnanju (3. člen);
- če stori dejanje, s katerim se kdo od udeležencev omejuje
pri določanju pogojev poslovanja na trgu s tretjimi osebami
(8. člen);
— če zlorabi prevladujoči položaj na trgu (9. in 10. člen);
- če stori dejanje nelojalne konkurence (12. člen);
— če stori dejanje nedovoljene špekulacije (13. člen);
— če ne upošteva ukrepov omejitve prometa (19. člen).

Urad lahko na predlog zainteresiranega podjetja ali združenja
podjetij izda odločbo, s katero ugotovi, da se določene vrste
omejitev, ki izhajajo iz sporazumov, sklepov ali ravnanj
v skladu s 6. členom, ne štejejo kot prepovedane.

Z denarno kaznijo od 25.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek odgovorna oseba, ki stori dejanje iz
prvega odstavka tega člena.

32

poročevalec

r

28. člen
Zasebnik, ki stori dejanje iz 25. člena tega zakona, se kaznuje
za prekršek z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev.
29. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznujejo za
gospodarski prestopek podjetja, ki ne obvestijo urada
o nameravani združitvi v primeru iz 11. člena.
Z denarno kaznijo od 15.000 do 40.000 tolarjev se kaznujejo
za gospodarski prestopek odgovorne osebe za dejanje iz
prvega odstavka tega člena.
30. člen
Z denarno kaznijo od 25.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za

gospodarski prestopek odgovorna oseba družbenopolitične
skupnosti, njenega organa ali organizacije, ki opravlja javna
pooblastila, če stori dejanje ali izda akt, s katerim se omejuje
prosto nastopanje podjetij na trgu (16. člen).
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati 21., 22.,
23., 24., 26., 27., 28., 29., 30., 31. in 32. člen zakona o trgovini
(Uradni list SFRJ, št. 46/90) in zakon o ukrepih omejevanja
trga in prostega prometa blaga in storitev pomembnih za vso
državo (Uradni list SFRJ, št. 28/75, 54/86 in 73/90).
32. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
sklepe in usklajena ravnanja, če prispevajo k izboljšanju proNamen zakona je določiti nedopustna dejanja v konkurenci in
izvodnje ali distribucije blaga ali h tehničnemu in gospodarzagotoviti ustrezno varstvo pred takimi dejanji.
skemu napredku in pri tem zagotavljajo potrošnikom pravičen
delež doseženih koristi. Za dopustne kartele določa zakon
Zakon v 1. členu načelno določa dejanja, ki so prepovedana.
dolžnost priglasitve Uradu za varstvo konkurence.
Zakon šteje za prepovedana dejanja tista, ki v nasprotju
z zakonom omejujejo konkurenco na trgu ali ki nasprotujejo
V 8. členu zakon določa t.i. vertikalno omejitev, s katero so
dobrim poslovnim običajem pri nastopanju na trgu in dejanja,
udeleženci omejeni pri določanju pogojev poslovanja na trgu
ki pomenijo nedovoljeno špekulacijo. S tem členom je
nasproti tretjim osebam. Tudi tu se uporablja primarna in
v bistvu določena tudi sistematika in vsebina zakona.
abstraktno oblikovana generalna klavzula, kateri so dodani
primeri, pogosti v praksi.
V 2. členu -zakon opredeljuje svojo veljavnost iz dveh vidikov,
iz subjektivnega (personalnega) in objektivnega (glede na
Zakon definira prevladujoč pložaj na trgu (9. člen) kot tisti
veljavnost). Po prvem kriteriju velja ta zakon za podjetja in
položaj, ko podjetje nima konkurentov ali ima na trgu le
druge organizacije, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na
nepomembno konkurenco ali ima v primerjavi s konkurenti
trgu ne glede na njihovo pravno organizacijsko obliko in
lastnino in za zasebnike, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.
občutno boljši položaj glede na tržni delež, možnosti financiranja, možnosti prodaje ali glede na dejstva, ki druga podjetja
Po drugem kriteriju se določbe tega zakona uporabljajo za
ovirajo pri vstopu na trg. Prevladujoč pložaj se definira
vse dejavnosti, ki se opravljajo na trgu. Ravno v tem je
z različnimi znaki. Delež prodaje oziroma nakupa v Republiki
bistvena razlika med veljavnostjo in uporabnostjo zakona
Sloveniji (40 %) je le domneva, ki ne izključuje naštetih znao varstvu konkurence in zakonom o trgovini, katerega
kov. Ne gre pa za prevladujoči položaj, če je podjetje manjše
določbe o preprečevanju monopolnega delovanja, nelojalni
ali srednje, pri čemer se velikost podjetja ugotavlja z višino
konkurenci, špekulaciji in omejevanju trga sedaj veljajo v naši
letnega prometa.
republiki. Te določbe zakona o trgovini veljajo namreč samo
za trgovce oziroma se nanašajo na razmerja povezana z nakuSam prevladujoč položai ne trgu ni prepovedan (10. člen),
pom in prodajo blaga, medtem ko se za presojanje vseh
drugih dejavnosti, ki se opravljajo na trgu (npr. prevozne,
prepovedane so le zlorabe tega položaja. Zloraba prevladujočega položaja je definirana z generalno klavzulo v 1. odstavku
turistične, bančne storitve idr.), določbe zakona o trgovini ne
tega člena. Zakon se ni mogel niti se ni hotel izogniti nekatemorejo uporabljati.
rim nedoločenim izrazom kot. npr. »ko bi obstojala konkuKartelni sporazum je definiran (3. člen) z generalno klavzulo,
renca«, »nesorazmerno visoke cene«, »nesorazmerno nizke
cene«, »neobičajne ugodnosti« itd. Državni organi (upravni in
ki vsebuje splošne, kumulativno in taksativno navedene
sodni) bodo ob konkretnih primerih določali, kakšna je yseznake. Zaradi lažjega razumevanja so navedeni nekateri
bina teh terminov.
v praksi pogostejši primeri. S kartelnimi sporazumi so izenačeni sklepi združenj podjetij in usklajeno ravnanje. Zakon
Združevanje podjetij je svobodno (11. člen). Združevanje je
sprejema prepovedno načelo in ne t. i. načelo zlorabe. Vsi
kartelni sporazumi so prepovedani, razen če so z nadaljnjimi
dopustno tudi tedaj, če bi podjetje v bodoče obvladovalo tudi
več kot 60 % tržnega deleža in bi letni promet presegal
določbami izrecno izvzeti. Kot kartelni sporazumi se štejejo
sporazumi, ki jih med seboj sklepajo podjetja ali združenja
z zakonom določeno mejo. Ti dve dejstvi ustvarjata le obveznost, da podjetja obvestijo državni organ o nameravani zdrupodjetij o pogojih poslovanja na trgu in imajo za cilj ali za
žitvi.
posledico omejitev konkurence med udeleženci sporazuma
pri prometu blaga ali pri opravljanju storitev. V 4. členu so
opredeljeni sporazumi, ki se ne štejejo za kartelne sporaOb predpostavkah tega člena pa se lahko združevanje tudi
prepove, če bi z združitvijo bila »močno omejena konkuzume. Gre za sporazume, katerih vpliv na trg je sorazmerno
renca« ali bi obstajala nevarnost zlorabe prevladujočega pomajhen in so zato izvzeti iz prepovedi karteliranja. Če pa bi šlo
ložaja.
vendarle za opaznejšo omejitev, so tudi ti sporazumi prepovedani.
Zakon v 12. členu vsebuje tradicionalno, z generalno klavzulo
izraženo, definicijo nelojalne konkurence. Tipične oblike
Izvozni in uvozni karteli so dovoljeni le ob pogojih, ki so
dejanj nelojalne konkurence so navedene v 2. odstavku.
določeni v 6. členu (mednarodne obveznosti, reciprociteta).
Obenem pa se preprečuje omejevalni vpliv znotraj Slovenije
Predlagatelj meni, da je umestno in potrebno ohraniti nedoter ne vpliva na konkurenco v Republiki Sloveniji.
voljeno špekulacijo (13. člen) kot obliko kršitve tržne discipline. Vendar je v zakonu jasneje kot doslej poudarjeno, da
V pogodbi o EGS so se pokazale za močno koristne skupingre za dejanja ob »nerednem« stanju na trgu. Pravno tehske in individualne izjeme od splošne prepovedi karteliranja
nično je špekulacija definirana enako kot druge kršitve, to je
(3. odstavek 85. člena pogodbe EGS). Ta določba pogodbe je
s primarno generalno klavzulo in dodatnimi primeri.
povzeta v 6. členu. Tako prepoved ne velja za sporazume,
poročevalec
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Zakon prepoveduje dumpinški in subvencioniran uvoz in pri
tem sprejema v svetu že uveljavljena merila oziroma značilnosti teh dejanj (14. člen in 4. točka 17. člena). Tipična sankcija
je plačilo izravnalnega zneska, ki naj izenači konkurenčne
možnosti (15. člen).
V 16. členu zakon določa, da družbenopolitične skupnosti in
njihovi organi ter organizacije, ki opravljajo javna pooblastila,
ne smejo omejevati prostega nastopanja podjetij na trgu. Ker
družbenopolitične skupnosti in njihovi organi niso subjekt
razmerij na trgu, je treba s posebno določbo prepovedati taka
oblastna dejanja, ki omejujejo prosto nastopanje podjetij na
trgu.
V določenih okoliščinah, ki so navedene v 17. členu, pa so
oblastne omejitve prostega poslovanja na trgu nujne. Tako
sme Izvršni svet predpisati omejitve:
- če nastanejo ali utegnejo nastati zaradi naravne nesreče,
epidemij, izrednih razmer, občutne motnje na trgu, v preskrbi
prebivalstva ali motnje na drugih področjih, katere ogrožajo
varno in zdravo življenje;
- če nastanejo ali utegnejo nastati občutne motnje na trgu
zaradi pomanjkanja dobrin, ki so nujno potrebne za proizvodnjo, predelavo ali za življenje prebivalcev;
- če je treba zagotoviti potrebe po proizvodih in surovinah, ki
imajo poseben ali strateški pomen za obrambo naše republike.
V 18. členu zakon usmerja republiško vlado najprej k drugim
intervencijskim ukrepom. Omejitve pridejo v poštev le kot
subsidiaren ukrep.

Razlog za ustanovitev takega organa je strokovna zahtevnost
nalog v zvezi z varstvom konkurence. Na tem področju je urad
udeležen tudi v konkretnih zadevah in izdaja upravne
odločbe. Varstvo pred nelojalno konkurenco je prepuščeno
pobudi prizadetih podjetij, združenj, potrošniških organizacij
in potrošnikov. Urad na tem področju le na splošno obravnava prakso.
Urad na svojo pobudo ali na zahtevo zainteresiranega
podjetja vodi postopek, s katerim se ugotavlja obstoj kartelnih
sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj, ki so prepovedani
po 3. členu; sprejema in obravnava priglasitve sporazumov po
4., 5. in 6. členu; na zahtevo prizadetih podjetij ugotavlja
obstoj sporazumov ali sklepov po 8. členu: na svojo pobudo
ali na zahtevo zainteresiranega podjetja ugotavlja prevladujoči položaj podjetja in zlorabe tega položaja po 9. in 10.
členu; sprejema obvestila o združitvi podjetij po 11. členu;
spremlja podatke o strukturi in delovanju trga in s svojimi
ugotovitvami seznanja pristojne organe Republike Slovenije;
obravnava splošna vprašanja o upoštevanju pravil lojalne
konkurence na trgu in o pojavih nedopustne špekulacije;
predlaga sprejetje pravil o konkurenci, zbirk dobrih poslovnih
običajev in posebnih uzanc.
Pri uradu se kot posvetovalni organ ustanovi strokovni svet, ki
ga sestavljajo predstavniki podjetniških zbornic, predstavniki
potrošniških organizacij ter ugledni pravni in gospodarski
strokovnjaki.

Izvršni svet sme kot ukrepe omejitve na trgu določiti prepoved
prometa z določenim blagom, obveznosti podjetij, da morajo
dati v promet določene količine ali vrste vlaga, in obveznost
določenih podjetij, da si morajo ustvariti rezerve z določenimi
izdelki (19. člen).

Varstvo konkurence in prosto nastopanje na trgu se v širšem
smislu zagotavlja z nadzorom pristojnih organov in s sistemom pravnih sredstev, ki so na voljo prizadetim subjektom.
Nadzor opravljajo zlasti organi tržne inšpekcije. Glede pravnih sredstev in sankcij pa predlog zakona dopušča premoženjsko (24. člen), upravno (25. in 26. člen) in kazenskopravno
varstvo (27., 28., 29. in 30. člen).

Predlog zakona meni, da bi bili cilji zakona v največji meri
doseženi tudi s tem, da se vzpostavi nov specializiran upravni
organ za varstvo konkurence, tj. urad za varstvo konkurence
(19. člen).

zakonom je treba zaradi nove ureditve varstva konkurence,
izključiti veljavnost nekaterih določb zveznega zakona o trgovini, ki je doslej urejal to področje in celoten zakon o ukrepih
omejevanje trgov in prostega prometa blaga in storitev.

Predlog za izdajo zakona o TRAJNEM PRENEHANJU IZKORIŠČANJA
URANOVE RUDE IN PREPREČEVANJU POSLEDIC RUDARJENJA
V RUDNIKU URANA ŽIROVSKI VRH z osnutkom zakona - ESA 504
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 136. seji
28/11-1991 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O TRAJNEM PRENEHANJU IZKORIŠČANJA URANOVE RUDE IN PREPREČEVANJU POSLEDIC RUDARJENJA V RUDNIKU URANA
ŽIROVSKI VRH Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, drugega odstavka 265., 266. in 267. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga
Skupščini Republike Slovenije, da hkrati obravnava in
sprejme predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona, ker

je potrebno čimpreje začeti aktivnosti za načrtovanje in
izvajanje trajnega zapiranja rudnika skupaj s trajnim zavarovanjem okolja in objektov pred posledicami njegovega
izkoriščanja.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- dr. Miha TOMŠIČ, član Izvršnega sveta in minister za
energetiko,
- Matko POHAR, namestnik ministra za energetiko.

Predlog za izdajo zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja
uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku
urana Žirovski vrh z osnutkom zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter
Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor
za splošno gospodarske zadeve kot matično delovno telo.

34

poročevalec

j

j

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in
preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za izdajo zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja
v Rudniku urana Žirovski vrh je v 1. podtočki 1. točke LXVII.
amandmaja k ustavi Republike Slovenije, po kateri republika
z zakonom ureja razmerja, ki so skupnega pomena za delovne
ljudi in občane na področju urejanja prostora, pogojev in
načina rabe ter razpolaganja in izkoriščanja prostora ter zemljišč in stvari v splošni rabi.
Ustavni amandma XIV k ustavi Republike Slovenije določa v 3.
in 5. točki, da družbenopolitična skupnost lahko ustanovi
podjetje, če je opravljanje dejavnosti tega podjetja nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov, ter da se pri
opravljanju teh dejavnosti zagotavlja posebni družbeni interes, z določitvijo pogojev in načina opravljanja te dejavnosti,
s soodločanjem ustanoviteljev in organov družbenopolitične
skupnosti ter uveljavljanjem nadzora.
V 3. točki XCIX. amandmaja k ustavi Republike Slovenije je
. določeno, da preoblikovanje družbene lastnine v javno in
[ druge oblike lastnine ter omejitve lastnine ureja zakon.
' II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
I Rudnik urana Žirovski vrh je bil ustanovljen s sklepom o usta!' novitvi delovne organizacije v ustanavljanju, ki ga je sprejela
Skupščina Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije 11.5.1976, kot organizacija združenega dela
f v ustanavljanju. Po takrat veljavnem zakonu o konstituiranju
organizacij združenega dela in njihovem vpisu v sodni register je bil pri registrskem sodišču v Ljubljani opravljen vpis
akta o ustanovitvi Rudnika urana Žirovski vrh v ustanavljanju.
Kasneje so s spremembami in dopolnitvami dopolnjevali vpis
glede sedeža firme in osebe, pooblaščene za zastopanje.
Ustanovitev Rudnika urana Žirovska vrh še do danes ni bila
vpisana v sodni register.
Skupščina R Slovenije je ob obravnavi poročila Izvršnega
sveta Skupščine R Slovenije o stanju na področju reševanja
problematike onesnaževanja okolja skupaj s temeljnimi cilji in
programskimi usmeritvami političnega in družbenega programa SZDL Slovenije na področju ekologije, energije in
varčevanja na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora dne 24.6.1987 in 20.7.1987 na
predlog komisije Skupščine RS za varstvo človekovega okolja
sprejala stališča in sklepe, v katerih je bila opredeljena tudi
naloga za ponovno preveritev smotrnosti in ekoloških vidikov
izkoriščanja uranove rude v Rudniku urana Žirovski vrh.
Skupščina R Slovenije je v skladu z navedenimi stališči in
sklepi 20. aprila 1988 sprejela odlok o ustanovitvi, nalogah in
sestavi delegatov vseh zborov Skupščine R Slovenije za pripravo poročila o vplivu izkoriščanja Rudnika urana Žirovski
vrh na okolje. Priprava poročila je glede na zahtevnost ekološkega, ekonomskega, zlasti pa zdravstvenega vidika, vsebine
in zagotavljanja celovitosti predstavitve problemov, terjala
daljše časovno obdobje od enega leta, kot je bilo to določeno
v odloku.
Skupina delegatov, imenovana na podlagi odloka Skupščine
R Slovenije, je že pripravila dve predstavitvi svojih izsledkov
; ter o tem objavila poročili. Končne odločitve o usodi Rudnika
urana Žirovski vrh skupina delegatov še ni podala, ker še niso
bile izvršene vse analize.
Na podlagi 25. člena zakona o določitvi nalog, ki jih od
1.1.1990 začasno opravljajo organi samoupravnih interesnih
skupnosti, in o ustanovitvi določenih republiških upravnih
organov (Uradni list SRS, št. 42/89) prevzemajo sredstva,
pravice in obveznosti samupravnih interesnih skupnosti
ustrezne družbenopolitične skuponosti. To pomeni, da so se
pravice in obveznosti Posebne samoupravne interesne skupporočevalec

nosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo R Slovenije
v zvezi z Rudnikom urana Žirovski vrh prenesle na Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije.
Izvršni svet Republike Slovenije ugotavlja, da je bila odločitev
o izgradnji Rudnika urana Žirovski vrh tesno povezana z odločitvijo o izgradnji jedrske elektrarne v Krškem in zamislijo
o obvladovanju celotnega ciklusa jedrskega goriva v Jugoslaviji. Prevladovalo je mnenje, da je potrebno zagotoviti
domačo surovino za gorivo v Nuklearni elektrarni Krško.
Skupščina samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo Slovenije je 22.3.1978 sprejela investicijski program Rudnika urana Žirovski vrh in s tem je bila dana
dokončna odločitev o pričetku izgradnje Rudnika urana
Žirovski vrh.
Cilji ustanovitve delovne organizacije Rudnik urana Žirovski
vrh so bili, da se z izgradnjo in eksploatacijo rudnika urana
zagotovi proizvodnja uranovega oksida v koncentratu kot
surovine za gorivne elemente za potrebe oskrbe z gorivom
Nuklearne elektrarne Krško, kakor tudi za potrebe drugih
nuklearnih elektrarn, ki naj bi jih gradile v Republiki Sloveniji
oz. Jugoslaviji. Kljub visoko planiranim stroškom proizvodnje
uranovega koncentrata (101 USD/lb) je bilo takratno stališče,
da se RUŽV izgradi, predvsem zaradi zanesljivostioskrbe in
zaradi strateške pomembnosti te surovine.
Vse do pričetka obratovanja RUŽV je prevladovalo stališče, da
je vključevanje Republike Hrvatske potrebno povezovati
z drugimi odprtimi vprašanji med obema republikama, vsekakor pa zagotoviti, da bi hrvaška stran v primeru vključitve
v RUŽV med drugim plačevala tudi rento. Zaradi takega stališča, zlasti pa po odstopu Republike Slovenije od podpisanega sporazuma z Republiko Hrvatsko v zvezi z izgradnjo
druge nuklearne elektrarne v Prevlaki, je postal dialog med
Elektrogospodarstvom Slovenije in Zajednico elektroprivrednih organizacij Hrvatske močno otežkočen. Zajednica elektroprivrednih organizacija Hrvatske ni bila in še vedno ni pripravljena plačevati polne proizvodne cene urana iz Rudnika urana
Žirovski vrh. Zanje bi bila najvišja sprejemljiva cena 17 USD/
Ib.
Dosedanji obseg proizvodnje uranove rude in koncentrata
po letih:
leto
ruda (t) koncentrat U308 (t)
52.190
34.4
1985
65.800
75,0
1986
1987
110.000
87,8
107.355
91.5
1988
122.900
101,0
1989
81.000
57,0
1990
Proizvodni stroški za uranov koncentrat po letih:
leto

skupni stroški
za proizvodnjo
3.0
5.1
11,4
31,4
184,0
256,0

1985
1986
1987
1988
1989
1990

Cena koncentrata:
leto RUŽV
1986
1987
1988
1989
1990

40
56
56
56
56

USD
USD
USD
USD
USD

prihodki

v mio din
raziskave

2,9
3,7
5,3
25,2
217,0
86,0

0,1
2,7
6,1
9.6
8.7

svetovna cena cena na prostem trgu
(dolgoročne pogodbe)
25,86 31,00 USD 16,75 - 17,75 USD
25,48 32,50 USD 16,80 17,90 USD
22,52 - 31,82 USD 16,45 - 12,40 USD
32,00 35,00 USD 11,40 - 9,40 USD
9,50 - 10,40 USD

Rudnik urana Žirovski vrh je predvidel proizvodne stroške za
koncentrat na ravni 56 USD/lb od leta 1991 dalje, ko bi
dosegel polno proizvodnjo 120 ton koncentrata letno. Ta nivo
proizvodnje pa predstavlja le 75 % optimalnega nivoja pri 160
ton proizvodnje rumene pogače letno.
V tem času pa se je cena uranovega koncentrata na svetovnem trgu spustila pri dolgoročnih pogodbah na 25 do 30 USD/
Ib, na prostem trgu pa celo na 10 USD/lb.
V takih pogojih obratovanja Rudnik urana Žirovski vrh ne
zagotavlja prodaje uranovega koncentrata edinemu kupcu
Nuklearni elektrarni Krško, zato je Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije 18.10.1990 sprejel sklep o začasnem prenehanju izkoriščanja in raziskovanja uranove rude v Rudniku
urana Žirovski vrh v ustanavljanju do sprejema končne odločitve, do katere naj bi vodila študija, naročena pri Inštitutu za
ekonomska raziskovanja. Ukrepi, ki so bili določeni v sklepu
so v celoti izpolnjeni.
Študija alternativne možnosti za nadaljnji razvoj Rudnika
urana Žirovski vrh, ki je bila izdelana januarja 1991, je pokazala, da obratovanje rudnika niti s podjetniškega niti narodnogospodarskega vidika ni več upravičenoter da je optimalna
rešitev trajno prenehanje izkoriščanja in raziskovanja uranove
rudev rudniku urana Žirovski vrh. Ob tem pa bi bilo potrebno
v obstoječih objektih uvesti tržno uspešne nadomestne dejavnosti, v katerih bi bilo mogoče uporabiti obstoječo opremo in
zaposliti čimvečje število delavcev.
Skupina poslancev Franci Feltrin, Aleksandra Pretnar in
Zoran Thaler je novembra 1990 poslala Skupščini Republike
Slovenije predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o prenehanju raziskovanja in izkoriščanja uranove rude v Rudniku
urana Žirovski vrh, preprečevanju posledic rudarjenja in
o zagotavljanju sredstev za zapiranje in sanacijo. Predlog za
izdajo zakona z osnutkom je decembra 1990 obravnavala
komisija za varstvo okolja in naravne dediščine Skupščine
Republike Slovenije in ga sprejela kot pobudo. Predlog
poslancev je bil podlaga za pripravo tega predloga za izdajo
zakona in osnutka zakona.
III. CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA
Dejavnost rudnika urana Žirovski vrh - v ustanavljanju je že
zakon o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81
in 29/86) opredeljeval kot dejavnost posebnega družbenega
pomena. Zaradi narave dejavnosti, ki jo opravlja, je potrebno
na območju rudnika, na katerem se izvaja izkoriščanje ali
raziskovanje uranove rude, tudi v času, ko se rudnik zapira,
izvesti ustrezna zavarovanja, da se izključi kakršnakoli nevarnost za zdravje ali življenje ljudi, upoštevajoč tudi določitve
zakona o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75), določila
zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih
varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Uradni list
SFRJ, št. 62/84) in določila zakona o izvajanju varstva prrd
ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 28/80). Aktivnosti, ki so
potrebne za trajno prenehanje izkoriščanja uranove rude in
njeno nadaljnje raziskovanje, morajo biti deležne posebnega
državnega nadzora. Sredstva za izvajanje tega zakona se
bodo zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije, saj je
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije kot pravni naslednik Posebne samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo Slovenije titular vseh ustanoviteljskih pravic v Rudniku urana Žirovski vrh v ustanavljanju.
Ta zakon določa, da se Rudnik urana Žirovski vrh v ustanavljanju preoblikuje v javno podjetje. Preko javnega podjetja se
bo zagotovil širši družbeni vpliv na opravljanje njegovih dejavnosti tako po obsegu kot po dinamiki ter na uporabo sredstev
republiškega proračuna, potrebnih za ta namen.
Zakon določa, da se bo trajno prenehanje izkoriščanja in
raziskovanja uranove rude v rudniku urana Žirovski vrh izvajalo po programu, ki ga bo sprejel Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije. Se pred izvajanjem programa pa bo
potrebno izvesti začasno zavarovanje objektov pred nevarnostjo za zdravje ljudi in rešiti problem delavcev, ki bodo
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čakali na delo ob trajnem zapiranju rudnika. Za to bo
potrebno iz republiškega proračuna zagotoviti potrebna sredstva.
Program izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove
rude v Rudniku urana Žirovski vrh mora po zakonu obsegati:
- aktivnosti za načrtovanje in izvajanje trajnega zapiranja
rudnika skupaj s trajnim zavarovanjem okolja in objektov pred
posledicami njegovega izkoriščanja;
- aktivnosti za zagotavljanje potrebnega nadzora nad zavarovanjem okolja;
- programiranje in uvedba tržno uspešnih nadomestnih
dejavnosti, s katerimi bo omogočena uporaba obstoječih
objektov in opreme ter zaposlitev čim večjega števila delavcev;
- aktivnosti za zagotovitev socialne varnosti delavcev, katerih
delo ne bo več potrebno in jih ne bo mogoče več zaposliti
v nadomestnih dejavnostih ali drugod;
- aktivnosti za zagotavljanje spremljanja zdravstvenega stanja delavcev, ki so delali na delovnih mestih, kjer se šteje
benificirana delovna doba.
Aktivnosti za izvedbo trajnega prenehanja izkoriščanja in razi+
skovanja uranove rude, vključno s trajnim zavarovanjem okolja pred posledicami izkoriščanja, se bodo izvajale na podlagi
izdelanega rudarskega projekta za izvajanje del trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude, izdelanih projektov za
izvedbo gradbenih del na jaloviščih, odlagališčih rude in
jalovine, po programu radiološkega in meteorološkega monitoringa med potekom zapiranja ter izdelane projektne dokumentacije za nadzor nad stanjem objektov in okolja po prenehanju izkoriščanja.
Na podlagi ocene v elaboratu Tehnične osnove alternativnih1
možnosti razvoja Rudnika urana Žirovski vrh bo možno izvest
vse aktivnosti za zapiranje rudnika v štirih letih s povprečno
200 delavci na leto. Vendar pa bo potrebno število delavce
v posameznih obdobjih različno, tako da bo zlasti v začetn
fazi izvajanja določeno število delavcev čakalo na delo.
Izvršni svet Republike Slovenije je 28.11.1990 ustanovil in
imenoval Strokovno komisijo za pripravo predlogov in ukre
pov ob zapiranju Rudnika urana Žirovski vrh s poudarkom na
podje.iiibK^m prestrukturiranju.
Naloga te strokovne skupine je koordinacija aktivnosti delovanja republiških upravnih organov, občin in drugih institucij
in razrešitev problemov presežnih delavcev.
Konec leta 1990 je bilo v Rudniku urana Žirovski vrh zaposlenih 443 delavcev. Zaposlitev delavcev, katerih delo v rudniku
zaradi njegovega zapiranja ne bo več potrebno, se bo reševalo z njihovo prezaposlitvijo v novih nadomestnih industrijskih dejavnostih, z dejavnostmi podjetništva, v katerih bodo
posamezni delavci realizirali lastne podjetniške ideje tef
v prostorih in z opremo rudnika v najemu opravljali storitvene
dejavnosti za potrebe prenehanja izkoriščanja uranove rude
ter s podjetniškimi dejavnostmi, v katerih bodo posamezniki
organizirali manjša podjetja in opravljali dejavnosti s pomočjo
odpravnin.
V prvi polovici leta 1991 je 210 delavcev dobilo odpravnino, 20
delavcem pa je bila dokupljena pokojninska doba, rednih
upokojitev in zaposlitev drugod pa je bilo 15. V rudniku je
sedaj zaposlenih še 198 delavcev.
Po izpolnitvi programa po tem zakonu se bo opravila redna
likvidacija javnega podjetja.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Sredstva, potrebna za izvajanje tega zakona, se bodo zagotavljala v proračunu Republike Slovenije. Ocenjeno je, da bodo
celotni stroški zapiranja rudnika znašali 1.257 mio SLT.
Sredstva, potrebna za izvajanje zakona v letu 1991, so ocenjena v višini 241,5 mio SLT. Od tega je v renominiranem
proračunu Republike Slovenije v okviru sredstev za delo Ministrstva za energetiko zagotovljenih 70,0 mio SLT za zapiranje
poročevalec

rudnika in 39,9 mio SLT za prezaposlovanje delavcev v rudniku. 39,1 mio SLT pa je zagotovljenih iz sredstev proračuna,
namenjenih za delo Ministrstva za delo. Razliko do omenjene
višine potrebnih sredstev za leto 1991 bo zagotovil rudnik
s prodajo uranovega koncentrata in s sredstvi, pridobljenimi
z opravljanjem novih dejavnosti.

v sodni register. Te spremembe ne bodo terjale dodatnih
zaposlitev delavcev in ne dodatnih finančnih sredstev.

Stroški, razdelani po aktivnostih in letih, so razvidni iz priloge.

Po zakonu Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
sprejme program izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja
uranove rude ter obravnava in sprejema letne operativne
plane in poročila o izvajanju programa, ki jih pripravijavno
podjetje.

Zakon bo zahteval glede preoblikovanja Rudnika urana Žirovski vrh v ustanavljanju v javno podjetje vpis novega podjetja

Za izvajanje zakona ne bodo potrebni izvršilni predpisi.

OSNUTEK ZAKONA o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in
preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh
1. člen
Pogoji za izkoriščanje uranove rude v Rudniku urana Žirovski
vrh v ustanavljanju ne zagotavljajo prodaje uranove rude, zato
jedrski objekt rudnik urana Žirovski vrh trajno preneha z izkoriščanjem in raziskovanjem uranove rude.
2. člen
Po tem zakonu pomeni trajno prenehanje izkoriščanja in
raziskovanja uranove rude:
- načrtovanje in izvedba začasnega zavarovanja okolja in
objektov pred nevarnostjo za zdravje ljudi, dokler se ne bo
v celoti začel izvajati program trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude,
- načrtovanje in izvedba zapiranja objektov,
- načrtovanje in izvedba trajnega zavarovanja okolja pred
posledicami izkoriščanja in dekomisija,
- zagotavljanje potrebnega nadzora nad zavarovanjem okolja, vključno z radiološkim in meteorološkim monitoringom,
- programiranje in uvedba tržno uspešnih nadomestnih
dejavnosti, s katerimi bo omogočena uporaba obstoječih
objektov in opreme ter zaposlitev čimvečjega števila delavcev,
- potrebno zagotavljanje spremljanja zdravstvenega stanja
delavcev, ki so ostali na delovnih mestih, kjer se šteje delovna
doba s povečanjem (beneficirana delovna doba),
- prenehanje geološkega raziskovanja nahajališč uranove
rude.
3. člen
Za trajno prenehanje izkoriščanja uranove rude se Rudnik
urana Žirovski vrh v ustanavljanju preoblikuje v javno podjetje.
4. člen
Firma javnega podjetja se glasi: RUDNIK ŽIROVSKI VRH,
javno podjetje za zapiranje rudnika urana, polna odgovornost, Todraž št.1, Gorenja vas.
Skrajšana firma javnega podjetja je RUDNIK ŽIROVSKI VRH,
p.o., Todraž št. 1, Gorenja vas.
Sedež javnega podjetja je v Todražu št. 1, Gorenja vas.
5. člen
Dejavnosti javnega podjetja so:
- načrtovanje in izvedba zapiranja rudnika urana,
- načrtovanje in izvedba trajnega zavarovanja okolja pred
posledicami izkoriščanja rudnika urana,
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- dejavnosti, potrebne za izvajanje aktivnosti po 2. členu tega
zakona.
6. člen
Organ upravljanja v javnem podjetju je upravni odbor.
Upravni odbor ima 5 članov, od katerih Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije imenuje 3 člane.
7. člen
V javnem podjetju se oblikuje nadzorni odbor, ki ima 3 člane,
ki jih imenuje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
Nadzorni odbor nadzira poslovanje javnega podjetja, pregleduje in objavlja letna poročila in letni obračun javnega podjetja.
8. člen
Premoženje Rudnika urana Žirovski vrh v ustanavljanju
postane z dnem uveljavitve tega zakona lastnina Republike
Slovenije in se prenese v upravljanje javnemu podjetju.
9. člen
Za uresničitev nalog iz 2. člena tega zakona Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije sprejme program izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude v rudniku urana
Žirovski vrh.
Sredstva za financiranje priprave in izvedbe programa se
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
10. člen
Za uresničitev nalog iz 9. člena tega zakona izdela javno
podjetje vsako leto do 1. septembra operativni plan aktivnosti
za izvedbo programa v naslednjem letu z oceno sredstev in do
31. marca poročilo o izvajanju program za preteklo leto.
Operativni plan in poročilo obravnava in sprejme Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije.
11. člen
Po izpolnitvi programa iz 9. člena tega zakona se opravi redna
likvidacija javnega podjetja.
12. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Zaradi narave dejavnosti, ki jo opravlja Rudnik urana Žirovski
vrh, je potrebno na območju rudnika tudi v času njegovega
zapiranja izvajati ustrezna zavarovanja, da se izključi kakršnakoli nevarnost za zdravje ali življenje ljudi.
Osnutek zakona opredeljuje vse naloge, ki so potrebne za
zapiranje rudnika, in način njihovega izvajanja, določa organizacijsko obliko in nadzor nad opravljanjem dejavnosti ter
način zagotavljanja sredstev, potrebnih za zaprtje rudnika.
Osnutek zakona določa, da se vse naloge, ki so potrebne za
trajno prenehanje izkoriščanja in raziskovanja uranove rude,
izvajajo po programu, ki ga sprejeme Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije. Program mora po zakonu vsebovati:
- aktivnosti za načrtovanje in izvedbo začasnega zavarovanja
okolja in objektov pred nevarnostjo za zdravje ljudi, dokler se
ne bo v celoti začel izvajati program trajnega prenehanja
izkoriščanja uranove rude,
- aktivnosti za načrtovanje in izvedbo zapiranja objektov,
- aktivnosti za načrtovanje in izvedbo trajnega zavarovanja
okolja pred posledicami izkoriščanja in dekomisijo,
- aktivnmosti za zagotavljanje potrebnega nadzora nad zavarovanjem okolja, vključno z radiološkim in meteorološkim
monitoringom,
- aktivnosti za programiranje in uvedbo tržno uspešnih nadomestnih dejavnosti, s katerimi bo omogočena uporaba obstoječih objektov in opreme ter zaposlitev čimvečjega števila
delavcev,
- aktivnosti za potrebno zagotavljanje spremljanja zdravstvenega stanja delavcev, ki so ostali na delovnih mestih, kjer se
šteje delovna doba s povečanjem,
- aktivnosti za prenehanje geološkega raziskovanja nahajališč uranove rude.

