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ODLOČBA
Ustavnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti drugega odstavka
9. člena zakona o RTV
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti drugega
odstavka 9. člena zakona o RTV Slovenija na seji dne 16/41992 ugotovilo:
1. Del določbe drugega odstavka 9. člena zakona o RTV
Slovenija (Uradni list RS,št. 14/90, 24/90 in 43/90), ki se glasi:
»... ali druge radijske ali televizijske organizacije
v SFRJ...« je dne 16/4-1992 prenehal veljati.
2. Ta odločba ima pravne učinke po prvem odstavku 414.
člena ustave iz leta 1974.
Obrazložitev
Na podlagi prvega odstavka 412. člena prejšnje ustave je
ustavno sodišče z odločbo z dne 3/10-1991 ugotovilo, da del
določbe drugega odstavka 9. člena zakona o RTV Slovenija, ki
je naveden v izreku te odločbe, ni v skladu z ustavo. V obrazložitvi te odločbe je pojasnjeno, da navedeni del zakonske
določbe ni v skladu z določbo drugega odstavka 197. člena
prejšnje ustave, ki se je glasil: vsi so pred zakonom enaki.
Enako določbo vsebuje tudi drugi odstavek 14. člena sedanje
ustave.
Po določbi drugega odstavka 412. člena prejšnje ustave bi
morala Skupščina Republike Slovenije v šestih mesecih od

dneva prejema odločbe ustavnega sodišča to zakonsko
določbo uskladiti z ustavo. Ker tega ni storila do 16/4-1992, ko
je potekel šestmesečni rok, je v izreku odločbe navedeni del
določbe 9. člena zakona o RTV Slovenija prenehal veljati.
Tako ugotovitveno odločbo je ustavno sodišče sprejelo na
podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-1) in drugega odstavka
412. člena prejšnje ustave ter ob uporabi 2. alinee tretjega
odstavka 25. člena zakona o postopku pred ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
Od prenehanja veljavnosti v izreku odločbe navedenega dela
določbe zakona morajo plačevati radijsko in televizijsko
naročnino le tisti imetniki radijskega in televizijskega sprejemnika na območju Republike Slovenije, ki lahko sprejemajo
program RTV Slovenija. Glede pravnih posledic te odločbe pa
je ustavno sodišče odločilo, da ima ta odločba pravni učinek
po 1. odstavku 414. člena prejšnje ustave; to pomeni, da dela
zakonske določbe, ki je prenehal veljati, ni mogoče uporabiti
za razmerja, ki do dneva objave te odločbe ustavnega sodišča
še niso bila pravnomočno rešena.
Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na seji v naslednji
sestavi: predsednik sodišča dr. Peter Jambrek in sodniki dr.
Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr.
Janez Šinkovec in dr. Lovro Šturm.

ODLOČBA
Ustavnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti zakona o stavbnih
zemljiščih
•
«
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti zakona
o stavbnih zemljiščih, začetem na pobudo Jurija Muniha, na
sejah dne 2/4, 9/4 in 23/4-1992 odločilo:
1. Določbe 9. do 28. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) se razveljavijo.
2. Ta odločba ima pravni učinek po 414. členu ustave iz leta
1974 in učinek po 415. členu na posamične pravne akte, ki
so postali dokončni ali pravnomočni po 20/2-1991.
Obrazložitev
Ustavno sodišče je s sklepom št. U-l-105/91-15 z dne 19/121991 sprejelo pobudo, ki je bila vložena 20/11-1991, in začelo
postopek za oceno ustavnosti določb 9. do 28. člena zakona
o stavbnih zemljiščih. Omenjeni sklep je sodišče oprlo na
amandma XCIX k ustavi Republike Slovenije, ki je začel veljati
20/2-1991 in je razveljavil določbe ustave iz leta 1974, ki so
izključevale lastninsko pravico na stavbnih zemljiščih
v mestih in naseljih mestnega značaja.
Med postopkom za oceno ustavnosti navedenih določb
zakona o stavbnih zemljiščih je dne 23/12-1991 začela veljati
nova ustava, ki v 33. členu zagotavlja pravico do zasebne
lastnine. Lastninska pravica na nepremičnini se lahko
v skladu z 69. členom ustave v javno korist odvzame ali omeji
proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki
jih določa zakon (razlastitev).
Določbe 10. do 28. člena zakona o stavbnih zemljiščih posegajo v lastninsko pravico na stavbnih zemljiščih, saj so neposredna podlaga za sprejemanje občinskih odlokov o prenehanju lastninske pravice na zemljičih v mestih in naseljih mestnega značaja ter na drugih območjih, namenjenih za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev. Lastninska pravica
na zemljišču preneha in zemljišče postane družbena lastnina
z dnem, ko začne veljati navedeni odlok. Prejšnji lastnik ima le
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pravico uporabe tega zemljišča, dokler pristojni občinski
upravni organ ne izda odločbe, s katero odloči, da mora
prejšnji lastnik zemljišče izročiti občini za uresničitev prostorskega izvedbenega načrta.
Ustavno sodišče lahko po 161. členu ustave zakon le razveljavi. Razveljavitev učinkuje za naprej. Ker razveljavitev učinkuje le za naprej, je sodišče odredilo uporabo 414. člena
prejšnje ustave. V skladu s tem se občinski odloki o prenehanju lastninske pravice, izdani na podlagi razveljavljenih
določb zakona, ne smejo več uporabljati, ker po objavi
odločbe ustavnega sodišča niso več v skladu z zakonom in
ustavo.
Prehod iz doslej nezavarovanega instituta zasebne lastnine
na zemljiščih v mestih in naseljih mestnega značaja ter na
drugih območjih, namenjenih za stanovanjsko in drugačno
kompleksno graditev, v sistem ustavno zajamčene lastnine
s statusom ustavno zavarovane človekove pravice, je po presoji sodišča tako pomemben, da mu je treba nuditi pravno
varstvo. Zato uveljavitev XCIX amandmaja k prejšnji ustavi in
33. člen nove ustave v tem primeru opravičujeta uporabo 415.
člena prejšnje ustave, ki omogoča izpodbijanje posamičnih
aktov, izdanih na podlagi razveljavljenih določb zakona, ki so
postali dokončni ali pravnomočni po 20/2-1991, torej po uveljavitvi XCIX. amandmaja. Zato je ustavno sodišče odredilo
uporabo 415. člena prejšnje ustave.
Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega
odstavka 161. člena ustave in ob uporabi druge alinee tretjega
odstavka 25. člena zakona o postopku, pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo v sestavi: predsednik
dr. Peter Jambrek in sodniki: dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž
Krivic, dr. Anton Perenič, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec
in dr. Lovro Šturm.
poročevalec

LOČENO MNENJE
k odločbi št. U-l-105/91 z dne 23. 4. 1992
Nasprotujem tistemu delu 2. točke izreka, po katerem ima
odločba delno tudi učinek po 415. členu prejšnje ustave. Ta
učinek (kakor tudi učinek po tretjem odstavku 414. člena,
vendar je v tem primeru ta nepomemben in ga lahko zanemarimo), naj bi, kot je bilo natančneje obrazloženo v nekaterih
zadnjih odločbah ustavnega sodišča, kot učinek ex tunc (za
nazaj) praviloma prišel v poštev le še takrat, kadar ustavno
sodišče izpodbijani predpis odpravi. Ker zakone lahko le
razveljavi (z učinkom za naprej), naj bi bila po prevladujočem
stališču ob razveljavitvi zakona možna odreditev učinka za
nazaj - dokler tega vprašanja ne bo jasneje uredil zakon - le
izjemoma, kadar bi to narekovali posebej utemeljeni izjemni
razlogi. Sam pod takimi razlogi razumem predvsem to, da bi
brez takega učinka za nazaj v kakšnem primeru lahko prišlo
do tako hude kršitve ustavnega načela enakosti pred zakonom ali kakšne druge ustavne norme, da bi bilo pri tehtanju
legitimnosti in pomembnosti ustavno zavarovanih interesov,
ki jih varuje taka ustavna norma, in tistih, ki jih varujejo
ustavne norme, ki ustavnemu sodišču dovoljujejo glede zakonov le razveljavljenje (z učinkom za naprej), vključno z načeli
ustavnosti, zakonitosti in pravne varnosti, ki prav tako kot
načelo enakosti pred zakonom spadajo med načela pravne
države, treba dati prednost prvim pred drugimi. V tem primeru
taki izjemni razlogi po mojem mnenju ne obstajajo in jih
obrazložitev tudi ne navaja.
Nasprotno pa pomemben pravni razlog govori proti temu.
S tako ureditvijo bi bila namreč lahko povzročena celo neenakost bivših lastnikov pred zakonom, s čimer bi bilo kršeno
pomembno ustavno načelo. Če bi namreč bivši lastniki, ki jim
na podlagi uporabe 415. člena prejšnje ustave ne bi uspelo
doseči vrnitve pravice uporabe na odvzetih zemljiščih (lastnino jim namreč lahko vrne šele zakon), ker so bila zemljišča
pač že oddana v upcrabo tretjim osebam in njihovih pravic
uporaba 415. člena ne more več prizadeti, lahko po četrtem
odstavku 415. člena dosegli namesto tega povračilo škode ali
drugačen način odprave posledic uporabe razveljavljenega
zakona, potem bi to pomenilo, da bi bivšim lastnikom, ki jim je
bilo zemljišče pravnomočno odvzeto iz uporabe po 20. 2.
1991, pripadalo nekaj več kot tistim, ki se jim je to zgodilo do
20. 2. 1991: če so slednji dobili t i. pravično odškodnino po
zakonu o razlastitvi, naj bi prvi dobili večjo, polno odškodnino
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ali pa nekakšno drugačno satisfakcijo zaradi uporabe kasneje
razveljavljenega zakona. To bi torej kršilo enakost pred zakonom, čeprav po mojem mnenju (v nasprotju z mnenjem
večine) ustavno sodišče take polne odškonine v resnici ne bo
moglo odrediti. Večjo oćfekodnino od tiste po zakonu o razlastitvi bi lahko bivši lastniki (in to vsi) dobili le na podlagi
morebitnega zakona, ki bi jim priznal polno odškodnino za
odvzeto lastnino, ne pa na podlagi odredbe ustavnega
sodišča samo za odvzeto pravico uporabe (saj jim je na
podlagi 415. člena možno vrniti samo to). Določbi v izreku
o uporabi 415. člena torej nasprotujem tudi zato, ker v opisanih primerih po mojem mnenju ne bo imela praktičnega
učinka za večino prizadetih in jim utegne samo vzbujati varljive upe.
Praktičen učinek bi ta določba lahko imela le za tiste morebitne bivše lastnike, kalerim je bilo zemljišče pravnomočno
odvzeto iz uporabe po 20. 2. 1991, a še ni bilo oddano
v uporabo tretjim osebam - če taki primeri sploh obstajajo.
Občine namreč praviloma teh zemljišč niso odvzemale iz
uporabe bivšim lastnikom, dokler jih ni bilo potrebno oddati
investitorjem za gradnjo. Če posamezni taki primeri vendarle
obstajajo in bi ti bivši lastniki z uporabo 415. člena dobili svoje
bivše zemljišče nazaj v uporabo, bi to seveda omogočilo
kasnejšo zakonsko vrnitev lastnine v naravi, vendar pa bi
hkrati lahko povzročilo tudi velike pravne zaplete (okrog
načina in višine vračanja odškodnine, pri izpodbijanju oddaj
takega zemljišča tretjim do katerih bi prišlo že po odločbi
ustavnega sodišča itd.). To so spet vprašanja, ki jih lahko
ustrezno uredi le zakonodajalec, ne pa ustavno sodišče s svojimi omejenimi pooblastili in omejenim izborom sredstev. Če
zakonodajalec, ki s pomočjo, upravnega aparata to lahko
stori, ugotovi, da omenjeni primeri v praksi vendarle obsta
jajo, lahkp takoj prepove nadaljnje oddajanje takih zemljišč
tretjim osebam in interese takih bivših lastnikov, ki jim je
vračilo zemljišča v naravi še mogoče zagotoviti (in to
- skladno z načelom enakosti pred zakonom. - vseh takih
bivših lastnikov, ne glede na datum 20. 2.1991) s tem hitreje in
učinkoviteje zavaruje kot je to možno z uporabo pravnega
mehanizma na podlagi 415. člena prejšnje ustave.
Zoper določitev uporabe 415. člena prejšnje ustave v tem
primeru torej govorijo tehtni načelni in praktični razlogi, na
drugi strani pa za uporabo 415. člena ni razlogov, kakršni bi
za tako izjemno odločitev po mojem mnenju morali obstajati.
Sodnik mag. Matevž Krivic
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Predlog zakona o SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
REPUBLIKE SLOVENIJE - ESA 435
Vlada Republike Slovenije je na 157. seji 12/3-1992 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga
uporablja Vlada 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 določila, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- Marija MARKEŠ, namestnica ministra za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
- Lojze SENEGAČNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Marija LUKAČIČ, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predlog zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije sta obravnavala Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna
komisija.
Za obravnavo zakona so pristojni Družbenopolitični zbor,
• Zbor občin in Zbor združenega dela.

PREDLOG ZAKONA o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
1. člen
Ta zakon določa ustanovitev, naloge, pristojnosti, pravice in
obveznosti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije.
2. člen
Ustanovi se Sklad kmetijskih zemljišč in-gozdov Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad), ki gospodari s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti Republike Slovenije.
Gospodarjenje po tem zakonu obsega upravljanje in razpolaganje.
Sklad opravlja naloge v imenu Republike Slovenije in za njen
račun.
3. člen
Sklad je pravna oseba in posluje v skladu s predpisi, ki veljajo
za javne zavode, če ni z zakonom drugače določeno.
4. člen
Zaradi zagotovitve racionalne rabe in varstva kmetijskih zemljišč ter gozdov opravlja sklad zlasti naslednje naloge:
- gospodari s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi
v lasti Republike Slovenije v skladu s sprejeto razvojno politko
Republike Slovenije, predpisi in svojimi akti;
- izvaja promet s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi,
ter jih daje v zakup v skladu s predpisi in svojimi akti;
- vodi evidence o kmetijskih zemljiščih, kmetijah in gozdovih
v lasti Republike Slovenije v skladu s predpisi;
- upravlja finančna sredstva, ki jih dobi z gospodarjenjem
s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi;
- opravlja druge naloge, ki se nanašajo na kmetijska zem4

ljišča, kmetije in gozdove v lasti Republike Slovenije, določene v predpisih in statutu sklada.
Pri svojem delu sklad sodeluje z ministrstvom, pristojnim za
kmetijstvo in gozdarstvo, ter organi lokalnih skupnosti.
5. člen
Organ upravljanja sklada je svet sklada, ki ima predsednika in
8 članov. V svetu sklada so štirje predstavniki ustanovitelja in
štirje predstavniki uporabnikov oziroma zakupnikov kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov sklada, ki jih imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije, ter en predstavnik delavcev
sklada, ki ga imenujejo in razrešujejo delavci sklada.
Predsednika sveta sklada volijo člani sveta.
Svet sklada opravlja zlasti naslednje naloge:
- sprejema finančni načrt in program sklada s soglasjem
Vlade Republike Slovenije;
- sprejema zaključni račun sklada s soglasjem Vlade Republike Slovenije;
- imenuje in razrešuje direktorja sklada s soglasjem Vlade
Republike Slovenije;
- ima druge pravice in obveznosti, določene s statutom
sklada.
6. člen
Sklad vodi in zastopa direktor sklada. Direktor sklada mora
imeti visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih
izkušenj.
7. člen
Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje 5 članov in jih imenuje
Skupščina Republike Slovenije.
poročevalec

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančno poslovanje sklada. Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča
o delovanju sklada Skupščini Republike Slovenije.
8. člen

zasebnikih iz ustreznih registrov, vodenih za območje Republike Slovenije, in drugih registrov;
- začetni vrednosti kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov iz
zaključnih računov upravljalcev kmetijskih zemljišč, kmetij in
gozdov za leto 1991.

Sklad ima statut, ki ga sprejme svet sklada s soglasjem Vlade
Republike Slovenije. Statut sklada določa zlasti:
- organizacijo sklada;
- organe sklada in njihove pristojnosti ter način odločanja;
- naloge sklada;
- način poslovanja sklada;
- pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev s posebnimi
pooblastili.

Enotna evidenca iz prejšnjega odstavka se vzpostavi s prevzemom podatkov za celotno območje Republike Slovenije
neposredno iz ustrezno računalniško podprtih baz v skupnem
računalniškem centru na Republiškem zavodu za informatiko
in iz drugih virov.

9. člen

Sklad uporablja podatke iz prvega odstavka povračila stroškov njihovega prevzema, razen za negatilizirane mapne Kopije.