Organizacijska oblika Rudnika urana Žirovski vrh je podjetje
v ustanavljanju. Veljavna zakonadaja te organizacijske oblike
ne pozna več, zato osnutek zakona določa, da se za izvajanje
nalog po zakonu Rudnik urana Žirovski vrh v ustanavljanju
preoblikuje v javno podjetje. Z osnutkom zakona so določeni
tudi firma in sedež javnega podjetja ter njegove dejavnosti.
Organ upravljanja v javnem podjetju je upravni odbor, ki ima
pet članov, od katerih Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije imenuje tri člane. S soodločanjem članov, ki jih imenuje
Izvršni svet, se zagotavlja posebni družbeni interes in
potrebni državni nadzor nad opravljanjem dejavnosti javnega
podjetja.
Osnutek zakona tudi določa, da je v javnem podjetju nadzorni
odbor, v katerega vse člane imenuje Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije.
Premoženje Rudnika urana Žirovski vrh v ustanavljanju
postane z dnem uveljavitve zakona lastnina Republike Slovenije in se prenesa v upravljanje javnemu podjetju.
Vsa sredstva, potrebna za financiranje priprave in izvedbe
zapiranje rudnika po programu Izvršnega sveta, se zagotavIjajo v proračunu Republike Slovenije.
Po osnutku zakona mora javno podjetje vsako leto do 1.
septembra izdelati operativni plan aktivnosti za izvedbo programa v naslednjem letu z oceno sredstev in do 31. marca
poročilo o izvajanju programa za preteklo leto. Operativni
plan in poročilo obravnava in sprejme Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije.
Osnutek zakona določa, da se opravi redna likvidacija javnega podjetja, ko so izpolnjene vse aktivnosti po programu iz
zakona.

PROGRAM PRENEHANJA IZKORIŠČANJA URANOVE RUDE PO STALNIH CENAH NA DAN 31. 12. 1990 IN 30. 9. 1991
STROŠKI PO AKTIVNOSTIH IN LETIH ZNAŠAJO:
Stroški po stalnih cenah
31. 12. 1990 v 000 SLT
1992
1993
1991
Aktivnosti
0
5,000
0
1. Predhodna dela in raziskave
0 10,000
0
2. Izdelovanje projekta
3. Izvajanje projektiranih del
trajnega prenehanja vključno
z radiološkim in meteorološkim
5,000 145,000 170,000
nadzorom
4. Izvajanje nadzora gradbenih
0
1,000
1,000
aktivnosti
5. Izvajanje začasnega preneha35,000
0
0
nja izkoriščanja
Skupaj 1-5
40,000 161,000 171,000
Tehnično tehnološke aktivnosti
6. Analiza tržiščain konzultant0
0
4,800
ski stroški
700
1,000
400
7. Prehodna dela
8. Industrijske nadomestne de4,300
2,600
2,900
javnosti teh. dokum.
0
3,400 10,300
9. Ind. dejavnosti usposabljanje
600
0
10. Interno podjetništvo
11. Podjetništvo na osnovi od40,000
0
pravnin
SKUPAJ 6-11
52,100 15,600
3,300
Aktivnosti prestrukturiranja
SKUPAJ 1-11 £
Tehnično tehnološke aktivnosti
92,100 176,600 174,300
in aktivnosti prestrukturiranja
0
0
22,000
12. Čakanje na delo
7,000
13. Dokup pokojninske dobe
SKUPAJ 1-13
Stroški prenehanja izkoriščanja 121,100 176,600 174,300

INDEX JAN-SEPT 2.12

1994
0
0

Stroški po stalnih cenah
30. 9. 1991 v 000 SLT
1992
1993
1991
Skupaj
10,600
5,000
21,200
10,000

120,000 440,000
1,000

3,000

0

35,000

121,000 493,000

1994
0
0

Skupaj
10,600
21,200

10,600 307,400 360,400 254,400 932,800
74,200

2,120

2,120

2,120

6,360

0

0

0

74,200

84,800 341,320 362,520 256,5201,045,160
10,176
4,452

0
0

4,800
2,100

10,176
848

0
2,120

0
1,484

0
0
0

9,800
13,700
600

6,148
7,200
1,272

9,116
21,836
0

5,512
0
0

0
0
0

20,776
29,044
1,272

0

40.000

70,400

14,400

0

0

84,800

0

71,000

96,052

47,472

6,996

0 150,520

121,000 564,000 180,852 388,792 369,516 256,5201.195.680
0
0
0 46,640
0 22,000 46,640
0 14,840
840
7,000 14,000
0
121,000 593,000 241,492 389,632 369,516 256,5201.257,160

Predlog za izdajo zakona o EVIDENCAH S PODROČJA JAVNE
VARNOSTI z osnutkom zakona - ESA 506
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 137. seji
6/12-1991 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O EVIDENCAH
S PODROČJA JAVNE VARNOSTI Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, drugega odstavka 265., 266. in 267. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Republike Slovenije.
S predlaganim zakonom se na novo opredeljujejo evidence s področja javne varnosti, katerih namen je pomoč
pri odkrivanju družbeno negativnih ravnanj in njihovih
storilcev. S tem se zbiranje, obdelava, shranjevanje, posredovanje in uporabljanje osebnih podatkov s področja

javne varnosti usklajuje z zakonom o varstvu osebnih
podatkov.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Igor BAVČAR, član Izvršnega sveta in minister za notranje zadeve,
- spec. Bogomil BRVAR, namestnik ministra za notranje
zadeve,
- mag. Slavko DEBELAK, direktor Uprave za upravno
pravne zadeve.

Predlog za izdajo zakona o evidencah s področja javne varnosti z osnutkom zakona bodo obravnavali Družbenopolitični
zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajnopravna komisija. Obravnavala ga bo tudi Komisija za notranjo
politiko kot matično delovno telo.

POVZETEK
Zakon o varstvu osebnih podatkov, ki je bil sprejet leta
1990 določa, da se zbirke osebnih podatkov vzpostavijo,
vodijo in vzdržujejo na podlagi zakona ali na podlagi
pisne privolitve posameznika, na katerega se podatki
nanašajo.
V organih za notranje zadeve je varstvo osebnih podatkov urejeno na dva načina. Prvi izhaja iz principa, da se
evidence uredijo v posameznih zakonih, ki določeno
policijsko področje urejajo v celoti (državljanstvo, tujci,
potne listine, državna meja, nastanitev itd.). Po drugem
principu se s posebnim zakonom uredijo evidence javne
varnosti (operativne evidence), ki jih uporabljata milica
in kriminalistična služba pri zatiranju kriminalitete, prekrškov in drugih družbeno negativnih pojavov in niso urejene z zakonom, ki ureja to področje policijskega dela.
Položaj organov za notranje zadeve je pri poseganju
v informacijsko zasebnost posameznika specifičen; na
eni strani je interes posameznika — čimvečje omejevanje posegov, na drugi strani je interes ONZ - odkrivanje
nezakonitih ravnanj posameznikov. Uspešno odkrivanje
ni možno brez poseganja v informacijsko zasebnost
osumljenca, ki je osumljen storitve kaznivega ali drugega deviantnega ravnanja. Temeljni namen zakona je

zato v opredelitvi tistih posegov v informacijsko zasebnost, ki so za odkrivanje in preprečevanje teh dejanj
nujni. Pri tem osnutek zakona izhaja iz temeljnih načel
varstva osebnih podatkov vsebovanih v konvenciji
evropskega sveta, ki so podlaga Zakona o varstvu osebnih podatkov, zlasti pa iz specifičnih načel vsebovanih
v posebnem priporočilu komiteja ministrov Evropskega
sveta o uporabi osebnih podatkov s strani policije iz leta
1987.
S tem zakonom je tako potrebno urediti samo t.i. operativne evidence s področja javne varnosti, ki jih uporabljata služba milice in kriminalistična služba. Te evidence,
ki so nujne za odkrivanje odklonskih ravnanj, poznajo
vse sodobne policijske organizacije v svetu. Opredeljenih je osem evidenc : osumljencev kaznivih dejanj,
osumljencev prekrškov, iskanih in nadzorovanih oseb,
legitimiranih oseb, operativnih informacij, posebnih operativnih metod in sredstev, daktiloskopiranih in fotografiranih oseb in dogodkov.
Osnutek zakona izhaja iz dejstva, da je varstvo osebnih
podatkov s področja javne varnosti del sistema varstva
osebnih podatkov, ki ga ureja Zakon o varstvu osebnih
podatkov. Osnutek zakona ureja tista vprašanja, ki
v Zakonu o varstvu osebnih podatkov niso urejena in
takšno posebno ureditev dopušča.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o evidencah s področja javne varnosti
I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA
Ustavna podlaga za izdajo predlaganega zakona je v amandmajih XLIV in LXVII k Ustavi Republike Slovenije. Določeno je,
da je varstvo osebnih podatkov zajamčeno. Zbiranje, obdelovanje in namen uporabe osebnih podatkov določa zakon.
Uporaba osebnih podatkov, ki je v nasprotju z namenom
zbiranja, je prepovedana.
V sedmi podtočki prve točke amandmaja LXVII je določeno,
da Skupščina Republike Slovenije z zakonom ureja varstvo
osebnih podatkov.
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II. OCENA STANJA IN RAZLOGI, KI NAREKUJEJO IZDAJO
ZAKONA
Zahteve po varovanju informacijske zasebnosti posameznika
so novejšega datuma, naraščajo pa v skladu z razvojem informacijske tehnologije. Hitra obdelava podatkov, shranjevanje
velike količine podatkov na majhnih računalniških medijih,
hitro in enostavno prenašanje podatkov po računalniških
mrežah, vedno bolj integrirani podatkovni sistemi, njihovo
enostavno povezovanje, širokemu krogu uporabnikov
dostopna tehnologija predstavljajo obsežno področje, ki ga je
potrebno pravno urediti z namenom, da se obvaruje informa39

cijska zasebnost posameznika. Uporaba informacijskih tehnologij na številnih področjih niašega življenja odpira mnogo
vprašanj; eno je tudi vprašanje uporabe informacijske tehnologije na področju notranjih zadev. Čeprav organi za notranje
zadeve niso edini, ki pri svojem delu uporabljajo osebne
podatke, je njihov položaj specifičen. Pri njihovem delu se
postavlja vprašanje informacijske zasebnosti posameznika na
eni strani in interesi organov za notranje zadeve pri zatiranju
kriminalnih in drugih sankcioniranih dejanj na drugi strani.
Specifika dela organov za notranje zadeve zahteva, da pri
svojem z zakonom določenem delu na področju javne varnosti morajo posegati v informacijsko zasebnost posameznika,
ki je storil kaznivo ali drugo deviantno dejanje.
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/90 in
19/91) je uredil varstvo osebnih podatkov, s tem daje določil
pravice, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo nezakoniti posegi v integriteto posameznikove zasebnosti, njegovega osebnega in družinskega življenja zaradi zbiranja, obdelave, shranjevanja in posredovanja podatkov, ki se nanašajo
nanj, ter njihove uporabe. S tako vzpostavljenim varstvom
osebnih podatkov se zagotavlja posameznikovo varstvo pred
zlorabami. Ob tem je potrebno posebno poudariti temeljno
načelo — načelo zakonitega zbiranja osebnih podatkov in
vzpostavljanja ter vodenja zbirk podatkov, ki vsebujejo
osebne podatke. Navedeno načelo je v zakonu realizirano
z določbo, da se zbirke podatkov, ki vsebujejo osebne
podatke, lahko vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo samo na
podlagi zakona ali na podlagi pisne privolitve posameznika,
na katerega se podatki nanašajo.
Navedeni zakon pomeni nov standard pri zagotavljanju integritete posameznikove zasebnosti. Za organe za notranje
zadeve predstavlja zakon novo kvaliteto, saj je s tako ureditvijo njihovo delo olajšano. Zakon ne varuje samo posameznika pred subjekti, ki posegajo v njegovo (informacijsko)
zasebnost, ampak z uveljavljenim načelom zakonitosti daje
možnost organom, da z zakonom uredijo posege v posameznikovo zasebnost. Zakonska ureditev posegov pa mora temeljiti na načelu restriktivnosti, ki skupaj z že omenjenim načelom zakonitosti zagotavlja tudi dejansko informacijsko zasebnost posameznika.
Načelo restriktivnosti zagotavlja, da organi za notranje zadeve
lahko posegajo v posameznikovo sfero samo v obsegu in za
čas, ki je nujno potreben za to, da uresničijo svoje z zakonom
določene naloge pri zatiranju odklonskih pojavov.
Skladno z navedenim je bil spremenjen Zakon o notranjih
zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88 in 27/89 in Uradni list
RS. št. 19/91), ki je uredil temeljne pravice in dolžnosti organov za notranje zadeve v zvezi z varstvom osebnih podatkov.
Standardi za varstvo osebnih podatkov so vgrajeni tudi v novo
zakonodajo s področja državljanstva, tujcev, potnih listin in
nadzora državne meje. Ker je področje javne varnosti široko,
urejajo pa ga različni zakoni, je nujno, da se s posebnim
zakonom uredijo evidence javne varnosti, ki niso ureje \e
s posebnimi zakoni. Ob tem je potrebno poudariti, da še
naprej ostaja načelo, da vsak posamezen zakon ureja evidence s svojega področja.
Predlagani zakon bo moral urediti tiste evidence javne varnosti, ki po svoji vsebini služijo kot pomoč pri odkrivanju storilcev kaznivih dejanj in prekrškov ter drugem operativnem delu
(operativne evidence). Z realizacijo načel zakonitosti in
restriktivnosti pri zbiranju, shranjevanju in uporabi osebnih
podatkov bo zakon urejal tisti obseg in čas poseganja v posameznikovo sfero, ki je nujno potreben organom za notranje
zadeve za uresničitev njihovih z zakonom določenih nalog.
III. NAČELA, NA KATERIH BO TEMELJIL ZAKON O EVIDENCAH S PODROČJA JAVNE VARNOSTI
Pri pripravi osnutka zakona o evidencah s področja javne
varnosti so bila upoštevana načela, vsebovana v Konvenciji
Evropskega sveta o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo podatkov, sprejeta v letu 1981. Ta načela so
podlaga Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki je temelj za
pripravo novega zakona.
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Poleg tega so bila upoštevana tudi načela, ki so kot specifična
vsebovana v posebnem Priporočilu Komiteja ministrov Evropskega sveta o uporabi osebnih podatkov s strani policije iz
leta 1987. Priporočilo vsebuje in podrobno opredeljuje osem
načel za zbiranje, shranjevanje, uporabo in prenos oziroma
posredovanje osebnih podatkov za policijske namene. Ta
načela bi naj služila kot vodilo državam članicam pri pripravi
nacionalne zakonodaje, pa tudi pri vsakodnevni praksi policijskega dela. Načela so naslednja:
-

načelo nadzora in notifikacije,
načelo restriktivnosti zbiranja osebnih podatkov,
načelo restriktivnosti shranjevanja osebnih podatkov,
načelo restriktivne uporabe osebnih podatkov,
načelo restriktivnosti pri posredovanju osebnih podatkov,
načelo publicitete,
načelo časovne omejitve shranjevanja osebnih podatkov in
načelo zavarovanja podatkov.

Načelo nadzora in notifikacije s formalnega vidika zastavlja
pred države zahtevo po oblikovanju posebnega, neodvisnega
telesa izven policijskega sektorja. To telo naj bi zagotavljalo
spoštovanje načel, vsebovanih v priporočilu.
Drugi, vsebinski vidik načela nadzora in notifikacije se nanaša
na uvajanje informacijskih in drugih tehnologij v delo policije
ter na prijavo (notifikacijo) stalnih in ad hoc zbirk osebnih
podatkov, ki se uporabljajo za policijske namene. Načelo
notifikacije zahteva od policije, da tako trajne kot tudi
začasne zbirke podatkov prijavi nadzornemu telesu.
Načelo restriktivnosti pri zbiranju osebnih podatkov se kaže
s treh vidikov. Prvi se nanaša na obseg zbiranja podatkov.
Policija sme zbirati osebne podatke samo v obsegu, ki je
nujno potreben za zaščito pred realno nevarnostjo ali za
zatiranje določene kriminalne dejavnosti. Izjeme od te zahteve so dopustne le v primerih, ki jih določa nacionalna
zakonodaja.
Drugi vidik restriktivnosti se kaže v primeru, ko so bili podatki
o določenem posamezniku zbrani in shranjeni v zbirki brez
njegove vednosti. V takšnem primeru mora biti posameznik
seznanjen, da se podatki o njem shranjujejo v zbirki, in sicer
takoj, ko ni več predmet obravnave. To ni potrebno le v primeru, če se podatki o posamezniku izbrišejo.
Tretji vidik restriktivnosti pri zbiranju osebnih podatkov za
policijske namene se nanaša na določene kategorije podatkov, ki kažejo na posebej občutljive lastnosti posameznika.
Prepovedano mora biti zbiranje podatkov o posameznikih
samo zaradi tega, ker pripadajo določeni rasi, ker imajo
določena verska prepričanja, določene seksualne navade,
imajo politična prepričanja ali pripadajo določenim gibanjem
ali organizacijam, če te niso prepovedane z zakonom. Izjeme
od tega so dopustne samo v posameznih primerih in samo za
namen določene preiskave.
Načelo restriktivnosti pri shranjevanju osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah, ki se uporabljajo za policijske namene, se
nanaša na zanesljivost in kvaliteto podatkov. Shranjevanje
osebnih podatkov za policijske namene mora biti v kar največji meri omejeno na točne podatke in tiste, ki so nujno
potrebni policiji za izvrševanje njenih zakonitih nalog, ki so
določene v okviru nacionalne zakonodaje ali pa izvirajo iz
mednarodnih obveznosti.
Načelo restriktivnosti pri uporabi osebnih podatkov, ki se
zbirajo in uporabljajo za policijske namene, zahteva, da se
tovrstni podatki uporabljajo izključno za policijske namene.
Izjemo predstavlja le možnost njihovega posredovanja oziroma sporočanja določenim drugim uporabnikom, vendar je
tudi v takšnih primerih potrebno spoštovati določena pravila
Pravila, ki takšno posredovanje omejujejo, so vsebovana
v načelu restriktivnosti pri posredovanju osebnih podatkov, ki
se zbirajo in uporabljajo za policijske namene. V okviru tega
načela so vsebovana pravila za posamezne oblike posredovahja (glede na subjekte, ki se jim podatki posredujejo) ter
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pogoji za posredovanje, posebej pa so določena tudi pravila
za povezovanje zbirk podatkov.
Načelo restriktivnosti pri uporabi osebnih podatkov, ki so bili
zbrani za policijske namene, vsebuje tudi določena pravila in
pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri njihovem posredovanju
drugim uporabnikom. Prvi pogoj je formalna zahteva za
posredovanje podatkov. Skladno s specifičnimi določbami, ki
morajo biti glede tega vsebovane v nacionalnem zakonu ali
v mednarodnem sporazumu, mora zahteva za posredovanje
osebnih podatkov vsebovati navedbo telesa ali osebe, ki zahteva podatke, kakor tudi razlog zahteve in njen cilj.
Poseben pogoj, ki ga priporočilo določa v okviru načela
restriktivnosti pri posredovanju podatkov, zbranih za policijske namene, drugim uporabnikom, je pogoj, ki prejemnike
podatkov zavezuje k njihovi namenski uporabi. Javna telesa,
zasebni subjekti in tuji organi, ki so jim bili sporočeni podatki,
smejo le-te uporabljati izključno za namen, za katerega so
jim bili sporočeni. Gre za namen, ki je določen v zahtevi za
posredovanje podatkov. Prejemnik, ki bi hotel prejete
podatke uporabiti v kak drug namen, mora predhodno pridobiti soglasje organa (policijskega), ki mu je podatke posredoval. Edina izjema je uporaba podatkov za namen, ki je nedvomno v interesu posameznika, na katerega se nanašajo. T udi
v tem primeru je potrebno njegovo, torej posameznikovo
soglasje ali pa vsaj utemeljena domneva, da bi soglasje dal.
Soglasje ni potrebno le, če gre za uporabo podatkov z namenom, da se prepreči resna in neposredna nevarnost.
Šesto načelo, vsebovano v priporočilu, je načelo publicitete.
To načelo vsebuje zahteve glede javnosti dela policije v zvezi
z zbiranjem osebnih podatkov ter pravice, ki jih imajo posamezniki, na katere se nanašajo podatki, vsebovani v zbirkah
osebnih podatkov za policijske namene.
Pravica do vpogleda v zbirko osebnih podatkov daje posamezniku možnost vpogleda v tiste podatke, vsebovane v policijski zbirki osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Obliko in
pogoje vpogleda je potrebno določiti v nacionalnem zakonu.
Ti morajo biti takšni, da je posamezniku omogočen vpogled
v razumnem času in brez pretiranega odlašanja.
Če posameznik na podlagi vpogleda v zbirko podatkov ugotovi, da podatki, ki so vsebovani v zbirki in se nanašajo nanj,
niso točni, mu mora biti omogočeno, da zahteva popravek.
Pravica do vpogleda in pravica do popravka ali izbrisa podatkov se lahko omejita samo izjemoma in samo v obsegu, ki je
potreben za učinkovito uresničevanje z zakonom določenih
nalog policije, ali če je to potrebno zaradi varstva posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali pa varstva pravic in
svoboščin drugih.
Naslednje načelo, vsebovano v priporočilu, je načelo časovneomejitve shranjevanja osebnih podatkov. Z nacionalno zakonodajo je potrebno zagotoviti, da bo policija shranjevala
osebne podatke v svojih zbirkah le toliko časa, da se dosežejo
nameni, zaradi katerih so bili zbrani in shranjeni.
Pravila, ki določajo čas shranjevanja različnih kategorij
podatkov in obdobja njihovega rednega preverjanja, mora
policija določiti skladno s splošnimi pravili, vsebovanimi
v nacionalni zakonodaji.
Zadnje, osmo načelo, vsebovano v priporočilu, je načelo
zavarovanja osebnih podatkov, vsebovanih v policijskih zbirkah. Gre za načelo, ki ga vsebuje tudi konvencija in ki mora
biti spoštovano v vseh primerih zbiranja, obdelave, shranjevanja, uporabe in posredovanja kakršnih koli osebnih podatkov.
Gre za del zaščite podatkov, ki poleg varstva informacijske
zasebnosti obsega tudi zaščito podatkov. Slednja obsega
ustrezne organizacijske in logično-tehnične ukrepe, s katerimi se zagotavlja ustrezna fizična in logična zaščita podatkov
ter preprečuje nepooblaščen dostop do njih in s tem kakršna
koli nepooblaščena uporaba podatkov ali kakršno koli drugačno nepooblaščeno ravnanje z njimi.
Navedena načela so bila pri pripravi predlaganega zakona
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upoštevana kot specifična na področju uporabe osebnih
podatkov za namene organov za notranje zadeve oziroma
policije in so zato tudi podrobneje obrazložena. Poleg njih pa
veljajo tudi na obravnavanem področju splošna načela varstva osebnih podatkov, določena v omenjeni konvenciji Sveta
Evrope in vsebovana tudi v Zakonu o varstvu osebnih podatkov.
IV. POGLAVITNE REŠITVE, KI JIH BO VSEBOVAL ZAKON
Izhajajoč iz načel, ki so bila podrobno prikazana v prejšnjem
poglavju, bi predlagani zakon v prvem poglavju opredeljeval
splošna načela, ki so specifična za evidence s področja javne
varnosti. V drugem poglavju bi bile opredeljene evidence
javne varnosti in sicer:
- evidenca osumljencev kaznivih dejanj
- evidenca osumljencev prekrškov
- evidenca iskanih in nadzorovanih oseb
- evidenca legitimiranih oseb
- evidenca operativnih informacij
- evidenca posebnih operativnih metod in sredstev
- evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb
- evidenca dogodkov.
V tem poglavju so opredeljene posebnosti glede na ureditev,
ki izhaja iz splošnih načel, vsebovanih v Zakonu o varstvu
osebnih podatkov. Gre za vprašanje pravic posameznika in
vprašanje časa shranjevanja podatkov. V tretjem poglavju je
določen rok za uskladitev delovanja z določbami zakona.
1 Splošne določbe
Predlagani zakon bo v tem poglavju najprej opredelil namen
zakona. Temeljni namen zakona je določitev in ureditev zbirk
osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: evidence), ki jih
zbirajo, obdeljujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo
organi za notranje zadeve pri opravljanju z zakonom določenih nalog s področja javne varnosti, to je pri odkrivanju
kriminalitete, prekrškov in drugih odklonskih pojavov, npr.:
naravne in druge nesreče, pogrešane osebe, požari, samomori, onesnaževanje okolja.
Ker je predlagani zakon del sistema varstva osebnih podatkov, kot ga je utemeljil Zakon o varstvu osebnih podatkov,
predlagani zakon ureja samo tista specifična vprašanja javne
varnosti, ki s tem zakonom niso urejena oziroma glede katerih
zakon napotuje na specialno pravno ureditev. Navedena
določba je tesno povezana z načelom zakonitosti zbiranja
osebnih podatkov, po drugi strani pa kot splošna določba
napotuje na restriktivnost urejanja vprašanj v zvezi z uporabo
osebnih podatkov pri izvrševanju nalog javne varnosti. Zbirajo
se samo tisti osebni podatki,ki so nujno potrebni za zatiranje
družbeno negativnih pojavov. Glede na občutljivost poseganja v posameznikovo osebno sfero pristojno skupščinsko telo
spremlja in nadzoruje izvrševanje določb tega zakona.
Upravljalec evidenc s področja javne varnosti je Ministrstvo za
notranje zadeve. Osebne podatke, vsebovane v evidencah,
lahko uporabljajo samo uradne osebe organov za notranje
zadeve, kadar izvršujejo z zakonom določene naloge in so za
takšno uporabo pooblaščene. V tej določbi se kaže načelo
restriktivnosti pri uporabi osebnih podatkov, saj ima dostop
do njih omejen krog delavcev, poleg tega pa se bo njihova
uporaba posebej evidentirala. Posredovanje osebnih podatkov posameznikom in drugim uporabnikom je omejeno samo
pri posebej določenih evidencah, sicer pa se posredujejo
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Kot posledica že omenjenih načel je v predlaganem zakonu določeno,
da minister za notranje zadeve določi uradne osebe, ki so
pooblaščene za uporabo osebnih podatkov, način evidentiranja uporabe in posredovanja osebnih podatkov.
V predlaganem zakonu je uveljavljeno načelo neposrednega
zbiranja osebnih podatkov. Izjema od tega načela je določena
glede na specifiko dela organov za notranje zadeve pri nalogah javne varnosti. Nanaša se na primere, ko posameznik ni
dosegljiv, podatki o njem pa so nujno potrebni za izvršitev
z zakonom določene naloge, ali kadar je posameznik sicer
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dosegljiv, vendar bi neposredno zbiranje podatkov onemogočilo izvršitev z zakonom določene naloge. Pridobivanje podatkov neposredno od oseb, na katere se nanašajo, bi v začetni
fazi največkrat onemogočilo ali znatno otežilo izpolnitev zahtevanih nalog (npr. uničenje dokazov, pobeg iskane osebe
itd.). Zakonsko določeno izjemo od načela neposrednega
zbiranja podatkov dovoljuje 7. člen Zakona o varstvu osebnih
podatkov. V teh primerih se lahko podatki zbirajo posredno
od drugih oseb ali iz obstoječih evidenc. V primerih posrednega zbiranja osebnih podatkov, organi za notranje zadeve
o tem niso dolžni obvestiti posameznika, na katerega se
podatki nanašajo, če bi to onemogočilo izvršitev z zakonom
določene naloge.
2 Vrste evidenc
Drugo poglavje zakona podrobno obravnava vrste evidenc.
Evidenc je osem, razen evidence dogodkov se vse neposredno nanašajo na podatke, ki jih organi za notranje zadeve
vodijo zaradi odkrivanja kriminalitete in prekrškov. Vse evidence vsebujejo naslednje osebne podatke: priimek in ime,
rojstne podatke (dan, mesec, leto in kraj), podatke o stalnem
ali začasnem prebivališču, podatke o državljanstvu in enotno
matično številko občana. Navedeni osebni podatki so skupni
za vse evidence.
Evidenca osumljencev kaznivih dejanj se nanaša na osebe, za
katere obstaja sum, da so storile kaznivo dejanje zaradi katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, in jih organi za
notranje zadeve ovadijo javnemu tožilstvu. Evidenca vsebuje
tudi osebne podatke oseb, ki so bile s kaznivim dejanjem
oškodovane. Evidenca vsebuje poleg skupnih osebnih podatkov še naslednje osebne podatke: vzdevek ali lažno ime,
dekliški priimek, ime očeta in matere ter dekliški priimek
matere, družinske in premoženjske razmere, šolsko izobrazbo, poklic in zaposlitev, služenje vojaškega roka in kraj
vpisa v vojaško evidenco, vpis v kazenski evidenci in podatke
o kaznivem dejanju (vrsta, kraj, čas, način storitve, motiv,
udeleženci in škoda). Za oškodovance vsebuje evidenca samo
skupne osebne podatke.
Evidenca osumljencev prekrškov se nanaša na osebe, za
katere obstaja sum, da so storile prekršek, za odkrivanje
katerega so pristojni organi za notranje zadeve in ki zoper njih
predlagajo uvedbo postopka o prekršku. Evidenca vsebuje
tudi osebne podatke oseb, ki so bile s prekrškom oškodovane. Evidenca vsebuje poleg skupnih osebnih podatkov še
podatke o poklicu in zaposlitvi storilca, za odgovorno osebo
pravne osebe pa tudi dela in naloge, ki jih opravlja, ter
podatke o prekršku (vrsta, kraj, čas, način, motiv, udeleženci
in škoda). Evidenca prekrškov vsebuje za oškodovance samo
Skupne osebne podatke.
Evidenca iskanih in nadzorovanih oseb se nanaša na osebe,
za katerimi je razpisano iskanje ali drug operativni ukrep na
podlagi odločitve pristojnega pravosodnega organa ali
organa za notranje zadeve, ter osebe, ki so jih organi za
notranje zadeve ovadili javnemu tožilstvu zaradi suma storitve
dveh ali več kaznivih dejanj, za katera so bili obsojeni na
zaporno kazen najmanj enega leta, način njihovega življenja
pa kaže na nevarnost ponovne storitve kaznivega dejanja,
teza). Evidenca vsebuje skupne osebne podatke, osebne
podatke določene v evidenci osumljencev kaznivih dejanj in
podatke o načinu življenja.
Evidenca legitimiranih oseb se nanaša na osebe, ki jih pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve legitimirajo pri izvajanju z zakonom določenih nalog javne varnosti.
Evidenca vsebuje poleg skupnih osebnih podatkov še
podatke o razlogu, kraju in času legitimiranja.
Evidenca operativnih informacij vsebuje osebne podatke, ki
jih organi za notranje zadeve zberejo ob zaznavi razlogov za
sum storitve kaznivega dejanja ali prekrška. Temelji na
določbi prvega odstavka 151. člena Zakona o kazenskem
postopku, ki veže začetek predkazenskega postopka na
obstoj razlogov za sum, da je storjeno kaznivo dejanje za
katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. Evidenca
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vsebuje skupne osebne podatke ter podatke v zvezi s kaznivim dejanjem ali prekrškom.
Evidenca posebnih operativnih metod in sredstev se nanaša
na osebe, proti katerim so bile uporabljene posebne metode
in sredstva iz 1. in 2. točke drugega odstavka 19. a člena
Zakona o notranjih zadevah. Vsebuje,' poleg skupnih osebnih
podatkov, številko odločbe sodišča oziroma številko pisnega
dovoljenja ministra za notranje zadeve s katerim je bil dovoljen poseg. Posebne operativne metode in sredstva so: tajno
sodelovanje, tajno opazovanje in odkup predmetov ter kontrola telefona in drugih komunikacijskih sredstev in občil,
kontrola pisem in drugih pošiljk.
Tajno sodelovanje uporabljajo policije vseh držav, saj preko
tajnih sodelavcev dobivajo neposreden vpogled in kontrolo
nad različnimi protizakonitimi dejavnostmi. Omenjeno
metodo uporablja kriminalistična služba, kadar preko javno
dostopnih virov, z informativnimi razgovori in drugimi metodami, ki manj vplivajo na prizadeto osebo, ne more pridobiti
podatkov o dejavnostih, ki jih odkriva. Pri tajnem sodelovanju
gre za zavestno, kontinuirano in organizirano nuđenje informacij in drugih oblik pomoči službi. Tajno opazovanje
pomeni neopazno sledenje in opazovanje oseb o katerih zbira
kriminalistična služba podatke o njihovi kriminalni dejavnosti,
ali oseb, ki so v zvezi s tako dejavnostjo. Ob izvajanju tajnega
opazovanja se namreč opravlja tudi identifikacija oseb, ki
pridejo v stik s sledeno osebo. Odkup predmetov je metoda
dela, ki se uporablja pri odkrivanju specifičnih kaznivih
dejanj, pri katerih se kot predmeti kaznivega dejanja pojavljajo stvari, katerih promet je prepovedan ali omejen (mamila,
orožje, zlato ipd.). Ta metoda se praviloma uporablja za hude
oblike teh kaznivih dejanj, ko gre za organizirane skupine
storilcev, ki se s tovrstnim kriminalom ukvarjajo »obrtno«. Za
uporabo navedenih operativnih metod in sredstev je potrebno
predhodno pisno dovoljenje ministra za notranje zadeve.
Odločba sodišča se zahteva skladno z 11. členom Zakona
o notranjih zadevah v primeru uporabe kontrole telefona in
drugih komunikacijskih sredstev in občil, kontrole pisem in
drugih pošiljk. Gre za tako pomembne posege v varovano
ustavno načelo neprekršljivosti tajnosti pisem in drugih občil,
da mora o takem posegu skladno z določilom Ll amandmaja
k slovenski ustavi odločati sodišče.
Evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb se nanaša
na osebe, ki jih pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve v skladu z zakonom daktiloskopirajo ali fotografirajo. Evidenca vsebuje poleg skupnih osebnih podatkov še
prstne odtise in odtise dlani, tropozno fotografijo ter kraj, čas
in razlog daktiloskopiranja ali fotografiranja.
Evidenca dogodkov se nanaša na osebe, ki jih pooblaščene
uradne osebe organov za notranje zadeve obravnavajo kot
udeležence dogodkov, npr.: naravne in druge nesreče, onesnaževanje okolja, pogrešane osebe, požari, samomori. Evidenca vsebuje poleg skupnih osebnih podatkov še podatke
o dogodku.
Prikazana vsebina posameznih evidenc, skupaj z osebnimi
podatki, ki so v njih vsebovani, kaže na to, da je v predlaganem zakonu upoštevano načelo restriktivnosti zbiranja osebnih podatkov in posledično tudi načelo restriktivnosti pri
uporabi osebnih podatkov. Zbirajo se samo tisti podatki, ki so
nujno potrebni za zatiranje kriminalitete ali prekrškov, obenem pa karakteristika zbranih podatkov kaže na to, da se
bodo ti podatki uporabljali samo za te namene.
V predlaganem zakonu so posebej določene omejitve pravic,
ki jih ima posameznik po 16. in 17. členu Zakona o varstvu
osebnih podatkov. Te pravice so pri evidenci iskanih in nadzorovanih oseb, evidenci operativnih informacij in evidenci
posebnih operativnih metod in sredstev izključene. Razlog za
predlagano ureditev je v tem, da gre za izrazito operativne
podatke, ki se sproti dopolnjujejo in imajo zato glede na
število operativnih podatkov različno stopnjo zanesljivosti.
Omejitev je nujna zaradi preprečitve razkritja podatka, ker bi
takšno razkritje onemogočilo izvršitev z zakonom določene
poročevalec

naloge. Omejitev pravic posameznika pri evidenci osumljencev kaznivih dejanj in evidenci osumljencev prekrškov za čas,
dokler ni uveden kazenski postopek oziroma postopek o prekršku pa je potrebna zaradi uspešne izvedbe vseh dejanj, ki
jih morajo organi za notranje zadeve opraviti pri odkrivanju
kaznivih dejanj in prekrškov. Drugih omejitev pravic predlagani zakon ne predvideva.
Shranjevanje osebnih podatkov je časovno omejeno. Podatki
iz evidenc se shranjujejo do pravnomočne odločitve pristojnega organa pri evidenci osumljencev kaznivih dejanj in evidenci osumljencev prekrškov; pet let od pravnomočnosti zadnje obsodbe pri evidenci iskanih in nadzorovanih oseb; eno
leto pri evidenci legitimiranih oseb; do vložitve kazenske
ovadbe ali predloga o uvedbi postopka o prekršku, vendar
najdalj do zastaranja pregona pri evidenci operativnih informacij in evidenci posebnih operativnih metod in sredstev; do
izbrisa obsodbe pri evidenci daktiloskopiranih in fotografiranih oseb in eno leto pri evidenci dogodkov. Roki so različni
glede na podatke, ki jih posamezna evidenca vsebuje. Podatki
so shranjeni le toliko časa kot je to potrebno za doseganje
namenov, zaradi katerih so bili shranjeni. S prikazanimi roki
se uresničuje načelo omejitve shranjevanja osebnih podatkov. Po preteku rokov se podatki arhivirajo. Dostop do arhiviranih podatkov je dopusten le na podlagi pisne odločitve
ministra za notranje zadeve ali pristojnega delovnega telesa
Skupščine Republike Slovenije. S tem je zagotovljeno
posebno varstvo arhiviranih podatkov. Njihov obstoj pa je
potreben zaradi morebitnih kasnejših ugotavljanj pravilnosti

delovanja organov za notranje zadeve in dejansko predstavlja
del nadzornega sistema nad njihovim delom. Istočasno bi bila
zakonska določba arhiviranja vseh podatkov tudi zagotovilo,
da organi za notranje zadeve ne bi mogli zaradi takšnih ali
drugačnih razlogov odločati o njihovem uničevanju.
3 Prehodne in končne določbe
V prehodnih in končnih določbah je določeno, da upravljalec
uskladi vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje obstoječih evidenc ter zbiranje, obdelavo, shranjevanje, posredovanje in
uporabo osebnih podatkov vsebovanih v evidencah, z določbami predlaganega zakona v dveh mesecih po njegovi uveljavitvi.
V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE PREDLAGANEGA ZAKONA
Sprejetje predlaganega zakona in njegovo izvajanje ne bo
imelo finančnih in materialnih posledic. Ustrezni organizacijski in tehnični ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so že
sprejeti in se tudi že izvajajo v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov.
Določeni stroški bodo nastali le ob realizaciji pravic, ki jih
posamezniku daje Zakon o varstvu osebnih podatkov. Stroške
v zvezi z zahtevo nosi upravljalec zbirke podatkov, stroške
izpisa in seznama pa vlagatelj zahteve.

OSNUTEK ZAKONA o evidencah s področja javne varnosti
1. SPLOŠNE DOLOČBE

5. člen
1. člen

Zakon določa in ureja zbirke osebnih podatkov (v nadaljnjem
besedilu: evidence), ki jih pri opravljanju z zakonom določenih nalog s področja javne varnosti zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo organi za notranje zadeve.
2. člen
Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo podatkov, vsebovanih v evidencah, se uporabljajo
določbe zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, 8/90 in
19/91), če s tem zakonom za posamezne primere ni določeno
drugače.
Izvrševanje določb tega zakona spremlja in nadzoruje pristojno delovno telo Skupščine Republike Slovenije.
3. člen
Upravljalec evidenc, določenih s tem zakonom, je Ministrstvo
za notranje zadeve.
4. člen
Uradne osebe organov za notranje zadeve lahko uporabljajo
osebne podatke, kadar izvršujejo z zakonom določene naloge
in če so za to pooblaščene.
Upravljalec evidenc posreduje v njih vsebovane osebne
podatke posameznikom in drugim uporabnikom v skladu
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, kolikor nista posredovanje in uporaba za posamezno evidenco s tem zakonom
urejena drugače.
Minister za notranje zadeve določi uradne osebe iz prvega
odstavka tega člena, ki so pooblaščene za uporabo osebnih
podatkov, in način evidentiranja uporabe in posredovanja
osebnih podatkov.
poročevalec

Osebni podatki se zbirajo neposredno od posameznika, na
katerega se nanašajo.
Osebni podatki se lahko zbirajo tudi posredno od drugih oseb
ali iz obstoječih evidenc, vzpostavljenih in vodenih v skladu
z zakonom, kadar posameznik ni dosegljiv, podatki o njem pa
so nujno potrebni za izvršitev z zakonom določene naloge, ali
kadar je posameznik sicer dosegljiv, vendar bi neposredno
zbiranje podatkov onemogočilo izvršitev z zakonom določene
naloge.
Kadar organi za notranje zadeve zbirajo podatke na način iz
prejšnjega odstavka, o tem niso dolžni obvestiti posameznika,
ha katerega se podatki nanašajo, če bi to onemogočilo izvršitev z zakonom določene naloge.
2. VRSTE EVIDENC
Skupne določbe
6. člen
Za izvrševanje nalog javne varnosti Ministrstvo za notranje
zadeve vodi in vzdržuje;
- evidenco osumljencev kaznivih dejanj,- evidenco osumljencev prekrškov,
- evidenco iskanih in nadzorovanih oseb,
- evidenco legitimiranih oseb,
- evidenco operativnih informacij,
- evidenco posebnih operativnih metod in sredstev,
- evidenco daktiloskopiranih in fotografiranih oseb;
- evidenco dogodkov.
7. člen
Vse evidence iz prejšnega člena vsebujejo naslednje skupne
osebne podatke:
- priimek in ime,
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-

rojstne podatke (dan, mesec, leto in kraj),
stalno ali začasno prebivališče,
državljanstvo,
enotno matično številko občana.

Evidenca osumljencev kaznivih dejanj
8. člen
Evidenca osumljencev kaznivih dejanj se nanaša na osebe, za
katere obstaja sum, da so storile kaznivo dejanje, zaradi
katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, in jih organi
za notranje zadeve ovadijo javnemu tožilstvu. Evidenca vsebuje tudi osebne podatke oseb, ki so bile s kaznivim dejanjem
oškodovane.
9. člen
Evidenca osumljencev kaznivih dejanj vsebuje poleg podatkov iz sedmega člena tega zakona še naslednje osebne
podatke: vzdevek ali lažno ime, dekliški priimek, ime očeta in
matere ter dekliški priimek matere, družinske in premoženjske razmere, šolsko izobrazbo, poklic in zaposlitev, služenje
vojaškega roka in kraj vpisa v vojaško evidenco, vpis v kazensko evidenco in podatke o kaznivem dejanju (vrsta, kraj, čas,
način storitve, motiv, udeleženci in škoda).
Za oškodovance vsebuje evidenca samo podatke iz sedmega
člena tega zakona.

15. člen
Evidenca legitimiranih oseb vsebuje poleg podatkov iz sedmega člena tega zakona še podatke o razlogu, kraju in času
legitimiranja.
Evidenca operativnih informacij
16. člen
Evidenca operativnih informacij vsebuje osebne podatke, ki
jih organi za notranje zadeve zberejo ob zaznavi razlogov za
sum storitve kaznivega dejanja ali prekrška.
17. člen
Evidenca operativnih informacij vsebuje osebne podatke iz
sedmega člena tega zakona ter podatke v zvezi s kaznivim
dejanjem ali prekrškom (vrsta, kraj, način storitve, motiv,
udeleženci in škoda).
Evidenca posebnih operativnih metod in sredstev
18. člen
Evidenca operativnih metod in sredstev se nanaša na osebe,
aroti katerim so bile uporabljene posebne metode in sredstva
z 1. in 2. točke drugega odstavka 19. a člena Zakona o notranjih zadevah.

Evidenca osumljencev prekrškov
10. člen
Evidenca osumljencev prekrškov se nanaša na osebe, za
katere obstaja sum, da so storile prekršek, za odkrivanje
katerega so pristojni organi za notranje zadeve, zoper katere
organi za notranje zadeve predlagajo uvedbo postopka o prekršku. Evidenca vsebuje tudi osebne podatke oseb, ki so bile
s prekrškom oškodovane.
11. člen
Evidenca osumljencev prekrškov vsebuje poleg podatkov iz
sedmega člena tega zakona še podatke o poklicu in zaposlitvi
storilca, za odgovorno osebo pravne osebe pa tudi dela in
naloge, ki jih opravlja, ter podatke o prekršku (vrsta, kraj,
način storitve, motiv, udeleženci in škoda).
Za oškodovance vsebuje evidenca podatke iz sedmega člena
zakona.
Evidenca iskanih in nadzorovanih oseb

19. člen
Evidenca operativnih metod in sredstev vsebuje podatke iz
sedmega člena tega zakona in številko odločbe sodišča ozi"oma številko pisnega dovoljenja ministra za notranje zadeve.
Evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb
20. člen
Evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb se nanaša
na osebe, ki jih pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve daktiloskopirajo ali fotografirajo v skladu z žarnom.
21. člen
Evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb vsebuje
Doleg osebnih podatkov iz sedmega člena tega zakona še
Drstne odtise in odtise dlani, tropozno fotografijo ter kraj, čas
n razlog daktiloskopiranja ali fotografiranja.
Evidenca dogodkov

12. člen
Evidenca iskanih in nadzorovanih oseb se nanaša na osebe,
za katerimi je razpisano iskanje ali drug operativni ukrep na
podlagi odločitve pristojnega pravosodnega organa ali
organa za notranje zadeve. Nanaša se tudi na osebe, ki so jih
organi za notranje zadeve ovadili javnemu tožilstvu zaradi
suma dveh ali več kaznivih dejanj, za katera so bile obsojene
na zaporno kazen najmanj enega leta; način njihovega življenja pa kaže na nevarnost ponovne storitve kaznivega dejanja.
13. člen

22. člen
Evidenca dogodkov se nanaša na osebe, ki jih pooblaščene
jradne osebe organov za notranje zadeve obravnavajo kot
jdeležence dogodkov (npr.: naravne in druge nesreče, onesnaževanje okolja, pogrešane osebe, požari, samomori).
23. člen
Evidenca dogodkov vsebuje poleg podatkov iz sedmega
člena tega zakona še podatke o dogodku (vrsta, kraj, čas,
udeleženci in škoda).

Evidenca iskanih in nadzorovanih oseb vsebuje podatke iz
sedmega in devetega člena tega zakona, evidenca nadzorovanih oseb pa tudi podatke o načinu življenja.

Pravice posameznika

Evidenca legitimiranih oseb

Posameznik ima, glede evidenc urejenih s tem zakonom,
pravice iz 16. in 17. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov,
razen pri evidenci iskanih in nadzorovanih oseb, evidenci
operativnih informacij in evidenci posebnih operativih metod
in sredstev; pri evidenci osumljencev kaznivih dejanj in evidenci osumljencev prekrškov pa za čas, dokler ni uveden
kazenski postopek oz. postopek o prekršku.

14. člen
Evidenca legitimiranih oseb se nanaša na osebe, ki jih pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve legitimirajo pri izvajanju z zakonom določenih nalog.
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24. člen

poročevalec

Po preteku rokov v prejšnjem odstavku se podatki arhivirajo.
Dostop do arhiviranih podatkov je dopusten le na podlagi
pisne odločitve ministra za notranje zadeve ali organa iz
drugega odstavka 2. člena tega zakona.

Shranjevanje podatkov
25. člen
Podatki iz evidenc se shranjujejo:
- pri evidenci osumljencev kaznivih dejanj in evidenci osumljencev prekrškov do pravnomočne odločitve pristojnega organa;
- pri evidenci iskanih in nadzorovanih oseb pet let od pravnomočnosti zadnje obsodbe:
- pri evidenci legitimiranih oseb eno leto;
- pri evidenci operativnih informacij in evidenci posebnih
operativnih metod in sredstev do vložitve kazenske ovadbe ali
predloga o uvedbi postopka o prekršku, vendar najdalj do
zastaranja pregona;
- pri evidenci daktiloskopiranih in fotografiranih oseb do
izbrisa obsodbe;
- pri evidenci dogodkov eno leto.

3. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Upravljalec uskladi vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje
obstoječih evidenc ter zbiranje, obdelavo, shranjevanje,
posredovanje in uporabo osebnih podatkov, vsebovanih
v njih z določbami tega zakona v dveh mesecih od dneva
uveljavitve tega zakona.
27. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Z osnutkom zakona o evidencah s področja javne varnosti so
urejene tiste evidence javne varnosti, ki so po svoji vsebini
pomoč pri odkrivanju storilcev kaznivih dejanj in prekrškov
ter drugem operativnem delu.
1 Splošne določbe
Osnutek zakona v prvem poglavju najprej opredeljuje namen
zakona. Temeljni namen zakona je določitev in ureditev zbirk
osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: evidence), ki jih
zbirajo, obdeljujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo
organi za notranje zadeve pri opravljanju z zakonom določenih nalog s področja javne varnosti, to je pri odkrivanju
kriminalitete, prekrškov in drugih odklonskih pojavov, npr.:
naravne in druge nesreče, pogrešane osebe, požari, samomori, onesnaževanje okolja.
Osnutek zakona ureja samo tista specifična vprašanja javne
varnosti, ki z zakonom o varstvu osebnih podatkov niso urejena oziroma glede katerih zakon napotuje na specialno
pravno ureditev. Taka rešitev je tesno povezana z načelom
zakonitosti zbiranja osebnih podatkov, po drugi strani pa kot
splošna določba napotuje na restriktivnost urejanja vprašanj
v zvezi z uporabo osebnih podatkov pri izvrševanju nalog
javne varnosti. Zbirajo se samo tisti osebni podatki, ki so
nujno potrebni za zatiranje družbeno negativnih pojavov.
Glede na občutljivost poseganja v posameznikovo osebno
sfero pristojno skupščinsko telo spremlja in nadzoruje izvrševanje določb tega zakona.
Upravljalec evidenc s področja javne varnosti je Ministrstvo za
notranje zadeve. Osebne podatke, vsebovane v evidencah,
lahko uporabljajo samo uradne osebe organov za notranje
zadeve, kadar izvršujejo z zakonom določene naloge in so za
takšno uporabo pooblaščene. Dostop do osebnih podatkov
ima samo omejen krog delavcev, poleg tega pa se bo njihova
uporaba posebej evidentirala. Posredovanje osebnih podatkov posameznikom in drugim uporabnikom je omejeno samo
pri posebej določenih evidencah, sicer pa se posredujejo
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Kot posledica že omenjenih načel je v osnutku zakona določeno, da
minister za notranje zadeve določi uradne osebe, ki so pooblaščene za uporabo osebnih podatkov, način evidentiranja
uporabe in posredovanja osebnih podatkov.
V osnutku zakona je uveljavljeno načelo neposrednega zbiranja osebnih podatkov. Izjema od tega načela je določena
glede na specifiko dela organov za notranje zadeve pri nalogah javne varnosti. Nanaša se na primere, ko posameznik ni
dosegljiv, podatki o njem pa so nujno potrebni za izvršitev
z zakonom določene naloge, ali kadar je posameznik sicer
dosegljiv, vendar bi neposredno zbiranje podatkov onemogočilo izvršitev z zakonom določene naloge. Pridobivanje podatporočevalec

kov neposredno od oseb, na katere se nanašajo, bi v začetni
fazi največkrat onemogočilo ali znatno otežilo izpolnitev zahtevanih nalog (npr. uničenje dokazov, pobeg iskane osebe
itd.). Zakonsko določeno izjemo od načela neposrednega
zbiranja podatkov dovoljuje 7. člen Zakona o varstvu osebnih
podatkov. V teh primerih se lahko podatki zbirajo posredno
od drugih oseb ali iz obstoječih evidenc. V primerih posrednega zbiranja osebnih podatkov, organi za notranje zadeve
o tem niso dolžni obvestiti posameznika, na katerega se
podatki nanašajo, če bi to onemogočilo izvršitev z zakonom
določene naloge.
2 Vrste evidenc
To poglavje zakona obravnava vrste evidenc. Evidenc je
osem, razen evidence dogodkov se vse neposredno nanašajo
na podatke, ki jih organi za notranje zadeve vodijo zaradi
odkrivanja kriminalitete in prekrškov. Osebni podatki, skupni
vsem v zakonu določenim evidencam, so: priimek in ime,
rojstne podatke (dan, mesec, leto in kraj), podatke o stalnem
ali začasnem prebivališču, podatke o državljanstvu in enotno
matično številko občana.
Evidenca osumljencev kaznivih dejanj se nanaša na osebe, za
katere obstaja sum, da so storile kaznivo dejanje zaradi katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, in jih organi za
notranje zadeve ovadijo javnemu tožilstvu. Evidenca vsebuje
tudi osebne podatke oseb, ki so bile s kaznivim dejanjem
oškodovane. Evidenca vsebuje poleg skupnih osebnih podatkov še druge osebne podatke, ki so specifični zanjo. Za
oškodovance vsebuje evidenca samo skupne osebne podatke.
Evidenca osumljencev prekrškov se nanaša na osebe, za
katere obstaja sum, da so storile prekršek, za odkrivanje
katerega so pristojni organi za notranje zadeve in ki zoper njih
predlagajo uvedbo postopka o prekršku. Evidenca vsebuje
tudi osebne podatke oseb, ki so bile s prekrškom oškodovane. Evidenca vsebuje poleg skupnih osebnih podatkov še
druge osebne podatke, ki so specifični za to evidenco. Evidenca prekrškov vsebuje za oškodovance samo skupne
osebne podatke.
Evidenca iskanih in nadzorovanih oseb se nanaša na osebe,
za katerimi je razpisano iskanje ali drug operativni ukrep na
podlagi odločitve pristojnega pravosodnega organa aii
organa za notranje zadeve, ter osebe, ki so jih organi za
notranje zadeve ovadili javnemu tožilstvu zaradi suma storitve
dveh ali več kaznivih dejanj, za katera so bili obsojeni na
zaporno kazen najmanj enega leta, način njihovega življenja
pa kaže na nevarnost ponovne storitve kaznivega dejanja,
teza). Evidenca vsebuje skupne osebne podatke, osebne
podatke določene v evidenci osumljencev kaznivih dejanj in
podatke o načinu življenja.
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Evidenca legitimiranih oseb se nanaša na osebe, ki jih pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve legitimirajo pri izvajanju z zakonom določenih nalog javne varnosti.
Evidenca vsebuje poleg skupnih osebnih podatkov še
podatke o razlogu, kraju in času legitimiranja.
Evidenca operativnih informacij vsebuje osebne podatke, ki
jih organi za notranje zadeve zberejo ob zaznavi razlogov za
sum storitve kaznivega dejanja aH prekrška. Temelji na
določbi prvega odstavka 151. člena Zakona o kazenskem
postopku, ki veže začetek predkazenskega postopka na
obstoj razlogov za sum, da je storjeno kaznivo dejanje za
katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. Evidenca
vsebuje skupne osebne podatke ter podatke v zvezi s kaznivim dejanjem ali prekrškom.
Evidenca posebnih operativnih metod in sredstev se nanaša
na osebe, proti katerim so bile uporabljene posebne metode
in sredstva iz 1. in 2. točke drugega odstavka 19. a člena
Zakona o notranjih zadevah. Vsebuje, poleg skupnih osebnih
podatkov, številko odločbe sodišča oziroma številko pisnega
sklepa ministra za notranje zadeve s katerim je bil dovoljen
poseg. Te posebne operativne metode in sredstva so: tajno
sodelovanje, tajno opazovanje in odkup predmetov ter kontrola telefona in drugih komunikacijskih sredstev in občil,
kontrola pisem in drugih pošiljk.
Za tajno sodelovanje, tajno opazovanje in odkup predmetov je
potrebno predhodno pisno dovoljenje ministra za notranje
zadeve.
Odločba sodišča se zahteva skladno z 11. členom Zakona
o notranjih zadevah v primeru uporabe kontrole telefona in
drugih komunikacijskih sredstev in občil, kontrole pisem in
drugih pošiljk. Gre za tako pomembne posege v varovano
ustavno načelo neprekršljivosti tajnosti pisem in drugih občil,
da mora o takem posegu skladno z določilom Ll amandmaja
k slovenski ustavi odločati sodišče.
Evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb se nanaša
na osebe, ki jih pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve v skladu z zakonom daktiloskopirajo ali fotografirajo. Evidenca vsebuje poleg skupnih osebnih podatkov še
prstne odtise in odtise dlani, tropozno fotografijo ter kraj, čas
in razlog daktiloskopiranja ali fotografiranja.
Evidenca dogodkov se nanaša na osebe, ki jih pooblaščene
uradne osebe organov za notranje zadeve obravnavajo kot
udeležence dogodkov, npr.: naravne in druge nesreče, onesnaževanje okolja, pogrešane osebe, požari, samomori. Evidenca vsebuje poleg skupnih osebnih podatkov še podatke
o dogodku.
V osnutku zakona je upoštevano načelo restriktivnosti zbiranja osebnih podatkov in posledično tudi načelo restriktivnosti
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pri uporabi osebnih podatkov. Zbirajo se samo tisti podatki, ki
so nujno potrebni za zatiranje kriminalitete ali prekrškov,
obenem pa karakteristika zbranih podatkov kaže na to, da se
bodo ti podatki uporabljali samo za te namene.
Posebej so določene omejitve pravic, ki jih ima posameznik
po 16. in 17. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov. Te
pravice so pri evidenci iskanih in nadzorovanih oseb, evidenci
operativnih informacij in evidenci posebnih operativnih
metod in sredstev izključene. Razlog je v tem, da gre za
izrazito operativne podatke, ki se sproti dopolnjujejo in imajo
zato glede na število operativnih podatkov različno stopnjo
zanesljivosti. Omejitev je nujna zaradi preprečitve razkritja
podatka, ker bi takšno razkritje onemogočilo izvršitev z zakonom določene naloge. Omejitev pravic posameznika pri evidenci osumljencev kaznivih dejanj in evidenci osumljencev
prekrškov za čas, dokler ni uveden kazenski postopek oziroma postopek o prekršku pa je potrebna zaradi uspešne
izvedbe vseh dejanj, ki jih morajo organi za notranje zadeve
opraviti pri odkrivanju kaznivih dejanj in prekrškov. Drugih
omejitev pravic predlagani zakon ne predvideva.
Shranjevanje osebnih podatkov je časovno omejeno. Roki so
različni glede na podatke, ki jih posamezna evidenca vsebuje.
Podatki so shranjeni le toliko časa kot je to potrebno za
doseganje namenov, zaradi katerih so bili shranjeni. Shranjujejo se do pravnomočne odločitve pristojnega organa pri
evidenci osumljencev kaznivih dejanj in evidenci osumljencev
prekrškov; pet let od pravnomočnosti zadnje obsodbe pri
evidenci iskanih in nadzorovanih oseb; eno leto pri evidenci
legitimiranih oseb; do vložitve kazenske ovadbe ali predloga
o uvedbi postopka o prekršku, vendar najdalj do zastaranja
pregona pri evidenci operativnih informacij in evidenci
posebnih operativnih metod in sredstev; do izbrisa obsodbe
pri evidenci daktiloskopiranih in fotografiranih oseb in eno
leto pri evidenci dogodkov. Po preteku rokov se podatki
arhivirajo. Dostop do arhiviranih podatkov je dopusten le na
podlagi pisne odločitve ministra za notranje zadeve ali pristojnega delovnega telesa Skupščine Republike Slovenije. S tem
se zagotovlja posebno varstvo arhiviranih podatkov. To je
potrebno zaradi morebitnih kasnejših ugotavljanj pravilnosti
delovanja organov za notranje zadeve in dejansko predstavlja
del nadzornega sistema nad njihovim delom. Istočasno je
tuditudi zagotovilo, da organi za notranje zadeve ne bi mogli
zaradi takšnih ali drugačnih razlogov odločati o njihovem
uničevanju.
3 Prehodne in končne določbe
V prehodnih in končnih določbah je določen rok, v katerem
mora upravljalec uskladiti vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje obstoječih evidenc ter zbiranje, obdelavo, shranjevanje,
posredovanje in uporabo osebnih podatkov vsebovanih v evidencah, z določbami tega zakona v dveh mesecih po njegovi
uveljavitvi.
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Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o OBRAMBI IN ZAŠČITI
s predlogom zakona - ESA 507
Predlagatelji:
- Gregor Golubić, delegat v Družbenopolitičnem zboru,
- Borut Razdevšek, delegat v Zboru občin in
- Roman Jakič, delegat v Zboru združenega dela
so predložili na podlagi 266. in 312. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije v obravnavo in sprejem
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN

DOPOLNITVAH ZAKONA O OBRAMBI IN ZAŠČITI S PREDLOGOM ZAKONA
predlagajo, da se zakon sprejme po skrajšanem postopku,
to je hkrati predlog za izdajo zakona in zakonski predlog.
Takšen zakonodajni postopek predlagajo, ker gre za manj
zahtevne spremembe zakona (prva alinea drugega
odstavka 312. člena poslovnika).
Na sejah zborov in skupščinskih delovnih teles bodo sodelovali predlagatelji.

Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o obrambi in
zaščiti s predlogom zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnavala ga bo tudi Komisija za
obrambo kot matično delovno telo. Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije bo k predlogu za izdajo zakona o spremembah zakona o obrambi in zaščiti dal svoje mnenje.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o dopolnitvah zakona o obrambi in zaščiti
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za izdajo zakona je 301. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa, da Republika Slovenija ureja in
organizira obrambo na svojem območju ter 3. točka prvega
odstavka 321. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da
Skupščina Republike Slovenije z zakonom ureja obrambo
v republiki. Ustavna podlaga je podana tudi v 2. točki amandmaja XCVII k ustavi Republike Sloveniie in v 1. členu ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.
II. OCENA STANJA IN PREDLAGANE REŠITVE
80. člen veljavnega zakona o obrambi in zaščiti določa, da
strokovno varnostne zadeve na obrambnem področju opravljata varnostni organ republiškega upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, in vojaška policija v teritorialni
obrambi. Pristojnosti varnostnega organa ministrstva za
obrambo so definirane tako, da ta izvaja ukrepe za odkrivanje
in preprečevanje dejavnosti, ki merijo na nasilno rušenje
z ustavo določene ureditve in ogrožanje varnosti republike,
tudi, če gre za takšno dejavnost v upravnih organih pristojnih
za obrambo. Hkrati je varnostni organ pooblaščen, da opravlja tudi druge varnostne naloge, pomembne za delovanje
oboroženih sil oziroma za preprečevanje dejavnosti, ki meri
na odkrivanje zaupnih obrambnih podatkov oziroma načrtov
oboroženih sil.
V pristojnost upravnih organov za obrambo sodijo tudi naloge
civilne obrambe, ki z funkcioniranjem oboroženih sil (TO)

nimajo nobene zveze. To so civilna zaščita, požarno varstvo
(gasilci), požarnovarnostni inšpektorat in druge organizacije
posebnega pomena za zaščito in reševanje (kinologi,
jamarji...). Taka pooblastila so preširoka in tudi premalo
natančno definirana. Nobenih racionalnih razlogov ni, da
varnostnih nalog v zvezi z obrambo v upravnih organih ne bi
opravljali organi notranjih zadev. Še zlasti zato, ker se organizacijska struktura za obrambo pristojnih upravnih organov
spreminja in tudi precej širi. Definicija drugih varnostnih
nalog, pomembnih za delovanje oboroženih sil ter opredelitev
dejavnosti, ki merijo na odkrivanje zaupnih obrambnih podatkov oziroma načrtov uporabe oboroženih sil, sta preohlapni
(da o definiciji zaupnosti podatkov sploh ne govorimo) in
omogočata preširoka pooblastila, ki se lahko zlorabljajo za
kakršnekoli posege varnostnega organa v upravne organe,
lahko pa tudi izven njih.
Prav zato s predlaganimi rešitvami predlagamo, da se veljavni
zakon spremeni tako, da se varnostni organ ustanovi le
v republiškem štabu za teritorialno obrambo. Njegove pristojosti so omejene la na delovanje v teritorialni obrambi. Ostale
varnostne naloge naj opravljajo organi za notranje zadeve.
III. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC ZAKONA
Sprememba zakona ne bo imela nobenih finančnih posledic.
Tudi posledice v spremenjenem delu upravnih organov so
zanemarljive. Pač pa so predlagane rešitve ustreznejše
z vidika pravne države, civilne družbe in varstva človekovih
pravic.

PREDLOG ZAKONA o dopolnitvah zakona o obrambi in zaščiti
1. člen
V zakonu o obrambi in zaščiti (Uradni list Republike Slovenije,
št. 15/91) se v drugem odstavku 37. člena črta 11. točka.

opravljata varnostni organ republiškega štaba za teritorialno
obrambo in vojaška policija v teritorialni obrambi. Določene
varnostne naloge opravljajo tudi organi za notranje zadeve.

2. člen
Prvi in drugi odstavek 80. člena se spremenita tako, da se
glasita:

Varnostni organ iz prejšnjega odstavka izvaja ukrepe za odkrivanje in preprečevanje dejavnosti, ki merijo na nasilno rušenje z ustavo določene ureditve in ogrožanje varnosti republike, če gre za tako dejavnost v oboroženih silah ali proti
oboroženim silam. Če varnostni organ odkrije dejavnosti
v skladu s tem členom izven oboroženih sil, o tem obvesti

»Strokovno varnostne zadeve na obrambnem področju
poročevalec
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pristojne organe za notranje zadeve, ki izvedejo potrebne
varnostne ukrepe.«
3. člen
Prvi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad zakonitostjo dela varnostnega organa republiškega štaba za teritorialno obrambo in vojaške policije v teri-

torialni obrambi opravlja Skupščina Republike Slovenije po
posebnem delovnem telesu. Delovno telo obravnava metode
in sredstva, ki jih uporabljajo navedeni organi in o tem poroča
ter daje ustrezne predloge Skupščini Republike Slovenije.«
4. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
S spremembami zakona se predlaga, da strokovne varnostne
zadeve na obrambnem področju opravlja poleg vojaške policije v teritorialni obrambi, varnostni organ, ki se ustanovi
v republiškem štabu za teritorialno obrambo in ne v ministrstvu. Pristojnosti tega organa so omejene le na delovanje

v teritorialni obrambi, njegova pooblastila so jasneje definirana. To je predlagano s spremembo 80. člena, črtanje 11.
točke 2. odst. 37. člena pa je posledična. Prav tako predstavljata le uskladitev s spremembo 80. člena sprememba 82.
člena.

PREGLED DOLOČB ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO
37. člen
Republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve,
opravlja upravne in strokovne zadeve s področja obrambe in
zaščite iz pristojnosti republike, če z zakonom niso dane
v pristojnost drugim republiškim upravnim organom.

obrambe in zaščite ter preko organa za informatiko skrbi za
potrebe obrambe in zaščite ter preko organa za informatiko
skrbi za enotno uvajanje informacijske in komunikacijske
tehnologije ter enotno rabo in razvoj programske opreme;
13. odloča v upravnem postopku na drugi stopnji in opravlja
druge upravne zadeve iz pristojnosti republike, ki se nanašajo
na pravice in dolžnosti državljanov ter drugih nosilcev na
področju obrambe in zaščite;
14. podeljuje priznanja za dosežene uspehe na področju
obrambe in zaščite;
Republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve,
opravlja naloge upravitelja obrambnega načrta Republike
Slovenije.

Republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve,
zlasti:
1. spremlja in usklajuje strokovno delo republiških upravnih
organov in organizacij pri obrambnih pripravah dejavnosti in
pri izdelavi obrambnega načrta republike, organizira in usklajuje obrambne priprave med občinami v pokrajinah ter skrbi
za druge priprave za delovanje republiškega vodstva v vojni;
2. določa razdelavo in način prenašanja ukazov o predpisanih ukrepih za pripravljenost in za mobilizacijo ter usklajuje
mobilizacijske priprave;
3. opravlja določene naloge vodenja Teritorialne obrambe
Republike Slovenije v skladu s pooblastili, ki jih na predstojnika organa prenese Predsedstvo Republike Slovenije, ter
skrbi za njeno organizacijo, kadrovsko popolnitev, opremljanje, organizacijo materialne in zdravstvene oskrbe ter opravlja upravne in strokovne zadeve v zvezi s teritorialno
obrambo;
4. organizira upravne zveze republiških organov ter usmerja
priprave upravnih zvez občin, zagotavlja usklajenost zvez za
potrebe obrambe ter zaščite, organizira kriptografsko zavarovanje in druge varnostne ukrepe za prenašanje podatkov
v sistemu upravnih zvez;
5. skrbi za organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne
zaščite, drugih sil za zaščito in reševanje ter za izvajanje
ukrepov za zaščito in reševanje;
6. opravlja upravne in strokovne zadeve varstva pred požarom kot dela enotnega sistema za zaščito in reševanje;
7. organizira službo za opazovanje in obveščanje, republiški
center za obveščanje ter delovanje centrov za obveščanje, ki
delujejo v miru za več občin;
8. izdaja strokovna navodila o izdelavi in varovanju obrambnih načrtov, načrtov civilne zaščite ter drugih načrtov in aktov
s področja obrambe in zaščite, o uniformah teritorialne
obrambe in civilne zaščite, o kriterijih in načinu nabave orožja
in potrebe državnih organov, teritorialne obrambe ter
narodne zaščite ter službe za opazovanje in obveščanje ter
navodila za organiziranje in delovanje obrambnih šil ter
civilne zaščite;
9. pripravlja razvojni načrt obrambe in zaščite za republiko,
usmerja in usklajuje pripravo razvojnih načrtov občin ter
spremlja in usmerja njihovo uresničevanje;
10. opravlja naborne in druge zadeve za izvajanje vojaške
dolžnosti in vojaške mobilizacije ter strokovne zadeve pri
usmerjanju v vojaške in obrambne poklice;
11. organizira in izvaja varnostne zadeve za potrebe obrambnih sil upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve, ter
skrbi za izvajanje ukrepov za varnost obrambnih ter vojaških
priprav;
12. organizira enoten informacijski sistem za potrebe
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80. člen
Strokovno varnostne zadeve na obrambnem področju opravljata varnostni organ republiškega upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, in vojaška policija v teritorialni
obrambi. Določene varnostne naloge opravljajo tudi organi za
notranje zadeve.
Varnostni organ iz prejšnjega odstavka izvaja ukrepe za odkrivanje in preprečevanje dejavnosti, ki merijo na nasilno rušenje z ustavo določene ureditve in ogrožanje varnosti republike, če gre za tako dejavnost v upravnih organih, pristojnih
za obrambne zadeve, v oboroženih silah ali proti navedenim
organom in silam. Varnostni organ opravlja tudi druge varnostne naloge, pomembne za delovanje oboroženih sil oziroma za preprečevanje dejavnosti, ki meri na odkrivanje zaupnih obrambnih podatkov oziroma načrtov uporabe oboroženih sil. Če varnostni organ odkrije dejavnost v skladu s tem
členom izven oboroženih sil in upravnih organov, pristojnih
za obrambne zadeve, o tem obvesti pristojne organe za notranje zadeve, ki izvedejo potrebne varnostne ukrepe.
Določeni starešine in delavci varnostnega organa imajo pri
opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka enake pravice in
pooblastila kot pooblaščene osebe organov za notranje
zadeve. Pri delu lahko uporabljajo le tiste posebne operativne
metode in sredstva ter vodijo zbirke osebnih podatkov pod
pogoji in na način, ki je predpisan z zakonom za varnostno
informativno službo organov za notranje zadeve. Pristojnosti,
ki jih zakon določa predstojniku republiškega organa za
notranje zadeve v zvezi za varnostno informativno službo,
opravlja pri delovanju varnostnega organa predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve.
Delavci varnostnega organa imajo službene izkaznice.
Starešine in delavce, ki opravljajo varnostne zadeve v sestavi
oziroma za teritorialno obrambo, imenuje predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve.
82. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela varnostnega organa v republiškem upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve, in
vojaške policije v Teritorialni obrambi Republike Slovenije
poročevalec

opravlja Skupščina Republike Slovenije na posebnem delovnem telesu. Delovno telo obravnava metode in sredstva, ki jih
uporabljajo navedeni organi in o tem poroča ter daje ustrezne
predloge Skupščini Republike Slovenije.

Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za
obrambne zadeve, mora delovnemu telesu iz prejšnjega
odstavka vsaj enkrat letno poročati o delu ter o uporabi metod
in sredstev varnostnega organa ter vojaške policije.

Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o VOJAŠKI DOLŽNOSTI
s predlogom zakona - ESA 508
Predlagatelji:
- Gregor Golubić, delegat v Družbenopolitičnem zboru,
- Borut Razdevšek, delegat v Zboru občin in
- Roman Jakič, delegat v Zboru združenega dela
so predložili na podlagi 266. in 312. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije v obravnavo in sprejem

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O DOPOLNITVAH
ZAKONA O VOJAŠKI DOLŽNOSTI S PREDLOGOM ZAKONA
Predlagajo, da se zakon sprejme po skrajšanem postopku,
to je hkrati predlog za izdajo zakona in zakonski predlog.
Takšen zakonodajni postopek predlagajo, ker gre za manj
zahtevne spremembe zakona (prva alinea drugega
odstavka 312. člena poslovnika).

Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o vojaški
dolžnosti s predlogom zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnavala ga bo tudi Komisija za
obrambo kot matično delovno telo. Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije bo k predlogu za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti s predlogom zakona dal
svoje mnenje.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za izdajo zakona je 301. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa, da Republika Slovenija ureja in
organizira obrambo na svojem območju ter 3. točka prvega
odstavka 321. člana Ustave Republike Slovenije, ki določa, da
Skupščina Repubike Slovenije z zakonom ureja obrambo
v republiki. Ustavna podlaga je podana tudi v 1. točki amandmaja XCVII k ustavi Republike Slovenije, ki določa, da Skupščina Republike Slovenije z zakonom ureja način služenja
vojaškega roka in druga vprašanja vojaške obveznosti in v 7.
členu ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev
XCVI in XCVII k ustavi Republike Slovenije, ki določa, da
Skupščina Republike Slovenije z zakonom ureja način služenja vojaškega roka in druga vprašanja vojaške obveznosti in
v 7. členu ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev
XCVI in XCVII k ustavi Republike Slovenije na področju ljudske obrmabe.
II. OCENA STANJA IN PREDLAGANE REŠITVE
Veljavni zakon o vojaški dolžnosti v 83. členu omogoča, da
pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti uveljavljajo le
naborniki. Če državljan kot nabornik uveljavlja ugovor vesti,
mu z dnem, ko opravi civilno službo, tudi preneha vojaška
dolžnost (3. odst. 4. člena), s tem pa tudi dolžnost služiti
vojaški rok in dolžnost služiti v rezervnem sestavu.
Zakon je torej na zadovoljiv način uredil vprašanje ugovora
vesti zoper uporabo orožja v vseh okoliščinah za tiste državljane, ki jih je oziroma bo naborna dolžnost doletala po
uveljavitvi tega zakona.
Ob takšnih rešitvah pa so izven sistemske rešitve možnosti
ugovora vesti ostali vsi tisti državljani, ki so naborno dolžnost
in vojaški rok že odslužili po prejšnjih predpisih. Ti so sedaj
tudi v neenakopravnem položaju z državljani, ki so ali lahko
uveljavljajo ugovor vesti po veljavnem zakonu in to najmanj
glede obveznosti služenja v rezervnem sestavu. Poleg tega

zakonsko rešitev ne omogoča, da ugovor vesti uveljavlja
državljan, ki je naborno dolžnost in vojaški rok že odslužil ali
se nahaja na njegovem služenju, ki je sicer na podlagi veljavnega zakona že imel možnost ta ugovor uveljavljati, vendar je
ni izkoristil (najkasneje v roku 15 dni po prejemu poziva na
nabor, kot to določa 3. odst. 42. člena). Ugovor vesti vojaški
službi naj bi se uveljavljal zaradi religioznih, filozofskih ali
humanitarnih razlogov, ki naj bi jih potrjeval tudi splošni
način življenja in ravnanja državljana. Ob tem je potrebno
upoštevati, da se posameznikova stališča, vrednote, stil življenja in podobne osebne okoliščine spreminjajo, skladno
z njimi pa tudi religiozni, filozofski ali humanitarni pogledi na
življenje in vprašanja s katerimi se posameznik srečuje,
vključno z vprašanjem uporabe orožja.
Džavljan v času, ko dobi poziv za nabor, ni nujno že povsem
izgrajena osebnost, ki se v času, dokler traja vojaška obveznost, ne spreminja več. Še manj je verjeti temu, da ima vsak
državljan v trenutku prejema poziva na nabor že tudi opredeljen odnos do orožja, do vojaške institucije itd., še zlasti zato,
ker se do prihoda v vojsko s tem sploh ne sreča.
S predlaganimi rešitvami zato predlagamo, da državljan ugovor vesti služenja vojaške dolžnosti lahko uveljavlja kadarkoli
in to iz istih razlogov, ki so sedaj predvideni le za nabornika.
Državljan naj bi torej po predlaganih rešitvah ugovor vesti
lahko uveljavila ob nastanku naborne dolžnosti, med služenjem vojaškega roka in ob dolžnosti služenja v rezervnem
sestavu. Na ta način bi institut ugovora vesti služenja vojaške
obveznosti z vidika religioznih, filozofskih ali humanitarnih
razlogov bil ustrezneje in pravičneje urejen, z vidika enakopravne obravnave vseh družavljanov pa tudi pravno sistemsko
pravilneje.
III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Sprejetje zakona ne bo imelo nikakršnih finančnih obremenitev za proračune, prav tako pa tudi ne nikakršnih drugih
negativnih posledic. Za nekatere državljane pa bo sprejetje
zakona predstavljalo rešitev njihove življenske stiske.

PREDLOG ZAKONA o dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti
1. člen
V zakonu o vojaški dolžnosti (Uradni list Republike Slovenije,
št. 18/91) se v poglavju V. Ugovor vesti vojaški dolžnosti za 48.
členom dodata nova 48a in 48b člena, ki se glasita:
»48 a člen
Ugovor vesti vojaški dolžnosti lahko iz istih razlogov kot
nabornik uveljavlja tudi državljan med služenjem vojaškega
roka in v času trajanja dolžnosti služiti v rezervnem sestavu.
O priznanju pravice do ugovora odloča komisija iz 43. člena
tega zakona, postopek se izvede na smiselno enak način, kot
na prošnjo nabornika. V času obravnave prošnje državljana
mirujejo vse njegove obveznosti v zvezi z vojaško dolžnostjo.
Državljanu, ki se nahaja na služenju vojaškega roka, se to
z vložitvijo prošnje prekine. Prošnja se šteje za vloženo

z dnem njene vročitve upravnemu organu občine, pristojnemu za obrambne zadeve ali z dnem vročitve predpostavljenemu starešini, v vojaški enoti, kjer državljan služi vojaški rok.
48 b člen
Državljan, ki med služenjem vojaškega roka uveljavlja ugovor
vesti vojaški dolžnosti in mu je ta priznan, je v pravicah in
dolžnostih glede neodsluženega dela vojaškega roka ali
civilne službe, po tem zakonu izenačen z državljanom, ki
ugovor vesti uveljavlja ob prejemu poziva na nabor.
Državljanju, ki je odslužil vojaški rok in uveljavlja ugovor vesti
vojaški dolžnosti, preneha vojaška dolžnost z dnem priznanja
ugovora vesti «
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Predlog zakona predvideva dopolnitev veljavnega zakona
tako, da bo zakon zagotavljal možnosti, da državljan zavrne
celotno vojaško dolžnost (naborno, vojaški rok, rezervni
sestav), in možnost, da jo zavrne tudi v času trajanja vojaške
službe.
Z novim 48 a členom je določeno, da državljan med služenjem
vojaškega roka in državljan, ki je odslužil vojaški rok, lahko
uveljavljata ugovor vesti vojaški dolžnosti. Ugovor vesti je
možen iz istih razlogov, iz katerih lahko tudi nabornik po 38.
členu veljavnega zakona uveljavlja ta ugovor, to je zaradi
religioznih, filozofskih ali humanitarnih razlogov. Te razloge
pa mora potrjevati splošni način življenja in ravnanja državljana. Tudi postopek uveljavljanja ugovora vesti je za te državljane urejen na enak način, kot v veljavnem zakonu za nabornike, tudi komisija, ki o priznanju ugovora, do odločitve,
mirujejo vse obveznosti državljana v zvezi z vojaško dolžnostjo. Državljanu, ki je na služenju vojaškega roka se to
prekine do končne odločitve. Poleg tega novi 48 a člen določa
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tudi, kdaj se šteje prošnja za priznanje ugovora vesti vojaški
dolžnosti za vloženo.
Novi 48 b člen ureja pravne posledice priznanja ugovora vesti.
Če državljanu, ki mu je na podlagi prošnje za priznanje ugovora bilo prekinjeno služenje vojaškega roka, ugovor vesti ni
priznan, se z njim postopa v skladu z veljavnim 34. členom
zakona o vojaški dolžnosti. Če pa mu je ugovor priznan,
doživlja glede preostanka vojaškega roka, ki ga še ni odslužil,
enak status kot nabornik, ki že ob naboru uveljavi ugovor
vesti za služenje celotnega vojaškga roka. Izbira torej lahko
med neoboroženim služenjem vojaškega roka ali civilno
službo. Postopek ravnanja z njim in različne posledice so
urejene na enak način, kot za državljana, ki mu-je kot naborniku priznan ugovor vesti. Drugi odstavek tega člena doioča,
da državljanu, ki je vojaški rok že odslužil in mu je priznan
ugovor vesti, z dnem tega priznanja preneha vojaška dolžnost. Enaka posledica je za državljana, ki bi mu bil ugovor
priznan med služenjem vojaškega roka, že določena s 3. odst.
4. člena.

poročevalec

/PRAŠANJA DELEGATOV
1UŽBENOPOUTIČNI ZBOR

bomo predlagali financiranje nadaljevanja del tudi v prihodnje skladno z realnimi možnostmi.

rašanja o dnevu TO

Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Ministrstvo za promet in zveze.

NKO HALB, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je na 28.
i tega zbora 20. novembra 1991 postavil naslednja vpralja:
Mi je obeležba tega dneva, posvečena TO, uradna ali
uradna?
3omo tudi v bodoče obeleževali podobne spominske
eve in kako?
)e ta termin ostanek iz preteklosti ali je ostal zgolj sluno?
ršni svet Skupščine Republike Slovenije v zvezi z navedeni vprašanji pojasnjuje naslednje:
'itorialna obramba Republike Slovenije je 20. november kot
)j dan proslavila uradno. Na ta dan je bil leta 1968 ustanovi Glavni štab za splošni ljudski odpor in s tem je bila
jansko ustanovljena Teritorialna obramba Slovenije. Ob
ajsetletnici slovenske Teritorialne obrambe je bil ta dan
klican iz pozabe. Leta 1990 so ga slovenski teritorialci prvič
iznično proslavili. Slovenska teritorialna obramba se je
likovala, usposabljala in opremljala dolga leta, kar ji je tudi
logočilo, da se je letos agresiji Jugoslovanske armade
pešno uprla. Dan teritorialne obrambe, 20. november, se bo
ji v prihodnje praznoval kot dan njene ustanovitve.
obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Ministvo za obrambo.
ikšna bo usoda magistralne ceste M 10?
NKO HALB, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je vladi
slovil delegatsko vprašanje o tem, kakšne so namere za
daljevanje in dokončanje gradnje magistralne ceste M 10,
;de na ponovno aktualnost razprave o gradnji avtoceste
ntilj-Zagreb, zaradi česar bi odpadle vse druge investie?
vprašanje Janka Halba o gradnji magistralne ceste M 10-1
odseku Počehova-Lendava, ki ga je postavil na nadaljevai 25. seje družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike
>venije 10. oktobra 1991, odgovarjamo naslednje:
odseku magistralne ceste M 10-1 Počehova-Lendava so se
3tu 1991 pričela dela na pododseku Porčič-lhova v dolžini
; km. Za financiranje teh del so bila zagotovljena sredstva
>roračunu Republike Slovenije in njegovi uskladitvi v sepnbru 1991. Tako se bodo letos končala dela od Porčiča do
nedikta (6,2 km) in nadaljevala dela na preostalem delu
ja pododseka. Vsa dela na tem pododseku bodo predvima dokončana junija 1992.
preostalem delu celotne ceste med Počehovo in Lendavo
treba rekonstruirati še okrog 50 km ceste. Za rekonstruk3 je projektna dokumentacija izdelana,
okacijskem postopku je odsek Rakičan-Jula Marof v dolii 17 km. Predvidoma bodo zanj pridobljena vsa potrebna
voljenja v prvi polovici leta 1992.
vse preostale pododseke se nadaljuje intenzivno pridobiije upravnih dovoljenj.
čakovna je predlog pristojnega ministrstva, da se v republiproračun za leto 1992 vključita financiranje dokončanja
na odseku Porčič-lhova in pričetek del na odseku Rakii-Jula Marof (Rakičan-Odranci).
t smo že večkrat pojasnjevali, je bilo dogovorjeno z Mednajno banko za obnovo in razvoj, da bo rekonstrukcija magialne ceste Počehova-Lendava sofinancirana iz III. sektorsga posojila te banke. Zaradi razmer v Jugoslaviji so vsi
stopki za aktiviranje tega posojila ustavljeni, kar seveda
iva na hitrost rekonstrukcije te ceste. Ne glede na to pa
oroče valeč

O (ne)možnostih za kreditiranje iz primarne emiJANKO HALB, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je
postavil naslednje delegatsko vprašanje:
»Vprašanje, ki ga naslavljam vladi je mogoče res malo
pozno, vendar bi vseeno prosil za kratek odgovor in sicer
v zvezi z neizkoriščenimi možnostmi kreditiranja iz primarne
emisije. Namreč kakorkoli smo vzpostavili monetarno suverenost, se predvsem pri dragih kreditih, ki so namenjeni za
kmetijsko proizvodnjo, poraja vprašanje, da po zelo ugodni
eskontni stopnji 45%, Slovenija ni izkoristila približno 2 milijardi likvidnih sredstev. V primerjavi s ceno denarja za
kmetijsko proizvodnjo (150 do 250%), ki jo določajo poslovne
ali pa cehovske finančne institucije, se upravičeno poraja
mnenje kmetov, da smo zamudili tisto, kar bi se takrat lahko
izkoristilo.«
Na vprašanje Janka Halba o neizkoriščenih možnostih za
kreditiranje iz primarne emisije, ki ga je postavil na nadaljevaIju 25. seje družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike
Slovenije 10. oktobra 1991, odgovarjamo naslednje:
I. Med moratorijem so slovenske banke ne glede na denarno
blokado NBJ lahko še naprej črpale vsa posojila pri Banki
Slovenije, ki bi jih tudi sicer pri NBJ, če blokade ne bi bilo.
Zaradi organiziranosti v Banki Slovenije banke v tem obdobju
niso bile prikrajšane za sredstva primarne emisije. Vendar pa
je Banka Slovenije ves čas moratorija spoštovala vse ukrepe
NBJ. Banke so v tem obdobju črpale primarno emisijo
v skladu s svojo likvidnostjo, ki je bila izredno visoka, in so
zato pogosto vračale ta sredstva, ker jih zaradi slabe bonitete
posojilojemalcev niso mogle plasirati. Vendar pa zaradi teh
vračil komitenti, uporabniki selektivnih posojil, niso bili prikrajšani, saj so posojila, na podlagi katerih so banke črpale
primarno emisijo, ves čas uporabljali.
Vendar pa so bili zneski primarne emisije omejeni z limitom,
ki je na dan 7. 10. 1991 znašal 6,3 milijarde, od česar so imele
banke ta znesek na ta dan skoraj v celoti izkoriščen (6,1
milijarde, ki gre v bilanco odnosov z NBJ). Od tega je bilo
uporabljenih za kmetijstvo 3,1 milijarde din, to je 49% (kolikor
je bilo tudi možno), preostalo pa za izvoz.
Za posojila so banke Banki Slovenije plačevale le 40% letne
obresti in so smele za prejeta sredstva komintentom zaračunavati obrestno mero po svoji obrestni politiki, razen za posojila za zaloge pšenice (681,1 milijona), za katera so smela
obračunati 42% letne obresti za sredstva Banke Slovenije.
II. S sklepom Sveta guvernerjev, objavljenim v Uradnem
listu SFRJ - 59/1991 dne 20. 9. 1991, so bile določene kvote
za dajanje posojil iz primarne emisije za četrto trimesečj 1991.
Kvote so bile določene za vsak mesec in vsako poslovno
banko posebej.
Slovenskim poslovnim bankam je bila s sklepom določena
za september in oktober naslednja reeskontna kvota:
1) namenska reeskontna kvota za financiranje bančnih
posojil, danih za financiranje sezonskih zalog in rezerv kmetijskih pridelkov jesenske žetve letine 1991;
2) namenska reeskontna kvota za financiranje posojil,
danih za financiranje vlaganj za pridelavo pšenice letine 1992;
3) kvote za dajanje reeskontnih in lombardnih posojil bankam v četrtem trimesečju leta 1991 (splošne kvote);
4) dopolnitev sklepa o določitvi pogojev za sofinanciranje
posojil, ki so jih banke dale bančnim porabnikom za financiranje sezonskih zalog pšenice in rezerv domače proizvodnje
letine 1991.
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S tem sklepom je bilo omogočeno dodatno angažiranje
posojil za odkup pšenice letine 1991 v zaloge oziroma rezerve.
Po podatkih Banke Slovenije sta bili dodeljeni namenski
kvoti za kmetijsko proizvodnjo praktično v celoti izčrpani (595
mio din in 139 mio din). Manjša od vloženih zahtevkov so bila
le dodeljena posojila za odkup pšenice letine 1991 v rezerve
oziroma v zaloge (točka 4). Tudi splošna reskontna kvota
(največ uporabljala za financiranje živinoreje) je bila skoraj
v celoti izčrpana.
Po podatkih Banke Slovenije je bilo na dan 7. 10. 1991
stanje posojil iz primarne emisije naslednje:
namen
I. PROIZVODNJA
1. vzreja plemenskega podmladka
2. pridelava pšenice
3. pridelava oljnic
4. pridelava sladkorne pese
5. pridelava koruze
6. reja govedi
7. reja svinj, ovac in rib
8. reja pertutnine
9. pridobivanje mleka
SKUPAJ
II. ZALOGE
1. pšenica
2. oljnice in surovo olje
3. sladkorna pesa in sladkor
vino
koruza
meso
mlečni izdelki
tobak
SKUPAJ
REZERVE

mio din
2,4
126,9
9,0
47,6
217,5
589,2
195,4
62,8
14,7
1.266,4

0,2
10,0
0,8
3,7
17,2
46,5
15,5
4,9
1,2
100,0

45,1
32,0
252,3
111,6
327,9
15,0
2,2
0,9
787,0
1.030,9

5,7
4,1
32,1
14,1
41,7
1,9
0,3
0,1
100,0

Patruliranje je ena izmed oblik dela milice, ki ga organizii
postaje oziroma oddelki milice. Obhodno območje pc
mezne patrulje določi komandir odvisno od razsežn
terena, stanja kriminalitete in javnega reda in mira ter dr
varnostne problematike. Kot eno izmed območij, ki zaht
pogostejšo navzočnost miličnikov, se šteje območje
državni meji.
Naloge patrulje so zlasti kontrola prometa, kontrola vital
objektov in okolice ipd. Na območjih ob meji pa imajo patr
še dodatne naloge, ki izhajajo iz naloge, ki so z zakon
o nadzoru državne meje dane organom za notranje zadevi
sicer, da varujejo državno mejo. Iz razlogov varnosti
v danem trenutku patrulje na območju ob državni meji s ^
šako dolžne posebno pozornost posvečati predvsem
metu, ki prihaja iz smeri Republike Hrvaške in prepreče
diverzije. V ta namen je miličnikom dano navodilo, da
legitimirajo voznike in sopotnike, ugotavljajo lastništvo v
ter legitimirajo in ugotavljajo vzrok navzočnosti sumljivih i
roma nepoznanih oseb ob vitalnih objektih.
Zato, da je vsako dejanje uradnih oseb - miličnikov evide
rano in da je mogoče ugotavljati izpolnjevanje nalog, so
ustaljeni praksi miličniki o opravljenih patruljah dolžni pi:
zapisnike. V zapisniku so časovno navedena vsa deja
(ogledi itd.) in poimensko navedeni vsi vozniki in register
tablice vseh vozil, ki so jih ustavili ter vsi ukrepi, ki so
izvedli.
Tako je patrulja oddelka milice Škofije 13. 10. 1991 popolc
ustavila 13 vozil od tega 7 z registrsko tablico Kopra,
z registrsko tablico Trsta enega z registrsko tablico Pule,
z registrsko tablico Švice (voznika sta bila Hrvaške narod
sti) in enega z registrsko tablico Prijedor.
Iz vsega navedenega sledi kar še posebej poudarjamo
zagotavljamo, da je tak način dela milice stalen, da ni
opravljeno ustavljanje vozil in legitimiranje samo na dar
v kraju, ki ga navaja delegat.

SKUPAJ I + II + III
3.084,3
Na podlagi teh podatkov sodimo, da je bila reeskontna kvota
za proizvodnjo, zaloge in rezerve kmetijskih proizvodov in
živil za september in oktober skoraj v celoti porabljena. Za
posojilo iz primarne emisije so se plačevale obresti po 40%
obrestni meri, povečani za 4% za stroške plasmaja sredstev.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

O resničnosti navedb se delegat lahko prepriča na Ministrs
za notranje zadeve (Uprava za upravo pravne zadeve, Be
hovnova 3), kjer sta v spisu o njegovem delegatskem vpra
nju tudi delovna naloga in zapisnika patrulj, ki sta 13.10.1!
patrulirali na območju Krajevne skupnosti Gračišče in Grac

Zakaj preverjanje osebnih dokumentov slovenskih državljanov ob mejnem prehodu v Sočergi?

JANEZ LAMPRET, delegat v Družbenopolitičnem zboru
opozoril, da v nekaterih podjetjih ni nikakršne kontrole r
»družbenimi sredstvi«, in sicer, da so nekatera družbe
podjetja vsa svoja osebna službena vozila prodala
»posebno ugodnimi« pogoji; seveda so si pri tem najbol
limuzine privoščili najvplivnejši. Zato delegat spraši
zakaj še ne deluje finančna inšpekcija, ki bi sproti razisk
manipulacije in zoper kršitelje takoj učinkovito ukrepala
V skladu z zakonom o obligacijskih razmerjih lahko d
pravna oseba kot udeleženka pogodbenega razmerja sv
osnovna sredstva v najem (zakup) tako pravnim kot t
fizičnim osebam. O višini najemnine se obe stranki dogovo
s pogodbo, saj predpisa, ki bi določal višino najemnine, ni.
se z najemnino ne morejo pokriti amortizacija in stroški fin
ciranja osnovnih sredstev, danih v zakup, se razlika k
v breme rezultata poslovanja najemodajalca. Če je najemo
jalec pravna oseba v družbeni lastnini, pride v takih prime
seveda posredno do zmanjševanja družbenega kapitala.
Pogodba, ki jo skleneta dve stranki, je v bistvu njun sporazi
sklenjena je, ko se volji obeh strank ujemata in zato v
razmerje služba družbenega knjigovodstva ne more poseg
Le v primerih, ko je med obveznostmi pogodbenih str;
očitno nesorazmerje, lahko, če je ena pogodbena strar
družbeno-pravna oseba, le-ta sama ali pristojni organ
varuje družbeno lastnino, po določbah zakona o obligacijs
razmerjih zahteva razveljavitev pogodbe.
Služba družbenega knjigovodstva ali drugi pristojni organ
varuje družbeno lastnino (npr. družbeni pravobranilec sar

FRANCO JURI, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je ministra za notranje zadeve prosil, naj mu pojasni zakaj je bilo
potrebno preverjanje osebnih podatkov naših državljanov,
ki so v nedeljo, 13. oktobra 1991, bili na južni strani mejnega
prehoda v Sočergi. Tistega dne je namreč tam bil mirni
protestni shod proti novemu mejnemu režimu na mejnem
prehodu v Sočergi.
Delegat Franco Juri je na 27. seji Družbeno-političnega zbora
Skupščine Republike Slovenije dne 23. 10. 1991 postavil delegatsko vprašanje oziroma prosil Ministrstvo za notranje
zadeve za pojasnilo, zakaj je dne 13. 10. 1991 v popoldanskih
urah policijska patrulja na cesti med Sočergo in Gračiščem
ustavila več vozil s koprsko registracijo, ki so prihajala iz
smeri Buzeta ter si pri preverjanju osebnih dokumentov zabeležila imena voznikov in sopotnikov ter jim postavljala vprašanja o namenih njihovega obiska v hrvaški Istri. Nadalje je
delegat vprašal za smisel evidentiranja osebnih podatkov
naših državljanov, ki so v nedeljo 13. 10. 1991 preživeli na
južni strani mejnega prehoda v Sočergi.
Ministrstvo za notranje zadeve na zastavljena vprašanja odgovarja naslednje:
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Kdaj bo začela delovati finančna inšpekcija?