Sklad je za svoje delo odgovoren Vladi Republike Slovenije in
ji o svojem delu poroča najmanj enkrat letno.
Delo sklada nadzira ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in
gozdarstvo.
10. člen
Sredstva za začetek delovanja sklada zagotovi Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije.
Sredstva, ki jih sklad pridobi z gospodarjenjem s kmetijskimi
zemljišči, kmetijami in gozdovi, so prihodek sklada.
Sklad lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje tudi iz
proračuna Republike Slovenije in iz drugih virov.
Sredstva sklada so namenjena za:
- gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi
ter
- nakup kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov;
- stroške poslovanja sklada.
Presežek prihodkov nad odhodki sklada je prihodek proračuna Republike Slovenije.
11. člen
Sklad se organizira in začne delovati v 60 dneh po uveljavitvi
tega zakona.
Priprave za začetek dela sklada opravi vršilec dolžnosti direktorja sklada, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije.
Do začetka dela sklada opravlja njegove naloge ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo.
Do začetka dela organizacije, ki bo opravljala javno gozdarsko službo, opravljajo strokovno-tehnične in druge naloge
v zvezi z gozdovi za sklad gozdnogospodarske organizacije.
Do začetka dela organizacije, ki bo opravljala kmetijskozemIjiško javno službo, opravljajo strokovno-tehnične in druge
naloge v zvezi s kmetijskimi zemljišči in kmetijami za sklad
občine kot pravne naslednice kmetijskih zemljiških skupnosti.
12. člen
Pri vzpostavitvi in vodenju evidence iz 3. alinee 4. člena tega
zakona sklad uporablja podatke o:
- lastnini in drugih stvarnih pravicah po stanju v zemljiški
knjigi:
- legi iz mapne kopije oziroma digitaliziranega zapisa
načrta, o površini, katastrski kulturi in katastrskem razredu iz
računalniške podatkovne baze zemljiškega katastra za
območje Republike Slovenije;
- enotni matični številki občana, imenu in priimku ter stalnem prebivališču lastnikov oziroma uporabnikov kmetijskih
zemljišč, kmetij in gozdov iz centralnega registra prebivalstva
in drugih evidenc;
- podjetjih, organizacijah in skupnostih, obratovalnicah in
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Geodetske uprave omogočijo prevzem podatkov iz 2. alinee
prvega odstavka tega člena kot prednostno nalogo.

13. člen
Kmetijska zemljišča, kmetije in gozdovi v družbeni lastnini,
s katerimi upravljajo in razpolagajo občine oziroma druge
pravne osebe, ki se ne bodo lastninile po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij oziroma zakonu o zadrugah (v
nadaljnjem besedilu: upravljalci), postanejo z uveljavitvijo
tega zakona last Republike Slovenije in se po stanju ob
uveljavitvi tega zakona prenesejo v sklad.
V sklad se na način, v rokih in po postopkih, določenih s tem
zakonom, prenesejo tudi kmetijska zemljišča in gozdovi, ki
postanejo last Republike Slovenije po drugih predpisih. To
premoženje se prenese na sklad po stanju na dan uveljavitve
teh predpisov.
Sklad je pravni naslednik upravljalcev iz prvega in drugega
odstavka tega člena v delu, ki se nanaša na prenesena kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove.
Od uveljavitve tega zakona oziroma predpisov iz drugega
odstavka tega člena so vsi prihodki od prometa, gospodarjenja in zakupa ter temu podobnih razmerij na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in gozdovih v lasti Republike Slovenije prihodek sklada.
14. člen
Upravljalci prenesejo kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove
iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena na sklad in
predložijo skladu bilanco po stanju ob uveljavitvi tega zakona
oziroma predpisov iz drugega odstavka prejšnjega člena skupaj z urejeno dokumentacijo za ta kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona oziroma predpisov iz drugega odstavka prejšnjega
člena.
Če upravljalci ne prenesejo kmetijskih zemljišč, kmetij in
gozdov na sklad v roku, poskrbi za izvedbo prenosa sklad na
stroške upravljalca.
Za prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov po tem členu
se smiselno uporablja navodilo o izvedbi prenosa kmetijskih
zemljišč od družbenih pravnih oseb, ki niso kmetijske organizacije, v kmetijski zemljiški sklad (Uradni list SRS, št. 15/79).
Za opravila v zvezi s prenosom kmetijskih zemljišč, kmetij in
gozdov po tem členu se ne plačujejo takse in ne davek od
prometa z nepremičninami.
Vpisi v zemljiško knjigo v zvezi s prenosom kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov po tem členu veljajo za nujne.
Pri izvajanju programa geodetskih del imajo prednost izmere
v zvezi s prenosom kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov po
tem členu.
Navodilo o tem, kaj se šteje za dokumentacijo po prvem
odstavku tega člena izda minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
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15. člen

16. člen

Prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov iz prvega in
drugega odstavka 13. člena tega zakona ne vpliva na pravice
kmetijskih in gozdarskih organizacij, da obdelujejo kmetijska
zemljišča in izkoriščajo gozdove, dokler to ne bo urejeno
s predpisi oziroma zakupnimi pogodbami oziroma drugimi
ustreznimi akti.

Kmetijska zemljišča, kmetije, gozdovi in finančna sredstva
sklada so do izvršitve vseh denacionalizacijskih odločb namenjena predvsem vračanju oziroma odškodovanju prejšnjih
lastnikov ob pogojih in na način, določen s predpisi o denacionalizaciji in drugimi predpisi, ki urejajo vračanje premoženja
prejšnjim lastnikom.

Dosedanji upravljalci, če ti zemljišč ne obdelujejo oziroma
gozdov ne izkoriščajo sami, pa dejanski uporabniki, in zakupniki imajo pod enakimi pogoji prednostno pravico do zakupa
kmetijskih zemljišč, ki jih prenesejo v sklad.

Do izvršitve denacionalizacijskih odločb je član sveta sklada
en predstavnik denacionalizacijskih upravičencev namesto
enega predstavnika uporabnikov oziroma zakupnikov.

Prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov iz prvega
odstavka 13. člena tega zakona ne vpliva na najemna,
zakupna in druga njim podobna razmerja, ki so bila ustanovljena z odplačnimi pravnimi posli, če pravni posel ali zakon ne
določa drugače.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko najemna,
zakupna in tem podobna razmerja, katerih trajanje je določeno oziroma dogovorjeno za dobo več kot 10 let, trajajo
največ še 10 let po uveljavitvi tega zakona, razen če se sklad in
najemnik oziroma zakupnik ne sporazumeta drugače.
Razmerja iz prejšnjega odstavka zaradi prenosa ni mogoče
odpovedati pred potekom pogodbenega roka, dokler ima
najemnik oziroma zakupnik, ki je fizična oseba, kmetijska
zemljišča, kmetijo oziroma gozd v najemu oziroma zakupu
kot glavni vir preživljanja sebe in svoje družine.
Ne glede na določbe tega člena se za kmetijska zemljišča,
kmetije in gozdove, ki se vrnejo prejšnjim lastnikom, uporabljajo določbe predpisov o denacionalizaciji.

Pri izvrševanju denacionalizacijskih odločb sklad sodeluje
s Slovenskim odškodninskim skladom, organi, ki vodijo denacionalizacijske postopke, in z denacionalizacijskimi upravičenci.
■.
17. člen
Po izvršitvi denacionalizacijskih odločb Vlada republike Slovenije določi kmetijska zemljišča in gozdove, ki preidejo v last
lokalnih skupnosti. Pri tem izhaja iz obsega kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so jih imele lokalne skupnosti v lasti pred
drugo svetovno vojno in potreb prebivalcev lokalne skupnosti.
18. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
i.
Zbori Skupščine Republike Slovenije so predlog zakona
o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
obravnavali na zasedanju 11. in 12. 12. 1991, s tem da je Zbor
združenega dela predlog zakona sprejel skupaj s svojimi
amandmaji, Zbor občin je predlog zakona vrnil v fazo osnutka
in ga sprejel kot osnutek, Družbenopolitični zbor pa je sklepanje o zakonu odložil in zadolžil Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, da v dveh mesecih pripravi nov predlog
zakona, pri čemer naj prouči in ustrezno upošteva pripombe
in amandmaje, dane na prejšnje gradivo.
II.
Vlada Republike Slovenije je proučila vse pripombe in amandmaje, dane na prejšnje besedilo predloga zakona in je na
podlagi tega pripravila novo besedilo predloga zakona.
Ta zakon je povezan z zakonom o denacionalizaciji in zakonom o zadrugah, ki sta že sprejeta, z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij, ki ga bo Skupščina Republike Slovenije kot predlog v kratkem obravnavala in predvidoma tudi
sprejela ter z zakonom o gozdovih, ki je v skupščinskem
postopku sprejemanja kot osnutek.
Ker je po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij predvideno, da se iz premoženja teh podjetij izločijo kmetijska
zemljišča in gozdovi v družbeni lastnini in prenesejo v Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Sklad), v predlogu zakona o Skladu pa je
predvideno, da se v ta Sklad prenesejo kmetijska zemljišča in
gozdovi v družbeni lastnini, s katerimi sedaj upravljajo in
razpolagajo občine in podjetja oziroma organizacije, ki se ne
bodo lastninile po zakonu o lastninskem preoblikovanju
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podjetij, je predlagatelj ocenil, da bi bilo ustrezno ta dva
zakona v Skupščini obravnavati in sprejemati hkrati, kajti le
na ta način bosta Sklad in njegovo premoženje urejena
v celoti. Le če bodo predlagane določbe sprejete, bo možno
v celoti uresničevati tudi 27. člen zakona o denacionalizaciji,
v katerem je predvideno, da Sklad izdaja priznanice denacionalizacijskim upravičencem, ki ne bodo želeli oziroma ne
bodo mogli dobiti nazaj podržavljenih zemljišč v naravi. Na
podlagi teh priznanic bodo lahko denacionalizacijski upravičenci kupili druga zemljišča oziroma bodo priznanice zamenjali za obveznice odškodninskega sklada. Če Sklad kmetijskih zemljišč ne bo imel zemljišč, ne bo mogel izdajati priznanic, denacionalizacijski upravičenci ne bodo mogli od Sklada
odkupiti drugih zemljišč, temveč bodo morali v vsakem primeru vzeti odškodnino v obliki obveznic. Enaki problemi, le
v zmanjšanem obsegu, bodo nastali, če bodo na sklad prenesena le nekatera kmetijska zemljišča in gozdovi, ki so sedaj
v družbeni lastnini. Če bi Skupščina sprejela takšne rešitve, bi
pomenilo, da bi imeli različno zemljiško politiko, pač glede na
to, kdo bi bil lastnik kmetijskih zemljišč in gozdov in za
kakšne namene, bi jih želel uporabljati. S tem pa tudi ne bi
dosegli ciljev, kr so bili predvideni v predlogu za izdajo tega
zakona in jih je Skupščina Republike Slovenije sprejela.
Predlagatelj meni, da je treba vsak kmetijska zemljišča, ki so
sedaj v družbeni lastnini, ob izvajanju lastninske reforme
prenesti v lastnino Republike Slovenije, s katero bo upravljal
in razpolagal Sklad. Le na ta način bodo zagotovljeni enaka
zemljiška politika, enotne zakupnine in varstvo zemljišč pred
spreminjanjem namembnosti. Izključeni bodo tudi vplivi
posameznikov, ki sedaj v občinah odločilno vplivajo na to, da
se tudi najboljša kmetijska zemljišča namenjajo za gradnjo,
da se dajejo ta zemljišča v najem samo določenim osebam, da
se zemljišča iz občinskih skladov prodajajo, ob tem, da bo
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treba izvršiti vse denacionalizacijske odločbe in da je večina
sredstev za nakupe teh zemljišč v bistvu zagotovila Republika
Slovenija.
Iz navedenih razlogov predlagatelj ni upošteval naslednjih
pripomb oziroma amandmajev:
K 4. členu:
Predlagano je, da se v prvem odstavku 4. člena črtata besedi
»in gozdovi« ter za prvo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
» - preda gozdove v gospodarjenje javnemu podjetju, pristojnemu za gospodarjenje z družbenimi gozdovi«.
Takšna rešitev bi bila v nasprotju s sprejetim predlogom za
izdajo tega zakona, po katerem je bilo predvideno, da se
v Sklad prenesejo vsa kmetijska zemljišča in gozdovi, ki so
sedaj v družbeni lastnini. Prav tako z novim zakonom o gozdovih ni predvidena ustanovitev javnega podjetja za gospodarjenje z gozdovi, temveč le ustanovitev javnega zavoda za
gozdove, ki pa bo opravljal le strokovne naloge, ne pa tudi
izvajal dela v gozdovih.
K. S. členu:
Predlagatelj ni sprejel pripombe, da naj bi člane sveta Sklada
imenovala Skupščina Republike Slovenije na predlog vlade.
V predlogu zakona je predvideno, da člane sveta imenuje
Vlada Republike Slovenije, ki mora imeti vzvode za uresničevanje svoje odgovornosti na vseh področjih družbenega življenja, kot to od nje zahteva veljavna ustava.
K 9. členu:
Predlagano je, da naj bi bil Sklad za svoje delo odgovoren
Skupščini Republike Slovenije in da bi nadzorni odbor najmanj enkrat letno poročal Skupščini o delu Sklada.
Predlagatelj je to pripombo delno upošteval in je naložil
nadzornemu odboru, da poroča Skupščini. Ni pa sprejel pripombe, da naj bi bil Sklad za svoje delo odgovoren Skupščini.
Zato je v 9. členu še vedno predvideno, da Sklad odgovarja za
svoje delo Vladi. Vlada bo tudi v bodoče odgovorna za stanje
na vseh področjih, tudi na področju kmetijstva in gozdarstva,
zato ne more izgubiti vseh vzvodov, s katerimi bi lahko to
svojo odgovornost tudi uresničevala.
K 13., 14. in 15. členu:
Po predlogu amandmaja naj bi se ti členi črtali. Predlagatelj je
ta predlog delno upošteval in je iz 13. člena črtal lastninjenje
kmetijskih zemljišč in gozdov v družbeni lastnini, s katerimi
upravljajo in razpolagajo podjetja, ki se bodo lastninila po
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij naj bi določal, da se kmetijska zemljišča in gozdovi, s katerimi podjetja, ki se bodo
lastninila po tem zakonu, upravljajo in razpolagajo, prenesli
v Sklad. Zato ponavljanje te določbe v zakonu o Skladu ni
potrebno. Bilo pa bi zaželeno, da se oba zakona sprejemata
sočasno.
V zakonu o Skladu pa je še vedno predvideno, da se kmetijska
zemljišča in gozdovi v družbeni lastnini, s katerimi sedaj
upravljajo in razpolagajo občine kot pravne naslednice kmetijskih zemljiških skupnosti, ter druge družbenopravne osebe,
ki se ne bodo lastninile po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, prenesejo v lastnino Republike Slovenije in
v Sklad.
Tako določba je po mnenju predlagatelja potrebna, ker bo
treba zagotoviti enotno zemljiško politiko, enotno gospodarjenje in enotno varstvo kmetijskih zemljišč, kar pa je možno le
s prenosom vseh zemljišč, ki so sedaj v družbeni lastnini,
v Sklad. Ta vprašanja bi bilo sicer mogoče rešiti s posebnim
zakonom, nikakor pa ne z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij. Možno bi bilo to rešiti z zakonom o kmetijskih
zemljiščih, vendar je sprejemanje tega zakona predvideno
šele koncem leta 1992, kar pomeni, da ves ta čas ne bi bilo
zagotovljeno enotno varstvo in gospodarjenje s kmetijskimi
zemljišči in gozdovi občin in drugih pravnih oseb, ki se ne
lastninijo po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.
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Takšna delitev gospodarjenja pa iz več vidikov ni smotrna, in
tudi ne ekonomična in upravičena.
Po podatkih iz občin je v občinskih skladih kmetijskih zemljišč okoli 52.000 ha kmetijskih zemljišč. Del teh zemljišč bo
treba v skladu z zakonom o denacionalizaciji vrniti. Del teh
zemljišč so občine odkupile iz svojih orginarnih virov. Pretežen del teh kmetijskih zemljišč pa je bil kupljen iz sredstev
davka, kasneje prispevka in kasneje odškodnine od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda, ki je bil
uveden s posebnim zakonom oziroma z zakonom o kmetijskih
zemljiščih. Ne gre torej za originaren občinski vir. temveč za
vir, ki ga je občini odstopila republika, ki je na občino oziroma
kmetijsko zemljišk skupnost prenesla tudi del svojih pristojnosti. Takšne rešitve so bile sprejete zaradi usmeritve, da naj
bo občina samostojna družbeno politična skupnost, ki nai od
države prevzema državne funkcije. Glede na veljavno ustavo
pa naj bi lokalne skupnosti samostojno urejale le zadeve, ki se
tičejo samo prebivalcev tiste lokalne skupnosti, medtem ko bi
lahko država na lokalne skupnosti prenašala le tiste naloge,
s katerim bi se občina strinjala in bi zanje republika zagotovila
sredstva. Kmetijska zemljišča so tudi po veljavni ustavi
posebna ustavna kategorija, ki jo je treba posebej varovati.
Tudi v veljavnem zakonu o kmetijskih zemljiščih se kmetijska
zemljišča obravnavajo kot nacionalna dobrina in zato ne
smejo biti prepuščena tako občinam oziroma bodočim lokalnim skupnostim, saj zanie ne bo zagotovljeno ustrezno varstvo in gospodarjenje. Prav tako bodo občine ostale brez
sedanjih virov financiranja in ne bodo mogle več ekonomično
in racionalno gospodariti s kmetijskimi zemljišči.
Pri pregledu planskih aktov občin smo ugotovili, da v planskih
aktih občin ni zagotovljeno ustrezno varstvo kmetijskih zemljišč. V teh aktih so predvidena ureditvena območja naselij na
parcelno mejo natančno. Številne občine so v ureditvena
območja občin vključevale tudi večje ali manjše površine
kmetijskih zemljišč, ki so v skladu z zakonom o kmetijskih
zemljiščih temelj prozvodnje hrane v Republiki Sloveniji in so
razvrščena v I. območja kmetijskih zemljiščih. Te rešitve so
občine utemeljevale s tem, da gre pri opredelitvi teh območij
za »gravitacijska območja«, čeprav sta tako z^kon o urejanju
prostora kot tudi navodilo o vsebini metodologiji izdelave
strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov
občin ureditveno območje naselja opredelila kot območje,
kamor se usmerja vsa poselitev. Zato je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v medresorski komisiji ob ocenjevanju usklajenosti dolgoročnih in srednjeročnih planskih
aktov občin s planskimi akti Republike stalno opozarjalo na
preširoko opredeljena ureditvena območja naselij in zahtevalo, da se iz njih izločijo kmetijska zemljišča I. območja.
Vendar v mnogih občinah niso bili pripravljeni zmanjšati
obsega ureditvenih območij naselij. Zato so v planskih aktih
občin opredeljena območja naselij, ki za 20 do 80% presegajo
dejanske potrebe po novih lokacijah za gradnje. Veliko teh
zemljišč se bo v skladu z zakonom o denacionalizaciji vrnilo
v last in posest prejšnjim lastnikom. Ob spremenjenem
zakonu o razlasitvi, ko bodo spremenjeni pogoji za določanje
splošnega interesa in s tem za razlastitev, bo možnost gradnje
na tako opredeljenih zemljiščih bistveno zmanjšana. Zato bi
morali ponovno pregledati vsa ta območja in jih na novo
opredeliti kot kmetijska zemljšča ter vrniti kmetijski proizvodnji. Ker lastniki ne želijo prodati zemljišč iz teh območij, se
v občinah še vedno ocenjuje, da je zazidljivih površin premalo. To so občine predvsem reševale z nakupom družbene
zemlje, ki so jo namenjale za zazidavo. Zato je v veljavnih
planskih aktih občin velika večina družbenih zemljišč opredeljena kot nezazidana stavbna zemljišča čeprav njihov investitor še zdaleč ni znan.
Če kmetijska zemljišča ne bodo prišla v republiški Sklad,
obstaja resna nevarnost, da bodo občine in druge lokalne
skupnost zaradi svojih »lokalnih potreb« in ozkega gledan/a
na kmetijska zemljišča, ki so nenadomestljivo nacionalna
dobrina, ponovna začela najboljša kmetijska zemljišča pozidavati.
Poleg tega, da je republika odstopila sredstva odškodnine za
spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov kme7