poročeval

ipravljanja), lahko torej v takih primerih zahteva razveljavitev
iogodbe oziroma družbenopravno osebo in odgovorne
isebe prijavi javnemu tožilcu zaradi suma oškodovanja družienega premoženja.
Jlužba družbenega knjigovodstva v skladu s svojimi pristojiostmi stalno opravlja preglede v posameznih pdojetjih in ob
igotovitvi nezakonitosti in nepravilnosti tudi ukrepa v okviru
akonskih pooblastil. Če poslanec Janez Lampret pozna priner, ki ga v svojem vprašanju opisuje, predlagamo, naj
iavede ime podjetja, v katerem bodo inšpektorji službe nato
ipravili pregled.
Slede vprašanja o finančni inšpekciji pa lahko rečemo, da
irganizacijske enote službe družbenega knjigovodstva po
ibstoječih zakonskih določbah opravljajo stalen nadzor pravlih oseb v skladu s svojimi delovnimi načrti in pooblastili.
>rav tako pa tudi v primerih, ko dobijo informacije o morebitlih nezakonitostih, opravijo pregled pri posameznrh pravnih
isebah.
la obravnavo v Izvršnem svetu skupščine Republike Slovelije sta odgovor pripravila Ministrstvo za finance in služba
družbenega knjigovodstva — Centrala Ljubljana.
3 družinski politiki v prihodnje
>ONJA LOKAR, delegatka v Družbenopolitičnem zboru, je
ninistrico za zdravstvo, socialno varstvo in družino vpra,ala naslednje
- koliko manj otrok danes prejema družbeno pomoč za
itroke kot v letu 1990. In zakaj ste dopustili, da je temu
ako?
- kdaj nameravate v skupščini razgrniti svoj koncept dru:inske politike, ki ste ga obljubili ob nastopu svojega manlata in ki ga očitno nujno potrebujemo?
- zakaj IS zamuja v pripravi nove družinske zakonodaje in
[daj jo bomo poslanci in poslanke dobili v obravnavo?
)obila je sledeči odgovor:
)ružbene pomoči otrokom se v skladu z veljavnimi pravnimi
)redpisi vsako leto na novo odmerjajo s 1. 5. Primerjave
itevila upravičencev julij 1991 — julij 1990 kaže na 4% upad
itevila upravičencev, primerjavi julij 1991 - april 1991 pa na
3% upad.
I skladu z 10. členom zakona o proračunu Republike Slovetije za leto 1991, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovelije na sejah 28. in 29. 3.1991, se prejemki iz socialnovarstve)ih pravic, ki se izplačujejo iz proračuna, v letu 1991 usklajuejo po sklepih Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovelije, pri čemer se pri njihovem usklajevanju upošteva zajamčeni osebni dohodek in ne več poprečni osebni dohodek
' Republiki Sloveniji. Sklepi o uskladitvi socialnovarstvenih
lomoči in prispevkov so bili v letu 1991 sprejeti na izvršnem
;vetu z veljavnostjo s 1. 5. 1991, s 1. 7. 1991 in s 1. 11. 1991.
>klepa od 1. 5. 1991 in 1. 7. 1991 sta določala v posebnem
;lenu tudi najnižjo dopustno vrednost prejete višine družbene
>omoči otrokom, in sicer 250 din mesečno. Določitev te
.podnje meje je povzročila omenjen upad števila upravičen;evob novi odmeri. V sklepu izvršnega sveta 1.11.1991 ni več
lefinirana spodnja meja, temveč velja 15. člen Samoupravlega sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic,
la se pomoč ne dodeli, če bi znašala manj kot 2% čistega
>sebnega dohodka.
Dohodkovni cenzus in merila za odmero družbene pomoči
strokom so ostali v letu 1991 enaki kot v preteklem letu. Pri
em pa je treba povedati, da se vsako leto po odmeri število
jpravičencev dodatno poveča, kar je pričakovati tudi letos,
sla Ministrstvu za zdravstvo, družino in socialno varstvo sta
r pripravi dva zakona s področja družbene zakonodaje, in
iicer zakon o družinskih dajatvah (prejemkih) in zakon
> predšolski vzgoji.
3
rvi zakon, to je zakon o družinskih dajatvah, ureja denarne in
materialne pravice otrokom oziroma družinam, in sicer pravico do nadomestila od OD med porodniškim dopustom,
jravico do materinskega dodatka, pravico do pomoči za
spremo novorojenca ter pravico do otroškega dodatka. Drugi
:akon pa ureja dejavnost predšolske vzgoje. Gre za novo
:akonsko opredelitev sedanjih programov otroškega varstva.
Zakona sta bila v obliki tez pripravljena že 16. 7. 1991. S tem
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datumom smo ju začeli po ustaljenem postopku medresorsko
usklajevati v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije.
To usklajevanje pa še traja.
Pri prvem zakonu gre predvsem za dva problema. Teze predvidevajo ohranjanje pravice do nadomestila med porodniškim
dopustom še naprej kot pravice iz dela ter v povezavi s tem
poseben prispevek za zagotavljanje sredstev za ta program in
njegovo uresničevanje na temelju sistema socialnega zavarovanja. Alternativni predlog v zvezi s tem je, da se sredstva za ta
program zagotavljajo v skladu z zakonom o financiranju javne
porabe iz proračuna Republike Slovenije. Drugi problem pa je
oblikovanje oziroma uvedba novega sistema otroških dodatkov, ki zahteva v primerjavi z dosedanjimi sredstvi več sredstev. Zakon bo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
dobil v obravnavo prihodnji teden.
Po zakonu o organizaciji in delovnem področju republiške
uprave sodijo zadeve, ki se nanašajo na položaj in celovito
družbeno zaščito otrok, mladine in družine v pristojnosti
Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno varstvo.
V celovito družbeno zaščito otrok sodi tudi vzgojnovarstvena
dejavnost v vzgojnovarstvenih zavodih in vsa vprašanja
v zvezi z delom teh zavodov, od njihovega delovanja do
financiranja, medtem ko sodi v delovno področje Ministrstva
za šolstvo in šport vsebinska opredelitev programov predšolske vzgoje. V skladu s tako opredeljenimi delovnimi področji
je bila Ministrstvu za zdravstvo, duržino in socialno varstvo
naložena priprava zakona o predšolski vzgoji.
Ne glede na vse to pa je Skupščina Republike Slovenije
v avgustu sprejela 18 amandmajev k zakonu o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, s katerimi se dejavnost
predšolske vzgoje vključuje v ta zakon ne samo vsebinsko,
temveč tudi organizacijsko in finančno in s tem tudi
v vzgojno-izobraževalni sistem. Tako teze zakona o predšolski
vzgoji, ki so bile pripravljene pred tem, niso usklajene s tem
zakonom. Pripravljene teze zakona o predšolski vzgoji so
namreč zasnovane na dosedanjem horizontalnem modelu
organiziranosti predšolske vzgoje, ki daje prednost povezanosti z družino in okoljem, ne izključuje pa tam, kjer je to
potrebno, vertikalne povezanosti s šolskim sistemom. Teze
dajejo dejavnosti predšolske vzgoje poseben avtonomen status zaključene celote, kar pa ne izključuje povezovanje z višjimi stopnjami oziroma kontinuitete v procesu vzgoje in izobraževanja. S tem tudi postavlja dejavnost predšolske vzgoje
v sistem družinske politike. Tudi ta zakon bomo predložili
v obravnavo v prvi polovici novembra.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za zdravstvo, družino
in socialno varstvo.
O »spornosti« novega stanovanjskega zakona
BORUT PAHOR, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je
ministra Miho Jazbinška zaprosil, naj volilcem odgovori na
naslednja vprašanja:
1. Ali ni morda zakon protiustaven zato, ker deli ljudi na dva
sloja? Enako, leto dni staro stanovanje, v isti stavbi je stalo
kupca, ki se je sam odločil za nakup, 130.000 DEM, soseda,
ki skladno z novim stanovanjskim zakonom kupuje enako
družbeno stanovanje, pa tudi do 60% manj.
2. Popust za nakup družbenega stanovanja se krije iz
sklada, v katerega smo prispevali vsi zaposleni. Prej je imel
vsak vsaj teoretično možnost, da pride do strehe nad (z
denarjem iz tega sklada), danes pa so zasebni kupci izključeni, nihče od njih pa se temu denarju ni odpovedal.
3. Kako je mogoče, da lahko stanovanje kupijo tudi najemniki solidarnostnih stanovanj? Prej si niti sami niti
s pomočjo sorodstva niso mogli rešiti stanovanjskega problema; nekateri celo skupnih stroškov za stanovanje niso
mogli plačevati.
4. Kako to, da zakon omogoča, da se da prekupčevati
s pravico za odkup družbenega stanovanja in pri tem zaslu53

žiti vsoto, ki je tudi enkrat višja od cene stanovanja s popustom?
5. Koliko je resnice v tem, da si je nekaj poslancev v zadnjem trenutku preskrbelo družbeno stanovanje, nekateri
kljub temu, da imajo že rešen stanovanjski problem?
6. Kako lahko, minister Jazbinšek, na vprašanje, kako lahko
pride do tako nelogičnih razlik med državljani, lakonično
ugotovite, da so krivice na svetu različne, in da je zdaj pač
krivice deležna generacija, ki je jemala stanovanjski kredit
pri SKB v obdobju 1987-90?
V zvezi z delegatskim vprašanjem, ki ga je na 28. seji Družbenopolitičnega zbora dne 20. 11. 1991 podal Borut Pahor,
posredujemo sledeč odgovor:
1. Ministrstvo ni pristojno za presojo ustavnosti zakona, meni
pa, da stanovanjski zakon državljanov Republike Slovenije ne
deli v dva sloja. Zakon ne posega v pravice lastnikov lastnih
stanovanj in ne v ceno, ki so jo za ta stanovanja pred uveljavitvijo zakona plačali ali pa jo - na podlagi sklenjenih kupoprodajnih pogodb - še bodo.
Zakon ureja status tistih, ki so imeli na dan uveljavitve zakona
že pridobljeno stanovanjsko pravico na konkretnem družbenem stanovanju tako, da jim daje možnost odkupa tega stanovanja ali pa sklenitev najemne pogodbe za nedoločen čas.
Zakon neposredno ne posega v oblikovanje cen stanovanj, ki
so že zgrajena in so bila v prodaji na prostem trgu, določa pa
način oblikovanja cene stanovanj na katerih je bilo na dan
uveljavitve stanovanjska pravica že pridobljena.
Dovolimo pa si trditev, da posredno znižuje ceno prostih
stanovanj na trgu in jih s tem dela dostopnejše večjemu krogu
ljudi.
2. Trditev poslanca, da se popust, ki ga zakon pri odkupu
družbenih stanovanj določa, krije iz sklada, ne drži.
Zakonsko določen popust gre v breme novih lastnikov kot jih
opredeljujejo 111., 112., prvi odstavek 113. in 114. člena
stanovanjskega zakona - seveda pa lahko zatrdimo, da je to
»breme popusta« cena, ki jo bodo lastniki navedeni zgoraj
»plačali« zato, da bi pridobili konkretna likvidna sredstva, do
katerih brez uveljavitve zakona sploh ne bi mogli priti.
Prav tako ni točna trditev poslanca, da so zaradi uveljavitve
zakona zasebni kupci izključeni kot možni upravičenci do
sredstev Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Prav
nasprotno, šele ta privatizacija bo - zaradi formiranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in obveznega prenosa
20% kupnine od vseh prodanih stanovanj v ta sklad, ne samo
teoretično pač pa predvsem praktično omogočila razreševanje stanovanjskih vprašanj tistim, ki so upravičeni do uporabe
sredstev sklada po določbah 91. člena stanovanjskega
zakona in sicer:
državljani Republike Slovenije ki si z graditvijo ali nakupom
primernega stanovanja prvič rešujejo svoje stanovanjsko
vprašanje;
državljani Republike Slovenije, ki jim je zaradi spremenjenih
družinskih, zdravstvenih ali premoženjskih razmer dosedanje
stanovanje postalo neprimerno;
državljani Republike Slovenije, ki si stanovanjske razmere
izboljšujejo ali razrešujejo z vlaganjem sredstev v prenovo,
sanacijo ali obsežnejše vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda in
državljani Republike Slovenije, ki so si svoje stanovanjsko
vprašanje razrešili z najemom posojil pa jih zaradi neugodnih
kreditnih pogojev ne zmorejo v celoti odplačati.
3. Čeprav smo v odgovoru posredovanem na prvo vprašanje
zatrdili, da stanovanjski zakon državljanov ne deli na dva
sloja, pa se ne moremo izogniti občutku, da bi delitev med
imetniki stanovanjske pravice na solidarnostnih stanovanjih
in imetnikih stanovanjske pravice na drugih stanovanjih, rad
uvedel poslanec sam, ali pa je to »segregacijo« pričakoval
celo do zakonodajalca.
^
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Kako naj bi sicer razumeli poslančenov vprašanje: »Kako j
mogoče, da lahko stanovanje kupijo tudi najemniki solidai
nostnih stanovanj?«
Stanovanjski zakon imetnikov stanovanjske pravice ne ločuj
na tiste, ki imajo stanovanjsko pravico na solidarnostner
stanovanju in ostale, zakonodajelc pa je utemeljeno pričakc
val, da so si imetniki stanovanjske pravice na solidarnostni
stanovanjih v desetih letih (solidarnostna stanovanja so s
dodeljevala od leta 1981 dalje) nekateri le uspeli izboljšati svc
socialni položaj vsaj do tiste mere, da bodo če že ne enkrai
nega odkupa, zmogli vsaj odkup na obroke ali pa redn
plačevanje neprofitne najemnine. Kako ravnati četudi te ne t
zmogli, pa je zakonodajalec določil v 53. členu.
4. Trditev poslanca, da je stanovanjski zakon tisti, ki omogoč
prekupčevanje s pravico do odkupa družbenega stanovanj
ni točna.
Brez dvoma gre pri tem pojavu za svojevrstno inovacijo držav
Ijanov, ki pa se ne izplača v tolikšni meri, kolikor si to sanr
morda obetajo. Prvič, ker ponudbe v pričakovani dimenziji r
in drugič, ker ob kupnini, odpravnini in prometnemu davku j
še davek iz dohodnine, čemur se drugi kupec ne more izoc
niti. Jasno pa je, da bo Republika znala obdavčiti na tak nači
zaslužene vsote, pa čeprav za ceno spremembe davčne zakc
nodaje (dana je namreč pobuda, da se z višjo davčno stopnj
obdavči dobiček iz kapitala za vse tiste, osebe ki stanovanj
kupljeno po določbah stanovanjskega zakona prodajo pre
potekom petih let) po veljavni davčni zakonodaji pa mor
prodajalec stanovanja poleg 20% davka na promet nepremic
nin, poravnati tudi davek od dobička iz kapitala pri čemer s
v obeh primerih kot osnova za odmero 15% davka upoštev
cena, ki bi se dala doseči na prostem trgu, ne pa morebi
neustrezno dogovorjena prodajna cena. Dobiček se prod;
jalcu pozna tudi pri odmeri davka na dohodnino.
Kadar pa bo ugotovljeno da, gre za kazniva dejanja po 145
členu kazenskega zakona, ki predvideva zaporno kazen d
treh let zapora za tistega, ki kot imetnik stanovanjske pravic
v nasprotju s predpisi prenese, zamenja ali kako drugač
odstopi drugemu stanovanje z namenom, da bi ta pridob
stanovanjsko pravico, če pa si za tako dejanje izgovori večj
premoženjsko korist in pri tem izrabi hude stanovanjske ra;
mere drugega, njegovo hudo stisko, nezadostno izkušeno:
ali lahkomiselnost pa je zagrožena kazen od treh mesecev d
pet let zapora, je postopek ugotavljanja kazenske odgovorne
sti znan. Pet let zapora je zagroženo tudi za tistega, ki z
nagrado neupravičeno posreduje pri odstopu ali zamenjaj
stanovanjskih prostorov. Pri tem je potrebno povdariti, da j
kazniv tudi poskus. Za obstoj kaznivega dejanja namreč i
važno ali je druga oseba stanovanjsko pravico dejansko pr
dobila. Ministrstvo je na pojave opozorilo pristojne državn
organe.
5. Ministrstvu doslej niso bila znana namigovanja, da je nek;
terih poslancem uspelo zadnji hip pridobiti stanovanjsko pri
vico na t. i. funkciojiarskih stanovanjih - bolj verodostoje
odgovor pa bi poslancu brez dvoma - lahko ponudila za t
pristojna administrativno kadrovska komisija.
6. Generacija, ki je jemala stanovanjske kredite pri SKB je i
rešitev svojih krivic poiskala pravno pot. Da povzročitelj te
krivic nikakor ni stanovanjski zakon je seveda jasno, saj gre ž
kreditojemalce v letih od 1987—1990. Ker je vprašanje našlo
lieno direktno name, naj povem, da bo prav uveljavitev stan'
vanjskega zakona popravila ali rešila vsaj del teh krivic.
Zakon v določilih 91. člena namreč eksplicitno določa, da :
do sredstev Sklada Republike Slovenije upravičeni tudi drža
Ijani Republike Slovenije, ki so si svoje stanovanjsko vpraš
nje razrešili z najemom posojil, ki pa jih zaradi neugodn
kreditnih pogojev ne zmorejo v celoti odplačati. Ze prvi razp
za posojila iz sredstev stanovanjskega sklada Republike SI
venije bo usmerjen tudi', če ne celo predvsem, v nadomešč
nje teh neugodnih posojil, torej ravno za odpravo kriv
deležne generacije 1987-1991.
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Ob tem pa bi še poudaril, da mi ni znano, da bi katerikoli drug
zakon - pristojnejši za reševanje anomalij na kreditno monetarnem področju - poskušal razrešiti to vprašanje, vsaj do te
mere, kot je to storil stanovanjski zakon.
Nemogoče je seveda pričakovati, da bo en sam zakon - konkretno stanovanjski zakon - rešil vse nepravilnosti z vseh
področij — od socialnih, davčnih, lastninskih, itd. za nazaj
v vsej popolnosti, kot bi jo pričakoval vsak posamezen posameznik, pa čeprav je tako pričakovanje za predlagatelja
zakona lahko celo laskavo.
Kakšna prihodnost čaka slovenske univerze?
TONE PERŠAK, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je
postavil naslednje delegatsko vprašanje:
Ze na eni spomladanskih sej sem zastavil delegatsko vprašanje v zvezi z osebnimi dohodki na univerzi še posebej na
Filozofski fakulteti, v zvezi z možnostmi reševanja te problematike in v zvezi z avtonomijo univerze. Pred kratkim sem
dobil dokaj natančen odgovor s preglednimi podatki od
Filozofske fakultete v Ljubljani. Podatki kažejo, kako nezavidljiv je položaj zaposlenih na univerzi, še zlasti na fakulteti
in oddelkih, ki manj sodelujejo z gospodarstvom (raziskave
in druge plačane usluge) in imajo potemtakem malo možnosti za dodatne zaslužke v okviru svojega normalnega delovnega dne.
Ker bo verjetno v prihodnje možnosti in priložnosti za
dodatne zaslužke še manj, po drugi strani pa se bo ob tako
nizkih plačah na univerzi nujno začel beg strokovnjakov
z univerze zlasti v gospodarstvo in druge dejavnosti, kajti
privatizacija, ki bo v gospodarstvo, zadružništvo, pa tudi
v znanstvene in druge institucije pripeljala lastnike, bo prinesla tudi neprimerno večje zahteve po boljšem delu, strokovnejšem delu in dobičkih in s tem tudi zahteve po strokovnjakih, ki bodo dobro plačani. Tako se nam lahko zgodi, da
se bodo profesorji in docenti preselili v razvojne oddelke in
institute ter strokovne službe podjetij in zavodov, univerza
pa se bo morala zadovoljiti z ljudmi, ki na trgu delovne sile
ne bodo uspeli.
Zato sprašujem Izvršni svet, kako si predstavlja prihodnost
slovenskih univerz. Kakšne rešitve predvideva za to, da bi
Slovenija zagotovila dovolj sredstev za kvalitetno delo univerze, ki bi moralo biti v prihodnje ne le boljše, ampak tudi
obsežnejše. Če res hočemo med razvite države, bo to nujno,
saj poznamo zglede, ki dokazujejo, da je eden osnovnih
pogojev za pospešeni razvoj predvsem zvišanje sredstev za
izobraževanje. Pri vsem tem nikakor ne gre samo za zakon
o univerzi, temveč za celovito vizijo o prihodnosti univerze
in izobraževanja nasploh. Še posebej problematično pa je
vprašanje univerze, še zlasti, ker se — kot vemo — že
pojavljajo pomisleki v zvezi z »brezplačnostjo« šolanja na
univerzi, nadalje so tu še problemi štipendij, bivanja v unii verzitetnih centrih itd.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je proučil delegatsko vprašanje Toneta Peršaka, delegata Družbenopolitičnega
zbora Skupščine Republike Slovenije, predvsem v tistem
delu, ki se nanaša na celovito vizijo o prihodnosti univerze.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije bo svoje videnje
■ sistema visokega šolstva predstavil v predlogu za izdajo
zakona o visokem šolstvu, ki je že v pripravi. Pri tem si bo
prizadeval za to, da bi dosegli naslednje cilje:
- urediti razmerje med univerzami in drugimi visokošolskimi
organizacijami ter državo na novih sodobnih temeljih;
- omogočiti vzpostavitev dinamičnega sistema visokega šolstva, ki bo dopuščal oz. spodbujal kakovostno rast visokošolske dejavnosti (višje šole, visoke šole, umetniške akademije,
fakultete, podiplomske šole, doktorati znanosti);
- urediti položaj visokošolskih učiteljev in študentov in tako
ustaviti ,beg možganov' oz. ga nadomestiti s kroženjem kadrov;
- izboljšati možnosti za dostop do visokega šolstva, povečati
število diplomantov vseh stopenj, zlasti pa podiplomskih;
- zagotoviti sistem financiranja, ki bo omogočil uresničitev
navedenih ciljev.
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Pri tem bodo upoštevana naslednja načela:
— načelo celovite zakonske ureditve visokega šolstva, zlasti
njegove znanstveno raziskovalne oz. umetniške ter izobraževalne sestavine;
— načelo avtonomije univerz in drugih visokošolskih organizacij, ki v skladu z magno carto evropskih univerz omogoča
svobodo poučevanja, učenja in raziskovanja, in predpostavlja, da se univerze in visokošolske organizacije lahko svobodno in samostojno konstituirajo s svojimi statuti in si same
uredijo svojo organizacijo, način upravljanja, strukturo svojih
strokovnih organov;
— načelo deregulacije (povezano z načelom o avtonomiji), kar
pomeni, da je treba z zakonom urejati le tiste nujne zadeve, ki
so potrebne za določanje enotnosti visokošolskega sistema,
in razmerje med državo in organizacijami visokega šolstva;
— načelo javnosti - univerze in druge visokošolske organizacije morajo upoštevati povečan javni interes, zaradi česar
mora biti tudi notranja organiziranost - čeprav avtonomno
postavljena - taka, da so jasno razvidne pristojnosti in odgovornosti, zagotoviti je treba tudi stalno obveščanje javnosti
o njihovem delovanju ter porabi javnih sredstev;
— načelo konkurence oz. tekmovalnih odnosov med institucijami v visokem šolstvu, kar je možno uresničiti tudi z ustanavaljanjem zasebnih visokošolskih organizacij.
Specifična dejavnost, delovanje in položaj univerz, visokošolskih organizacij in njihovih združenj po mnenju Izvršnega
sveta narekujejo njihovo posebno statusno ureditev. Da bi se
odprle potrebam modernega sveta, morajo biti v svoji raziskovalni in poučevalni dejavnosti samostojne in neodvisne od
vsakršne politične in ekonomske oblasti. Notranja organizacija in upravljanje naj bosta prepuščena njim samim, saj bo le
tako možno urediti vse specifičnosti posamezne univerze in
njenih članic.
Visoko šolstvo bo moralo (v bodoče še bolj kot do zdaj)
odigrati svoje temeljno poslanstvo, to je z dodiplomskimi in
podiplomskimi programi prenašati nova znanstvena, umetniška in kulturna spoznanja na mlajše rodove, se pravi izobraževati za visoko strokovno in znanstveno delo, za usposobitev
diplomantov vseh stopenj za mednarodno gospodarsko
tekmo.
Poleg v znanost naravnano univerzitetno dejavnost je treba
podpirati tudi možnost ustanavljanja in nadaljnjega razvoja
višješolskega in visokošolskega strokovno naravnanega izobraževanja. S tem bi se posredno skušal zagotoviti čim bolj
svoboden vpis v skladu s posameznikovimi sposobnostmi in
njegovo oceno o poklicni perspektivi.
Za ohranitev in dvig kakovosti univerzitetnega in strokovnega
izobraževanja bo Izvršni svet podpiral take programe, ki bodo
mednarodno primerljivi (po vsebini in trajanju). Še posebej bo
podprto občasno vključevanje tujih strokovnjakov v redni
študijski proces.
Za opravljanje svoje dejavnosti pridobivajo univerze in visokošolske organizacije javna in tudi sredstva iz drugih virov.
Javna sredstva bo opredelila Skupščina Republike Slovenije
s sprejetjem nacionalnega programa, zagotavljala pa se bodo
v proračunu Republike Slovenije. Pri oblikovanju višine
potrebnih sredstev bo ministrstvo vztrajalo pri opredelitvi
celovitega financiranja dejavnosti visokega šolstva, t. j. pedagoškega dela in tistega dela raziskovalne oz. umetniške dejavnosti, ki je nujen pogoj za razvoj znanstvenih oz. umetniških
disciplin (delo pri spremljanju razvoja disciplin, prenosu in
spremljanju tujih izkušenj in drugih aktivnosti). Poleg teh
sredstev bo visoko šolstvo lahko enakopravno konkuriralo
z drugimi raziskovalnimi organizacijami pri proračunsko
namenjenih sredstvih za drugo raziskovalno dejavnost.
Nacionalni program visokega šolstva bo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlagal Skupščini Republiki Slovenije v več različicah, vsaj optimalni in minimalni, pri čemer
bodo upoštevani tudi socialno ekonomski pogoji za bivanje in
štipendiranje študentov.
Visokošolske organizacije in univerze bodo pridobivale sredstva tudi iz drugih virov (neproračunska sredstva). Kadar
bodo izobraževale po programih, ki ne bodo uvrščeni v nacionalni program, bodo lahko prosto oblikovale šolnino in
druge prispevke, povezane z izvedbo takega študijskega programa, pri čemer se Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zavzema za določitev posebnih meril.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za šolstvo in šport.
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O sredstvih porabljenih v Agenciji za privatizacijo
MARJAN PODOBNIK, delegat v Družbenopolitičnem zboru,
je vprašal izvršni svet, koliko denarja oziroma deviznih sredstev je bilo porabljenih v Agenciji Republike Slovenije za
privatizacijo v času mandata dr. Jožeta Mencingerja?
Dobil je naslednji odgovor:
V letu 1990 je bilo za ustanovitev in delovanje Agencije iz
proračuna dodeljenih 6 mio din. Do 18. 12. 1990 je Agencija
finančno poslovala v okviru Sekretariata za družbeno planiranje. Skupna poraba sredstev v okviru Sekretariata, namenjenih za začetek delovanja Agencije, je bila približno 1 mio din
(stroški ureditve poslovnih prostorov, delne opreme prostorov, najemnine, nakup pisarniškega materiala, literature, programske opreme, drobnega inventarja, bruto osebnih dohodkov zaposlenih). Celotna bilančna vsota Agencija v decembru
1990 je bila tako 5 mio din, od česar je bila vrednost osnovnih
sredstev 1 mio din. Približno 4 mio din so bili ob koncu leta
1990 porabljeni za pokrivanje obveznosti po že sklenjenih
pogodbah z zunanjimi svetovalci za izvedbo pilotnega projekta privatizacije, ki ga je odobril Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije, in za nakup opreme. Poročilo o poslovanju za leto 1990 je na svoji 2. seji 2. aprila 1991 sprejel svet
Agencije in je bilo poslano tudi Sekretariatu za finance.
V letu 1991 je bilo Agenciji odobrenih 13,5 mio din iz proračuna za opravljanje njenih nalog po zakonu in po predlaganem programu dela za leto 1991. Agencija dobiva sredstva
v enakih mesečnih obrokih po 1.125.000 din/SLT. Poročilo
o poslovanju Agencije za prvih pet mesecev je na svoji 3. seji
dne 25. junija 1991 obravnaval in sprejel svet Agencije. V tem
razdobju so bili izdatki Agencije skupaj 8,5 mio din, od tega
1,4 mio din za bruto OD (do takrat je bilo zaposlenih na
Agenciji 7 delavcev), 1,3 mio din za nakup osnovnih sredstev
in 4,1 mio din za materialne stroške. Največji del materialnih
stroškov so izdatki za tuje svetovalce pri pilotnem projektu
privatizacije in projektu svetovanja. Po dogovoru s podjetji in
Skladom Republike Slovenije za razvoj Agencija pokriva 1/4
celotnih stroškov pilotnega projekta in 1/2 stroškov za tujega
svetovalca, ki je stalno najet za projekt svetovanja. Predvideni
celotni stroški za tuje svetovalce pri izvedbi pilotnega projekta, ki naj bi jih krila Agencija, po sklenjenih pogodbah
znašajo 112.500 USD; za tujega svetovalca, ki je bil najet za
projekt svetovanja, pa je bilo plačanih 70.000 USD. Zaradi
spremembe v deviznem tečaju je že bistveno manj tujih svetovalcev in večino dela že opravljajo zaposleni na Agenciji in
Skladu. Menimo, da je denar, porabljen za tuje svetovalce,
zelo dobro naložen, saj smo z njihovo pomočjo pridobili
mednarodno verodostojno investicijsko dokumentacijo za
izbrana podjetja in usposobili lastne strokovnjake za opravljanje teh nalog.
Tako je bila npr. že pri prvi večji transakciji, v kateri so se
strokovnjaki Agencije in Sklada pogajali s tujci, povišana
ponudbena cena za približno 20 mio DEM. Druge dejavnosti
Agencije, kot so revizija cenitvenih poročil, podeljevanje
licenc in organiziranje izobraževalnih seminarjev s področja
privatizacije, se ne financirajo iz proračunskih sredstev. Tudi
izobraževanja strokovnjakov Agencije v tujini večinoma financirajo mednarodne organizacije, s katerimi Agencija tesno
sodeluje na strokovnem področju.
Za obravnavo v izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravila Agencija Republike Slovenije za
pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij.
Težave ob zamenjavi dinarjev s tolarji
MARJAN PODOBNIK, delegat v Družbenopolitičnem zboru,
je postavil naslednje delegatsko vprašanje:
»Ob zamenjavi dinarjev za tolarje prihaja pri vseh zamikih
seveda do določenih problemov. Tudi pri zamiku plačila
mleka in mesa, kar je pač glavna dejavnost slovenskega
kmetijstva, je vprašanje, kako bo v primeru izrazitega padanja vrednosti dinarja v primerjavi s tolarjem, ta stvar urejena. To me zanima, ker zadeva tudi vse druge dejavnosti,
kot so obrt, gospodarstvo itd.«
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Dobil je naslednji odgovor:
V preteklem obdobju je zaradi vsesplošne nelikvidnosti prihajalo in še prihaja v Sloveniji do velikih zamud pri plačilu
različnega blaga.
V kmetijstvu je bilo še posebej pereče plačevanje odkupa
živine. Mesec do dva zamujeno plačilo je ob visoki inflaciji še
dodatno razvrednotilo delo rejcev živine. V zadnjih mesecih je
zaradi jugoslovanskih razmer povpraševanje po živini večje
od ponudbe. Posledica je naraščanje cen ter krajši roki plačil.
V povprečju je rok plačila 14 dni. Enak rok plačila je tudi pri
odkupu mleka, kjer se cena in plačilni rok določata v skladu
z zakonom o ukrepih za zagotavljanje prireje, predelave in
oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki (Ur. I. SRS, št. 42/89).
V Sloveniji tudi ni večjih problemov pri plačilnem prometu ob
zamenjavi domače valute, saj je bil dinar zamenjan s tolarjem
po tečajnem razmerju 1:1. Večji problem, na katerega opozarja delegat Marjan Podobnik, pa je lahko zamujanje plačila
v plačilnem prometu z drugimi jugoslovanskimi območji, ko
prihaja do tečajnih razlik med tolarjem in dinarjem. Po medrepubliškem dogovoru je plačilni promet urejen in se že opravlja z nerezidenčnimi računi na eni in na drugi strani.
Po informacijah podjetij, ki trgujejo z območji iz drugih republik, pretežno plačujejo blago za blago, kar sicer otežuje
blagovno menjavo. Problem tečajnih razlik med tolarjem in
dinarjem pa se rešuje v medsebojnih odnosih oblikovanja cen
za posamezno blago.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Kaj botruje zavlačevanju odločitev o gradnji avtoceste Šentilj - Macelj?
FRANCI PIVEC, ANDREJ VERLIČ, MOJMIR OCVIRK in
MIRKO VAUPOTIČ, delegati v Družbenopolitičnem zboru, so
postavili naslednje delegatsko vprašanje:
»Po informacijah, da je Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije dne 6. 10. 1991 ponovno obravnaval pobudo
bavarsko — avstrijskega konzorcija za dodelitev koncesije
za gradnjo avtoceste Šentilj-Macelj in ponovno odložil
odločanje o tem za nedoločen čas, postavljamo vprašanje,
kakšni so razlogi za zavlačevanje odločitve s strani Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije?«
Dobili so naslednji odgovor:
Na predlog Ministrstva za promet in zveze sta odbor Izvršnega
sveta Skupščine Republike Slovenije za gospodarstvo in
odbor Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za
državno ureditev in javno upravo obravnavala ponudbo bavarsko-avstrijskega konzorcija za dodelitev koncesije - dovoljenja za financiranje, gradnjo, upravljanje in vzdrževanje avtoceste Šentilj-Macelj-Zagreb dvakrat, in sicer na svojih sejah
3. 9. 1991 in 5. 10. 1991.
Gradivo za obravnavo je obsegalo:
- ponudbo konzorcija,
- informacijo k ponudbi konzorcija,
- predlog zakona o koncesiji,
- osnutek koncesijskega sporazuma oziroma pogodbe.
Ob prvi obravnavi je odbor Izvršnega sveta za gospodarstvo
sprejel naslednje sklepe:
Predloženi projekt za cesto Šentilj-Zagreb naj se ponovno
obravnava ob reviziji dolgoročnega plana Republike Slovenije, kjer naj bo posebej podarjena cestna infrastruktura
(zaradi zahtev po regionalizaciji in tranzit-transprot), pri
čemer naj se upoštevajo tudi težnje po gradnji evropskih
cestnih povezav v smeri zahod-vzhod in na povezavah sever-jug,
- pri gradnji cestne infrastrukture naj se upoštevajo stagnacija v slovenskem gospodarstvu, padanje proizvodnje, tudi
gradbene operative, zaradi česar je možno dati prednost
samo gradnji tiste infrastrukture, ki bo dajala prednost zaposlovanju domačih gradbenih zmogljivosti in delovne sile,
- postopek za ponovno obravnavo navedenega projekta skupaj z revizijo dolgoročnega plana naj bo čim hitrejši.
Z navedenimi sklepi odbora se ni strinjal minister za promet in
poročevalec

ze, saj je po njegovem mnenju težko uskladiti med seboj
sprotujoče si zahteve.
ponovni obravnavi je odbor uvodoma ugotovil, da sklepi,
ih je v zvezi s to problematiko že sprejel, niso bili realizii. Ponovno je bilo poudarjeno, da ta avtocestni odsek ne
prispeval k skladnejšemu slovenskemu regionalnemu in
'ejšemu gospodarskemu razvoju. Hkrati s tem bo pri njezi gradnji slovenska gradbena operativa, ki ima presežek
ogljivosti, ostala zunaj posla. Kljub pojasnilom predstavni/ Ministrstva za promet in zveze, da bo ta odsek prispeval
ravnoteženju prometnih tokov v tem delu Republike Slove3, kjer je promet izredno gost in da bo tudi slovenska
idbena operativa dobila posel (op. polovico vseh del v vred3ti 900 mio DEM), je odbor menil, da je sprejetje te koncei treba še pretehtati. Pri tem je treba upoštevati že navele razloge, ob tem pa tudi to, da se prometni tokovi iz smeri
'er-jug preusmerijo v smer zahod-vzhod. Prav tako tudi
0 proučene posledice, ki naj bi jih ta koncesija imela na
venski proračun v naslednjih 3 do 5 letih.
radi navedenega je odbor sprejel naslednja sklepa:
predlagano ponudbo je treba dopolniti še z mnenjem Ministva za finance, zlasti z vidika obremenitve republiškega
sračuna,
pred sprejetjem dokončne odločitve je treba ugotoviti tudi
rodno gospodarsko upravičenost tega cestnega odseka,
:vezi s čimer je potreben usklajevalni sestanek med vsemi
intersiranimi, nujno pa mora biti prisotno tudi ministrstvo
varstvo okolja in urejanje prostora, da se bo razjasnil vpliv
ceste na varstvo in regionalni razvoj,
ko dopolnjeno gradivo naj služi za obravnavo in sprejem na
Tšnem svetu Skupščine Republike Slovenije.
Ibor Izvršnega sveta za državno ureditev in javno upravo je
prvi obravnavi ponudbe konzorcija Pyhrnska avtocesta
pri vrsto vprašanj, ki naj bi se upoštevala oz. razrešila
nostopku odločanja o ponudbi: ali mora skupščina Repuke Slovenije sprejeti tudi ponudbo in ne le zakon o konce1 za avtocesto Sentilj-Zagreb, ali je to avtocesta med prioriami - pa čeprav programa prioritet nimamo, ali koncesijski
orazum ne postavlja Slovenije v neenakopraven oz. podrel položaj, ali je rešeno vprašanje pravic Slovenije do vzpodnih dejavnosti oz. pomožnih objektov le avtocesta ali tudi
cestna ponudba, ali je koncept graditve vpet v proračun
ipublike Slovenije, koliko kmetijskih zemljišč prve katego3 bo prizadetih, ali je upoštevano, da je bil ves projekt
ipravljen, ko sta bili Slovenija in Hrvaška še v eni državi in ali
mogoče v koncesijski pogodbi doseči ugodnejše pogoje za
;publiko Slovenijo glede na to, da sta od nje bolj zainteresini za to cesto Republika Avstrija in Republika Hrvaška.
i opravljeni obravnavi je odbor sprejel sklep, stkaterim je:
predlagal Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije,
; obravnava informacijo o ponudbi bavarsko-avstrijskega
nzorcija z zahtevkom za dodelitev koncesije za gradnjo
toceste Šentilj-Zagreb in jo sprejme,
naložil Ministrstvu za promet in zveze, da pripravi predlog
izdajo zakona o koncesijah za avtocesto Šentilj-Zagreb
osnutkom zakona in ga predloži Izvršnemu svetu Skupščine
;publike Slovenije. Skupščini Republike Slovenije se ob
rejemanju zakona predloži tudi izvleček projekta z odprtimi
irašanji,
predlagal obvestilo tujim partnerjem, da teče v Skupščini
»publike Slovenije postopek sprejemanja dokumentov
hkratnim predlaganjem podaljšanja roka veljavnosti
>nudbe do 15. oktobra 1991,
predlagal, da o koncesijski pogodbi in parametrih razpravi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije,
laka stališča in sklep je ta odbor sprejel tudi ob ponovni
uravnavi ponudbe konzorcija Phyrnska avtocesta na seji 5.
). 1991.
vršni svet Skupščine Republike Slovenije je ponudbo bavar;o-avstrijskega konzorcija za dodelitev koncesije - dovoljea za financiranje, gradnjo, upravljanje in vdzrževanje avtojste Šentilj-Zagreb s spremljajočimi dokumenti obravnaval
a 124. seji 6. 10. 1991. S to obravnavo se je odzval na poziv
jnzorcija Pyhrnska avtocesta, v katerem je bil zaprošen, naj
bila odločitev za kocnesijski model sprejeta do 15. 10. 1991.
vršni svet Skupščine Republike Slovenije je sklenil, da
iradi znanih dogodkov predlaga konzorciju Phyrnska avtossta ponovno podaljšanje opcijskega roka. Skladno s tem
i oročevalec