tijskim zemljiškim skupnostim oziroma občinam, in so le-te iz
teh sredstev kupovale kmetijska zemljišča oziroma izvajale
tudi melioracije, je bilo iz republiškega proračuna od leta
1982 dalje sofinancirano tudi nakupovanje kmetijskih zemljišč v družbeno lastnino, in sicer:
- od leta 1982 do vključno 1986 je bil iz republike sofinanciran nakup kmetijskih zemljišč v višini 80% kupnine, na ta
način je bilo odkupljenih 2.608 ha;
- v letih 1987 do vključno 1989 se je delež nepovratnih
sredstev povečal na 90%, na ta način je bilo v družbeno
lastnino odkupljenih 1.139 ha zemljišč;
- v letu 1990 se je sofinanciral nakup kmetijskih zemljič
družbenim pravnim osebam in fizičnim osebam, in sicer je
bilo republiških sredstev 90%,za občine pa 100%, na ta način
je v družbeno lastnino prišlo 384,5 ha kmetijskih zemljišč.
Iz vsega navedenega je torej razvidno, da ni utemeljenih
razlogov, da bi s temi zemljišči še naprej gospodarile občine,
saj so bila sredstva za nakup teh zemljišč v glavnem zagotovljena iz republiških virov, prav tako je morala republika skrbeti
za to, da niso občine izvedle vseh nameravanih pozidav najboljših kmetijskih zemljišč.
Predlagatelj se sicer zaveda, da je ta zakon po eni strani
ustanovni akt Sklada, vendar meni, da je treba zaradi nujnosti
celovite lastninske preobrazbe na področju kmetijskih zemljišč in gozdov s tem zakonom urediti tudi prenos kmetijskih
zemljišč in gozdov v družbeni lastnini od občin in nekaterih
organizacij v Sklad.
K 13. členu:
1. Predlagatelj ni sprejel predloga Kluba poslancev SDSS, da
naj bi v Sklad prenesla le kmetijska zemljišča, kmetije in
gozdovi v družbeni lastnini, ki so jih sedanji upravijalci prejeli
neodplačno. Takšna rešitev bi pomenila, da se republika
odreče vseh sredstev, ki jih je zagotavljala občinam oziroma
kmetijskim Zemljiškim skupnostim ter kmetijskim organizacijam za te namene. Poleg tega bi se na ta način kmetijska
zemljišča drobila na republiški sklad in na občinske sklade,
s čimer ne bi bilo zagotovljeno njihovo enotno varstvo, upravljanje in razpolaganje. To bi pomenilo tudi odstop od splošnega načela pri lastninjenju družbenega premoženja, po katerem se družbena lastnina, s katero upravljajo in razpolagajo
delavci v pravnih osebah, ne šteje za skupno lastnino teh
delavcev in si je zato ne morejo neodplačno prilastiti.
2. Sprejet ni tudi amandma, s katerim je bilo predlagano, da
se v Sklad ne prenesejo kmetijska zemljišča in gozdovi, ki jih
turistične organizacije uporabljajo za opravljanje svoje
osnovne dejavnosti in za potrebe turistične infrastrukture. Po
veljavnem zakonu o kmetijskih zemljiščih imajo lahko kmetijska zemljišča le kmetijske organizacije, to so tiste organizacije, ki imajo registrirano kmetijsko dejavnost. Ker turistične
organizacije te dejavnosti praviloma nimajo registrirane, bi
morale že po veljavnem zakonu že v letu 1979 vsa kametijska
zemljišča prenesti v občinski sklad. Z zakonom o Skladu prav
gotovo ne bi bilo utemeljeno omogočati nekmetijskim organizacijam, da postanejo lastnice kmetijskih zemljišč. Po veljavnem zakonu o gozdovih pa imajo lahko gozdove poleg gozdnogospodarskih delovnih organizacij le tiste organizacije, ki
so jih imele pred letom 1965. Vse druge bi morale gozdove že
prenesti na gozdnogospodarske delovne organizacije. Za
izvajanje zdraviliške dejavnosti oziroma dejavnosti turistične
organizacije se lahko namenijo le stavbna zemljišča, ki jih
sestavljajo pozidana stavbna zemljišča, funkcionalna zemljišča k objektom in parki, nasadi ter druge kulture na stavbnih zemljiščih. Teh zemljišč pa v Sklad ne prenašamo.
Po zakonu o gozdovih je predvideno, da se gozdovi, ki imajo
poudarjene turistični, športni ali zdravstveni namen lahko
razglasijo za gozdove s posebnim namenom. V aktu o razlastitvi se tudi povedo vse omejitve za lastnike gozdov, ki so
potrebne, da se lahko ta poseben namen uresničuje, prav
tako pa je predviden izvajalec tega posebnega namena in pa
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odškodnina za lastnika, če je njegova lastninska pravica
zaradi uresničevanja posebnega namena tudi v materialnem
smislu omejena. Tudi kmetijska zemljišča imajo lahko poleg
namena za kmetijsko obdelavo tudi druge funkcije, katerim se
mora prilagoditi tudi obdelovalna funkcija. Glede na to predlagatelj meni, da ni potrebno, da postanejo zdravilišča ali
turistične organizacije lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov,
ki so sedaj v družbeni lastnini, da bodo lahko opravljali svojo
funkcijo. Zato je tudi v zakonu o Skladu predvideno, da se pri
dodeljevanju oziroma uporabi kmetijskih zemljišč in gozdov
iz Sklada upoštevajo tudi te potrebe in imajo za to dejanski
uporabniki takšnih zemljišč prednostno pravico do zakupa
kmetijskih zemljišč, ki se prenesejo v Sklad, če so za to
izpolnjeni tudi drugi z zakoni določeni pogoji.
3. Predlagano je bilo tudi, da postanejo kmetijska zemljišča in
gozdovi last Republike Slovenije le, če tako določa zakon
o lastninski preobrazbi. V tem primeru naj bi se taka kmetijska
zemljišča in gozdovi prenesli v Sklad. V Sklad pa naj bi se
prenesla tudi vsa kmetijska zemljišča, kmetije in gozdovi, ki
so podržavljeni po drugih predpisih.
Delno je tej pripombi ugodeno, saj se kmetijska zemljišča in
gozdovi v družbeni lastnini, s katerimi upravljajo podjetja, ki
se bodo lastninila po zakonu o lastninskem preoblikovanju
podjetij, last Republike Slovenije in se prenesejo v Sklad po
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij in ne po zakonu
o Skladu. Po zakonu o Skladu bi se na tak način lastninila le
kmetijska zemljišča in gozdovi iz občinskih skladov in od
organizacij oziroma podjetij, ki se ne bodo lastninila po
zakonu o lastninskem preoblikovanju.
4. Predlagatelj ni upošteval pripombe, da naj v Sklad ne bi
prenesli kmetijskih zemljišč kmetijskih organizacij, ker meni,
da je treba vsa zemljišča v družbeni lastnini prenesti v last
Republike Slovenije in v upravljanje in razpolaganje Skladu,
pri tem pa bodo imeli dosedanji obdelovalci, zlasti tudi kmetijske organizacije, vso možnost naprej obdelovati ta zemljišča
in bodo imele tudi prednost pri sklepanju zakupnih pogodb. Iz
istih razlogov ni sprejeta pripomba oziroma pripomba k 15.
členu.
K 16. členu:
V prvem odstavku naj se črta beseda »gozdovi«.
Ta predlog ni sprejemljiv, ker naj bi se po tem zakonu tudi
gozdovi v družbeni lastnini prenesli v Sklad.
Tudi pripombe, da naj bi se črtalo besedilo v prvem odstavku
»ob pogojih in na način, določen s predpisi o denancionalizaciji in drugimi predpisi, ki urejajo vračanje premoženja prejšnjim lastnikom«, predlagatelj ni sprejel, ker meni, da je
potrebno posebej poudarjati, da ta zakon ne določa nobenih
posebnih pogojev glede vračanja, temveč da v celoti veljajo
pogoji iz predpisov, ki urejajo vračanje.
Prav tako ni sprejeta pripomba, da bi bil do izvršitve denacionalizacijskih odločb član sveta Sklada denacionatizacijski
upravičenec in to namesto delavca Sklada. Ker bo v svetu
Sklada po novi rešitvi le en predstavnik delavcev, ga v času
izvajanja denacionalizacije ni mogoče izključiti. Zato je
v zakonu predvideno, da je predstavnik denacionalizacijskih
upravičencev v svetu Sklada namesto enega predstavnika
uporabnikov oziroma zakupnikov.
III.
Predlagatelj je pri pripravi novega predloga zakona upošteval
vse pripombe Zakonodajno-pravne komisije, razen pripombe,
da naj črta 13., 14. in 15. člen.
Prav tako je upošteval pripombo Odbora za kmetijstvo in
gozdarstvo ter nekaterih poslancev oziroma poslanskih klubov. Zato je dopolnjen 4. člen z določbo, da Sklad izvaja
promet s kmetijskimi zemljišči-, kmetijami in gozdovi ter jih
daje v zakup v skladu s predpisi in svojimi akti.
poročevalec

Spremenjen je drugi odstavek 5. člena, ki določa sestavo
sveta Sklada.
Dopolnjen je 10. člen še z določbo, da so sredstva Sklada
namenjena tudi za nakup kmetijskih zemljišč, kmetij in
gozdov.
V 13 14 in 15 členu so črtane besede »prosta bremen«, kar
pomeni, da bo Sklad prevzel skupaj s kmetijskimi zemljišči in
gozdovi tudi bremena, ki so na ta kmetijska zemljišča in
gozdove vknjižena.
V 13. členu je vzpostavljeno tudi pravno nasledstvo Sklada
z dosedanjimi upravljalci kmetijskih zemljišč in gozdov, ki se
s tem ali drugim zakonom prenašajo v Sklad. Prav tako je
določeno, da so prihodki Sklada tudi prihodki od gospodarjenja in ne samo prometa s kmetijskimi zemljišči in gozdovi iz
Sklada.

Delno je upoštevana tudi pripomba, da naj bi Sklad v roku
enega leta pripravil predlog, katera kmetijska zemljišča in
gozdovi postanejo last občin./Tega ni mogoče narediti
v enem letu in to tudi ne bi bilo smiselno, ker se do takrat niti
ne bodo iztekli roki za vložitev denacionalizacijskih zahtevkov, kaj šele, da bi bile odločbe izvršene. To naj bi se določilo
po izvršitvi denacionalizacijskih odločb.
IV.
Glede na navedeno in ob upoštevanju izhodišč in ciljev za ta
zakon, ki so jih zbori Skupščine Republike Slovenije sprejeli
s predlogom za izdajo tega zakona ter zato, da se zagotovi ob
preobrazbi družbene lastnine v druge oblike lastnine prenos
kmetijskih zemljišč in gozdov v last Republike Slovenije,
s čimer bosta zagotpvljena enotno varstvo in gospodarjenje
s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, Vlada Republike Slovenije
predlaga, da zbori Skupščine Republike Slovenije predloženi
zakon sprejmejo.

Predlog za izdajo zakona o OBRESTNI MERI z osnuikom zakona
- ESA 594
dr. Ludvik Toplak - poslanec Družbenopolitičnega zbora
Franci Feltrin - poslanec Zbora občin in
Anton Horvat - poslanec Zbora združenega dela
Na podlagi 266. in prvega odstavka 267. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije vlagajo poslanci, dr. Ludvik Toplak, poslanec Družbenopolitičnega zbora, Franci
Feltrin, poslanec Zbora občin in Anton Horvat, poslanec
Zbora združenega dela

Predlagamo, da zbori Skupščine Republike Slovenije na
podlagi drugega odstavka 265. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije obravnavajo hkrati predlog za
izdajo zakona, z osnutkom zakona, katerega sprejem je,
glede na sedanjo gospodarsko situacijo in neustrezno
veljavno zakonodajo, nujen. Nujna je celovita in sistematična ureditev področja obresti, ki naj upošteva tuje izkušnje, potrebe domačega gospodarstva, tuje pravne ureditve
in spoznanja ekonomske in pravne teorije v svetu.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O OBRESTNI MERI
Z OSNUTKOM ZAKONA,

Predlagajo, da predlog za izdajo zakona o obrestni meri,
z osnutkom zakona, zbori skupščine Republike Slovenije
čimprej obravnavajo.

ki ga pošiljajo v obravnavo na podlagi 265. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim
odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Republike Slovenije.

Obveščajo, da bodo pri delu delovnih teles in zborov
Skupščine Republike Slovenije sodelovali predlagatelji zakona.

Predlog za izdajo zakona o obrestni meri z osnutkom zakona
bosta obravnavala Odbor za kreditno monetarni sistem kot
matično delovno telo in Zakonodajno pravna komisija.
Za obravnavo zakona so pristojni Družbenopolitični zbor.
Zbor občin in Zbor združenega dela.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o obrestni meri
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je utemeljena v 67. členu
ustave, ki določa, da mora biti s posebnimi zakoni urejen
način uživanja lastnine tako, da je zagotovljena tudi njena
gospodarska in socialna funkcija.
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Obresti ureja zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. I. SFRJ, št.
29/78, 39/85, 45/89, 57/89). Specialna vprašanja urejajo tudi
drugi posebni predpisi.
poročevalec