sklepom je bil konzorciju poslan v sprejem predlog, po katerem naj bi odločanje o njegovi ponudbi odložili do umiritve
razmer v prostoru, po katerem bo potekala avtocesta Šentilj
-Zagreb.
Pojasnili smo že, da je bilo ob obravnavi ponudbe konzorcija
Phyrnska avtocesta v odborih Izvršnega sveta Skupščine
Republike Slovenije odprtih veliko vprašanj in z njihovimi
sklepi določena vrsta nalog, izpolnitev katerih naj bi bil pogoj
za odločanje o ponudbi. Ker se do teh nalog in vprašanj
Izvršni svet še ni opredelil, mu je Ministrstvo za promet in
zveze predlagalo, da jih obravnava in se ob tem konkretneje
opredeli tudi do posameznih elementov ponudbe, ob upoštevanju, da ni moč neposredno vplivati na zainteresirane tuje
partnerje, v katero cesto in kdaj bodo pripravljeni vlagati svoj
kapital. Ob tem naj bi določil tudi tista sporna vprašanja, ki jih
je treba še natančneje proučiti, ter roke in nosilce izpolnitve
teh nalog.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na seji 28.
novembra 1991 pooblastil ministra za promet in zveze Marjana Kranjca, da v času predlagane odložitve odločanja
o ponudbi konzorcija Pyhrnska avtocesta nadaljuje razgovore
oziroma pogajanja s tem konzorcijem o tistih elementih
ponudbe, za katera še niso bile dosežene obojestransko sprejemljive in usklajene rešitve (npr. vprašanje cestninskega sistema).
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za promet in zveze.
Kakšno vlogo - funkcijo opravlja sedaj dr. Janez
Drnovšek?
ŽARKO PREGELJ delegat v Družbenopolitičnem zboru, je
23. oktobra 1991 postavil Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije naslednje vprašanje:
»Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije prosim za
pojasnitev vloge in funkcije, ki jo zdaj opravlja dr. Janez
Drnovšek, sicer do 8. oktobra 1991 predstavnik Republike
Slovenije v Predsedstvu SFRJ?«
Na navedeno vprašanje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja naslednje:
- Dr. Janez Drnovšek, dosedanji član Predsedstva SFRJ, je bil
s 1. 10. 1991 razrešen dolžnosti člana Predsedstva SFRJ ter
s tem prekinil delovno razmerje v Predsedstvu SFRJ. Dne 21.
10. 1991 je vložil zahtevo za ureditev ustreznega statusa
v Republiki Sloveniji, ki ga zagotavlja naslednja zakonodaja:
17. člen ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Sloveeije (Ur. I.
RS, št. 1/91 z dne 25. 6.1991) določa, da osebam, ki so bile na
predlog organov Republike Slovenije izvoljene na funkcije ali
imenovane na delovna mesta v organih dosedanje SFRJ in jim
preneha funkcija oz. delovno mesto v organih SFRJ, zagotavlja Republika Slovenija pravice po predpisih, ki veljajo za
funkcionarje oz. delavce v državnih organih Republike Slovenije oz. dosedanje SFRJ, če je to zanje ugodnejše;
- 21. člen zakona o nadomestilih osebnega dohodka delegatov v Skupščini SFRJ in o osebnih dohodkih funkcionarjev, ki
jih razglasi, voli ali imenuje skupščina SFRJ (Ur. I. SFRJ, št.
72/89) določa, da lahko funkcionar, ki je med opravljanjem
funkcije uveljavljal osebni dohodek, uveljavlja po prenehanju
funkcije osebni dohodek do enega leta na osebno zahtevo
najpozneje v 30 dneh po prenehanju funkcije.
Glede na navedeno je Komisija Skupščine Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na seji
dne 7. 11. 1991 odločila, da dr. Janezu Drnovšku zagotovi
pravico do osebnega dohodka za eno leto po prenehanju
funkcije, kot to določa zvezna zakonodaja, saj je to zanj
ugodneje.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za pravosodje in
upravo.
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Vprašanja o plačevanju električne energije
IVAN TOMŠE, delegat v Družbenopolitičnem zboru in
FRANCI FELTRIN, delegat v Zboru občin, sta postavila
naslednja delegatska vprašanja:
1. Koliko so skupaj neplačani zneski za električno energijo?
2. Kaj bo storila vlada, da bi izterjala neplačano električno
energijo in zagotovila sprotno plačevanje energije ter tako
omogočila ekološko sanacijo termoelektrarn?
3. Kako bo vlada zaščitila gospodinjstva, da ne bodo prevzela breme industrije, ki ne plačuje električne energije?
4. Kolikšen je dolg Republike Hrvaške za dobavljeno električno energijo iz NE Krško? Kakšne so garancije Republike
Hrvaške, da bo plačala električno energijo iz NE Krško?
Izvršni svet daje na postavljena delegatska vprašanja naslednje odgovore:
1. Od elektrogospodarskih podjetij dobavljajo električne energijo uporabnikom naslednja podjetja:
- Javno podjetje za prenos električne energije
- Javna podjetja za distribucijo električne energije, Elektro
Ljubljana
- Javna podjetja za distribucijo električne energije, Elektro
Celje
- Javna podjetja za distribucijo električne energije, Elektro
Gorenjska
- Javna podjetja za distribucijo električne energije, Elektro
Maribor
- Javna podjetja za distribucijo električne energije, Elektro
Primorska
Terjatve za neplačano dobavljeno električno energijo po
navedenih podjetjih znašajo:
Javno podjetje za prenos
električne energije
1.909.996.016,19 SLT
Javno podjetje - Elektro Celje
272.528.296,00 SLT
Javno podjetje - Elektro Maribor
226.671.913,00 SLT
Javno podjetje - Elektro Primorska
156.822.757,00 SLT
Javno podjetje - Elektro Gorenjska
84.537.183,00 SLT
Javno podjetje - Elektro Ljubljana
338.022.972,00 SLT
2.988.579.136,10 SLT
Skupaj
Skupen znesek za neplačano električno energijo znaša na
dan 31. 10. 1991 že 2.988.579,136,10 SLT in ne vključuje
obresti.
Terjatve za neplačani prispevek od dobavljene električne
energije znašajo:
- do distribucijskih uporabnikov
252.001.605,00 SLT
- do neposrednih uporabnikov
181.722.645,00 SLT
433.724.250,00 SLT
Skupaj
Skupna terjatev za neplačani prispevek od dobavljene električne energije brez obresti znaša na dan 31. 10. 1991
433.724.250,00 SLT
2. V skladu z dogovorom med Izvršnim svetom Skupščine
Republike Slovenije in podjetjem TGA Kidričevo je pri Ekonomskem inštitutu v Ljubljani v zaključni fazi izdelava študije,
na podlagi katere bo z ozirom na izgubo, glede na neplačano
porabljeno električno energijo, določen oziroma ugotovljen
obseg proizvodnje v podjetju. Na podlagi ugotovitev iz študije
bo določen tudi način poravnave zapadlih obveznosti in pa
način plačevanja energije v prihodnje. Študija bo predvidoma
izdelana do konca meseca novembra tega leta.
V okviru Slovenskih železarn izdeluje novo vodstvo v okviru
predloga za finačno rekonstrukcijo slovenskih železarn tudi
predlog za sanacijo zapadlih neplačanih obveznosti porabljene energije. Predlog je v zaključni fazi izdelave in bo obravnavan na seji Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
skupaj z analizo prihodnjih tržnih možnosti slovenskih železarn tudi ob upoštevanju porabe obsega električne energije.
Novo vodstvo je glede sedanje porabe in plačevanja električne energije že sprejelo določene ukrepe, ki se nanašajo
zlasti na to, da je poraba električne energije anticipirana
v procentih, da se v okviru vseh treh železarn usklajuje, da je
prvenstveno vezana na čas, ko sistem ni najbolj obremenjen.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije bo lahko pripravil
predlog sanacije neplačanih obveznosti za velike porabnike,
za ostali del pa bo izterjava zapadlih obveznosti morala biti
opravljena po redni poti.
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3. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je že zašči
uporabnike električne energije pri zadnjem predlogu za pov
čanje cen električne energije v mesecu avgustu letošnjei
leta. Takratni predlog javnih podjetij za distribucijo električi
energije in prenos električne energije je bil variantni in sice
- povečanje za 28% ob predpostavki, da vsi uporabn
redno plačujejo dobavljeno električno energijo;
- povečanje za 40% ob predpostavki, da neplačevanje ele
trične energije ostane na ravni prvih devetih mesecih lete
njega leta.
Izvršni svet se je odločno zavzel proti prevzemanju bremneplačnikov na breme rednih plačnikov za električno en<
gijo.
Dobavitelji električne energije v nobenem primeru ne more
samovoljno spreminjati tarifnih postavk in tarifnega sisterr
ker je to v pristojnosti Izvršnega sveta Skupščine Republi
Slovenije.
Po sedaj veljavnem tarifnem sisemu so gospodinjski od
malci vključeni med odjemalce na nizki napetosti. Njiho
cena je za 6% nižja od povprečja odjemalcev na nizki napel
sti. To pomeni, da se za gospodinjske odjemalce poleg osta
vidikov še vedno upošteva socialni vidik, vendar pavšalno.
4. Garancije za plačilo električne energije s strani Hrvats
elektroprivrede izhajajo iz sprejetih aktov:
- Sporazum o izgradnji dveh nuklearnih elektrarn z dne l
10. 1970, ki sta ga sprejela Izvršni svet Sabora SR Hrvaške
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije (NN 1/71 in Ur. I. št. {
70);
- Pogodba o združevanju sredstev zaradi skupne izgradr
in eksploatacije NE Krško od 22. 3. 1974. Aneks k tej pogor
iz dne 16. 4. 1982;
- Samoupravni sporazum o ureditvi medsebojnih pravic
obveznosti ustanoviteljev in NE Krško od 16. 4. 1982 (ta
imenovani tripartitni sporazum), ki so jih sprejeli ustanovite
Na osnovi veljavnega gospodarskega načrta NE Krško zna
dolg Hrvaškega elektrogospodarstva za dobavljeno električ'
energijo in razpoložljivo moč, fakturirano za obdobje od 1.
do 30. 10. 1991 že 504.176.146,90 din.
Dobava električne energije je v pogajanjih z Republiko Hr\
ško uvrščena na blagovno listo, v okviru katere se bo obravr
vala dobava posebno pomembnega blaga.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slov
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za energetiko.
ZBOR OBČIN
Kdaj bo Teološka fakulteta vključena v ljubljar
sko Univerzo?
FRANCI FELTRIN, delegat Zbora občin, sprašuje Izvrš
svet Skupščine Republike Slovenije, zakaj ne pospe
postopka za sistemsko vključitev Teološke fakultete v Ui
verzo v Ljubljani, saj je že skrajni čas, da se popravi tudi
krivica iz preteklosti.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predhodno uc
tavlja, da je na identično pobudo delegata Romana Jak
odgovoril s svojim stališčem 25. junija 1990 in na podob
pobudo delegata Marjana Podobnika s svojim stališčem z d
18. 12. 1990.
Sedanja veljavna zakonska ureditev v drugem odstavku 1
člena zakona o usmerjenem izobraževanju (Ur. I. SRS, št.
80, 6/83, 25/89 in 35/89) omogoča, da se v univerzo lah
vključijo tudi višje in visoke šole, ustanovljene po posebr
predpisih, med katere sodi tudi Teološka fakulteta v Ljublj;
z oddelkom v Mariboru. Teološka fakulteta v Ljubljani ii
torej možnost postati članica univerze na podlagi navede
določbe zakona o usmerjenem izobraževanju in zato ni tre
preklicati njene izključitve iz univerze, ki ji je bila sporoče
s dopisom vlade Ljudske republike SLovenije iz leta 19>
Preklic navedenega dopisa sam po sebi ne- bi pome
ponovne vključitve Teološke fakultete v Ljubljani v univer;
marveč je njena ponovna vključitev v univerzo odvisna
poročeval<

;ame Teološke fakultete v Ljubljani in sporazuma s članicami
iniverze na podlagi citirane določbe zakona o usmerjenem
zobraževanju.
zvršni svet Skupščine Republike Slovenije je za urejevanje
iroblema nadalje predlagal, Skupščina Republike Slovenije
>a po skrajšanem postopku sprejela zakon o spremembah in
lopolnitvah zakona o pravnem položaju verskih skupnosti
' SR Sloveniji. Navedeni zakon je določil, da so diplome
erskih šol, torej tudi Teološke fakultete v Ljubljani z oddel;om v Mariboru, javne listine.
zvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da ni
:akonskih ovir za vključitev Teološke fakultete v Univerzo
' Ljubljani.
:a obravnavo v izvršnem svetu Skupščine Republike Slovelije je pripravilo odgovor Ministrstvo za šolstvo in šport.

lastnine. Zato je nujno čim prej sprejeti zakon o privatizaciji,
za katerega je pričakovati, da bo sistemsko uredil to področje
in delno posegel tudi v že izvedene postopke lastninjenja
v posameznih podjetjih.
O aktivnosti občinskih organov menimo, da so njihove pristojnosti oz. možnosti na tem področju v zbiranju podatkov in
obvestil, t. j. odkrivanju posamičnih primerov nezakonitega
lastninjenja, opozarjanju ter dajanju ustreznih pobud registrskim sodiščem oziroma družbenemu pravobranilcu samoupravljanja, pa tudi v svetovanju posamičnim neinstitucionalnim skupinam (prizadetim delavcem, upokojencem), ki imajo
tudi aktivno legitimacijo za vlaganja pravnih sredstev, s katerimi se izpodbija neutemeljen vpis v sodni register oziroma
toži na ničnost vpisa.
Ker ima država nedvomno interes za zaščito sredstev v družbeni lastnini, bi v tem smislu kazalo okrepiti vlogo državnih
organov tudi z razširitvijo pristojnega javnega pravobranilca.

<do nadzoruje lastninsko preoblikovanje poijetij?

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravilo odgovor Ministrstvo za pravosodje in
upravo.

:VETO GRADIŠAR, delegat v Zboru občin, je postavil
laslednje delegatsko vprašanje:

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA

Znano je, da skuša vrsta podjetij v Sloveniji izpeljati
postopke reorganizacije in lastninjenja, ki so v nasprotju
i obstoječo zakonodajo in bodočim zakonom o lastninjenju.
3lede na to, da se slovenska vlada ni opredelila do predoga zakona o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja, sprašujemo, kdo je pristojen za spremljanje in nadzorovanje tovrstnih postopkov v podjetjih in kaj lahko v konkretnih primerih storijo občinski državni organi?'
Lastninsko preoblikovanje podjetij in razmah podjetništva, ki
ga je v zadnjih letih dopustila nova podjetniška zakonodaja, ki
Da je niso spremljali ustrezni predpisi o načinih in postopkih
za privatizacijo podjetij v družbeni lastnini, je v praksi res
pmogočila številne primere nezakonitega prelivanja družbene
astnine v zasebne roke. Razsežnosti takšnega odtujevanja
družbenih sredstev in njenih posledic na celotno narodno
gospodarstvo se zaveda tudi slovenska vlada, vendar pa
menimo, da bi bil popoln moratorij za vsakršno lastninsko
preoblikovanje korak nazaj, saj bi izničil oziroma preprečil vse
pozitivne učinke, ki jih je tržno naravnana zakonodaja nedvomno spodbudila.
•Jadzor nad lastninskim preoblikovanjem podjetij v družbeni
astnini v prvi vrsti opravljajo registrska sodišča, ki so po
:akonu dolžna preizkusiti materialne pogoje za vpis novih
)odjetij v sodni register in lahko po uradni dolžnosti uvedejo
udi postopek za izbris neutemeljenega dokončnega vpisa.
I nedavno dopolnjeno uredbo o vpisu podjetij in drugih
jravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni
egister (Ur. I. SFRJ, št. 74/90, Ur. I. RS. št. 20/91) se zahteva
jri priglasitvi vsake spremembe statusa podjetja v družbeni
astnini oziroma ustanovitve podjetja, pri katerem je ustanovielj pravna oseba, ki ima sredstva v družbeni lastnini, predloži:ev soglasja Agencije RS za pospeševanja prestrukturiranja
gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij, ki bo odslej
:ako preprečevala nezakonito lastninjenje.
Ze\o široka pooblastila pri varovanju družbene lastnine ima
družbeni pravobranilec samoupravljanja, ki lahko izpodbija
/sako dejanje ali akt, s katerim se oškoduje družbena lastnina, in ki je tudi že interveniral v več primerih preoblikovanja
podjetij.
Res pa predpisi, ki urejajo to področje, zagotavljajo varovalne
mehanizme predvsem v procesnem smislu, ne pa tudi v matenalnopravnem, saj je bilo marsikatero lastninsko preoblikovanje podjetij, ki sedaj buri duhove, izvedeno v skladu z veljavnim zakonom o podjetjih oziroma zakonom o družbenem
<apitalu, ki pa ne omogočata ustreznega varstva družbene
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Ali se že pripravlja temeljita strategija turističnega razvoja Slovenije?
JOŽE ZUPANČIČ, delegat v Zboru združenega dela, je
postavil naslednje delegatsko vprašanje:
V enem od zborov Skupščine Republike Slovenije je bila
obravnavana problematika turizma. O turizmu bi radi širše
spregovorili tudi v Zboru združenega dela. Zato pa je
potrebno osnovno gradivo. Tega pa ni. Zato sprašujem
Ministrstvo za turizem kako daleč je s pripravo temeljite
strategije turističnega razvoja Slovenije in ali pri izdelavi te
strategije sodelujejo še najbolj zainteresirani za razvoj
turizma v Sloveniji to so: Turistična zveza Slovenije, Gospodarska zveza Slovenije, nosilne turistične delovne organizacije in kako je s financiranjem tako Turistične zveze Slovenije kot tudi številnih turističnih društev, ki imajo za Slovenijo veliko pomen?
Na poslansko pobudo g. Jožeta Zupančiča, poslanca in hkrati
predsednika Zbora združenega dela, dajemo naslednje pojasnilo:
1.1. Za reševanje problematike turizma, ki se je zaradi znanih
političnih razmer v Jugoslaviji, še zlasti pa pri agresiji na
Slovenijo, izredno zaostrila, je Ministrstvo za turizem in
gostinstvo predlagalo vrsto rešitev preko Izvršnega sveta, in
sicer:
- Zagotovitev tekočih likvidnostnih sredstev v višini 800 mio
SLT sredstev in sredstev za kreditiranje priprave na sezono in
izvoz oziroma bančno garancijo za najem tujih kreditov
v višini 700 mio SLT. Izvršni svet je predlog za zagotovitev teh
sredstev sprejel na svoji 65. seji, vendar zaradi pomanjkanja
sredstev do danes še ni bil realiziran.
- Poslovnim bankam je bila predlagana odložitev odplačila
zapadlih kreditnih obveznosti za eno leto, kar so banke tudi
realizirale.
- Preko Ministrstva za delo se realizira del nadomestila osebnih dohodkov delavcem, ki so kot tehnološki višek na- 6mesečnem čakanju na delo.
- Preko Ministrstva za delo v sodelovanju z Ministrstvom za
zunanje zadeve se koordinira aktivnosti za začasno zaposlitev
presežnih gostinskih in turističnih delavcev v sedanjih državah, kar zaenkrat še ni prineslo želenih rezultatov.
- Preko Ministrstva za finance se rešuje problem prevelike
obremenitve s prometnim davkom, ki se je povečal s 1. 2.
1991. Ministrstvo za finance je izdalo predpis, s katerim je bil
uveden obračun prometnega davka v gostinstvu in turizmu na
podlagi tekoče realizacije (namesto sistema akontacij). Ministrstvo je predlagalo tudi spremembo sistema obračuna pro59

metnega davka v gostinstvu, kjer naj se obdavčitev pijač in
hrane tretira kot storitev in ne kot proizvod. Ta predlog se bo
po dogovoru z Ministrstvom za finance vgradil v nov zakon
o prometnem davku.
- Predlagana je bila odložitev plačila porabljene električne
energije, PTT stroškov in nekaterih drugih obveznosti, kar je
bilo za določeno obdobje realizirano, vendar postaja zaradi
izpada dohodka v turistični sezoni ta problem ponovno pereč.
- Izvajale so se promotivne aktivnosti v tujini in doma v okviru
sredstev, odobrenih s proračunom za letošnje leto
(35.426.000 SLT). Promotivne aktivnosti so bile izvedene na
nemškem, avstrijskem in delno italijanskem tržišču, kjer je
nadaljnje akcije prekinila agresija na Slovenijo (glede na to so
ostala neporabljena sredstva v znesku 217.770,24 DEM, ki so
na posebnem računu Studia Marketing v Frankfurtu in se
bodo kotizirale za opravljanje predstavniških poslov v tujini
ter nujne promotivne aktivnosti do konca letošnjega leta).
1.2. Ministrstvo za turizem je v sodelovanju z Gospodarsko
zbornico Slovenije, Turistično zvezo Slovenije in Obrtno zbornico Slovenije že v juniju 1991 izdelalo gradivo »Ocena stanja
v turističnem gospodarstvu s predlogi ukrepov za reševanje
problematike te dejavnosti z namenom, da bo to gradivo
obravnavano v Skupščini Republike Slovenije. Gradivo je
kasneje obravnaval le Družbenopolitični zbor, medtem ko
prav zaradi agresije na Slovenijo ta problematika ni bila
obravnavana na drugih dveh zborih.
Vojna v Sloveniji in na Hrvaškem je povzročila v turizmu pravo
katastrofo, izpad fizičnega in finančnega prometa ter deviznega priliva, kar se zaradi reprodukcijske povezanosti negativno odraža tudi v drugih gospodarskih sektorjih. Naše ministrstvo je zato ob sodelovanju zunanjih strokovnjakov, vključenih v posebno projektno skupino, izdelalo »Oceno učinkov
letošnje turistične sezone na slovensko gospodarstvo«; gradivo je bilo predloženo v obravnavo Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije.
Na pobudo Turistične zveze Slovenije je problematiko turizma
obravnaval Odbor Skupščine Republike Slovenije za splošne
gospodarske zadeve dne 11/11-1991. Na sestanku je bilo
dogovorjeno, da se novelira in skrči predhodno pripralvjeno
skupno gradivo »Ocena stanja v turističnem gospodarstvu«,
ki bo osnova za nadaljnjo obravnavo v Skupščini Republike
Slovenije. Naše ministrstvo je gradivo, kot nosilec za njegovo
izdelavo, že predložilo skupščini. Citirani odbor bo to gradivo
obravnaval na svoji seji dne 22/11-1991.
1.3. Ministrstvo za turizem in gostinstvo je že pristopilo k izdelavi Strategije razvoja turizma v Sloveniji. Strokovni del gradiva bo izdelal Inštitut za ekonomska raziskovanja v Ljubljani
v letu 1992. Inštitut je v ta namen že izdelal program, ki je bil
predhodno usklajen tudi z Gospodarsko zbornico Slovenije in
Turistično zvezo Slovenije. Nedvomno pa mora biti strategija
razvoja turizma Slovenije usklajena s strateškimi cilji gospodarskega razvoja Slovenije.
2. V skladu z zakonom o turistični taksi (Ur. I. RS, št. 18/91), se
le-ta uporablja za promotivne aktivnosti, Prenočitvena taksa
se usmerja v republiški proračun in skladno z zakonom
o financiranju javne porabe sodi med druge prihodke republiškega proračuna. Iz teh sredstev se je Turistični zvezi Slovenije v skladu z njenim zahtevkom financiralo izdajanje turistične revije Lipov list v skupnem znesku 382.897,20 SLT.
Poudarjamo, da pri nakazilu teh sredstev ni bilo vprašanje
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odobritve sredstev, temveč tehnične izvedbe nakazila s strar
Ministrstva za finance, ker'so, kot je bilo navedeno, sredstv
prenočitvene turistične takse sestavni del republiškega prorć
čuna. Glede na to smo v našem predlogu proračuna za let
1992 planirali tudi porabo sredstev iz turistične takse z
ustrezne promotivne aktivnosti, kar pa za leto 1991 zarai
sprejetja zakona v prvem polletju letos, številčno letos ni bil
možno.
Skupno so bila sredstva prenočitvene turistične takse do 3'
10-1991 nakazana v višini 1.677.615,40 SLT, kar pomeni, d
je po odkazilu sredstev za financiranje revije Lipov list, te
sredstev 1.294.718,20 SLT. Zaradi izpada turističnega prc
meta se navedena sredstva v naslednjih mesecih ne bod
bistveno povečala.
Sredstva prenočitvene turistične takse so v letošnjem let
zelo majhna in z njimi tudi ni mogoče financirati celotn
dejavnosti turistične zveze Slovenije. Naše ministrstvo pa j
obvestilo Turistično zvezo Slovenije, da bo financiralo nek«
tere njene promotivne aktivnosti, skladno s predloženim prt
gramom. V letošnjem letu bomo zato financirali še izvedb
akcije »Izbira najbolj urejenega turističnega kraja v Sloveniji'
če nam bo Turistična zveza Slovenije predložila ustreze
program z dokumentacijo. Nedvomno pa celotne dejavnoj
Turistične zveze Slovenije ne bo možno financirati iz sredste
prenočitvene turistične takse, kajti društveno dejavnost t
organizacije, ki je zveza turističnih društev, je treba financira
skladno s sistemom delovanja društvene dejavnosti.

Ob gozdarski tudi nova lovska zakonodaja
MIRKO KRAJEC, delegat v Zboru združenega dela, je vpra
šal vlado, kdaj namerava pripraviti lovsko zakonodajo, sa
meni, da bi jo kazalo sprejemati skupaj z gozdarsko.
Na vprašanje delegata na 34. seji zbora, dne 21. 11. 1991
zakaj vzporedno s sprejemanjem zakonodaje o gozdarstvu ni
sprejemamo tudi lovske zakonodaje, ki je povezana z zako
nom o gozdovih, odgovarjamo naslednje:
Lovska zakonodaja oziroma zakon o divjadi in lovu je re
tesno povezana z zakonom o gozdovih saj sta v naravi gozd ii
večina vrst divjadi sestavina istih ekosistemskih celot. Zato s
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v priprav
zakona, ki ureja vprašanja divjadi in lovstva prizadevalo uskla
diti njegovo vsebino z določili zakona o gozdovih.
Oblikovanje vsebinskih izhodišč in tez obeh zakonov je bili
tudi sproti usklajevano z dejavniki, ki jih vprašanja gozdć
divjadi in lovstva najbolj zadevajo, kot so Kmečka zveza
Lovska zveza Slovenije, Skupnost OZD za lovstvo in ribištvi
Slovenije, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine ii
drugi. Zato so določila obeh zakonov med seboj usklajena.
Predlog za izdajo zakona o divjadi in lovstvu je praktični
pripravljen. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrani
računa, da bo ta zakon v drugi polovici meseca decembr
v obravnavi na Izvršnem svetu Republike Slovenije.
Istočasna priprava zakona o divjadi in lovstvu in zakon
o gozdovih pa enostvno fizično ni bila mogoča. Problemi, h
so v tesni povezavi z gozdovi in gozdarstvom pa so narekoval
dajanje prednosti zakonu o gozdovih.
S

poročevale

DELEGATSKE POBUDE

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
MNENJE
izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Spomenke Hribar, delegatke v Družbenopolitičnem zboru, za izdajo zakona
o popravi osebnih krivic
D pobudi za izdajo zakona o popravi osebnih krivic, ki jo.je'
'dala delegatka Spomenka Hribar na 27. seji družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije 23. oktobra 1991,
!
meni Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naslednje:
Priznavajoč
temeljnim človekovim pravicam kot neideološkim
!
n nadpolitičnim kategorijam pomen osrednjega vprašanja
/ družbi, je ob sprejemanju zakona o denacionalizaciji, ki
jDomeni popravo krivic, storjenih s t. i. revolucionarnim poseganjem države v lastninske odnose, vsekakor sprejemljiva
pobuda za popravo krivic, ki pomenijo kršitev drugih temeljnih človekovih pravic. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zato podpira pobudo delegatke Spomenke Hribar in si
tudi prizadeva, da se bodo krivice, povzročene pri uresničevanju represivne koncepcije preteklega političnega režima, zlasti v povojnem obdobju, čim bolj popravljale. Ob tem pa se
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zaveda razsežnosti tega vprašanja, ne gre namreč samo za krivice, povzročene
s kaznovalno zakonodajo in po njej izvedenih sodnih in drugih pravnih postopkih, temveč tudi za represijo drugačnih
pojavov, kakor so se izvajali v praksi. Za celovito spoznanje
povojnega obdobja bo potrebna še poglobljena strokovna
raziskava procesov in drugih dogodkov. Glede na to je Izvršni
svet že ustanovil posebno medresorsko komisijo, v katero so
imenovani predstavniki pristojnih ministrstev, pravosodnih
organov, Združenja žrtev komunističnega nasilja in Komisije
za raziskavo povojnih množičnih pobojev, pravnodvomljivih
procesov in drugih nepravilnosti, ki ima nalogo, da prouči
pravne in materialne možnosti za popravo krivic, ki so nastale
zaradi kaznovalne zakonodaje v medvojnem in povojnem
obdobju ter predlaga zakonske rešitve in druge ukrepe za
ureditev obravnavane problematike.
Izvršni svet se strinja z mnenjem delegatke, da mora biti način
poprave krivic na kaznovalnem področju takšen, da glavnega
bremena postopka rehabilitacije ne bodo trpeli ljudje, ki so
preživeli storjene krivice, zato bo v zakonodajnih rešitvah
predlagal čim širšo možnost uvedbe postopkov po uradni
dolžnosti ali pa splošno odpravo krivičnih odločb določenih
vrst po samem zakonu. Vendar pa meni, da ta rešitev ne more
priti v poštev za razveljavitev kazenskih sodb, saj je le-te
v pravni državi možno dosegati samo z novimi odločbami
pristojnih sodišč. Razen tega pa po mnenju Izvršnega sveta
Skupščine Republike Slovenije praviloma ni mogoče vseh
primerov reševati splošno, z na vse primere nanašajočo se
ureditvijo. Kazenske postopke je treba presojati individualno,
saj so bili med njimi gotovo tudi taki, ki so temeljili na dejstvih,
ki pričajo o dejanskem izpolnjevanju zakonskih znakov posameznih kaznivih dejanj. Strinjati pa se je mogoče s splošno
odpravo upravnokazenskih odločb (t. i. družbeno koristno
delo) in po natančnejši proučitvi to tudi ustrezno zakonsko
urediti.
O pobudi delegatke, da se političnim zapornikom prestana
leta v zaporu ali na prisilnem delu za pokojnino priznajo
v dvojnem štetju, čas, v katerem so bili po izpustitvi iz zapora
zaradi teh družbenih posledic brezposelni, pa v enojnem
štetju, menimo, da je to že ustrezno rešeno s sedanjo zakonsko rešitvijo po veljavnem določilu 549. člena zakona o kazenskem postopku, saj ima oseba, ki ji je zaradi neopravičene
obsodbe ali neutemeljenega odvzema prostosti prenehalo
delovno razmerje ali lastnost zavarovanca socialnega zavarovanja, pravico do priznanja delovne oziroma zavarovalne
dobe, kot da bi delalo tisti čas, ki ga je zaradi neopravičene
poročevalec