Zamudne obresti je od leta 1985 do 1989 določal Zvezni
izvršni svet z odloki, po letu 1989 pa so bile določene z zakonom o obrestni meri zamudnih obresti (Ur. I. SFRJ, št. 57/89).
V Republiki Sloveniji so bile regulirane za davke, prispevke in
carine, zamudne obresti z odlokom Izvršnega sveta (Ur. I. RS,
št. 17/91, 28/92, 1/92).
V Skupščini Republike Slovenije je bil sprejet zakon
o zamudni obrestni meri, ki velja od 28/3-1992 (Ur. I. RS, št. 14/
92). S tem zakonom se določa obrestna mera zamudnih
obresti za obveznosti, ki so nastale na podlagi dolžniško
upniškega razmerja po zakonu o obligacijskih razmerjih in za
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plačevanje fiskalnih obveznosti ter ureja način določanja
obrestne mere zamudnih obresti za nepravočasno poravnane
denarne obveznosti, praviloma v višini 30% nad porastom
drobnoprodajnih cen v prejšnjem mesecu.
Obresti se praviloma določajo in obračunavajo po naslednjem
ključu:
1. Valorizacija se obračunava po porastu drobnoprodajnih
cen (to je R ali po eskontni stopnji Banke Slovenije.
2. Realne obresti so v svetu limitirane do 6 oziroma 8%, pri
nas pa jih prosto določijo oziroma dogovorijo banke (to je r).
3. Zamudne obresti, ki so sicer predpisane z zakonom, so
v praksi različno pogodbeno določene.
Tak način ustvarja veliko zmedo pri določanju obresti
v praksi: v pravni ureditvi, po pravni in ekonomski teoriji je
nevzdržen, v gospodarski praksi pa povzroča vsesplošno
zadolženost gospodarstva, poraja številne ekonomske, socialne in politične konflikte.
Predlagani zakon o obrestni meri naj bi celovito in sistematično uredil obresti, upoštevaje tuje izkušnje in potrebe domačega gospodarstva. Z navedenim zakonom bi:
- uvedli tržno ekonomijo na finančni trg,
- stimulirali naložbe in zaposlovanje,
- stimulirali gospodarsko prestrukturiranje,
- v praksi razločili dobre in slabe gospodarje po objektivnih
kriterijih,
- utrdili samozavest gospodarskih, proizvodnih in storitvenih gospodarskih subjektov,
- zmanjšali potrebe po državnih intervencijah, kompenzacijah, subvencijah, stimulacijah, regresih in drugih vrstah
pomoči, vključno s pomočjo demografsko ogroženim,
- zmanjšali obseg izgub v gospodarstvu in nevarnosti stečajev,
- zmanjšali vzroke socialnih problemov v deželi,
- zmanjšali pritisk na inflacijo,
- vzpostavili skladnost med ponudbo in povpraševanje
finančnih sredstev,
- stabilizirali socialne probleme v deželi,
- s stabilizacijo gospodarstva pospešili številne pozitivne
gospodarske in socialne učinke,
- zmanjšali možnost političnega voluntarizma,
- ustvarili ekonomsko čiste pogoje za sanacijo bank,
- ustvarili ekonomske predpostavke za želeno pridruženo
članstvo v Evropski skupnosti.
III. TEMELJNA NAČELA IN PREDLAGANE REŠITVE
V zvezi z obrestmi veljajo načela, po katerih mora zakonodajalec varovati dolžnika pred visokimi obrestmi, v pogojih inflacije pa mora zakonodajalec varovati upnika in priznati valorizacijo, če se želi valorizacija doseči z obrestmi, to pa zvišuje
obrestno mero.
V teoriji in v primerjalnem pravu je valorizacija možna na več
načinov.
Kot kompenzacija z inflacijo se lahko uporablja zlata, valutna,
blagovna ali indeksna klavzula. To pomeni, da se v primeru
inflacije glavnica (število denarnih enot) poveča skladno
s stopnjo inflacije, vezano na določeno konstanto: zlato,

valuto ali blago. Zakon o obligacijskih razmerjih je praviloma
prepovedoval te klavzule in uzakonil t. i. načelo monetarnega
nominalizma (395. do 398. člen ZOR, Ur. I. SFRJ, št. 29/78). To
je pomenilo, da je dolžnik dolžan plačati določeno število
denarnih enot, ne glede na deflacijo ali revalvacijo.
Določilo o najvišji obrestni meri za civilne obresti, to je 6%, za
gospodarske kredite pa 8%, je bilo kasneje spremenjeno tako,
da obresti določa sama banka (zakon o spremembah in
dopolnitvah ZOR, Ur. I. SFRJ, 39/85, 399. člen). Valorizacija
glavnice pa se je kompenzirala s t. i. eskontno stopnjo ali
porastom drobnoprodajnih cen. Vse te vrste valorizacije glavnice so subjektivne ter omogočajo številna izigravanja.
V svetu so obresti praviloma zakonsko limitirane, pri nas pa se
komercialne obresti oblikujejo prosto. V svetu se inflacijski
stopnji (R) doda določen procent kot realne obresti (r). V primeru zamude se le-temu dodajo še določeni procent kot
zamudne obresti (kot sankcija za neizpolnitev dolga).
Za kompenzacijo inflacije, z namenom zaščititi interes
upnika, se je pri nas sprejela inflacijska obrestna mera, ki se
skladno s stopnjo inflacije (obračunano po različnih kriterijih)
mesečno izračunava kot R ter le temu doda stvarna obrestna
mera kot r.
Valorizacija kreditov, vezana na porast drobnoprodajnih cen
(R) generira novo inflacijo, ker omogoča prodajalcu, da vnaprej vkalkulira v ceno pričakovano povišanje cen. Zato bo
treba valorizacijo za inflacijo (R) vezati na stabilizacijski sred■ nji tečaj ECU Banke Slovenije. S tem se prepreči vsak voluntarizem v monetarni politiki in zmanjša možnost izigravanja
v praksi.
V pravno urejenih deželah je s pravnimi ali drugimi normami
dopustna določena razlika med aktivnimi in pasivnimi
obrestmi. Banke plačujejo obresti na depozite, npr. 5%, smejo
pa zaračunavati obresti na kredite v višini največ 8%, ko
posojajo denar. V tej razliki me'd aktivno in pasivno obrestno
mero, ki praviloma znaša 3%, so vključeni t. i. bančni manipulativni stroški in bančni zaslužek. Bančne inštitucije v svetu
poslujejo v največji meri z depoziti varčevalcev, od katerih
pridobivajo dohodek v višini razlike med obrestmi na kredite
(5%) in obrestmi na depozite (8%). Pri tem je praviloma bančni
zaslužek polovica te razlike, polovica pa bančni strošek.
Predlagani zakon bo uzakonil obresti sistematično za vse
vrste obveznosti in sicer: inflacijska stopnja »R« (vezan na
ECU), povečana za stvarne obresti »r« (ki smejo biti po evropskih izkušnjah zadnjih stoletij za civilna posojila do 6%,
gospodarske kredite do 8%), dodatno povečana za zamudne
obresti (še za 4%). Obresti na depozite znašajo praviloma 5%.
Razlika med aktivnimi in pasivnimi obrestmi, to je razlika med
obrestmi na depozite in obrestmi na kredite, ki praviloma
v svetu znaša 3% (to so bančni stroški in profit banke), se
oblikuje tržno.
V svetu, pa tudi pri nas v primeru preveč plačanih obresti, se
le-te zaplenijo kot s kaznivim dejanjem pridobljena korist ter
vrnejo oškodovanemu dolžniku.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
S sprejetjem tega zakona ne bodo nastale nove finančne
obveznosti za republiški proračun oziroma občinske proračune.

OSNUTEK ZAKONA o obrestni meri
1. člen
Ta zakon ureja obresti za vsa obligacijska razmerja med
fizičnimi in pravnimi osebami, pri čemer se v primeru denarnih obveznosti glavnica revalorizira s spremembo srednjega
tečaja ECU Banke Slovenije od dneva nastanka obveznosti.
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2. člen
Za pogodbene obveznosti stranke svobodno dogovorijo
obrestno mero, ki za te obveznosti med posamezniki in pravnimi osebami ne sme presegati 6%, za gospodarske kredite
8%, za zamudne obresti pa 12% na leto, pri čemer je odstotek
poročevalec

vezan na tekočo vrednost glavnice, ki se revalorizira skladno
s 1. členom tega zakona.
3. člen
Za vse nepogodbene obveznosti se obračunavajo obresti za
denarne obveznosti po 6% letni obrestni meri, če z zakonom,
pravnomočno odločbo ali dogovorom med strankami ni drugače določeno.
4. člen
Za zapadle javne obveznosti, kot so davki, prispevki, carine,
takse ter kazni, se obračunavajo 12% letne zamudne obresti.

7. člen
Pogodbene določbe, ki so v nasprotju z obveznimi določili
tega zakona, so nične.
Obresti, plačane preko limitov, določenih s tem zakonom, so
oderuške in se povrnejo dolžniku na njegovo zahtevo.
8. člen
Določbe tega zakona se ne bodo uporabljale za obligacijska
razmerja, ki so nastala pred uveljavitvijo tega zakona, razen,
če so v nasprotju z drugimi določili zakona o obligacijskih
razmerjih (Ur. I. SFRJ, št. 29/78).
9. člen

5. člen
Kreditodajalec sme zaračunati za posredovanje kredita, zavarovanje rizika ter druge stroške povezane z dejanjem kredita,
znesek v višini največ 1% glavnice na leto.

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon
o obrestni meri zamudnih obresti (Ur. I. RS, št. 14/92) ter tretji
odstavek 399. člena in 400. člena Zakona o obligacijskih
razmerjih.

6. člen

10. člen

Določbe tega zakona, ki določa obrestno mero za denarne
obveznosti, se smiselno uporabljajo tudi za obračunavanje
odškodnine za nedenarne obveznosti iz posojilnih razmerij.

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Izkušnje v svetu zadnjih dvesto let kažejo na to, da se ob
konvertibilni in stalni valuti, obresti plačujejo za civilne kredite do višine 6 %, za gospodarske kredite do višine 8 %, za
zamudne obresti pa dodatno 4 %, kar je skupaj največ 12 %.
Vse zahtevane, dogovorjene ali plačane obresti, ki presegajo
te elemente, se štejejo za oderuške, po civilnem pravu so
nične, po kazenskem dejanju pridobljena korist, s tem, da jih
na zahtevo vrnejo dolžniku. V zakonodajah in ekonomski
teoriji obresti ne smejo presegati povprečne profitne stopnje.
V zadnjih desetletjih se zaradi inflacijske stopnje priznava
valorizacija glavnice, ki je odvisna od stopnje inflacije.
Valorizacija glavnice se ravna po blagovni valutni, zlati ali
indeksni klavzuli. Izrazi se kot R v %, kot valorizacijske obresti, ki se prištejejo glavnici. Pri nas se obračunavajo po t.i.
eskontni stopnji banke ali po indeksni stopnji rasti drobnoprodajnih cen. V malih odprtih denarnih trgih, ta način obračunavanja valorizacije dopušča monetarni voluntarizem politike ali izigravanje v praksi. Zato se ne dosežejo željeni ekonomski učinki.
Z nacionalno gospodarskega vidika so obresti pomemben
instrument ekonomske politike. Država predpisuje limite za
obrestno mero na komercialne kredite praviloma v višini do
1 % nad povprečno profitno stopnjo v ekonomiji. Ker pa je
povprečna profitna stopnja v gospodarstvu 6 do 7 % od
angažiranega kapitala letno, država predpisuje v večini evropskih dežel kot najvišjo dopustno obrestno mero v gospodarstvu 8 %, da tako stimulira ekonomske naložbe v propulzivnejše gospodarske dejavnosti.
V primeru zamude se dolžnika kaznuje še z dodatnimi
obrestmi v višini do 4 %. Letne zamudne obresti znašajo tako
skupaj do 12 %.
V gospodarstvu je profitna stopnja različna, v kmetijstvu povprečno 3 do 5%, v indsutriji do 8 %, v tercialni dejavnosti do
15 % od angažiranega kapitala. V primeru, da bi upnik pobiral
višjo obrestno mero, kot se ustvarja v gospodarstvu, bi to bilo
oderuštvo. Destimulirano bi bilo delo in ekonomske naložbe
ter gospodarsko prestrukturiranje, s tem pa onemogočen
gospodarski razvoj kot celota.
Dejstvo je, da Evropska skupnost za kredite določa najvišje
dopustne obrestne mere. Tako v novih aktih dopušča največ
poročevalec

2-odstotno odstopanje od obrestne mere, ki velja v treh državah Evropske skupnosti z najnižjo obrestno mero.
Na teh splošnih, v svetu spoštovanih principih, temelji predlagani zakon o obrestni meri.
Namen zakona je v enotnem urejanju načina obrestovanja za
vsa obligacijska razmerja med fizičnimi in pravnimi subjekti.
Za denarne obveznosti zakon določa, da se glavnica revalorizira s spremembo srednjega tečaja ECU Banke Slovenije od
dneva nastanka obveznosti (1. člen).
Zakon določa višino obrestne mere tako, da je za pogodbe
obveznosti med posamezniki in pravnimi osebami določena
najvišja letna obrestna mera 6%, za gospodarske kredite 8%,
za zamudne obresti pa 12%. Odstotek je vezan na tekočo
vrednost glavnice, ki se revalorizira s spremembo srednjega
tečaja ECU Banke Slovenije od dneva nastanka obveznosti po
objektivno izračunani metodi. Za nepogodbene obveznosti
(škoda, reparacija, enostranske obveznosti) je določena 6%
obrestna mera, če z zakonom pravnomočno odločbo ali
dogovorom strank ni drugače določeno (3. člen).
Za vse zapadle javne obveznosti, kot so davki, prispevki,
carine, takse ter kazni, je določena fiksna 12% zamudna
obrestna mera (4. člen).
Zakon omejuje kreditodajalcu znesek za posredovanje kredita, zavarovanje rizika ter druge stroške povezane z dajanjem
kredita, v višini največ 1% glavnice na leto (5. člen)
Določbe zakona se smiselno uporabljajo tudi za obračunavanje odškodnine za nedenarne obveznosti iz posojilnih razmerij (6. člen).
Zakon je določil obrestno mero kot obvezen limit ali kot
fiksno določilo, v vsakem primeru pa striktno določilo, zato so
pogodbena določila v nasprotju z zakonom, civilnopravno
nična, kazensko pravno pa kazniva dejanja oderuštva Preveč
plačane obresti so s kaznivim dejanjem pridoboljena korist, ki
se zapleni ter vrne dolžniku na njegovo zahtevo (7. člen).
Kot drugi civilni zakoni se tudi ta zakon ne uporablja za tista
obligacijska razmerja, ki so nastala pred uveljavitvijo tega
zakona (8. člen). Če pa je bilo obligacijsko razmerje sklenjeno
v nasprotju z obveznimi določili zakona o obligacijskih raz11

merjih pred uveljavitvijo tega zakona, pa se ta razmerja obravnavajo po zakonu o obligacijskih razmerjih (Ur. I. SFRJ. št. 29/
78).
S tem zakonom smo sprejeli splošno sprejeta pravila glede
obresti, ki veljajo v deželah tržne ekonomije v vsem svetu
z manjšimi odstopanji. Poznana pa so bila tudi v našem
veljavnem pravu, pravni teoriji, pravni praksi, ter odgovarjajo
pravni kulturi in tradiciji našega naroda.
S tem, v svetu preizkušenim modelom, bodo zakonsko ustvarjeni pogoji:
- za tržno ekonomijo tudi na finančnem trgu,
- stimuliranje naložb in zaposlovanje,
- stimuliranje gospodarskega prestrukturiranja,
- za razločevanje dobrih in slabih gospodarjev po objektivnih kriterijih,
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- za utrjevanje samozavesti gospodarskih, proizvodnih in
storitvenih gospodarskih subjektov,
- zmanjševanje potreb po državnih intervencijah, kompenzacijah, subvencijah, stimulacijah in drugih vrstah pomoči kot
npr. pomoč demografsko ogroženim,
- zmanjševanje obsega izgub v gospodarstvu in nevarnosti
stečajev,
- zmanjševanju pritiska na inflacijo,
- vzpostavljanju skladnosti med ponudbo in povpraševanjem finančnih sredstev,
- stabiliziranje socialnih problemov v deželi,
- s stabilizacijo gospodarstva pospešili številne pozitivne
gospodarske in socialne učinke,
- za zmanjšanje možnosti političnega voluntarizma,
- ustvarjanje ekonomsko čistih pogojev za sanacijo bank,
- ustvarjanje ekonomskih predpostavk za željeno pridruženo članstvo v Evropski skupnosti.

poročevalec

Osnutek zakona o NADOMESTILU IZPADA PRIHODKOV IZVOZNIKOM
- ESA 514
POSLANCI VSEH TREH ZBOROV
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE
Na podlagi 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije, pošiljajo
v obravnavo osnutek zakona o nadomestilu izpada prihodkov izvoznikom.

Obveščajo, da bodo v skladu z 269. členom poslovnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali naslednji poslanci:
- Franc Grašič
- Tone Anderlič
- Borut Razdevšek

Osnutek zakona o nadomestilu izpada prihodkov izvoznikom
bosta obravnavala Odbor za proračun in javne finance kot
matično delovno telo ter Zakonodajno-pravna komisija.
Za obravnavo zakona so pristojni Družbenopolitični zbor,
Zbor občin in Zbor združenega dela.

OSNUTEK ZAKONA o nadomestilu izpada prihodkov izvoznikom
1. člen
Podjetjem in drugim izvoznikom, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije, za katere so v obdobju od 8. 10. 1991 do
12. 12. 1991 pooblaščene banke od ustvarjenega deviznega
priliva prodale Banki Slovenije 30 % priliv v konvertibilnih
valutah za izvoženo blago in opravljene storitve tujim osebam,
se zagotovi izplačilo razlike, ki je nastala iz naslova odkupljenih prilivov po dnevnem tečaju Banke Slovenije in povprečnem ponderiranem prodajnem tečaju, ki ga Banka Slovenije
izračuna iz prodajnih menjalniških tečajev bank za obdobje
od 8. 10. 1991 do 12. 12. 1991.

2. člen
Sredstva za izplačilo razlike se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije ob njegovem rebalansu iz postavke sredstva
za vspodbujanje izvoza.
3. člen
Izvedbene akte, s katerimi se določijo načini in roki za izvedbo
plačil pripravi Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Skupščina Republike Slovenije je na zasedanjih zborov
v mesecu januarja oziroma marcu 1992 sprejela predlog za
izdajo zakona o nadomestilu izpada prihodkov izvoznikom ter
naložila predlagateljem zakona, da pripravijo osnutek zakona
ter pri tem upoštevajo pripombe, predloge in mnenja delovnih
teles Skupščine Republike Slovenije in poslancev na sejah
zborov.

SLT za 1 DEM). Nastala je torej razlika v višini 6.38 SLT za
1 DEM, kar znaša pri 78,3 mio DEM 500 mio SLT.
Od zneska odkupljenih deviz je Banka Slovenije v tem
obdobju prodala uporabnikom za tekoča plačila po uradnem
tečaju Banke Slovenije (na osnovi potrdil resornih ministrstev) 24,5 mio DEM.

Predlagatelji so pri pripravi osnutka zakona izhajali iz opredelitev predloga za izdajo zakona o nadomestilu izpada prihodkov izvoznikom s ciljem, da se izvoznikom zagotovi izplačilo
razlike med dnevnim tečajem Banke Slovenije in menjalniškim tečajem, ki je nastala kot posledica izvajanja sklepa
Sveta Banke Slovenije iz naslova odkupljenih prilivov. Pri tem
so upoštevane pripombe in predlogi, dane predvsem na sejah
delovnih teles Skupščine Republike Slovenije in zagotovljeni
natančnejši podatki o deviznem prilivu v času od 8. 10. do 12.
12. 1991 ter o porabnikih sredstev deviznih prilivov glede na
to, da je bila v predhodni fazi obravnave zakona poglavitna
pripomba na rešitev iz zakona, da se za razliko med 30%
tržnega in bančnega tečaja obremeni državni proračun.

Največji uporabniki sredstev so bili Ministrstvo za trgovino
(44,1% - v podatku je vključen tudi uvoz energetskih surovin,
predvsem nafte in plina) Ministrstvo za zdravstvo (28,8%).
Izvršni svet (6,7%) in Ministrstvo za promet in zveze (5.8%).
Ostali uporabniki (skupaj 14,6%) so bila vsa ostala ministrstva, Skupščina Republike Slovenije. Predsedstvo Republike
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije. SDK. Ustavno
sodišče in Banka Slovenije.

Banka Slovenije je v času od 8. 10. 1991 do 12. 12. 1991
odkupila 78,3 mio DEM deviznih sredstev na osnovi predpisane 30% prodaje ustvarjenega deviznega priliva izvoznikov
po tečaju Banke Slovenije. Povprečni tečaj za omenjeni
odkup je znašal 36,62 SLT za 1 DEM.

Poleg tega je bilo v obdobju od 15. 10. do 12. 12. 1991 preko
Banke Slovenije za potrebe republike odprtih za 26.6 mio
DEM akreditivov, ki so začeli zapadati v plačilo šele konec
decembra ter dodatno 42 mio DEM obveznosti iz naslova
kratkoročnih kreditov za nabavo raznega blaga v tu/ini.

V omenjenem obdobju je bil dosežen povprečni tečaj pri
kupoprodaji deviz med podjetniki približno 43 SLT za 1 DEM
(v novembru 42,7083 SLT za 1 DEM in v decembru 44,0419

Ker so porabniki omenjenih deviz proračunski porabniki je
razumljivo in utemeljeno, da se razlika v višini 500 mio SL T
pokrije iz proračuna Republike Slovenije in to iz postavke
vzpodbujanje izvoza.
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Poleg izvršenih plačil je bilo stanje 12. 12. 1991 zapadlih,
a neplačanih obveznosti do tujine za zgoraj naštete namene:
- obveznosti po kreditnih poslih s tujino 29.9 mio DEM
- neplačane dobave zemeljskega plina 27,2 mio DEM
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Predlog za izdajo zakona o VZAJEMNIH SKLADIH, INVESTICIJSKIH
DRUŽBAH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE s tezami - ESA 595
Vlada Republike Slovenije je na 165. seji 16/4-1992 določila besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VZAJEMNIH SKLADIH, INVESTICIJSKIH DRUŽBAH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE S TEZAMI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266., 267. člena in drugega odstavka 274. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga
uporablja vlada 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 določila, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles
sodelovala:
- Igor UMEK, minister za planiranje,
- mag. Anton ROP, pomočnik direktorja Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Predlog za izdajo zakona o vzajemnih skladih, investicijskih
družbah in družbah za upravljanje bosta obravnavala Komisija za preobrazbo družbene in zadružne lastnine kot
matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija.
Za obravnavo zakona so pristojni Družbenopolitični zbor,
Zbor občin in Zbor združenega dela.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o vzajemnih skladih, investicijskih družbah in
družbah za upravljanje
I. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE TREBA
UREDITI Z ZAKONOM
Predpisov, ki bi se nanašali na ustanavljanje, poslovanje in
organiziranost vzajemnih skladov in investicijskih družb kot
posebnih oblik zbiranja in alokacije sredstev drobnih investitorjev, ni. Možnost za njihovo oblikovanje in poslovanje sicer
daje zakon o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90
in 61/90) kot splošen predpis, ki ureja statusne značilnosti
gospodarskih subjektov, torej subjektov, ki opravljajo gospodarske dejavnosti zaradi pridobivanja dohodka oziroma
dobička s proizvodnjo in prometom blaga ter opravljanjem
storitev na trgu. Zakon o podjetjih kot splošen predpis na eni
strani in kot predpis, ki ureja statusne značilnosti podjetij na
druge strani, ne more urejati specifičnih vprašanj, povezanih
z naravo dejavnosti vzajemnih skladov in investicijskih družb,
tako da stopnja pravne varnosti na tem področju še zdaleč ni
zadovoljiva, še zlasti, če jo primerjamo z ureditvijo podobnih
institucij v državah z razvitimi trgi kapitala.
II. RAZLOGI, Ki UTEMELJUJEJO POTREBO PO NOVIH
PREDPISIH
Najbolj prepričljiv razlog, ki utemeljuje potrebo po novih
predpisih, je pomanjkanje ustreznih predpisov, brez katerih
tudi na dogli rok ni mogoče pričakovati vzpostavitve kompleksnega in predvsem kompletnega trga kapitala, katerega
del vzajemni skladi in investicijske družbe vsekakor so.
Predlagane teze zakona o vzajemnih skladih in investicijskih
družbah pomenijo poleg vzpostavitve potrebnih institucij za
normalno delovanje trga kapitala t. i. infrastrukturo za učinkovito izvajanje zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, kakor je ta v tem
trenutku koncipiran, ne more biti učinkovito implementiran
brez zakona o vzajemnih skladih in investicijskih družbah,
seveda pa lahko - in to je tudi nujno - vzajemni sklad in
investicijske družbe opravljajo svojo dejavnost ne glede na
usodo zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ker so
koncipirani širše, ne samo za potrebe omenjenega zakona.
V prehodnih določbah, ki bodo oblikovane v fazi osnutka
zakona, bo posebej opredeljen položaj in začasne izjeme
14

glede investicijskih družb, ki bodo dobile delnice po zakonu
o lastninskem preoblikovanju podjetij. V splošnem Bodo tudi
za te družbe veljale določbe o investicijskih družbah.
Predlagatelj meni, da bi bilo primerno usklajeno sprejemanje
predlaganega zakona, zakona o gospodarskih družbah,
zakona o vrednostnih papirjih, zakona o borzi in zakona
o finančni reviziji.
III. NAČELA, S KATERIMI NAJ BODO UREJENA RAZMERJA
Načela s katerimi naj bodo urejena razmerja na področju
delovanja vzajemnih skladov in investicijskih družb, so:
- načelo varovanja koristi drobnih investitorjev;
- načelo o kogentnosti določb, ki se nanašajo na (grobo)
diverzifikacijo portfelja vzajemnih skladov in investicijskih
družb:
- načelo jasnosti, preglednosti in ažirnosti ter javnosti poslovanja vzajemnih skladov in investicijskih družb;
- načelo kontrole poslovanja s strani državnih organov in
neodvisnih revizorjev oziroma revizijskih hiš;
- načelo varnosti investiranja.
Vsa zgoraj navedena načela se med seboj tesno prepletajo,
mogoče pa jih je povezati v splošno načelo, ki zahteva
ustrezno stopnjo pravne varnosti. V tem pogledu teze za
zakon o vzajemnih skladih in investicijskih družbah v ničemer
ne zaostajajo za ureditvami v državah Evropske skupnosti.
IV. CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI S PREDLAGANIM
ZAKONOM
Cilji, ki se želijo doseči s predlaganim zakonom, so:
a) Omogočiti nastanek in razvoj novih nebančnih finančnih
institucij z namenom vzpodbujanja in nadaljnjega razvoja trga
kapitala in vrednostnih papirjev in s tem razbremeniti banke
izključne odgovornosti za financiranje podjetij.
b) Omogočiti uporabo zasebnih prihrankov za gospodarski
poročevalec

razvoj Republike Slovenije na način, ki bo z vidika rizika in
donosa zanimiv tako za varčevalce kot za podjetja.
c) Zagotoviti drobnim investitorjem potrebno strokovno
pomoč pri uporabi prihrankov - za povečanje donosa ob še
sprejemljivi, po možnosti kar najmanjši stopnji tveganja.
d) Povečati zaupanje drobnih investitorjev v nove finančne
institucije z upoštevanjem zahtevnih evropskih standardov
informiranja javnosti in zagotavljanja varnosti poslovanja
skladov.
e) Zagotoviti potrebne instrumente nadzora, ki bodo onemogočali manipulacije ali nevestno poslovanje z zbirnimi finančnimi sredstvi s strani oseb in organizacij, ki bodo z njimi
upravljale.
f) Oblikovati vzajemne sklade in investicijske družbe tako,
kakor so ti oblikovani v državah Evropske skupnosti na podlagi sprejetih smernic in priporočil.
g) Dosečli vključevanje v mednarodne trge kapitala
V. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA
Predlagani zakon naj bi urejal dve vrsti investicijskih skladov:
vzajemne sklade in investicijske družbe. Terminološke razlike
so v svetu precejšnje, vsebinske pa minimalne, saj gre pri
obeh tipih subjektov za opravljanje investiranja v vrednostne
papirje kot izključno dejavnost tako vzajemnih skladov kot
tudi investicijskih družb. Obema tipoma subjektov je skupna
visoka stopnja diverzifikacije portfelja, ki ima za posledico
varnost naložb ob njihovi relativno visoki donosnosti. Razlike
med obema tipoma subjektov so zlasti v tem, da vzajemni
skladi nimajo svoje pravne subjektivitete, ker gre pri njih za
premoženje, organizirano za dosego določenega namena,
medtem ko gre pri investicijskih družbah za delniške družbe,
ki so kot take pravne osebe, vendar z nadaljnjo omejitvijo, da
mora biti njihova izključna dejavnost investiranje v vrednostne papirje. Iz te razlike izhajata tudi pomembni posledici,
ki se tičeta kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic investicijske družbe: imetnik kupona vzajemnega sklada lahko
kadarkoli zahteva odkup kupona: delničar investicijske
družbe pa take pravice nima, ima le pravico delnico prodati na
borzi, ne pa tudi pravico zahtevati odkup delnice neposredno
od investicijske družbe.
Splošno o vzajemnih skladih in investicijskih družbah
Vzajemni skladi in investicijske družbe so v razvitih tržnih
gospodarstvih postali pomembne institucije za usmerjanje
prihrankov in investicij. Za gospodinjstva pomenijo vzajemni
skladi alternativno varčevanje v banki. Namesto da bi imeli
denar na bančnem računu, lahko ljudje skozi sklade kupijo
idealni delež na »paketu« (diverzificiranem portfelju) različnih
vrednostnih papirjev. Taka naložba jim namesto obresti prinaša dividendo, ko pa delež v skladu prodajo (to lahko storijo
kadarkoli bodisi preko borze ali pa nazaj skladu - odvisno od
tipa sklada) pa praviloma realizirajo tudi povečanje realne
vrednosti naložbe.
Zakaj tako skupno investiranje? Neposredni nakup vrednostnih papirjev si namreč lahko privošči le majhen del finančno
izkušenih (in praviloma premožnejših) ljudi. Za vse ostale je
tveganje s posameznimi vrednostnimi papirji, vezanimi na
poslovne uspehe, neuspehe in solventnost enega samega
podjetja, praviloma preveliko, stroški, povezani z iskanjem
nasvetov od finančnih strokovnjakov, pa zaradi majhnega
obsega vloženega denarja prohibitivno visoki.

podjetij bo sprožilo nastanek velikega števila vrednostnih
papirjev, ki bodo predmet trgovanja na borzah ali na drugih
vrstah finančnih trgov. Sprememba gospodarskih motivov in
vzorcev obnašanja podjetij, ki je posledica privatizacijskih
procesov, bo omogočila hitrejši razvoj nebančnih finančnih
institucij, vzajemnih skladov in investicijskih družb, ta pa bo
spet povratno vplival na oživitev delovanja trga kapitala, učinkovitejšo alokacijo in uporabo prihrankov, učinkovitejše
poslovanje podjetij ter v končni fazi povečanje blagostanja
prebivalcev Republike Slovenije.
Predlagani zakon predvideva, da naj bi se tako kuponi vzajemnih skladov kot tudi delnice investicijskih družb glasile na
prinosnika, kar pomeni, da se prenašajo na enostaven način
- z izročitvijo (tradicijo), s čimer bi bila zagotovljena velika
cirkulativnost teh vrednostnih papirjev in omogočeno enostavno poslovanje z njimi.
Zakon predvideva tudi minimalni trajni kapital investicijske
družbe in družbe za upravljanje s skladi kot tudi minimalno
vrednost premoženja vzajemnega sklada; prav tako tudi
druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pred začetkom poslovanja investicijske družbe oziroma vzajemnega sklada. Predlagatelj opozarja, da so predlagani minimalni zneski višji od
tistih, ki so predvideni v predlogu za izdajo zakona o gospodarskih družbah in sicer zato. ker meni, da gre za specifično
področje poslovanja, ki zahteva večjo garancijo za varnost
pravnega prometa, kot jih sicer zakon o gospodarskih družbah predvideva za »navadne« gospodarske družbe. Sicer pa
lahko utemeljitev za takšno rešitev najdemo v že obstoječi
zakonodaji: minimalni ustanovitveni kapital za banke oziroma
hranilnice, torej organizacije s področja finančnega poslovanja, kamor po mnenju predlagatelja spadajo tudi vzajemni
skladi in investicijske družbe, znaša 35 mio SLT oziroma 1,5
mio SLT, metem ko je ta znesek za podjetja neprimerno nižji.
Predlagani zakon ureja tudi vlogo depozitnih ustanov, ki so
v pretežni meri tehnični izvajalci transkacij.
Glede na to, da gre za pri nas nove tipe subjektov, so določeni
nekoliko strožji pogoji za člane uprav in druge vodilne
delavce. Predlagatelj želi na ta način vzbuditi zanimanje investitorjev za nove načine investiranja in zagotoviti zaupanje
investitorjev v vodstvo novih subjektov, ki se predstavljajo
javnosti. Poleg teh določb so v predlaganem zakonu vključeni
še drugi instituti, ki imajo namen pritegniti kar najširši krog
investitorjev in jim zagotoviti kar največjo varnost njihovih
investicij. Tak pristop je potreben predvsem zato, ker gre za
nove tipe subjektov, ki pri nas nimajo tradicije, kakršno imajo
ustrezni tuji subjekti, v tesni povezavi s tem pa tudi zato. ker
pretežni del prebivalstva ni seznanjen z vsemi posebnostmi in
možnostmi, ki jih ponuja razviti trg kapitala in v njegovem
okviru tržišče z vrednostnimi papirji. Predlagatelj meni, da
pomenijo predlagane rešitve ustrezen kompromis med interesom drobnih investitorjev po varnem in donosnem investiranju prihrankov in interesi upravljalcev teh subjektov po čim
večjih zaslužkih.
Zgoraj predstavljena predlagana ureditev pomeni odstopanje
od ureditve, predvidene v predlogu zakona o gospodarskih
družbah, ki pa so po mnenju predlagatelja nujna in utemeljena, saj v primeru vzajemnih skladov in investicijskih družb
ne gre za »navadne« gospodarske družbe. Glede ostalih vprašanj se bodo za vzajemne in investicijske družbe uporabljale
določbe zakona o gospodarskih družbah in drugi predpisi, ki
se bodo uporabljali za gospodarske družbe.

Za podjetja pa po drugi strani pomeni prodaja vrednostnih
papirjev skladom finančno alternativo bančnih kreditom in
jim tako pomaga optimalizirati financiranje razvojnih projektov.

Predlagatelj se je odločil, da predlagani zakon ne bo urejal
problematike skladov, ki se oblikujejo za spodbujanje kulturnega. znanstvenega, umetniškega in podobnega ustvarjanja
in spodbujanja le-tega, zaradi drugačnega namena ustanovitve teh skladov.