obsodbe ali neutemeljenega odvzema prostosti izgubila. V to
dobo se všteje tudi čas nezaposlenosti, do katere je prišlo
zaradi neopravičene obsodbe ali neutemeljenega odvzema
prostosti, če se to ni zgodilo po njeni krivdi. O priznanju
političnim zapornikom prestana leta zapora v dvojnem štetju
Izvršni svet meni, da to ni nujno potrebno, saj so med drugim
osebe, za katere se izkaže, da so bile obsojene po krivici,
upravičene zahtevati povrnitev škode, tako kot je to predvideno v XXXII. poglavju zakona o kazenskem postopku. Oškodovanec ima namreč pravico do povrnitve gmotne in negmotne škode. Razumljivo pa je, da bo zato treba proučiti
finančne posledice in zagotoviti finančna sredstva za kritje
takšnih obveznosti.
O pobudi delegatke za popravo krivic, storjenih posameznikom na sodiščih združenega dela, ki so tudi »sodila po političnih kriterijih«, Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije že
pripravlja osnutek zakona o prenehanju dela sodišč združenega dela, s katerim bodo ta sodišča »kot produkt svojega
časa« v celoti odpravljena, njihovo pristojnost pa bodo prevzela redna sodišča. V tem zakonu bo tudi vsem oškodovanim
posameznikom dana možnost za vložitev revizije zoper pravnomočne sodbe teh sodišč, tako da bodo le-te na zahtevo
oškodovancev podvržene nadzoru Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravilo odgovor Ministrstvo za pravosodje in
upravo v sodelovanju z Ministrstvom za delo.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Janeza Lampreta, delegata v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi s problemi operirancev z izpeljanim črevesjem
Uporabniki lahko uveljavljajo pravico do ortopedskih in drugih pripomočkov, ki so medicinsko indicirani in so navedeni
v prilogi k samoupravnemu sporazumu o uresničevanju
zdravstvenega varstva (Ur. I. SRS, št. 47/87). Skladno s temi
predpisi imajo bolniki z ileostomo, kolostomo in urostomo
pravico do plastičnih vrečk za seč s priključkom na kateter ali
zbiralnik seča, lepilne paste za fiksacijo kondoma pri urinalu
in komplet za nego umetno izpeljanega črevesa ali sečevodov. Določena je tudi trajnostna doba za posamezno vrsto
pripomočkov.
Iz navedene ureditve izhaja, da so tem bolnikom zagotovljeni
nekateri pripomočki, ki jim omogočajo vključitev v normalno
življenje. Ker pa ni mogoče zagotoviti posamezne pravice
v neomejeni količini, so posamezni pripomočki količinsko
opredeljeni. Določitev količine je opredeljena na podlagi
predloga društva teh bolnikov oziroma njihove sekcije pri
zvezi Društva medicinskih sester Slovenije, podanega ob pripravi veljavnih dokumentov, in temelji na povprečni porabi.
Če pripomočki domačih proizvajalcev za posamezne uporabnike ne pridejo v poštev, jih lahko kupi uporabnik v tujini ali
pa preko uvoznika. V zvezi z uvozom pripomočkov, ki jih
potrebujejo operiranci, so v Odločbi o specifični opremi,
napravah in instrumentih, nadomestnih delih in potrošnem
materialu za uporabo te opreme za organizacije združenega
dela s področja zdravstva ter za občane za njihovo osebno
rabo, ki so oproščeni carine (Ur. i. SFRJ, št. 45/87), opredeljeni tudi proizvodi iz plastičnih mas in drugih materialov od
št. 39.01 do 39.14. Zaradi tega prekvalifikacija vsega materiala, opredeljenega v poslanski pobudi, ni potrebna.
Kadar občan potrebuje naštete pripomočke za osebno uporabo, pa ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo
izdaja potrdilo kot prilogo k prošnji za carinsko oprostitev, ki
dokazuje, da občan posebne naprave, inštrumente, opremo
ter potrošni material za uporabo te opreme uvaža za osebno
uporabo.
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Pobuda vključuje tudi predlog za oprostitev vseh participacij
za te bolnike. Zdaj so ti bolniki oproščeni plačila participacije,
če je njihova bolezen malignega izvora. Oprostitev lahko
uveljavljajo v celoti tudi zaradi statusa (otroci, šolarji, študentje, vojaški in civilni invalidi, upokojenci z varstvenim
dodatkom itd.) ali zaradi težkega gmotnega položaja uporabnika oziroma njegove družine. Zato je že zdaj nekaj teh
bolnikov oproščenih plačila participacije ne glede na diagnozo.
V sistemu, ki je v pripravi, ni predvidena participacija v sedanji
obliki. Pravice do zdravstvenega varstva, ki bodo vključene
v obseg obveznega zavarovanja, bodo določene različno.
Nekatere bo zavarovanje krilo v celoti, druge pa do določenega odstotka. Za razliko do celotne cene storitve pa se bomo
prostovoljno zavarovali (plačali določeno premijo) in s tem
obveznost doplžčila prenesli na zavarovalnico.
Ce se bolnik ne bo prostovoljno zavaroval, bo moral iz svojih
sredstev doplačati razliko. Izjema bodo le socialno ogrožene
zavarovane osebe in najtežji invalidi za nujne medicinske
storitve. Zaradi številnih predlogov iz skupščinske razprave,
s katerimi se zahteva razširitev obsega popolnega zdravstvenega varstva iz obveznega zavarovanja, pa pripravljale!
zakona predlagajo še nekatere dopolnitve, o katerih bo odločala skupščina ob sprejemanju predloga zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Po sprejemu zakona in ustanovitvi Zavoda za zdravstveno
zavarovanje bodo splošni akti zavarovalnice natančneje predpisali obseg posameznih pravic, pogoje, trajnostno dobo,
standarde ipd. za pravice iz obveznega zavarovanja. Predložena pobuda oziroma predlogi bodo poslani strokovni skupini, ki pripravlja splošne akte, predvidene z novo zakonsko
ureditvijo, da jih bo proučila in upoštevala skupaj z drugimi
strokovnimi mnenji in stališči.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za zdravstvo, družino
in socialno varstvo.
MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
o pobudi Marije Markeš in Mihaele Logar, delegatk v Družbenopolitičnem zboru, za spremembo zakona o socialnem varstvu in v zvezi
z nadomestilom med porodniškim dopustom za
kmetice in kmete.
O pobudi Marije Markeš in Mihaele Logar, delegatk Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije, za spremembo zakona o socialnem varstvu v zvezi z nadomestilom
med porodniškim dopustom za kmetice in kmete, Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije meni naslednje:
Kot navajata delegatki v pobudi, imajo po obstoječi ureditvi,
to je po Samoupravnem sporazumu o pravicah in obveznostih
združenih kmetov v zvezi z uresničevanjem pravice do porodniškega dopusta (Ur. I. SRS, št. 7/82,1/83 in 34/84), pravico do
nadomestila osebnega dohodka med porodniškim dopustom
združene kmetice, katerih zadružne in kooperantske organizacije so sprejele navedeni sporazum.
Po podatkih Zadružne zveze Slovenije je sporazum podpisalo
71 zadružnih in kooperantskih organizacij od 96, kolikor jih je
vseh skupaj v Republiki Sloveniji. Tako torej obstaja določen
delež kmetic, ki imajo status združene kmetice, vendar jim ob
rojstvu otroka ne pripada nadomestilo osebnega dohodka,
ker njihova zadruga ni podpisnica sporazuma. Prav tako ne
pripada pravica do nadomestila tistim kmeticam, ki ninjajo
statusa združene kmetice. Po grobi oceni prejema nadomestilo 80% kmetic, preostalih 20% kmečkih mater pa nima
pravice do nadomestila.
Obstoječa ureditev v zvezi z nadomestili pa bo za kmetice
postala neustrezna tudi zaradi predloga novega zakona
o zadrugah, po katerem naj bi se uvedel obvezen delež
zadružnic, ki ga doslej ni bilo, zato precej kmetic ne bo moglo
ali želelo prevzeti te obveznosti, s tem pa bi ob nespremenjeni
ureditvi v zvezi z nadomestili izgubile tudi pravico do nadomestila.
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Predjagatelj novega zakona o družinskih dajatvah, ki bo m«
drugim urejal tudi pravico do denarnega nadomestila me
porodniškim dopustom, se zaveda problemov, ki jih glec
pravice do nadomestila med porodniškim dopustom za km
tiče navajata poslanki. Zato bo njuna pobuda za vsebinsl'
rešitev tega problema upoštevana pri pripravi osnutka zakor
o družinskih dajatvah.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je mnenje pripravilo Minist
stvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Sloveni
na pobudo Boruta Pahorja, delegata v Družben«
političnem zboru, za pomoč študentom, ki stani
jejo v študentskih domovih
Na pobudo Boruta Pahorja, delegata Družbenopolitične
zbora Skupščine Republike Slovenije, za pomoč študente
ki stanujejo v študentskih domovih in pri zasebnikih, Izvri
svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja naslednje:
Ob upoštevanju izhodišč proračuna Republike Slovenije j
vzgojo in izobraževanje ter veljavnih Meril za oblikovanje ce
nastanitve v študentskih domovih (Poročevalec ISS št. 1 z dr
11.2. 1985) je Ministrstvo za šolstvo in šport določilo no\
višino sredstev za zagotavljanje dohodka za normativno dol
čeno število delavcev v študentskih domovih, in sicer s 126,J
din na študenta na 205 SLT na študenta (oz. 62% povišanje
Tako so se skupna sredstva za dohodek (v študentskih pa tu
dijaških domovih, kjer so nastanjeni študentje) dvigni
s 1.078.779 din za junij 1991 na 1.754.595 din za septembe
Amortizacija opreme in nepremičnin pa je v skladu s sklepo
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije ostala na la
ski ravni. Tako oblikovana višina sredstev bo znatno vpliva
na ponovno zvišanje subvencioniranja stanarin s strani Rep
blike Slovenije.
Ministrstvo za šolstvo in šport stalno spremlja bivalno in s te
povezano socialno ekonomsko problematiko študentov, :
posebno pa letos, ko je zaradi večjega števila študente
predvsem v prvih letnikih ostalo veliko nerešenih prošenj, i
preprečitev še hujše prostorske stiske je Ministrstvo za šc
stvo in šport skupaj s komisijama za sprejem študentov
skupnostjo dijaških domov v Ljubljani in Mariboru doseg
sporazum, da se proste zmogljivosti v dijaških domovih nam
nijo študentom po predlogih komisij za sprejem študento
Kljub vsemu bo treba zagotoviti tudi dodatne nove nastar
tvene zmogljivosti, ki bi se skušale zagotoviti z obnovo
razširitvijo že obstoječih objektov, delno po mnenju minist
stva z usposobitvijo nekaterih izpraznjenih vojaških objekte
in gradnjo treh stolpičev (v Ljubljani, Mariboru in Kranju).
Ministrstvo za šolstvo in šport je že dalo pobudo za proučite
sistema davčne zakonodaje, tako da bodo davčne olajša\
spodbudneje vplivale na vključevanje državljanov Republil
Slovenije, predvsem pa mladine, v izobraževanje, ki jo t
Republiška uprava za družbene prihodke proučila v postopk
spreminjanja zakona o dohodnini.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je mnenje pripravilo Minist'
stvo za šolstvo in šport v sodelovanju z Ministrstvom 2
delo.
MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenij
o pobudi Marjana Podobnika, delegata v Družbf
nopolitičnem zboru, za odpravo omejitve uprav
čenosti opravljanja zunanjetrgovinskih poslov
V Družbenopolitičnem zboru Skupščine Republike Sloveni
je delegat Marjan Podobnik dal pobudo, da se odpravi ome
tev upravičenosti opravljanja zunanjetrgovinskih poslov.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije podpira pobuc
delegata. Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z dr
po roče vale

imi ministrstvi že vodi aktivnosti in pripravlja predloge za
Denostavitev zunanjetrgovinskega poslovanja. V prvi vrsti
aj bi nehale veljati tiste določbe zakona o zunanjetrgovincem poslovanju (Ur. I. SFRJ, št. 63/89 in 11/91), ki še pomeijo odvečno administriranje državnih organov na tem
odročju, vključno s področjem zunanjetrgovinske registraje.
a obravnavo v Izvršnem svetu je mnenje pripravilo Ministrvo za zunanje zadeve.
iDGOVOR
linistrstva za šolstvo in šport na pobudo in vpraanje Toneta Peršaka, delegata v Družbenopoličnem zboru, v zvezi s problematiko slovenKega športa
elegat Družbenopolitičnega zbora Tone Peršak ugotavlja,
a Skupščina R Slovenije še ni obravnavala problematike
ovenskega športa, čeprav se je, zlasti po 26. juniju 1991,
pjavila vrsta problemov na tem področju, ki jih navaja
nadaljevanju svojega vprašanja. V zvezi s tem posredujemo
aoru naslednji odgovor:
linistrstvo za šolstvo in šport pozorno spremlja dogajanja na
odročju športa v Sloveniji in jih je tekoče razreševalo, še
osebej v povezavi s položajem športa v procesu osamosvajaja države Slovenije. Pri tem je sodelovalo predvsem z osredjo športno organizacijo Športno zvezo Slovenije s ciljem, da
b mnogih zelo togih in skrajnih pogledih in pobudah ne bi
rizadeli slovenskega športa in športnikov. Njihovo sodelovaje na mednarodnem športnem prizorišču je izredno občutivo, zato je bilo potrebno skrbeti za ohranjanje potrebnih
:ikov in korektnih odnosov, ki lahko zagotovijo slovenskemu
sortu in športnikom primeren prehod in ustrezno perspeki/o. Prvi znaki uspešnega osamosvajanja na športnem
odročju se že kažejo, kot na primer v izjemno pomembnem
sjanju priznanja Smučarske zveze Slovenije kot enakoravne članice Mednarodne smučarske federacije. Ministr:vo se v odločitve športnih organizacij ni neposredno vpletlo, saj je moralo upoštevati izredno različne razmere v posaeznih športih, kakor tudi avtonomnost nevladnih športnih
rganizacij. Upravičeno pričakujemo nadaljevanje začetega
ozitivnega procesa osamosvajanja tudi na področju športa,
ri čemer pa obstaja dejstvo, da mednarodne športne federaje praviloma ne želijo prehitevati globalnih političnih odlotev.
avedajoč se velikega pomena promocije Slovenije na medarodnem prizorišču preko športnih prireditev, so bile
okviru resornega ministrstva, drugih ministrstev in Izvršaga sveta skupščine Republike Slovenije izvedene nekatere
onkretne aktivnosti, kot na primer ob svetovnem prvenstvu
kajaku in kanuju, pri uporabi skakalnih smuči z napisom
Slovenija« itd.
na osrednjih nalog, ki je v teku, je ustanovitev in delovanje
olimpijskega komiteja, saj lahko Slovenija le preko njega
jpostavi odnose z Mednarodnim olimpijskim komitejem in
agotovi nastopanje slovenskih športnikov oziroma reprezeninc na letnih in zimskih olimpijskih iger že v naslednjem letu.
udi na tem področju poteka nenehno sodelovanje ministrtva oziroma predstavnikov vlade. Delegacija Olimpijskega
omiteja je pravkar na obisku pri predsedniku Mednarodnega
limpijskega komiteja, ki mu bo predstavila položaj slovenkega športa in njegove cilje.
;edalje intenzivneje potekajo aktivnosti v zvezi s pripravo
kupne kandidature Furlanije Julijske krajine, Koroške in Sloenije za organiziranje zimskih olimpijskih iger leta 2002 na
srn območju. Izvršni svet Skupščine Repulike Slovenije in
:vršni svet Skupščine občine Jesenice sta pred kratkim
onovno verificirala skupno namero iz preteklih let. Nedavno
i bil izdan skupni bilten v petih jezikih, ki je namenjen najširši
redstavitvi skupnih možnosti in ciljev že utečenega sodeloj oročevalec

vanja preko meja tudi s pripravo in izvedbo tako zahtevnega
športnega projekta. Predstavniki organizacijskih komitejev
vseh treh partnerjev so imeli razgovor pri predsedniku MOK 5.
10. 1991, ki je s svojimi pogledi spodbudil nadaljevanje skupnih priprav.
Zbori Skupščine Republike Sovenije doslej resda niso celovito obravnavali problematike športa, vendar je v nekaterih
delovnih gradivih že razpravljal skupščinski odbor za vzgojo
in izobraževanje ter telesno kulturo oziroma so mu bile posredovane nekatere informacije in gradiva, deloma pa so bili
delegati s posameznimi problemi in stališči seznanjeni preko
odgovorov na delegatska vprašanja in pobude.
V skladu s programom dela bo Izvršni svet skupščine Republike Slovenije konec meseca novembra 1991 razpravljal
o predlogu za izdajo zakona o športu s tezami in zakona
o Bloudkovih priznanjih ter nacionalnem programu športa.
Zbori Skupščine bodo torej kmalu prejeli v obravnavo celovito
problematiko športa v Sloveniji, ob tem pa bo možno primerno zasnovati tudi celovito globalno politiko in sprejeti
normativne rešitve za to področje dejavnosti, ki ima čedalje
pomembnejšo vlogo v življenju posameznika in države.

ODGOVOR
Ministrstva za promet in zveze na delegatsko
pobudo in vprašanje Marije Pozsonec, delegatke
v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi s stanjem
na mednarodnem mejnem prehodu Dolga vas in
ureditvijo ceste do Maribora
Delegatka je opozorila vlado, predvsem Ministrstvo za promet, da je stanje na mednarodnem mejnem prehodu v Dolgi
vasi nevzdržno in nemogoče. Na tem prehodu je zelo povečan
promet na Madžarsko, kot je znano, zaradi razmer na Hrvaškem. Prebivalci Dolge vasi in Lendave so na cesti v nevarnosti zaradi prometnih razmer. V Dolgi vasi ni pločnika, hoditi po
cesti pa se ne da. V Lendavi se tresejo hiše zaradi težkih
kamionov. Potreben bi bil 2 km dolg obvoz. Mislim, da človeška življenja so vredna toliko. Prav tako obstoječa infrastruktura, mislim na ceste proti Mariboru, ne prenese tega bremena. Že znane zelo slabe ceste nam dokončno uničuje ta
povečan promet.
Prav tako vprašujem, zakaj še ni odziva na poseben sklep
Družbenopolitičnega zbora glede ureditve ceste do Maribora.
Dobila pa naslednji odgovor
I. Strinjamo se z ugotovitvijo ga. Marie Pozsonec, delegatke
Družbenopolitičnega zbora o spremenjenih prometnih razmerah na mednarodnem mejnem prehodu v Dolgi vasi. Zaradi
vojnih razmer v sosednji Republiki Hrvaški so se, s preusmeritvijo in spremembo prometnih tokov, prometne razmere
bistveno spremenile vzdolž celotne južne in vzhodne meje.
Ker je glavna tranzitna povezava iz Madžarske proti Italiji, ki
poteka preko mednarodnega mejnega prehoda Letenye,
zaradi razmer na Hrvaškem zelo otežkočena, se je precejšen
del prometnega toka preusnieril na mejni prehod Dolga vas.
To je povzročilo na mejnem prehodu Dolga vas povečanje
predvsem tovornega prometa, kar dejansko trenutno povzroča problem zastojev na samem mejnem prehodu kot tudi
vpliva na zmanjšanje prometne varnosti na sami cesti skozi
Dolgo vas.
Podatki o prometnem štetju, ki je bilo izvedeno v četrtek, 14.
II. 1991, kažejo, da se je skozi Dolgo vas v 14 prometno
najfrekventnejših urah odvijal naslednji promet:
- osebna vozila
793
- avtobusi
9
- tovornjaki do 71
36
- tovornjaki nad 71
138
Skupaj:
976 vozil
Po prometnih podatkih za leto 1990 pa ugotavljamo, da je na
tem istem mestu znašal povprečni dnevni promet 686 vozil in
da je bilo od tega 12 avtobusov ter 27 tovornjakov.
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Iz te primerjave izhaja, da se je praktično celotno povečanje
prometa realiziralo na račun tovornega prometa.
Glede na ugotovljeni promet, ki je razmeroma majhen in
dejstvo, da je preusmeritev tovornega prometa iz mejnega
prehoda Letenye na mejni prehod Dolga vas le začasnega
značaja, menimo, da je trenutno gradnja kakršnekoli obvoznice na relaciji Dolga vas-Lendava tako iz prometnega kot
tudi ekonomskega vidika neupravičena. Zlasti še ker prometne razmere na obstoječi cesti zagotavljajo dokaj normalno odvijanje prometa. Ta začasnost preusmeritve tovornega prometa na mejni prehod Dolga vas se potrjuje tudi
z načrtovano tranzitno povezavo od Budimpešte na Letenye
in naprej na Ormož proti Ljubljani, ne pa Dolgo vas in Lendavo. Torej lahko pričakujemo povečan promet na mejnem
prehodu Dolga vas le do ureditve razmer na Hrvaškem.
Kljub razmeroma varnemu odvijanju motornega prometa pa
je predvsem skozi Dolgo vas dejansko ogrožena varnost pešcev, ker ob cesti ni urejenih pešpoti oziroma pločnikov in tako
pešci hodijo deloma po vozišču in deloma po neutrjenih
cestnih bankinah.
Izvedba pločnikov na levi strani ceste v smeri proti Lendavi je
zaradi strmih priključkov in bližnje zazidave na pobočju ob
cesti dokaj problematična. Enostavnejša bi bila izvedba pločnikov na drugi strani ceste, kar pa je manj primerno zaradi
številnih prečkanj ceste. Zato je Republiška uprava za ceste
že naročila izdelavo študije možnosti ureditve varnega peš
prometa na odseku Dolge vasi, ki bo osnova za nadaljnje
aktivnosti ureditve varnosti pešcev. Tudi fizična izvedba
potrebnih ukrepov je predvidena v predlogu programa gradnje in vzdrževanja cest za leto 1992 v postavki sofinaciranja
površin za pešce, sama realizacija pa bo odvisna od potrditve
predloga in zagotovitve ustreznega deleža finančnih sredstev
s strani lokalne skupnosti.
2. Glede ureditve ceste do Maribora, to je ceste M 10-1
Počehova-Lendava, pojasnujemo naslednje:
Na odseku magistralne ceste M 10-1 Počehova-Lendava so
se v letu 1991 pričela dela na pododseku Porčič-lhova v dolžini 9,8 km. Za financiranje teh del so bila zagotovljena sredstva v republiškem proračunu in njegovi vskladitvi v septembru 1991. Tako se bo v letošnjem letu zaključilo z deli od
Porčiča do Benedikta (6,2 km) in nadaljevalo z deli na preostalem delu tega podoseka. Vsa dela na tem pododseku bodo
predvidoma zaključena v juniju 1992.
Na preostalem delu celotne ceste med Počehovo in Lendavo
bo potrebno rekonstruirati še okrog 50 km ceste. Za te rekonstrukcije je projektna dokumentacija izdelana.
V lokacijskem postopku je odsek Rakičan-Jula Marof v dolžini 17 km. Predvidoma bodo za ta odsek pridobljena vsa
potrebna dovoljenja v prvi polovici leta 1992.
Za vse preostale pododseke se nadaljuje z intenzivnim pridobivanjem upravnih dovoljenj.
Ministrstvo za promet in zveze bo v postopku priprave republiškega proračuna za leto 1992 predlagalo financiranje
dokončanja del na odsek Porčič-lhova in pričetek del na
odseku Rakičan-Jula Marof (RakičanrOdranci).
Kot smo že večkrat pojasnjevali je bilo dogovorjeno z Mednarodno banko za obnovo in razvoj, da bo rekonstrukcijo magistralne ceste Počehova-Lendava sofinancirana iz III. sektorskega posojila te banke. Zaradi razmer v Jugoslaviji so vsi
postopki za aktiviranje tega posojila ustavljeni, kar seveda
vpliva na hitrost rekonstrukcije te ceste. Ne glede na to pa
bomo predlagali financiranje nadaljevanja del tudi v prihodnje, skladno z realnimi možnostmi.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudi mag. Dušana Semoliča, delegata
v Družbenopolitičnem zboru, za ratificiranje konvencij Mednarodne organizacije dela ter za
sprejem delovno pravne zakonodaje, ki bi uredila status delavcev, ki nimajo državljanstva
Republike Slovenije.
O pobudi Dušana Semoliča, delegata družbenopolitičnega
zbora Skupščine Republike Slovenije, da bi Skupščina Repu64

blike Slovenije čim prej ratificirala konvencije Mednaro
organizacije dela (MOD) št. 142 o poklicnem usmerjanju
154 o izboljšanju kolektivnih pogajanj in št. 171 o nočr
delu ter pobudi, da Izvršni svet skupščine Republike Slove
prevzame ustrezno zakonodajno iniciativo za spre
delovno pravne zakonodaje, ki bi uredila vrsto pravnih pro
mov, ki so nastali z osamosvojitvijo Slovenije, v zvezi z de
nim statusom delavk in delavcev, ki nimajo državljan;
Republike Slovenije, so pa pri nas v delovnem razme
sporočamo naslednje:
1. Po evidenci, ki še ni popolna, je od navedenih konve
MOD SFRJ ratificiral konvencijo št. 142 (Ur. I. SFRJ, MP
14/82). Glede nato, da je z določilom prvega odstavka 3. čl
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o sa,
stojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije določeno,
v Republiki Sloveniji veljajo mednarodne pogodbe, ki jil
sklenila Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slover
ratifikacija omenjene konvencije ne bi bila smiselna.
Za drugi dve konvenciji pa velja, da njuna ratifika
v obdobju do mednarodnega priznanja Slovenije ne bi in
ustreznih mednarodnopravnih učinkov. Namreč, MOD
njun depozitar, bi deponiranje ratifikacijskih instrumer
morala zavrniti z utemeljitvijo, da Republika Slovenija ni rr
narodno priznana in da ne more samostojno prevzemati |
vic in obveznosti iz teh pogodb.
To dejstvo ne preprečuje Skupščini Republike Slovenije
ratificira konvenciji št. 154 in 171, če se presodi, da je ti
drugih (notranjepravnih in političnih) razlogov utemelje
V takem primeru bi se ratifikacijski instrumenti deponi
v MOD po mednarodnem priznanju Republike Slovenije.
2. Po uveljavitvi zakona o državljanstvu in Zakona o tujcih
treba pripraviti in sprejeti tudi zakon o zaposlovanju ti
državljanov, saj zvezni zakon o pogojih za sklenitev de
nega razmerja s tujimi državljani za sedanje razmere ni
uporaben. V okviru Izvršnega sveta Skupščine Republike i
venije je za pripravo novega zakona pristojno Ministrstvc
delo, ki je že začelo z delom na tem zakonskem projektu, t
da bo gradivo za prvo fazo zakonodajnega postopka pripi
Ijeno še pred koncem letošnjega leta.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Sle
nije sta odgovor pripravila Ministrstvo za zunanje zadev
Ministrstvo za delo.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Sloven
na pobudo Jožeta Smoleta« delegata v Družt
nopolitičnem zboru, glede zveznih pokojnin
invalidnin.
Na pobudo, ki jo je dal delegat Jože Smole na nadaljeva
25. seje družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike J
venije 10. oktobra 1991 glede zveznih pokojnin in invalidi
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja
slednje:
Vprašanje invalidnin vojaških invalidov in družinskih pokoj
po padlih borcih v Republiki Sloveniji je že razrešeno
način, kot ga je predlagal delegat.
■
Po 18. členu ustavnega zakona za izvedbo temeljne usta
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slove
Republika Slovenija zagotavlja varstvo pravic borcev, vi
ških invalidov ter članov družin padlih borcev in užival
vojaških pokojnin s stalnim bivališčem v Republiki Slove
ter pravice nekaterih drugih uživalcev v obsegu in pod pog
ki so jih do uveljavitve tega zakona določali predpisi SF
Glede pravic družinskih članov padlih borcev in vojaš
invalidov je Republika Slovenija zagotovila sredstva in pi
zela izplačevanje dajatev na tej podlagi takoj po izteku mc
torija za izvajanje osamosvojitvenih aktov, tako da so bil«
dajatve za oktober 1991 že izplačane na račun Repub
Slovenije.
V zvezi z izplačevanjem vojaških pokojnin je Izvršni s
Skupščine Republike Slovenije sprejel odlok, po katererr
Republika Slovenija s 1. 11. 1991 prevzela izplačevanje ak
tacij teh pokojnin, dokončni obračun pa bo opravljen
sprejemu ustreznih republiških predpisov, v katerih bo i
poročeval

jeno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vojaških upokojencev.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Ministrstvo za delo.

MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
o pobudi Ivana Tomšeta, delegata v Družbenopolitičnem zboru, za celovito proučitev vseh
okoliščin, ki so botrovale katastrofalnim poplavam v novembru 1990
Skupina delegatov je dala, na nadaljevanju 7. seje Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije, 8.11.1990,
ob obravnavi zakona o posebnem prispevku solidarnosti za
odpravljanje posledic poplav v letu 1990, pobudo, ki jo je zbor
povzel v
- dodatnem sklepu IV: Skupščina Republike Slovenije naj na
enem prihodnjih zasedanj celovito prouči posledice poplav in
vse okoliščine, ki so jih povzročile;
- dodatnem sklepu V: Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naj opravi analizo, koliko napačna urbanizacija lahko
vpliva na možnosti nastanka tako velikih škod.
Delegat Družbenopolitičnega zbora g. Ivan Tomše je v svoji
urgenci za nerealizirano pobudo opozoril:
- da skupina poslancev še ni dobila odgovora na navedeno
pobudo;
- da poslanci niso dobili analize vzrokov poplav v letu 1990
ter zato niso sprejeli ustreznih ukrepov za zmanjšanje posledic katastrofalnih poplav;
- da ni sprejet program renaturacije in številnih drugih vodnogospodarskih ter naravovarstvenih ukrepov in gradnje
dodatnih vodnogospodarskih nasipov,
ter vprašal, kdaj bo vlada predložila celovito analizo posledic
in vzrokov poplav v letu 1990.
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora je po poplavah v letu 1990 naložilo pristojnim službam, da pripravijo
poglobljene analize vzrokov in okoliščin, ki so povzročile
katastrofalne poplave novembra 1990 in druge vodne ujme, ki
so se zvrstile v preteklih letih. Na podlagi teh analiz je
v sklepni fazi priprave poročilo, v katerem bodo celovito
proučeni vzroki in posledice poplav. Poleg naravnih danosti
bodo analizirani tudi vplivi poselitve in druge človekove dejavnosti v prostoru na nastanek visokih vod, na povečano ogroženost prostora in s tem na povečane možnosti škode. V predlogih sklepov bodo dane usmeritve in ukrepi, s katerimi naj bi
uveljavili spremenjeni pristop pri urejanju prostora z vidika
novih spoznanj glede upoštevanja hidroloških razmer.
Za pripravo analize je bilo treba opraviti obsežno strokovno
delo, ki je zahtevalo sodelovanje širokega kroga strokovnjakov oziroma ustanov. Zaradi tega je bil potreben daljši čas za
izdelavo analize, ki bo predložena v obravnavo v decembru
1991.
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora je pripravilo
v tem času tudi osnutek (elemente) nacionalnega programa
varstva pred škodljivim delovanjem voda, v katerem so med
drugim predlagani ukrepi za zmanjšanje nevarnosti pred katastrofalnimi poplavami in vodnimi ujmami. Ob tem pojasnjujemo, da program varstva pred škodljivim delovanjem voda
opredeljuje tudi način izvajanja protipoplavnih ukrepov, tako
da so čim bolj varovane naravne dobrine ter vrednote vodnega sveta. Mednje uvrščamo tudi ukrepe, ki jih bo določil
program renaturacije pomembnejših površinskih voda v Sloveniji.
Nacionalni program varstva pred škodljivim delovanjem voda
bo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predložil
Skupščini Republike Slovenije do konca leta 1991.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za varstvo okolja in
urejanje prostora.

ODGOVOR
Odbora za mladinska vprašanja na pobudo Mirka
Vaupotiča, delegata v Družbenopolitičnem
zboru, za uvedbo instituta »Ombudsmana« za
varstvo in uveljavljanje pravic otrok in mladine
ter njihovih koristi (*)
Odbor Skupščine Republike Slovenije za mladinska vprašanja
je na svoji 12. seji dne 12. 11. 1991 obravnaval delegatsko
pobudo Mirka Vaupotiča za uvedbo instituta »Ombudsmana«
za varstvo in uveljavljanje pravic otrok, mladine in njihovih
koristi.
Odbor je bil seznanjen z mnenji IS, Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin in Komisije za človekove
pravice in državljanske svoboščine do te pobude.
Odbor se je strinjal tako s pobudo samo, kot s stališči navedenih institucij do pobude, to je, da je koristno in nujno ustanoviti poseben organ, ki bo ščitil pravice, koristi in interese
mladostnikov, seveda ob ustrezni ustavni podlagi, katero pa
bo nova ustava nedvomno dajala. Ob tem je odbor opozoril le
(kar v stališčih ni eksplicitno navedeno), da mora biti t. i.
ombudsman samostojno telo, neodvisno od IS, saj mu bo
moral že po naravi svojega dela (varstvo zakonitosti, varovanje človekovih pravic in tudi nadzor nad smotrnostjo upravnega delovanja na tem področju) nujno oponirati, zato ne bo
mogel delovati pod njegovim okriljem.
Predstavnik Zveze prijateljev mladine Slovenije pa je menil, da
bi bilo hkrati z varuhom pravic in koristi mladine oportuno
določiti tudi varuha pravic in koristi družine.
(*) OPOMBA: Mnenja in stališča Sveta za varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, Komisije za človekove in
državljanske svoboščine ter ustreznih ministrstev k tej
pobudi smo objavili v 26. in 27. številki Poročevalca.

ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Marije Pozsonec, delegatke v Družbenopolitičnem zboru, Isabele Flego in Vojke Štular, delegatk v Zboru občin ter Angelce Žerovnik,
delegatke v Zboru združenega dela, da se vzgojnovarstveni zavodi umestijo v ministrstvo, ki bo
pokrivalo vzgojo in izobraževanje.
Delegatke Isabella Flego, Vojka Štular, Marija Pozsonec in
Angelca Žerovnik so v zborih Skupščine Republike Slovenije
dale naslednjo delegatsko pobudo: »Vzgojnovarstveni zavodi
zahtevamo, da se nas umesti v ministrstvo, ki bo pokrivalo
vzgojo in izobraževanje.«
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja naslednje:
V skladu z zakonom o organizaciji in delovnem področju
republiške uprave (Ur. I. RS, št. 27/91) je v sedanjem delovnem
področju Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno varstvo
celovita družbena zaščita otrok, kamor sodijo tudi varstvo
otrok v zgojnovarstvenih ustanovah in seveda vsa vprašanja
v zvezi z delom teh ustanov, od delovanja do financiranja.
V skladu z navedenim zakonom sodijo zadeve, ki se nanašajo
na izobraževanje na vseh ravneh, v delovno področje Ministrstva za šolstvo in šport, tako tudi izobraževanje in vzgojni
programi, ki se izvajajo v vzgojnovarstvenih ustanovah, kar je
zajeto s pojmom .predšolska vzgoja'.
Odločitev Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, da
sodi področje te dejanosti v širši koncept celovite družbene
zaščite otrok oziroma družinske politike, je bila pogojena
z ohranitvijo dosedanjega (horizontalnega) koncepta, na tem
področju predšolske vzgoje ter pridobljenega pismenega
večinskega mnenja vzgojnovarstvenih zavodov v Republiki
Sloveniji. V skladu s tem in programom dela Izvršnega sveta
Skupščine Republike Slovenije je Ministrstvo za zdravstvo,
družino in socialno varstvo tudi zadolženo za pripravo novega
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zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (predšolski
vzgoji).
Izvršni svet Skuščine Republike Slovenije v kratkem ne namerava predlagati spremembe omenjenega zakona o organizaciji republiške uprave. Ob pripravi novih organizacijskih rešitev bo tudi to vprašanje posebej proučeno.
★ ★ ★
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Ministrstvo za pravosodje in upravo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravstvo, družino in socialno varstvo ter Ministrstvom za šolstvo in šport.