V procesu tržne transformacije slovenskega gospodarstva je
ob lastninski reformi razvoj finančnega trga in njegovih institucij ena najpomembnejših nalog. Lastninsko preoblikovanje

Kazenske določbe bodo oblikovane v fazi izdelave osnutka
zakona.

poročevalec
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VI. PRIMERJAVA Z ZAKONODAJO EVROPSKE SKUPNOSTI
IN NEKATERIH DRUGIH DRŽAV
tf
Pri oblikovanju tega zakona je predlagatelj izhajal iz zakonodaje razvitih zahodnih držav, predvsem iz direktive Evropske
skupnosti (85/611/ES, Uradni list ES, št. 375/3 z dne 31/12
- 1985), ki se nanaša na kolektivno investiranje v vrednostne
papirje, luksemburškega zakona, ki pomeni konkretizacijo
navedene direktive, in čilskega zakona o vzajemnih skladih in
družbah, ki jih upravljajo. Predlagatelj je upošteval tudi ameriški Investment Company Act 1940 z amandmaji iz leta 1970, iz
katerega je v marsičem izhajala sodobna zahodna zakonodaja. Kot primer zakona, ki ureja delovanje investicijskih
družb v nekdanjih socialističnih državah, je predlagatelj uporabil osnutek madžarskega zakona.
Pri primerjavi teh virov in iskanju ustreznih rešitev za naše
razmere je predlagatelj zasledoval naslednje poglavitne cilje:
a) Zakonski okvir za način ustanavljanja in vodenja skladov
mora predvideti čimbolj enostavne rešitve;
b) Zakon naj omogoča oblikovanje takšnih skladov, ki bi
vzpodbujevali tuje investitorje in tuje finančne institucije tako
pri investiranju kot pri ustanavljanju takšnih skladov;
c) Zakon mora zagotoviti zaščito malih kupcev vrednostnih
papirjev; vnaprej je potrebno preprečiti možnost špekulacij
na račun prebivalstva;
d) Zakon mora zagotavljati čim višji profesionalen nivo upravljanja s temi skladi;
e) Zagotovljena mora biti možnost relativno visokega jamstvenega kapitala upravljalcev teh skladov;
f) Zakon mora omogočati zadostno stimulacijo za managerje
teh skladov;
g) Zagotovljen mora biti ustrezen državni nadzor;
h) Skladi morajo biti privlačni za varčevalce;
i) Zagotovljena mora biti visoka javnost glede načina poslovanja posameznih skladov, kot tudi redno obveščanje javnosti
glede vrednosti posameznih deležev vzajemnih skladov.
Na osnovi gornjih ciljev se je predlagatelj odločil za naslednje
rešitve:
1. Pravni status vzajemnih skladov in investicijskih družb
Pravna ureditev investicijskih družb se bistveno ne razlikuje
med posameznimi državami. Navadno so investicijske družbe
organizirane kot delniške družbe s klasično strukturo upravljanja: skupščina delničarjev, upravni odbor in manager oziroma investicijski svetovalec, ki po pogodbi opravlja vodenje
investicijskih družb.
Večje razlike pa se pojavljajo med zakonodajami glede načina
organiziranja vzajemnih skladov. V ZDA se vzajemni skladi
(Mutual Funds) lahko ustanavljajo kot delniške družbe, kot
nekatere vrste osebnih družb in družbe, ki so ustanovljene po
»Trust Law«.
Tudi direktive Evropske skupnosti dopuščajo različne možnosti pri načinu ustanovitve vzajemnih skladov. Tako so vzajemni skladi lahko ustanovljeni na podlagi pogodbe (Law of
Contract), na podlagi »Trust Law« in na podlagi statuta.
Skladi, ki so ustanovljeni na podlagi pogodbe, niso pravne
osebe in predstavljajo samo skupno premoženje, ki ga tvori
vsota vseh naložb sklada, financiranih iz denarja tistih, ki so
investirali vanj. Upravljanje premoženja pa opravlja za to
specializirano podjetje - manager sklada.
Pri vzajemnih skladih, ustanovljenih na podlagi »Trust Law«
temelji odnos med investitorjem in skladom oziroma mana16

gerjem Sklada na zaupnem razmerju ter se presoja po pravilih
»Trust Law«.
Pri skladih ustanovljenih na podlagi statuta pa Direktive
Evropske skupnosti dopuščajo vsaki svoji članici, da sama
določi pravno obliko takega sklada.
Luksemburški zakon o skladih omogoča ustanavljanje skladov samo na podlagi pogodbe in na podlagi statuta.
Na podlagi pogodbe ustanovljeni vzajemni sklad ali »Common fund« predstavlja premoženje, ki je sestavljeno iz vrednostnih papirjev - naložb sklada, v lasti vseh investitorjev v ta
sklad.
Vzajemni sklad, ustanovljen na podlagi statuta, je delniška
družba z variabilnim kapitalom.
Čilski zakon »O vzajemnih skladih in družbah, ki jih upravljajo« govori o vzajemnih skladih kot o premoženju, ki ga
sestavljajo vloge fizičnih in pravnih oseb za njihove naložbe
v vrednostne papirje javne ponudbe, ki ga upravlja delniška
družba za račun in na riziko imetnikov deležev ali vlagateljev.
Čilski zakon torej dopušča samo eno možnost ustanovitve
sklada, to je ustanovitev po pogodbi.
Tudi osnutek madžarskega zakona govori o vzajemnem
skladu kot o skupnem premoženju.
Upoštevajoč različne pristope pri ustanavljanju vzajemnih
skladov v navedenih državah se je predlagatelj odločil, da
v zakonu definira vzajemni sklad kot: »premoženje, ki ga
sestavljajo naložbe v vrednostne papirje, in ki je bilo financirano z denarjem fizičnih in pravnih oseb ter je v lasti teh
oseb.«
Razlog za takšno odločitev leži predvsem v lažjih postopkih
ustanavljanja takšnih skladov. Ustanavljanje teh skladov je
omogočeno samo družbam za upravljanje, ki izpolnjujejo vse
potrebne pogoje, predpisane z zakonom. Vsaka družba lahko
ustanovi enega ali več različnih skladov. Tudi upravljanje
s temi skladi je lažje, saj odpadejo različni postopki kot npr.
sklicevanje skupščine delničarjev, imenovanje upravnega
odbora itd.
Za ustanovitev investicijskih družb se bodo uporabljale
določbe zakona o gospodarskih družbah.
2. Politika naložb za vzajemne sklade in investicijske družbe
Zakonske določbe, ki določajo minimalne kriterije glede
naložb skladov, so pomembne predvsem zaradi zagotavljanja
varnosti investitorjev v sklade. Da bi bili zaščiteni interesi
malih investitorjev, zahodna zakonodaja določa relativno
visoke minimalne standarde glede naložbene politike skladov. Za varnost poslovanja skladov je pomembna relativno
visoka likvidnost naložb sklada, majhen delež teh naložb
v vrednostnih papirjih enega podjetja, visok delež naložb
v vrednostnih papirjih, ki kotirajo na borzah vrednostnih papirjev.
Pri določanju naložbene politike vzajemnih skladov in investicijskih družb je predlagatelj sledil predvsem zahtevnim kriterijem direktiv Evropske skupnosti in luksemburškega zakona.
Minimalne zahteve, ki jih predvideva v zakonu, glede politike
naložb skladov so zato v splošnem strožje od čilskega in
osnutka madžarskega zakona.
a) delež naložb sklada v vrednostnih papirjih istega izdajatelja.
Tako madžarski osnutek kot čilski zakon določata, da lahko
ima sklad največ 10% svo|ih naložb v vrednostnih papirjih
posameznih izdajateljev.
V zakonu je predvideno, da imata lahko tako vzajemni sklad
kot investicijska družba največ 5% svojih naložb v vrednostnih papirjih posameznih izdajateljev izjemoma imata lahko
poročevalec

tudi do 10% svojih naložb v vrednostnih papirjih posameznih
izdajateljev, če ti vrednostni papirji skupaj ne predstavljajo
več kot 40% naložb sklada. Enak kriterij določajo tudi direktive Evropske skupnosti in luksemburški zakon.
b) delež naložb sklada v vrednostnih papirjih, ki kotirajo na
borzi;
V zakonu je predvideno, da morajo vrednostni papirji, ki
kotirajo na domačih in tujih borzah, predstavljati minimalno
75% vseh naložb vzajemnega sklada ter minimalno 60%
naložb investicijske družbe.
Čilski zakon zahteva, da je vsaj 50% naložb vzajemnega
sklada v vrednostnih papirjih, s katerimi so možne borzne
transakcije, medtem ko je potrebno po madžarskem zakonu
najmanj 75% naložb v vrednostnih papirjih, ki kotirajo na
borzi.

za nastajanje novih družb za upravljanje. Kasnejši pojav konkurence med številnimi družbami za upravljanje pa bo deloval
na zniževanje teh provizij.
Pri vzajemnih skladih je predlagatelj določil, da vstopne provizije pri nakupu investicijskih kuponov ne smejo presegati 2%
vrednosti kupona, prav tako pa tudi izstopna provizija za
prodajo kuponov nazaj skladu ne sme presegati 2% vrednosti
kupona.
Za upravljanje vzajemnega sklada je družba za upravljanje
upravičena do letne provizije, ki ne sme presegati 2% od
vrednosti vzajemnega sklada.
Pri investicijskih družbah je predlagatelj - predvidel, da je
prodajna provizija vključena v ceno delnice ob začetni prodaji
celnic. Namesto izstopnih provizij pa nastopajo brokerske
provizije pri prodaji delnic na borzi.

Direktive Evropske skupnosti in luksemburški zakon ne
dopuščajo več kot 10% naložb v vrednostnih papirjih, ki ne
kotirajo na domačih in tujih borzah vrednostnih papirjev. V to
omejitev niso vključeni vrednostni papirji, ki so bili šele izdani
in za katere je predvidena borzna kotacija.

Letna provizija za upravljanje skladov v splošnem znesku na
zahodu manj kot 1% vrednosti sklada, in sicer predvsem
v odvisnosti od vrste sklada, ki ga družba upravlja. V ZDA se
giblje ta provizija v povprečju okoli 0,60% (od 0,25% pa tudi
preko 1%) v Veliki Britaniji pa okoli 0,75%.

Razlog za uporabo nižjih kriterijev v zakonu je predvsem
v slabo razvitem trgu kapitala v Sloveniji s slabo ponudbo
vrednostnih papirjev, ki kotirajo in ki bodo v prihodnosti
kotirali na domačih borzah.

Osnutek madžarskega zakona predvideva, da sta vzhodna in
izhodna provizija skupaj lahko največ 5% vrednosti kupona,
letna provizija za upravljanje skladov pa največ 2%.

V predlaganem zakonu postavljeni kriteriji zagotavljajo relativno visok standard varnosti tudi za zahtevne tuje investitorje.
Kot dodatno stimulacijo, tako za domače kot tudi tuje investitorje, je predlagatelj v zakonu predvidel, da lahko del naložbe
sklada predstavljajo tudi vrednostni papirji tujih izdajateljev,
ki kotirajo na tujih borzah vrednostnih papirjev, s tem da delež
teh vrednostnih papirjev ne sme presegati več kot 10% vseh
naložb sklada.
3. Ustanavljanje in vodenje skladov
V zakonu je predvideno, da vzajemni sklad in investicijsko
družbo lahko ustanovi samo družba, ustanovljena izključno
za upravljanje vzajemnih skladov in investicijskih družb, ki
ima sedež v Republiki Sloveniji.
Upravljanje vzajemnih skladov je v izključni pristojnosti
družbe za upravljanje, pri investicijskih družbah pa družba za
upravljanje opravlja poslovodno funkcijo investicijske družbe
po pogodbi o poslovodenju.
Podobno vlogo namenjajo managerju sklada oz. družbi za
upravljanje tudi zakonodaje drugih že omenjenih držav.
S tako določeno vlogo družbe za upravljanje je predlagatelj
želel doseči predvsem naslednje cilje:
a) visoko profesionalen nivo vodenja skladov - vodenje
lahko opravljajo samo družbe z ustreznim strokovnim znanjem in potrebnimi izkušnjami;
b) upravljanje skladov ne more biti združljivo s katero koli
drugo dejavnostjo - družba za upravljanje ne sme opravljati
nobene druge dejavnosti zaradi morebitne konfliktnosti
poslovnih interesov;
c) minimalni znesek osnovnega kapitala - višina osnovnega
kapitala družbe za upravljanje mora biti dovolj visoka, da
zagotavlja minimalno varnost za investitorje sklada.
4. Provizije družb za upravljanje
Pri določitvi najvišjih provizij, do katerih so družbe za upravljanje upravičene pri prodaji kuponov oziroma delnic, odkupu
kuponov in za upravljanje skladov, je predlagatelj izhajal iz
stališča, da je potrebno zagotoviti dovolj stimulativne pogoje
poročevalec

Čilski zakon določa, da je potrebno višino provizij določiti
v interenem pravilniku sklada.
5. Davčna politika
Po določilih ameriškega »United States Internal Revenue
Code« so vse vrste investicijskih skladov, ki zadovoljujejo
določene zakonske zahteve, oproščene plačila davka na dobiček podjetja. Pogoj je, da ti skladi vsako leto izplačajo svojim
lastnikom najmanj 90% dohodkov iz naslova obresti in dividend. Neto realizirani kapitani dobički pa so lahko razdeljeni
ali zadržani v skladu. V vsakem primeru pa kapitalni dobički
vstopajo v osnovo za plačilo dohodnine. Razlika je v tem, da
za zadržane dobičke plačilo dohodnine opravi sklad, za kar
kasneje obremeni lastnike, v primeru izplačila zadržanih
dobičkov pa lastniki sami plačajo dohodnino, podobno kot pri
dohodkih iz naslova obresti in dividend.
Plačila davka na dobiček sklada so oproščeni tudi skladi po
luksemburškem zakonu.
VII. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Predlagani zakon ne bo zahteval bistvenih finančnih sredstev,
ker gre za oblikovanje gospodarskih subjektov, za katere je
značilno, da morajo sami poskrbeti za potrebna sredstva za
ustanovitev in poslovanje. Dodatna finančna sredstva bodo
potrebna za zagotovitev učinkovitega in strokovnega nadzora
nad poslovanjem vzajemnih skladov in investicijskih družb
kot tudi družb za upravljanje le-teh. Predlagani zakon ta
nadzor poverja državnemu organu, pristojnemu za finance
(poleg neodvisnih ravizorjev oziroma revizorskih hiš) in Banki
Slovenije. V okviru teh institucij bo potrebno zagotoviti
ustrezno število strokovno usposobljenih kadrov.
Proces informacije poslovanja državne uprave in njihovega
povezovanja z drugimi organi in institucijami (za potrebe
predlaganega zakona je potrebno vzpostaviti predvsem povezovanje z borzo, bankami in drugimi subjekti, ki nastopajo na
trgu kapitala) že poteka, financira pa se iz proračuna.
Predlagani zakon predvideva izdajo akta o določitvi pogojev,
ki jih mora izpolnjevati družba za upravljanje za pridobitev
pooblastila za začetek opravljanja dejavnosti, akta o določitvi
pogojev za izdajo soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega
sklada in akta, ki bo določil metodologijo za izračun vrednosti
kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic investicijske
družbe.
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TEZE za zakona o vzajemnih skladih, investicijskih družbah in družbah za
upravljanje
III. DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

6. člen

Ta zakon določa pogoje za oblikovanje vzajemnih skladov in
ustanavljanje investicijskih družb in način poslovanja vzajemnih skladov, investicijsih družb in družb za upravljanje.

Družba za upravljanje mora imeti obliko delniške družbe,
družbe z omejeno odgovornostjo ali komanditne delniške
družbe.

2. člen

Sedež družbe za upravljanje mora biti v Republiki Sloveniji.
Družba za upravljanje lahko začne delovati, ko pridobi pooblastilo ministrstva za finance.

Vzajemni sklad je premoženje, ki se oblikuje izključno za
namen javnega zbiranja kapitala in investiranje tako zbranega
kapitala v prenosljive vrednostne papirje po načelu omejevanja in delitve rizika.
Sredstva vzajemnega sklada se zbirajo z javno prodajo izdanih investicijskih kuponov. Vsak imetnik investicijskega
kupona ima pravico kupon kadarkoli prodati vzajemnemu
skladu in s tem izstopiti iz vzajemnega sklada.
3. člen
Investicijska družba je delniška družba, ki se ustanovi izključno za namen javnega zbiranja kapitala in investiranje tako
zbranega kapitala v prenosljive vrednostne papirje po načelu
omejevanja in delitve rizika.
Investicijska družba zbira kapital z javno prodajo svojih
delnic.
Investicijske družbe dajejo svojim delničarjem pravico do
udeležbe na dobičku.
Delničar lahko delnico investicijske družbe proda na trgu
vrednostnih papirjev, nima pa pravice neposredno od investicijske družbe zahtevati, naj mu delnico odkupi.
4. člen

Akt o postopku za pridobitev pooblastila izda ministrstvo za
finance.
Pogoji za pridobitev pooblastila so naslednji:
- osnovni kapital družbe za upravljanje mora znašati najmanj
100.000 ECU;
- če družba za upravljanje upravlja z več skladi, mora za vsak
nadaljnji sklad zagotoviti dodatnih 50.000 ECU;
- če je družba za upravljanje delniška družba, lahko izdaja le
imenske delnice;
- družba za upravljanje se ne sme ukvarjati z nobeno drugo
dejavnostjo, razen z upravljanjem vzajemnih skladov in investicijskih družb;
- družba za upravljanje mora imeti najmanj enega zaposlenega oziroma družbenika, ki za družbo za upravljanje opravlja
storitve z opravljenim strokovnim izpitom, ki ga zahteva Ministrstvo za finance, z ustrezno prakso v trgovanju z vrednostnimi papirji, ki ne sme biti krajša kot dve leti in ob pogoju, da
je član borze.
7. člen
Za svoje storitve je družba za upravljanje upravičena do provizij za izdajo in odkup kuponov, kakor tudi do provizije za
upravljanje s skladom.

Za vprašanja, ki jih ta zakon ne ureja, se smiselno uporabljajo
določbe zakona o gospodarskih dužbah.

Pri prodaji investicijskih kuponov, ki jo lahko opravi družba za
upravljanje sama, preko depozitne ustanove ali preko borznih
posrednikov, lahko družba za upravljanje zaračuna največ 2%
prodajno provizijo.

II. VZAJEMNI SKLADI

Pri odkupu investicijskih kuponov odkupna provizija ne sme
presegati 2% vrednosti kupona.
5. člen

Vzajemni sklad je premoženje, ki ga sestavljajo naložbe
v vrednostne papirje in ki je bilo financirano z denarjem
fizičnih in pravnih oseb ter je v lasti teh oseb.