ZBOR OBČIN
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Francija Feltrina, delegata v zboru
občin, za ureditev prodaje sadja in povrtnin ob
cestah, mestnih vpadnicah ter parkiriščih
V zboru občin Skupščine Republike Slovenije je delegat
Franci Feltrin dal naslednjo pobudo:
'Skozi vse leto, predvsem pa še jeseni, podjetja in zasebniki
ob prometnih cestah in mestnih vpadnicah razstavljajo in
prodajajo sadje in povrtnine. Sama prodaja verjetno ni
sporna, saj jo dovoljujejo posamezni pristojni občinski
upravni organi. Sporno pa se nam zdi razstavljanje sadja in
povrtnin v nezaščitenih zabojčkih na odprtem in ob najprometnejših cestah, kjer so koncentracije izpušnih plinov iz
osebnih avtomobilov in tovornjakov najvišje.
Pristojne inšpekcijske službe očitno ne posredujejo, saj se
takšna praksa ponavlja že vrsto let. Prav zaradi tega zahtevam
od Izvršnega sveta, da v mejah svojih pristojnosti z ustreznimi
predpisi prepove takšno razstavljanje oziroma predpiše
pogoje in način razstavljanja in prodaje sadja in povrtnin ob
cestah.'
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja naslednje:
Strinjamo se z delegatsko pobudo, da je treba to področje
urediti s predpisom, ki bo določil zdravstveno-higienske
pogoje za takšno prodajo. Predpisa, ki bi to zadevo urejal
z zdravstveno-higienskega vidika, namreč ni. Ker je v pripravi
nova slovenska zakonodaja, ki bo urejala zdravstveno neoporečnost živil, bodo v podzakonskem aktu opredeljeni tudi
pogoji, ki bodo morali biti izpolnjeni za takšno prodajo.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravilo odgovor Ministrstvo za zdravstvo, družino
in socialno varstvo.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Zvonka Ivanušiča, delegata v Zboru
občin, za oznake na avtomobilskih registrskih
tablicah
V zboru občin Skupščine Republike Slovenije je g. Zvonko
Ivanušič dal delegatsko pobudo, da se na registrskih tablicah
ob oznaki regije uporabi grb občine, v kateri je vozilo registrirano.
Delegatsko pobudo smo proučili in odgovarjamo naslednje:
Določba drugega odstavka 3. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. I. RS, št.
1/91-1) določa, da obliko, barvo, mere in vsebino registrskih
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tablic za registrirana motorna in priklopna vozila določi minister za notranje zadeve s podzakonskim predpisom.
Za nove registrske tablice je Ministrstvo za notranje zadeve že
izdelalo več osnutkov registrskih tablic velikosti 520x120
mm. Poleg oznake registracijskega območja vsebujejo še dva
do šest znakov registrske označbe, ki je za oznako registracijskega območja. Hkrati smo izdelali tudi več osnutkov registrskih tablic, pri kateri smo med oznako registracijskega
območja in registrsko označbo uporabili: slovensko zastavo,
lipov list, grb mesta sedeža registracijskega območja, pozneje, ko je bil določen grb Republike Slovenije, pa tudi ta grb.
Od vseh teh variant se je izbor najbolj nagibal k varianti z grbi
mest, ki so sedež registracijskih območij, in so bila variantno
razširjena še za tri registracijska območja, in sicer: Krško,
Postojna in Slovenj Gradec, kar bi se pokrivalo z novimi
sedeži uprav za notranje zadeve.
V zadnjih dneh, ko se je že pričela izdelava orodij za izdelavo
registrskih tablic, pa je na Ministrstvo za notranje zadeve
prišlo več predlogov, pa tudi zahtev, naj se na registrskih
tablicah uporabijo grbi mest sedežev občin, kjer so vozila
registrirana.
Ministrstvo za notranje zadeve bo skušalo realizirati tudi to
varianto, ki pa bo tehnološko mnogo zahtevnejša, pa tudi
dražja. V ta namen smo že zahtevali, da nam vse občine
dostavijo grbe mest sedežev občin. Predvidevamo pa, da bo
največji problem pri tej varianti ta, da več mest sedežev občin
(po naših informacijah skoraj polovica) nima grba.
Glede na navedeno bomo pobudo delegata g. Zvonka Ivanušiča skušali upoštevati v skladu z možnostmi.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve.
MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo mag. Franca Kovača, delegata
v Zboru občin, da se določi ustrezna strokovna
izobrazba za prevzemnike kmetij
O pobudi mag. Franca Kovača, delegata zbora občin Skupščine Republike Slovenije, da se določi ustrezna strokovna
izobrazba za prevzemnike kmetij, Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije meni naslednje:
Eden od pogojev za pridobitev statusa kmeta po 4. členu,
zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. I. SRS, št, 1/79, 11/81 in
RS, št. 9/90 in 5/91) je tudi ustrezna usposobljenost za obdelovanje kmetijskega zemljišča. Pri tem ločimo dva primera:
1) občan, mlajši od 25 let
Če želi postati kmet občan, ki je mlajši od 25 let, se šteje, da je
ustrezno usposobljen za obdelovanje kmetijskega zemljišča,
če ima končano najmanj 2-letno srednjo kmetijsko šolo (V1Pkmetovalec) oziroma drugo ustrezno šolo za kmetovalce.
Brez te izobrazbe občan, ki je mlajši od 25 let, ne more
pridobiti statusa kmeta.
2) občan, starejši od 25 let
Šteje se, da je občan, ki je starejši od 25 let, ustrezno usposobljen za obdelovanje kmetijskega zemljišča, če izpolnjuje
enega od naslednjih pogojev:
- da ima končano šolo, kot se to zahteva od občana, ki je
mlajši od 25 let,
- da najmanj 5 let z osebnim delom obdeluje kmetijsko zemljišče,
- da opravi preizkus znanja, ki obsega program srednje kmetijske šole (VIP-kmetovalec), prilagojen vrsti kmetijske proizvodnje, ki jo bo občan opravljal.
Pri statusu kmeta je torej vprašanje strokovne izobrazbe
zadovoljivo rešeno. Glede na to da pri prometu s kmetijskimi
zemljišči in kmetijami med živimi (prodaja, daritev, izročitev)
veljajo za nekmete določene omejitve in da tudi zakon o dedoporočevalec

/anju kmetijskih zemljišč in kmetij (Ur. I SRS, št. 26/73, 29/73
n 1/86) daje prednost pri prevzemu (dedovanju) kmetije
istemu zakonitemu dediču, ki je delal na kmetiji oziroma se je
jsposobil za obdelovanje kmetijskih zemljišč (11. člen navedenega zakona), predpostavljamo, da že po zdaj veljavnih
predpisih večino kmetij prevzemajo občani, ki imajo takšno
zobrazbo, kot se zahteva za pridobitev statusa kmeta,
i/prašanje pa je, ali je ta izobrazba za sodobni način gospodarjenja s kmetijami še ustrezna. Po veljavnem programu
srednjega izobraževanja za področje agrostroke izobražuemo:
1) po dvoletnih programih:
- kmetijskega delavca in
- kmečko gospodinjo
2) po triletnih programih:
- kmetovalca poljedelca - živinorejca oziroma sadjarja - vinogradnika
- kmetijskega mehanika
- kmetovalko - gospodinjo in
- vrtnarja - cvetličarja
3) po štiriletnih programih:
- kmetijskega tehnika
- vrtnarskega tehnika
- tehnika kmetijske mehanizacije in
- veterinarskega tehnika.
gospodarjenju in delu na kmetiji sta namenjena predvsem
riletna programa kmetovalec in kmetovalka - gospodinja, pa
:udi štiriletni program kmetijski tehnik.
3lede na namen in vsebino veljavnega programa srednjega
zobraževanja za agrostroko Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije sprejema poslansko pobudo mag. Franca Kovača in
nalaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da
Dri pripravi nove zakonodaje o kmetijstvu, ponovno prouči
določenost in ustreznost izobrazbe za prevzemnike kmetij ter
Dredlaga ustrezne rešitve.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA

DDGOVOR
ia vprašanje Ministrstva za varstvo okolja in ureanje prostora na vprašanje Jožeta Berleca, delegata v Zboru združenega dela, za razlago 117.
)ziroma 119. člena stanovanjskega zakona
■/ zvezi z vprašanjem Jožeta Berleca, poslanca Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije, glede razlage 117.
aziroma 119. člena stanovanjskega zakona, je naša razlaga
sledeča:
- 60 dnevni rok, ki je zakonsko določen kot rok, v katerem
nora kupec plačati kupnino, je tisti rok, ki ga zakon ponuja
<upcu, da zbere kupnino.
5e se pogodbeni stranki v pogodbi sporazumeta drugače, ni
riogoče govoriti, da gre za nezakonito ravnanje lastnika,
-azen, če se je kupca s prevaro ali kako drugače prisililo, da je
Dodpisal pogodbo, v kateri se je zavezal, da bo rok plačila
(rajši.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Franca Grašiča, delegata v Zboru
združenega dela, v zvezi z neplačanimi davki in
prispevki in neplačanimi računi za porabljeno
električno energijo
Na 32. seji zbora, 24. oktobra 1991, je g. Franc Grašič dal
naslednjo poslansko pobudo:
'Vse več je informacij o tem, da se krog podjetij, ki ne plačuporočevalec

jejo davkov in prispevkov, veča. To seveda izjemno negativno
vpliva na realizacijo proračuna Republike Slovenije. Kot mi je
znano, so v glavnem trije vzroki, da podjetja ne plačujejo:
1. Če so dobili dovoljenje Izvršnega sveta za oprostitev oziroma časovni odlog plačila;
2. Če imajo blokiran žiro račun in zato ne plačujejo;
3. Če so se sami odločili (plačilo elektrike), da ne poravnavajo
zapadlih obveznosti.
Z ozirom na obrazloženo zahtevam, da Ministrstvo za finance
do naslednje seje poda zboru združenega dela informacije
o imenih podjetij, ki ne plačujejo davkov in prispevkov, kakšen je vzrok neplačila (odobritev komisij, blokada ŽR, ipd.) in
kakšen je obseg zapadlih obveznosti.'
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja naslednje:
Znesek neplačanih davkov in prispevkov ter neplačanih računov za električno energijo pri pravnih osebah v Republiki
SLoveniji znaša po podatkih Službe družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji in distributerjev električne energije
na dan 31. 10. 1991 skupaj 6,840.732.651 tolarjav, od tega:
- tolarjev
- neplačani davki in prispevki za 1.1990:
737.756.411
- neplačani davki in prispevki za 1.1991:
3,087.134.819
- neplačana dobavljena električna energija: 2,582.117.171
- neplačani prispevek za el. energijo za I. 433.724.250
Poimenski seznam pravnih oseb, ki izkazujejo neporavnane
obveznosti iz prejšnjega odstavka, je v priloženih preglednicah (tabele 1 do 4).
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da je
temeljni vzrok neplačevanja naraščajoča insolventnost pravnih oseb. Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva se
v 1.1991 vseskozi veča število pravnih oseb v gospodarstvu, ki
so imele v posameznem mesecu blokirane žiro račune nad
5 dni v mesecu, in sicer s 625 v februarju 1991 na 889
v oktobru 1991. Povprečni znesek blokade, ki je v januarju
1991 znašal 4.183 mio dinarjev (tolarjev), je v oktobru 1991
dosegel 7.445 mio tolarjev. V podjetjih z blokiranim žiro
računi nad 5 dni v oktobru 1991 je bilo zaposlenih 176 tisoč
delavcev.
Zaostrene gospodarske razmere, ki so postale še bolj izrazite
med in po vojaški agresiji na Republiko Slovenijo, so narekovale ustrezno ukrepanje Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije. Izvršni svet je s svojim sklepom, sprejetim konec
julija 1991 (s sklepom so bile preko Službe družbenega knjigovodstva seznanjene vse pravne osebe v Republiki Sloveniji), omogočil začasen odlog plačila neplačanih davkov in
prispevkov, ki so prihodek republiškega proračuna, in sicer
tako da je bil odlog možen le na dan izplačila osebnih dohodkov. Pri tem je morala pravna oseba izpolniti določene
pogoje, in sicer: znižati osebne dohodke na raven 85% povprečnega osebnega dohodka v gospodarstvu Slovenije in
takojšnje plačilo vseh davkov in prispevkov od tako znižanih
osebnih dohodkov. Po izplačilu osebnih dohodkov so preložene obveznosti ponovno zapadle v plačilo in (pri sicer insolventnih pravnih osebah) povečale znesek blokade žiro
računa. Navedeni pogoji za dovolitev odloga starih' obveznosti ob izplačilu osebnih dohodkov ne veljajo za podjetja v t. i.
gospodarski infrastrukturi (železnica, premogovniki), za železarne in zavode v družbenih dejavnostih. Omenjeni sklep je
časovno omejen do 31. 12. 1991.
Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva je bil na podlagi sklepa Izvršnega sveta začasen odlog plačila davkov in
prispevkov, ki so prihodek republiškega proračuna, v oktobru
1991 odobren 46 pravnim osebam v skupnem znesku 1.252
mio tolarjev. Ta znesek je delno ali v celoti zajet v znesku
neplačanih davkov in prispevkov za leto 1991 po stanju na
dan 31. 10. 1991 (3.087 mio tolarjev), pri čemer je stopnja
zajetja odvisna od trajanja insolventnosti pravne osebe
v oktobru 1991 in zneskov blokade po posameznih vrstnih
redih plačila, obveznosti, ki jih določa zakon o finančnem
poslovanju. Poimenski seznam je v prilogi (tabela 5).
OPOMBA: PRILOGE: tabele 1 - 5 so na voljo v strokovni
službi zbora
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Ministrstvo za finance.
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ODGOVOR
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije na pobudo Franca Grašiča, delegata v Zboru združenega dela, za celovito seznanitev s prilivi in odlivi sredstev te skupnosti
t
Poslanec Zbora združenega dela Franc Grašič je 24. 10. 1991
dal poslansko pobudo, v kateri med drugim navaja:
»Ob sprejemanju sprememb zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju v začetku letošnjega leta smo sprejeli
tudi sklep, da mora Skupnost invalidskega in pokojninskega
zavarovanja med letom poročati o obsegu prihodkov in
odhodkov te Skupnosti iz tekočega poslovanja. Ob sedanjem
stanju v gospodarstvu in višini obremenitev tega gospodarstva predlagam, da nas Skupnost invalidsko pokojninskega
zavarovanja seznani v najkrajšem času o prilivih in odlivih te
Skupnosti, glede na ugotovitve analize omenjenih prilivov in
odlivov naj se predlaga tudi znižanje stopnje prispevka za
invalidsko in pokojninsko zavarovanje.«
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja sproti
seznanja svoje organe (Predsedstvo Skupščine in samo
Skupščino) kot tudi pristojne republiške organe o mesečnih
in kumulativnih rezultatih finančnega poslovanja. Na podlagi
sklepa Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije, ki ga je sprejel dne 6. 3. 1991 ob obravnavi predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa poroča tudi Izvršnemu
svetu Skupščine Republike Slovenije. Sprejeti sklep se
namreč glasi: »Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naj
vsake tri mesece poroča Skupščini Republike Slovenije o presežkih Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Slovenije in ob morebitnem doseganju le-teh predlaga zmanjšanje stopenj prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.«
Tako je Skupnost dne 17. 4. 1991 pripravila poročilo o finančnem poslovanju SPIZ Slovenije v prvem četrtletju 1991, dne
31. 7.1991 informacio o finančnem poslovanju SPIZ Slovenije
v prvem polletju 1991 in dne 27. 9. 1991 informacijo o finančnem poslovanju SPIZ Slovenije za obdobje januar-avgust
1991, s tem da je bila ta informacija ob obravnavi na Skupščini
SPIZ, dne 17. 10. 1991 dopolnjena še s podatki o finančnem
poslovanju skupnosti za mesec september 1991. Na tej seji
skupščine so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:
1. Skupščina Skupnosti sprejema informacijo o finančnem
poslovanju Skupnosti za obdobje januar-avgust 1991 in na
seji podano dopolnitev za mesec september.
2. Skupščina Skupnosti na podlagi informacije ugotavlja, da
niso dani pogoji za znižanje prispevne stopnje in s tem razlogi
za sprejem rebalansa finančnega načrta Skupnosti za leto
1991.
3. Skupščina Skupnosti ugotavlja, da bi v primeru podane
zahteve za znižanje prispevne stopnje, le-to bilo mogoče
izvesti le v okviru dolga republiškega proračuna do Skupnosti
z istočasnim zagotovilom, da bo ta dolg v celoti poravnan.
Skupščina Skupnosti je sprejela navedene sklepe na podlagi
informacije o finančnem poslovanju SPIZ Slovenije za
obdobje januar-september 1991, ki jo v nadaljevanju povezmamo in nekoliko dopolnjujemo. Informacija o finančnem
poslovanju Skupnosti za to obdobje je bila pripravljena predvsem z namenom, da pojasni nastali presežek prihodkov nad
odhodki v tem obdobju, ter odgovori na vprašanje, kakšen bi
bil finančni položaj Skupnosti, če ne bi bil sprejet zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju v mesecu marcu tega leta, s katerim
se je spremenil sistem usklajevanja pokojnin.
Finančne težave Skupnosti, ki so se začele kazati predvsem
v zadnjih mesecih preteklega leta so se odrazile tudi v zaključnem računu za leto 1990. Izkazane izgube Skupnost ni mogla
pokriti z rezervnim skladom, ker je imela v tem skladu po
stanju na dan 31. 12. 1990 le 5,3 mio SLT sredstev, tako da je
skoraj celotno izgubo in sicer 437,5 mio SLT prenesla v leto
1991. Skupnost je v celoti pokrila v prvih treh mesecih letošnejga leta izgubo iz preteklega leta in izkazovala negativne
finančne rezultate, ki pa so se iz meseca v mesec zniževali. Od
meseca aprila dalje, pa je bilančno izkazovala Skupnost presežek, ki je začel naraščati. Kljub temu, da so se s sprejemom
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zakona o načinu poračuna obveznosti Skupnosti pokojni
skega in invalidskega zavarovanja Slovenije po zaključne,
računu za leto 1990 znižali prihodki Skupnosti v tem obdot
za okoli 896,0 mio SLT, pa je na doseženi finančni rezul:
vplival spremenjen sistem usklajevanja pokojnin, s katerim
se zmanjšale dajatve Skupnosti. S to spremembo zakona
namreč pokojnine lahko uskladijo največ za toliko, da pc
prečna starostna pokojnina, preračunana na znesek za poli
pokojninsko dobo, ne presega 85% povprečnega osebne
dohodka na zaposlenega v republiki. Poleg tega so na uc;
den finančni rezultat vplivali tudi visoki prihodki od doku
let, saj so znašali v tem obdobju kar 1.209,5 mio SLT. Na to
očitno vplivale negotove gospodarske in politične razme
kot tudi priprava nove republiške pokojninske zakonodaje. I
statističnih podatkih Skupnosti je bilo v tem obdobju rešer
zahtevkov za dokup let skupaj 7.901 (presežni delavci 4.3f
kmetijska dejavnost 3.467, stečajniki 13 in drugi 59). Pc
prečno število uživalcev predčasnih pokojnin (tistih, ki
dosegli pogoje brez dokupa let in tistih, ki so dosegli pogc
z dokupom let) je znašalo npr. v obdobju l-VIII/91 že 26.2
(po stanju meseca avgusta 1991 pa 29.081). Od tega števila
se je v tem obdobju predčasno upokojilo povprečno 5.8
uživalcev.
Ocenjujemo, da se bodo prihodki od dokupa let zaradi sp
membe pokojninske zakonodaje že v naslednjem le
občutno znižali. Zato so doseženi prihodki iz tega našlo
v letošnjem letu enkratni prihodki, ki naj bi služili za financii
nje predčasnih pokojnin v naslednjih 4-ih ali 5-ih letih. Žare
tega menimo, da bi morala Skupnost po zaključnem račui
za leto 1991 ta sredstva izločiti v rezervni sklad, sicer I
morala vse odhodke, ki so oz. bodo nastali zaradi te!
dokupa pokrivati s prispevno stopnjo.
Prav tako je Skupnost v letu 1990 dosegla z dokupom let 321
mio SLT prihodkov, ki pa jih je zaradi izakzane izgube |
zaključnem računu za leta 1990 v celoti porabila za kri
svojih obveznosti. Menimo, da bi se morala tudi ta sredst
izločiti v rezervni sklad Skupnosti oz. zmanjšana za ustrez
znesek, ki odpade na izplačane predčasne pokojnine. Iz stru
ture prihodkov v tem obdobju je razvidno, da je odpadlo i
izvirne prihodke Skupnosti (prispevek zavarovancev, prisp
vek delodajalcev in prispevek za zavarovalno dobo s pove1*
njem) skupaj 25.847,6 mio SLT ali 95,16%, na vse ost
prihodke skupnosti pa 1.314,2 mio SLT ali 4,84% skup
prihodkov. Od tega na dokup let 1.209,5 mio SLT ali 4,45% t
na druge prihodke 104,9 mio SLT ali 0,39% vseh prihodk
(obresti 93,2 mio SLT, povračila regresnih zahtevkov 3,1 m
SLT in druge prihodke 8,6 mio SLT).
Če primerjamo samo izvirne prihodke Skupnosti z dohoc
dobimo presežek 950,3 mio SLT po pokritju izgube iz le
1990 pa le 512,8 mio SLT. Če pa k temu presežku prištejen
celotne prihodke od odkupa let 1.209,5 mio SLT in vse dru'
prihodke v znesku 104,9 mio SLT dobimo doseženi presež«
v višini 1.827,2 mio SLT. Iz tega izhaja, da izvira 71,94
doseženega presežka iz dokupa let in drugih prihodkov in
28,06% iz izvirnih prihodkov.
Seveda pa bi bil finančni položaj Skupnosti, če ne bi I
spremenjen zakon o usklajevanju pokojnin, popolnoma dr
gačen. Ocenjeno je, da bi Skupnost že v obdobju januar-£
gust 1991 izkazala primajkljaj v višini 852,9 mio SLT, s tem |
seveda porabila vse prihodke od dokupa let. V obdobju jan
ar-september 1991 pa bi se ta primanjkljaj še povečal. Pri te
pa je seveda upoštevana nezmožnost poravnave obvezno
republiškega proračuna do skupnosti.
Po oceni, ki je bila pripravljena dne 10. 10. 1991 po cen;
meseca septembra 1991 bo republiški proračun dolgov
v letu 1991 Skupnosti že okoli 1530,8 mio SLT in sicer:
- za dolg federacije iz leta 1989 in 1990 519,1 mio SLT
- za bivše obveznosti federacije za leto 1991 959,4 mio SI
Skupaj
1.478,5 mio SI
- za republiške obveznosti (administrativne upokojitve del£
cev UNZ dodatek k pokojninam dachauskih procesov in
večje pokojnine kmetov
52,3 mio SI
Vse skupaj
1.530,8 mio SI
Od navedene ocenjene obveznosti za leto 1991 je republiš
proračun do 30. 9. 1991 poravnal Skupnosti obveznost
v višini 0,2 mio SLT (oz. 156,9 tisoč SLT).
poročevalt

i seji Skupščine Republike Slovenije 13. in 14. 6. 1990, na
teri je bila obravnavana težka gospodarska situacija in
kazana možnost, da bi se tistim podjetjem, ki zaradi insolntnosti izpolnjujejo pogoje za uvedbo stečajnega postopka,
lagalo plačilo zapadlih prispevkov in davkov, so začela
djetja vlagati prošnje za odložitev zapadlih prispevkov in
vkov z namenom, da se izognejo stečajnemu postopku,
ršni svet Skupščine Republike Slovenije je v okviru Repuškega sekretariata za finance imenoval posebno operativno
'misijo za preprečevanje stečajev, ki je pričela delovati že
Sncem meseca junija 1990. Skupnost je v skladu s sklepom
Dje Skupščine z dne 21. 6. 1990 sodelovala v tej akciji
'ršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ker je menila,
bodo stečaji podjetij zviševali število brezposelnih in
lanjševali število plačnikov za pokojninsko in pokojninsga in invalidskega zavarovanja okoli 5200 vojaških upokolcev. Glede na to, da vojaško zavarovanje ni dalo seznamov
upravičencev, ni bilo možno izdelati zanesljive ocene
potrebnih sredstvih za ta izplačila. Po grobi oceni naj bi
isečna izplačila teh pokojnin znašala med 70,0 in 75,0 mio

SLT. Očitno pa je, da bodo ta izplačila v letošnjem letu poleg
drugih, predvsem gospodarskih razlogov, precej znižala presežek Skupnosti.
Menimo, da smo kljub temu, da to po sprejetem sklepu
v Zboru združenega dela Skupščine Republike Slovenije ni
v naši pristojnosti, v celoti odgovorili na poslansko pobudo
poslanca Franca Grašiča.
PRILOGA: tabela 1
V VEDNOST:
1. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, Prešernova 8,
Ljubljana
2. Odbor Skupščine Republike Slovenije za delo, zaposlovanje in socialno politiko, - Zvezdana Veber Hartman
3. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije - g. Maleši,
Prešernova 8, Ljubljana
4. Ministrstvo za delo, Levstikova 15, Ljubljana
5. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana

BELA 1
-ANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV SPIZ ZA MESECE JANUAR DO SEPTEMBER 1991
p. št. Besedilo
PRIHODKI
Prispevek zavarovancev
gospodarstvo
negospodarstvo
jpaj
zasebniki - gosp. dejav.
zasebniki - negosp. dejav.
zaposleni pri zasebnikih
paj
imetijska dejavnost
zaposleni pri kmetih
dokup let za presežne delavce
dokup let iz kmetijske dejav.
dokup let zasebnikov
upa|
e skupaj
Prispevek delodajalcev
gospodarstvo
negospodarstvo
jpaj

j ročevalec

III.

IV.

VI.

VII.

VIII.

IX.

v mio SLT
Skupaj Struktura
I.-IX. I.-IX. v %

993,1 1.184,7 1.062 2 1.084,6 1.127,3 1.231,5 1.320,3 1.413,4 10.826,6
1.409,5
411,7 387,1 3.215,2
295,0 390,4 371 3 317,6 356,4 339,6
346,1
1.755,6 1.288,1 1.575,1 1.433,5 1.402,2 1.483,7 1.571,1 1.732,0 1.800,5 14.041,8
203
324
405
480
50J
501
609
604
701
457,8
1,3
4,7
4,3
3,0
0,7
0,1
0,2
0,1
0,1
14,5
16,4
40,5
52,6
46,2
39,4
47,3
44,9
59,4
41,5 388,2
860,5
97,4
97,2
90,2
99,5 106,0
128,9
119,7
44,0
77,6
11,4
12,5
109,3
12,7
10,6
14,8
13,9
14,6
5,6
35,7
3,7
4,3
3,6
3,8
4,5
4,0
4,5
3,5
78,7
85,7
63,4
69,0
97,9
133,9 168,0 201,2
113,8 1.011,6
10,2
11,8
15,6
28,9
26,6
29,2
27,1
26,0
21,2
196,6
0,3
0,0
0,1
0,2
0,2
0,3
0,1
0,1
0,0
1,3
124,7
163,4 195,2 227,3
135,0 1.209,5
98,1
89,2
97,5
79,1
1.897,9 1.481,8 1.770,0 1.645,8 1.634,3 1.761,6 1.886,7 2.106,7 2.072,0 16.256,8

39,86
11,84
51,70
109
0,05
1,43
3,17
0,40
0,13
3,72
0,72
0,01
4,45
59,85

947,9 1.004,5 1.005,7 1.139,8 1.193,3 7.781,0
830,1
69915
936,3
352,9
317,9 2.438,0
270,7
299,5 278,2
338,1
299,9
240,9
940,4 1.274,4 1.130,0 1.218,6 1.304,0 1.283,9 1.492,7 1.511,2 10.219,0

28,64
8,98
37,62

23,9
39,9
63,8
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Zap. št. Besedilo
- zasebniki - gospod, dejav.
- zasebniki - negosp. dejav.
skupaj
Vse skupaj
3. Prispevki za zavarovalno dobo
s povečanjem
- gospodarstvo
- negospodarstvo
skupaj
- zasebniki
Vse skupaj
4. Drugi prihodki
5. SKUPAJ PRIHODKI (1 do ■
II. ODHODKI
6. Denarne dajatve
- starostne pokojnine
- invalidske pokojnine
- družinske pokojnine
- kmečke pokojnine
- varstveni dodatki k pokojnini
- druge denarne dajatve
Vse skupaj
7. Denarna nadomestila
- Nadomestila zaradi manjšega OD
na drugem delu
- Nadomestila OD zaradi zaposl.
s skraj. delovnim časom
Druga nadomestila
Vse skupaj
8. Prispevki
9. Izvajanje zavarovanja
- strokovna služba
- drugi stroški
Vse skupaj
10. SKUPAJ ODHODKI (6 do 9)
III. FINANČNI REZULTAT
11. Presežek
12. Primanjkljaj
13. Kritje izgube iz leta 1990
14. Kumulativni rezultat

2,3
0,3
2,6
66,4

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
9,4
18,7
33,7
29,9
42,4
42,9
65,5
55,6
0,9
0,6
0,5
0,2
0,0
0,1
0,9
0,1
10,3
19,3
34,2
30,1
42,4
43,0
66,4
55,7
950,7 1.293,7 1.164,2 1.248,7 1.346,4 1.326,9 1.559,1 1.566,9

29,3
10,3
20,6
6,3
25,8
14,3
24,9
11.2
26,1
168,8
8,2
9,6
16,2
6,8
13,0
11,6
14.3
9 ,7
12,8
102,2
37,5
19,9
36,8
13,1
25,9
34,6
25,5
38,9 271,0
38,8
0,6
0,6
0,4
0,7
0,7
0,6
1,0
0,9
0,8
6,3
38,1
20,5
37,2
13,8
39,5
26,5
35,6
26,4
39,7 277,3
0,6
0,6
18,5
0,9
6,4
1,3
67,6
4,8
4,2 104,9
2.003,3 2.453,6 3.101,5 2.842,3 2.928,9 3.135,8 3.316,8 3.697,0 3.682,8 27.162,0
1.271,6 1.181,8 1.475,9 1.319,3 1.331,0 1.541,8 1.600,2 1.669,1 1.939,6
544,4 460,7 410,6 413,9 477,5 506,9
404,0
515,1
596,2
311,2 312,7 351,5
312,0 311,9 358,5 378,6 384,5 443,4
60.1
59,5
64,0
57,8
57,7
62,8
65,5
66,7
74,2
48.2
49,2
55,8
50,5
50,6
58,0
60,0
61,2
71,2
78,1
86,5
85,0
78,1
613,1
96,6
99,9
91,1
111,4
2.173,2 2.234,1 2.492,9 2.228,3 2.778,2 2.595,2 2.711,1 2.787,7 3.236,0

13.330,3
4,329,3
3.164,3
568,3
504,7
1,339,8
23.236,7

18,4

17,5

13,5

. 30,2

28,7

27,3

22,7

26,2

24,1

208,6

38,8

27,0

19,6

35,7

33,3

32,0

32,8

42,0

30,1

291,3

3,6
60,8
12,1

4,0
48,5
16,4

14,2
47,3
16,3

38,7
104,6
15,0

49,3
111,3
15,2

36,7
96,0
20,1

36.6
92,1
18,5

44,2
112,4
20,5

35,7
89,9
22,4

263,0
762,9
156,5

27.7
33,0
5,8
12.2
29,1
30,0
15,9
20,0
61,3 235,0
42.8
40,2
60,1
57,9
46.3
66,1
53,4
56,4
83,0
506,2
70,5
73,2
65,9
58,5
87,9
95,2
69,3
76,4
144,3 741,2
2.316,6 2.372,2 2.622,4 2.406,4 2.992,6 2.806,5 2,891,0 2.997,0 3.492,6 24.897,3
81,4 479,1
435,9
329,3 425,8 700,0
190,2
313,3
63,7
437,5
-750,8 -669,4 -190,3 +245,6 +181,9 +511,2 +937,0 +1.637,0 +1.827,2

STALISCE
Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora
do pobude Vlada Puca, delegata v Zboru združenega dela, v zvezi s spremembo zakona
o geodetski službi
Delegat je dal pobudo v zvezi s cenami geodetskih storitev in
sicer:
»V zvezi z letošnjim povečanjem cen geodetskih storitev predlagam, da se po skrajšanem postopku spremeni 16. člen
Zakona o geodetski službi (Uradni list SRS, št. 28/76), ki
določa, da občinske skupščine določajo cene geodetskih
storitev. Ne glede na to, da sedaj cene geodetskih storitev
določa Izvršni svet, menim, da je tak način neracionalen in da
pravzaprav kaže našo nesposobnost, da bi svoje delo pocenili
in smiselno organizirali.
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- v mio
Skupaj Strul
I.-IX. I.-IX
300,2
3,8
304,0
10.523,0

2.641,7
- 377,0
- 437,5
+1.827,2

Predlagam, da cene geodetskih storitev na predlog Repi
ške gospodarske uprave potrdi Izvršni svet Republike SI
nije, kar pomeni, da se bodo cene geodetskih storitev uve
Ijale z enim sklepom na območju celotne republike.
Vsakokratno spremembo cen v Uradnem listu se mora obj:
tudi v občinah na krajevno običajen način.«
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora in Repi
ška geodetska uprava, kot organ v njegovi sestavi intenzij
pripravljata nov zakon o geodetski dejavnosti, v katererr
dana osnova tudi za zaračunavanje geodetskih storite'
sicer na podlagi tarifnega pravilnika, ki ga bo enotno za i
območje Republike Slovenije pripravila in občasno uskl
vala Republiška geodetska uprava. Predlog za izdajo Zak
o geodetski dejavnosti z osnutkom zakona bo predvide
posredovan v obravnavo zborom Skupščine RS v I. tro
sečju prihodnjega leta.
Glede na navedeno ministrstvo pobudo delegata smist
podpira, ocenjuje pa, da delno spreminjanje zakona ni
onalno.

po roče v a

*

'

■
■

>

■

'

Izdaja Skupščina Republike Slovenije" V d""odgovornega urednika Tanja Hrovatin-RadObul|ac
Ljubljana - Cena- posameznega izvoda 35 tolarjev (brez poštnine) - Letna naročnina k
telefon (061) 161-222 - Tisk DP Delo - Tisk časopisov in revij p o Titova 35. Liubljana
račun: Skupščina Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 161-222 (215)