Za upravljanje vzajemnega sklada družba za upravljanje zaračuna letno provizijo, ki ne sme presegati 2% od vrednosti
sklada. Letna provizija za upravljanje sklada se izplača iz
prihodkov sklada iz dividend in obresti.
8. člen

Vzajemni sklad se oblikuje in upravlja izključno v korist lastnikov premoženja vzajemnega sklada, katerih odgovornost je
omejena na znesek, plačan za nakup investicijskih kuponov
vzajemnega sklada, ponujenih v javni prodaji.

Sredstva, kapital in obveznosti vzajemnega sklada morajo biti
ločena od sredstev, kapitala in obveznosti družbe za upravljanje.

Noben imetnik ali upnik imetnika investicijskega kupona vzajemnega sklada ne more zahtevati delitve oziroma razdružitve
vzajemnega sklada.

V primeru, da posamezna družba za upravljanje upravlja več
različnih skladov, mora zagotoviti ločeno vodenje sredstev,
kapitala in obveznosti za vsak posamezni sklad.

Vzajemni sklad lahko oblikuje in upravlja samo družba, registrirana posebej za upravljanje vzajemnih in drugih skladov
ter investicijskih družb.

Lastniki in odgovorne osebe družbe za upravljanje so dolžne
izvrševati obveznosti, izhajajoče iz tega zakona, zakona
o gospodarskih družbah in drugih predpisov, še posebej
obveznosti za informiranje Ministrstva za finance v zvezi
s sestavo in likvidnostjo skladov, ki jih upravlja.

Družba za upravljanje upraW|a z vzajemnim skladom in trguje
z njegovimi vrednostnimi papirji v svojem imenu in za račun in
v korist lastnikov investicijskih kuponov.
Število investicijskih kuponov vzajemnega sklada se s prodajo in povratnim odkupom sproti spreminja, kar ima za
posledico spreminjanje obsega trajnega kapitala vzajemnega
sklada.
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Družba za upravljanje ima pravico prenesti upravljanje s skladom drugi družbi za upravljanje pod pogojem, da ima ta
licenco in ob dovoljenju Ministrstva za finance. Družba za
upravljanje, ki prenese upravljanje drugi družbi za upravljanje, mora o tem javno ali pisno obvestiti lastnike investicijskih
kuponov.
poročevalec

9. člen
Družba za upravljanje oblikuje vzajemni sklad tako, da
sprejme pravila upravljanja vzajemnega sklada in izbere
depozitno ustanovo in jih predloži v soglasje Ministrstvu za
finance.
Vzajemni sklad se lahko oblikuje, če je družba za upravljanje
s skladi pridobila soglasje organa iz prejšnjega odstavka
k pravilom upravljanja in izbiri depozitne ustanove in če je
trajni kapital v višini najmanj 200.000 ECU vplačan v 3 mesecih po objavi soglasja Ministrstva za finance, v Uradnem listu
Republike Slovenije.
10. člen

Investicijski kuponi vzajemnega sklada morajo vsebovati
naslednje bistvene sestavine:
označbo, da gre za investicijski kupon vzajemnega sklada;
- ime in sedež družbe za upravljanje in ime sklada;
- serijsko številko in nominalno vrednost kupona;
- ime kupca oziroma označbo, da glasi kupon na prinosnika;
- tip kupona in pravice, ki so z njim povezane;
- datum izdaje in število izdanih kuponov;
- podpis odgovornih oseb družbe za upravljanje.
Nominalno vrednost investicijskega kupona ob prodaji
določa družba za upravljanje.
Kuponi morajo biti ob nakupu vplačani v gotovini ali na način, '
enakovreden gotovinskemu plačlu.
14. člen

Če minimalni osnovni kapital v 3 mesecih od izteka roka iz
prejšnjega člena ni vplačan, družba za upravljanje s skladi ne
sme začeti upravljati sklada, imetnikom kuponov vzajemnega
sklada pa mora v enem emsecu od izteka roka iz prejšnjega
člena vrniti vplačane zneske z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.

Imetnik investicijskega kupona proda vzajemnemu skladu
tako, da o tem obvesti družbo za upravljanje, ta pa mu kupon
odkupi po nejgovi vrednosti, zmanjšani za morebitno
odkupno provizijo, po ceni, ki je veljala na dan prejetja obvestila.

11. člen

Izplačilo investicijskega kupona je treba izvršiti v gotovini
v skladu s pravili upravljanja vzajemnega sklada v roku, ki ne
sme biti daljši od deset dni od predložitve zahteve.

Ministrstvo za finance da soglasje k pravilom upravljanja
vzajemnega sklada, če ugotovi, da so v skladu z zakonom in
s pravili ter z namenom delovanja vzajemnega sklada in
družbe za upravljanje.

Družba za upravljanje lahko na zahtevo imetnika izplača investicijski kupon tudi z vrednostnimi papirji, s katerimi razpolaga, če to dovoljujejo pravila upravljanja vzajemnega sklada.

Akt o odločitvi pogojev za izdajo soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega sklada izda minister pristojen za finance.

15. člen

Banka Slovenije da soglasje k izbiri depozitne ustanove, če
ugotovi, da je vodstvo depozitne ustanove strokovno ustrezno
usposobljeno, da je depozitna ustanova ustrezno tehnično
opremljena in da ima ustrezno kadrovsko strukturo.

Vrednost investicijskih kuponov vzajemnega sklada se določa
tako, da se vrednost neto naložb vzajemnega sklada deli
s številom investicijskih kuponov v obtoku.

IV. PRAVILA UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA
12. člen
Pravila upravljanja vzajemnega sklada morajo obvezno vsebovati:
- ime vzajemnega sklada, navedbo družbe za upravljanje in
depozitne ustanove;
- investicijsko politiko vzajemnega sklada, predlog ciljev in
uporabljena merila za ocenjevanje uresničitve ciljev;
- višino in vrsto provizij in povračil družbi za upravljanje in
način izračunavanja le-teh; _
- določbe, ki se nanašajo na način obveščanja javnosti in
imetnikov investicijskih kuponov o poslovanju vzajemnega
sklada;
- dneve, ko družba za upravljanje, ki vodi vzajemni sklad, ne
posluje;
- postopek za spremembo pravil upravljanja;
- postopek izdaje investicijskih kuponov vzajemnega
sklada;
- postopek odkupa investicijskih kuponov vzajemnega
sklada;
7 postopek likvidacije sklada.
Šteje še, da je imetnik investicijskih kuponov vzajemnega
sklada sprejel pravila upravljanja vzajemnega sklada z dnem,
ko je vplačal znesek, določen za nakup kuponov vzajemnega
sklada.
Pravila upravljanja vzajemnega sklada lahko družba za upravljanje spremeni samo na osnovi predhodnega soglasja Ministrstva za finance.
13. člen
Kapital vzajemnega sklada je razdeljen na enake investicijske
kupone. Kupon je registrirani vrednostni papir, ki prinaša
imetniku naslednje pravice:
- pravico do sorazmernega deleža dobička iz naložb sklada;
- pravico do sorazmernega deleža skupnega premoženja;
- pravico, da mu sklad kupon na njegovo zahtevo odkupi
Investicijski kuponi se izdajajo v skladu s pravili za izdajo
vrednostnih papirjev.
poročevalec

Osnova za izračun vrednosti naložb sklada so zadnje borzne
cene vrednostnih papirjev, ki predstavljajo naložbe vzajemnega sklada.
Če vrednostni papirji ne kotirajo na borzi, se ocena opravi na
osnovi najbolj verjetne prodajne cene teh vrednostnih papirjev, v skladu z načeli vestnega in poštenega poslovanja.
Podatke o vrednosti investicijskih kuponov vzajemnega
sklada mora družba za upravljanje objaviti najmanj dvakrat
tedensko.
16. člen
Prihodke vzajemnega sklada, predstavljajo obresti in dividende, ki izvirajo iz naložb vzajemnega sklada. Ti prihodki
morajo biti najmanj enkrat letno po odbitku provizije družbe
za upravljanje razdeljeni med lastnike investicijskih kuponov
vzajemnega sklada najkasneje do 30. junija v tekočem letu.
Izplačilo prihodkov lastnikom investicijskih kuponov se lahko
opravi v gotovini ali pa se lastnikom z njihovo privolitvijo
razdelijo novi investicijski kuponi, v skladu s pravili upravljanja vzajemnega sklada.
17. člen
Družba za upravljanje poverja del nalog, povezanih z upravljanjem skladov, depozitnim ustanovam. Naloge, ki jih mora
družba za upravljanje obvezno prenesti na depozitno ustanovo, so:
- hranjenje vrednostnih papirjev v lasti vzajemnega sklada;
naloge v zvezi z denarnimi depoziti in gotovinskim poslovanjem vzajemnega sklada.
Poleg teh nalog lahko družba za upravljanje prenese na
depozitno ustanovo tudi druge tehnične naloge, povezane
s poslovanjem vzajemnega sklada.
V. DEPOZITNA USTANOVA
18. člen
Depozitna ustanova je lahko samo banka ali druga finančna
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organizacija s sedežem v Republiki Sloveniji, katere osnovni
kapital znaš najmanj 10 milijonov ECU.
Depozitna ustanova opravlja tehnična opravila, povezana
z vsakodnevnim upravljanjem premoženja vzajemnega
sklada, poleg tega pa mora:
- skrbeti, da so izdaja, prodaja in odkup investicijskih kuponov vzajemnega sklada na račun vzajemnega sklada izvedeni
v skladu z zakonom in pravili upravljanja vzajemnega sklada;
- skrbeti, da je vrednost investicijskega kupona izračunana
v skladu z zakonom in pravili upravljanja vzajemnega sklada;
- izvajati navodila družbe za upravljanje, v kolikor ta ne
nasprotujejo zakonu;
- skrbeti, da so vse informacije o transakcijah v zvezi s premoženjem vzajemnega sklada v običajnih rokih sporočene
družbi za upravljanje.
19. člen
Depozitna ustanova odgovarja družbi za upravljanje in imetnikom kuponov vzajemnega sklada za vsako izgubo, nastalo
zaradi neupravičene opustive ali nepravilne izpolnitve obveznosti.
Odgovornost depozitne ustanove nasproti imetnikom kuponov vzajemnega sklada uveljavlja družba za upravljanje
v imenu imetnikov kuponov vzajemnega sklada, na podlagi
njihove pisne zahteve.
V primeru, da družba za upravljanje v treh mesecih od prejema pisne zahteve imetnika kuponov vzajemnega sklada ne
začne postopka za ugotovitev odgovornosti depozitne ustanove, lahko tak postopek začne imetnik kuponov vzajemnega
sklada neposredno.
20. člen
Družba za upravljanje in depozitna ustanova morata ravnati
neodvisno druga od druge, vsaka od njiju pa v skladu z načelom zagotovitve največje koristi imetnikom kuponov vzajemnega sklada.
Nobena družba ne more biti hkrati družba za upravljanje
s skladi in depozitna ustanova. Družba za upravljanje in depozitna ustanova ne smeta biti v medsebojnem razmerju obvladujoče oziroma odvisne družbe.
Medsebojne obveznosti in odgovornosti uredita družba za
upravljanje in depozitna ustanova s pogodbo, ki se shrani pri
Banki Slovenije.
21. člen
Likvidacijo sklada izvede družba za upravljanje v skladu s tem
zakonom in pravili sklada.
Likvidacija se izvede v naslednjih primerih:
- če se družbi za upravljanje odvzame licenca ali če se uvede
stečaj nad družbo za upravljanje;
- če vrednost neto aktive sklada pade pod zakonsko določen
minimum vrednosti sklada;
- v primerih, določenih s pravili sklada.
Če je likvidacija posledica odvzema licence ali stečaja družbe
za upravljanje, izvede likvidacijo sklada Ministrstvo za finance
po svojem pooblaščencu, stroške pa poravna v breme družbe
za upravljanje ali njene stečajne mase. Ministrstvo za finance
lahko v takih primerih namesto likvidacije odobri prenos
upravljanja na drugo družbo za upravljanje in za tak prenos
pooblasti depozitno ustanovo.
Družba za upravljanje mora obvestiti Ministrstvo za finance,
v primeru likvidnostnih težav sklada v primeru, če vzajemni
sklad izgubi 20% ali več neto aktive sklada ali če neto aktiva
sklada pade pod 2/3 predpisanega zakonskega minimuma.
Ministrstvo za finance lahko glede na okoliščine odredi, da se
opravi likvidacija sklada.
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VI. INVESTICIJSKE DRUŽBE
22. člen
Investicijska družba je delniška družba, katere izključna
dejavnost je investiranje z izdajo delnic zbranega kapitala
v prenosljive vrednostne papirje po načelih delitve rizika.
Investicijska družba je lahko ustanovljena za določen ali
nedoločen čas. Kadar je investicijska družba ustanovljena za
določen nas, se njeno trajanje določi z ustanovnimi akti.
Za ustanavljanje investicijskih družb veljajo določila zakona
o gospodarskih družbah, v kolikor ta zakon ne določa drugače.
23. člen
Osnovni kapital investicijske družbe mora znašati najmanj
300.000 ECU.
Osnovni kapital investicijske družbe je razdeljen na delnice in
se ne spreminja, razen na način, določen s pravili družbe.
Delnice investicijske družbe so prenosljivi vrednostni papirji,
ki nosijo lastnikom - investitorjem vse lastniške pravice
v sorazmernem delu, vključno s pravico do upravljanja sklada
v razmerju ena delnica en glas.
Delničar investicijske družbe nima pravice od družbe za
upravljanje zahtevati naj mu odkupi delnice investicijske
družbe, lahko pa jih proda na trgu vrednostnih papirjev.
Investicijske družbe ne smejo izdajati prednostnih delnic ali
delnic, ki bi posameznemu lastniku dajale ugodnejši položaj,
kot tudi ne delnic, ki bi lastnikom dajale nesorazmerna lastniška upravičenja.
Delnice investicijske družbe se izdajo v skladu z zakonom
o vrednostnih papirjih.
Delnice investicijskih družb se vplačajo v gotovini ali na
gotovinskem plačilu enakovreden način.
Kadar je investicijska družba ustanovljena za določen čas, so
njene delnice izdane z vnaprej določenim rokom dospetja.
Družba za upravljanje ne sme odkupovati delnic pred njihovim dospetjem.
Delnice investicijskih družb lahko kotirajo na borzi vrednostnih papirjev.
24. člen
Investicijska družba ugotavlja in deli dobiček v skladu z internimi pravili.
25. člen
Upravljanje investicijskih družb se uredi v skladu s predpisi, ki
urejajo upravljanje delniških družb.
Opravljanje poslovodne funkcije investicijske družbe lahko
opravlja izključno družba za upravljanje po pogodbi o poslovodenju.
Za opravljanje poslovodne funkcije investicijske družbe se
smiselno uporabljajo določbe o upravljanju vzajemnih
skladov.
26. člen
Del nalog, povezanih z vodenjem premoženja investicijske
družbe, mora biti zaupan v opravljanje depozitni ustanovi, za
katero veljajo določbe 18. do 20. člena tega zakona.
poročevalec

27. člen
Če je investicijska družba ustanovljena za določen čas, je
družba za upravljanje dolžna ob roku dospetja odkupiti vse
izdane delnice, spremeniti svoj portfelj vrednostnih papirjev
v gotovino ter izplačati delničarje v sorazmerju s številom
delnic, ki jih imajo v lasti.
Prostovoljna likvidacija se izvede v skladu s pravili družbe, in
zanjo ne velja zakon o hkvidaciji in stečaju. Likvidacijo izvede
družba za upravljanje'oziroma oseba, ki jo za to pooblasti
organ upravljanja.
VII. NADZOR NAD POSLOVANJEM VZAJEMNEGA SKLADA,
INVESTICIJSKE DRUŽBE IN DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE
28. člen
Nadzor nad poslovanjem vzajemnega sklada, investicijske
družbe in družbe za upravljanje opravljajo institucije, pooblaščene za opravljanje nadzora nad bankami in hranilnicami.
Institucija, pooblaščena za nadzor, lahko brez omejitev pregleduje knjige, spise in dokumente družbe za upravljanje in
vzajemnih skladov ter investicijskih družb, ki jih upravlja.
Institucija, pooblaščena za nadzor, o napakah obvesti Ministrstvo za finance. Ministrstvo za finance odredi ukrepe za njihovo odpravo, določi globe za odgovorne osebe, v primeru
ugotovitve težjih kršitev zakonskih določb, velike malomarnosti ali goljufije pa lahko Ministrstvo za finance odvzame
licenco družbi za upravljanje.
Ministrstvo za finance, lahko v primeru naravnih katastrof,
vojne, civilnih nemirov, zaprtja bank ali borze, hudih motenj
v transakcijah z devizami ali vrednostnimi papirji ali drugih
podobnih hujših motenj začasno prekine poslovanje vzajemnih skladov in investicijski družb.
29. člen
Družba za upravljanje je dolžna zagotoviti, da se opravi revizija letnega obračuna vzajemnega sklada in revizija letnega
poslovanja investicijske družbe po revizorju, ki je s strani
pristojne institucije pooblaščen za opravljanje revizije
v finančnih inštitucijah.
Poročilo o opravljeni reviziji letnega obračuna mora družba
za upravljanje posredovati Ministrstvu za finance za finance in
Banki Slovenije najkasneje v roku štirih mesecev po preteku
koledarskega leta.
VIII. POLITIKA NALOŽB VZAJEMNEGA SKLADA IN
INVESTICIJSKE DRUŽBE
30. člen
Naložbe vzajemnega sklada in investicijske družbe so lahko
samo:
- v vrednostnih papirjih, izdanih v Republiki Sloveniji, s katerimi se trguje na domačih in tujih borzah vrednostnih papirjev;
- v vrednostnih papirjih, izdanih v Republiki Sloveniji, za
katere je bila ob njihovi izdaji izvršena javna ponudba v skladu
s pogoji javne ponudbe, vendar pa ti vrednostni papirji ne
kotirajo na borzi;

Naložbe vzajemnega sklada in investicijske družbe v vrednostne papirje domačih in tujih izdajateljev, ki kotirajo na
domačih in tujih borzah, morajo predstavljati najmanj 75%
vseh naložb vzajemnega sklada oziroma 60% vseh naložb
investicijske družbe.
Vzajemni sklad in investicijska družba ne smeta imeti več kot
10% svojih naložb v vrednostnih papirjih tujih izdajateljev
z nizko stopnjo rizika.
Vzajemni sklad in investicijska družba morata imeti najmanj
5% svojih naložb v obliki likvidnih sredstev in drugih kratkoročnih vrednostnih papirjih, katerih ročnost ne sme biti daljša
od 6 mesecev.
Vzajemni sklad in investicijska družba morata imeti svoje
naložbe razpršene v vrednostne papirje različnih izdajateljev;
od tega načeloma ne moreta imeti več kot 5% svojih naložb
v vrednostnih papirjih istega izdajatelja, oziroma 2%, če gre
za vrednostne papirje, s katerimi se ne trguje na borzi.
Izjemoma imata lahko vzajemni sklad in investicijska družba
tudi do 10% svojih naložb v vrednostnih papirjih posameznih
izdajateljev, če ti vrednostni papirji skupaj ne predstavljajo
več kot 40% celotnih naložb vzajemnega sklada oziroma
investicijske družbe.
Vzajemni sklad ne sme imeti skupaj več kot 10% istovrstnih
vrednostnih papirjev istega izdajatelja, investicijska družba pa
ne več kot 15% istovrstnih vrednostnih papirjev istega izdajatelja.
Vzajemni sklad in investicijska družba imata lahko ne glede
na zgornje določbe do 100% vseh svojih naložb v vrednostnih
papirjih, izdanih ali garantiranih s strani Republike Slovenije
ali Banke Slovenije, če se te naložbe sestojijo iz najmanj petih
različnih izdaj, pri čemer posamezna izdaja ne sme presegati
35% vseh naložb vzajemnega sklada oziroma investicijske
družbe.
Vzajemni sklad in investicijska družba ne smeta imeti skupno
več kot 10% svojih naložb v kuponih drugih vzajemnih skladov in delnicah drugih investicijskih družb.
Družba za upravljanje se sme zadolževati v svojem imenu in
za račun vzajemnega sklada do 10% vrednosti premoženja
vzajemnega sklada in sicer sme najemati kredite za likvidnost
z zapadlostjo največ 6 mesecev.
Vzajemni sklad in investicijska družba ne,smeta investirati
v nepremično in premično premoženje, če ga nujno ne potrebujeta za opravljanje svoje dejavnosti, niti v drage kovine.

IX. NAČIN INFORMIRANJA JAVNOSTI
31. člen
O poslovanju vzajemnega sklada in investicijske družbe mora
družba za upravljanje objaviti naslednje vrste informacij:
- prospekt ob javni prodaji investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic investicijske družbe;
- letno in polletno poročilo o poslovanju vzajemnega sklada
oziroma investicijske družbe;
#
- periodična objava vrednosti investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic investicijske družbe.

- v vrednostnih papirjih podjetij, ki izpolnjujejo kriterije ministrstva za finance glede bonitete podjetij, pa ne kotirajo na
borzi in zanje ni bila izvršena javna ponudba;

Metodologijo za izračun vrednosti kuponov vzajemnega
sklada oziroma investicijske družbe predpiše Ministrstvo za
finance. Družba za upravljanje mora najmanj enkrat na leto
objaviti poročilo o svojem poslovanju.

- v vrednostnih papirjih, ki so izdani v tujini in ki kotirajo na
tujih borzah vrednostnih papirjev;

32. člen

- v likvidnih sredstvih in kratkoročnih vrednostnih papirjih.

Za vsako javno ponudbo investicijskih kuponov vzajemnega

poročevalec
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sklada oziroma delnic investicijske družbe mora biti izdelan
ponudbeni dokument (prospekt).
Prospekt mora biti objavljen in dan na razpolago javnosti ob
začetku, javne ponudbe kuponov vzajemnega sklada oziroma
delnic investicijske družbe.
Oglas izdaje investicijskih kuponov oziroma delnic ali prva
stran prospekta mora biti objavljena najmanj dvakrat v časopisu z veliko naklado.
Prospekt mora biti dostavljen vsem članom ljubljanske borze,
Banki Slovenije in Ministrstvu za finance v obliki brošure.
Družba za upravljanje mora vsem interesentom omogočiti
vpogled v prospekt na vnaprej določenem mestu.
X. PROSPEKT VZAJEMNEGA SKLADA
33. člen
Obvezna vsebina prospekta vzajemnega sklada je:
1. Ime vzajemnega sklada in družbe za upravljanje, ki ga
upravlja;
•
2. Datum oblikovanja vzajemnega sklada in čas, za katerega je
bil oblikovan, če je bil oblikovan za določen čas;

- dosedanje poslovanje družbe za upravljanje;
- predstavitev finančnih podatkov o poslovanju družbe za
upravljanje;
- poročilo revizije.
11. Navedba in opis ostalih vzajemnih skladov oziroma investicijskih družb, ki jih družba za upravljanje že upravlja oziroma vodi.
12. Navedba vseh provizij družbe za upravljanje, in sicer:
višina letne provizije za upravljanje vzajemnega sklada ter
višina provizije pri prodaji in odkupu investicijskih kuponov.
13. Navedba in razčlenitev stroškov na:
- stroške, ki bodo bremenili letno provizijo družbe za upravIjenje;
- stroške, ki bodo bremenili letne prihodke vzajemnega
sklada.
XI. PROSPEKT INVESTICIJSKE DRUŽBE
34. člen
Obvezna vsebina prospekta investicijske družbe je:
1. Ime investicijske družbe, pravna oblika, registrski sedež in
sedež uprave, če je ta različen od registrskega sedeža;

3. Navedba kraja, kjer se interesenti lahko seznanijo s pravili
upravljanja vzajemnega sklada, če ta niso priložena prospektu;

2. Ime in naslov družbe za upravljanje, ki opravlja poslovodno
funkcijo investicijske družbe po pogodbi o poslovodenju;

4. Podatki o investicijskih kuponih vzajemnega sklada:

3. Datum ustanovitve investicijske družbe in čas, za katerega
je bil oblikovan, če je bil oblikovan za določen čas;

- datum izdaje investicijskega kupona;
- vrsta pravic, ki jih zagotavlja investicijski kupon vzajemnega sklada;
- navedbo, da se investicijski kuponi vzajemnega sklada
glasijo na prinosnika;
- število in nominalna vrednost izdanih investicijskih kuponov;
- navedba serije izdaje;
- predstavitev ciljev investiranja sredstev, pridobljenih
z izdajo kuponot vzajemnega sklada;
- kraj in datum začetka javne prodaje investicijskih kuponov;
5. Postopek izvedbe prostovoljne likvidacije sklada, če je bil
vzajemni sklad ustanovljen za določen čas;
6. Navedba okoliščin, ki lahko pripeljejo do neprostovoljne
likvidacije sklada, in pravice imetnikov investicijskih kuponov
v tem postopku;

4. Navedba kraja, kjer se interesenti lahko seznanijo z določili
statuta investicijske družbe, če'ta ni priložen prospektu;
5. Osebna imena in položaj članov upravnega organa investicijske družbe;
6. Podatki o delnicah investicijske družbe:
- datum izdaje delnic;
- vrsta pravic, ki jih zagotavlja delnica investicijske družbe;
- navedbo, da se delnice investicijske družbe glasijo na
prinosnika;
- število in nominalna vrednost izdanih delnic;
- predstavitev ciljev investiranja sredstev, pridobljenih
z izdajo delnic investicijske družbe;
- kraj in datum začetka javne prodaje delnic.
7. Postopek izvedbe prostovoljne likvidacije, če je bila investicijska družba ustanovljena za določen čas;
8. Navedba okoliščin, ki lahko pripeljejo do neprostovoljne
likvidacije investicijske družbe, in pravice imetnikov delnic;
9. Predstavitev ciljev in investicijske politike investicijske
družbe;

7. Postopki in pogoji prodaje in odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada;

10. Podatki o družbi za upravljanje, ki opravlja poslovodno
funkcijo po pogodbi o poslovodenju:

8 Predstavitev ciljev in investicijske politike vzajemnega
sklada;
w

- ime in sedež družbe za upravljanje;
- datum njene ustanovitve;
- način njenega delovanja;
- višina njenega trajnega kapitala;
- število zaposlenih;
- predstavitev ključnih delavcev družbe za upravljanje in
njihovih dosedanjih izkušenj;

9. Podatki o družbi za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad:
- ime in sedež družbe za upravljanje;
- datum njene ustanovitve;
- način njenega delovanja;
- višina njenega trajnega kapitala;
- število zaposlenih;
- predstavitev ključnih delavcev družbe za upravljanje in
njihovjh dosedanjih izkušenj.
10. Podatki o preteklem poslovanju družbe za upravljanje:
22

11. Podatki o preteklem poslovanju družbe za upravljanje;
- dosedanje poslovanje družbe za upravljanje;
- predstavitev finančnih podatkov o poslovanju družbe za
upravljanje;
- poročilo revizije
poročevalec

12. Navedba in opis ostalih investicijskih družb oziroma vzajemnih skladov, ki jih družba za upravljanje že upravlja oziroma vodi.

XIV. LETNO POROČILO DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE

13. Navedba višine provizije družbe za upravljanje.

Družba za upravljanje mora najmanj enkrat na leto objaviti
poročilo o svojem poslovanju, ki mora biti revidirano s strani
pooblaščenega revizorja.
Obvezne sestavine poročila družbe za upravljanje so:
a) ime, pravno obliko, registrski sedež in sedež uprave, če je
ta različen od registrskega sedeža;
b) datum ustanovitve družbe in čas, za katerega je ustanovljena, če je ustanovljena za določen čas;
c) osebna imena in položaj članov upravnega organa
podjetja, vodstva in nadzornih teles in podrobne informacije
o glavnih aktivnostih teh oseb izven družbe za upravljanje, če
bi te aktivnosti lahko vplivale na poslovanje družbe za upravljanje;
d) znesek vpisanega in plačanega kapitala družbe za upravljanje;
e) predstavitev glavnih postavk iz bilance stanje in izkaza
uspeha za preteklo leto;
f) opis poslovanja družbe za upravljanje v preteklem letu
z opisom posameznih vzajemnih skladov oziroma investicijskih družb, ki jih upravlja oziroma vodi;
g) znesek dobička družbe za upravljanje in način njegove
delitve.

35. člen
Družba za upravljanje mora najmanj dvakrat letno objaviti
poročilo o poslovanju Najemnega sklada oziroma investicijske družbe, ki ga upravlja oziroma vodi.
XII. LETNO POROČILO VZAJEMNEGA SKLADA OZIROMA
INVESTICIJSKE DRUŽBE
Letno poročilo mora vsebovati naslednje podatke:
a) Ime in sedež družbe za upravljanje;
b) Opis poslovanja vzajemnega sklada oziroma investicijske
družbe v preteklem letu;
♦
c) Število izdanih kuponov vzajemnega sklada oz. delnic
investicijske družbe na dan poročila;
d) Neto aktiva na posamezen investicijski kupon vzajemnega
sklada
oziroma na delnico investicijske družbe;
e
) Opis strukture naložb vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe po posameznih vrstah;
f) Za vzajemne sklade podatke o novo izdanih in odkupljenih
investicijskih kuponih po posameznih mesecih;
n) Prikaz prihodkov vzajemnega sklada oziroma dobička investicijske družbe v preteklem letu;
i) Način delitve rezultatov vzajemnega sklada oziroma investiC|
jske družbe.

XIII. POLLETNO POROČILO VZAJEMNEGA SKLADA
OZIROMA INVESTICIJSKE DRUŽBE
36. člen
Polletno poročilo o poslovanju vzajemnega sklada oziroma
investicijske družbe mora vsebovati naslednje podatke:
a) Ime in sedež družbe za upravljanje;
b) Število izdanih investicijskih kuponov vzajemnega sklada
oziroma delnic investicijske družbe na dan poročila;
c) Neto aktiva na posamezen investicijski kupon vzajemnega
sklada oziroma na delnico investicijske družbe;
d) Opis strukture naložb vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe po posameznih vrstah;
e) Pri vzajemnem skladu podatki o prodaji in odkupu investicijskih kuponov po posameznih mesecih.
37. člen
Letna in polletna poročila vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe mora obvezno pregledati pooblaščeni revizor
in o ugotovljenih nepravilnostih obvestiti Ministrstvo za finance.
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38. člen

XV. OBJAVA DRUGIH PODATKOV
39. člen
Družba za upravljanje mora najmanj dvakrat na teden objaviti
podatke o vrednosti investicijskih kuponov vzajemnega
sklada, ki ga vodi. Ti podatki morajo biti objavljeni v dnevnem
časopisju.
Objava mora vsebovati naslednje vrste podatkov:
a) vrednost neto aktive posameznega investicijskega kupona
vzajemnega sklada po izračunu družbe za upravljanje;
b) cena, po kateri družba za upravljanje prodaja nove investicijske kupone;
c) cena, po kateri družba za upravljanje odkupuje investicijske kupone;
d) znesek povečanja ali zmanjšanja neto aktive posameznega
investicijskega kupona glede na njegovo zadnjo objavljeno
vrednost.
40. člen
Družba za upravljanje mora najmanj enkrat tedensko v dnevnem časopisju objaviti:
a) izračunano vrednost delnic na osnovi neto aktive investicijske družbe;
b) zadnjo borzno ceno delnic investicijske družbe.
XVI. PREHODNE DOLOČBE
Prehodne določbe bodo oblikovane v fazi osnutka zakona.
XVII. KONČNA DOLOČBA
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Predlog za izdajo zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O STROKOVNIH NASLOVIH s predlogom zakona - ESA 599
BORIS GERL - poslanec Družbenopolitičnega zbora
JANEZ KRAMBERGER - poslanec Zbora občin
JANEZ ČERNEJ - poslanec Zbora občin
FRANC KOVAČ - poslanec Zbora občin
LJUBO JAKELJ - poslanec Zbora občin
TANJA DULAR - poslanka Zbora združenega dela

Na podlagi 312. člena poslovnika predlagajo obravnavo
zakona po skrajšanem postopku, saj menijo, da gre za
manj zahtevne spremembe oz. dopolnitve že obstoječega
zakona. Obveščajo, da bodo v skladu z 269. členom
poslovnika pri delu skupščinskih teles in zborov skupščine v imenu predlagatelja sodelovali:

Na podlagi 265., 266. in 267. člena poslovnika Skupščine
Republike Slovenije, vlagajo podpisani poslanci iz vseh
treh zborov Skupščine Republike Slovenije predlog za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah o strokovnih naslovih s predlogom zakona.

- Boris Gerl - poslanec Družbenopolitičnega zbora,
- Janez Kramberger - poslanec Zbora občin in
- Tanja Dular - poslanka Zbora združenega dela

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o strokovnih naslovih s predlogom zakona bosta
obravnavala Odbor za visoko šolstvo kot matično delovno
telo in Zakonodajno-pravna komisija.
Za obravnavo zakona so pristojni Družbenopolitični zbor,
Zbor občin in Zbor združenega dela.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o strokovnih
naslovih
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Strokovni naslovi so sedaj urejeni v Zakonu o strokovnih
naslovih in akademskih stopnjah (Ur. list SFRJ iz leta 1963).
Po tem zakonu pridobijo študenti, ki končajo študij veterinarske fakultete naziv diplomirani veterinar.
Leta 1986 sta bila s spremembo zakona uveljavljena naziva
doktor medicine in »doktor stomatologije« za študente, ki
dokončajo Medicinsko fakulteto.
S tem se še nadalje tolerira neenakost kriterijev pri strokovnih
nazivih, saj je študij veterine povsem ekvivalenten s študijem
humane medicine.
Veterinarska stroka, posebej pa še veterinarji v praksi glede
na neenakost strokovnih nazivov trpijo krivico, ki ima večplastne posledice ter stvarno negativno vpliva na ugled in
razvoj stroke, kar je še posebej občutljivo vprašanje sedaj, to
je v obdobju, ko se uveljavljajo nove organizacijske oblike
dejavnosti in zasebne prakse.
Konkretni razlogi za uvedbo strokovnega naziva doktor veterinarske medicine pa so sledeči:
1. Študij veterinarske medicine traja v posameznih državah od
5 do 6 let, v večini držav pa se pridobi strokovni naziv doktor
veterinarske medicine ali po opravljenem zadnjem izpitu ali
pa z diplomsko tezo.

2. V večini držav, s katerimi ima Republika Slovenija poslovne
stike v zvezi z izvozom, uvozom, veterinarska inšpekcija in
s katerimi sodeluje pri izvajanju mednarodnih konvencij, programiranju veterinarskih ukrepov v obmejnih občinah in
podobno, pridobijo kandidati po končanem študiju veterine
naziv doktor veterinarske medicine. Naši diplomanti se pri
tem srečujejo s težavami in problemi, predvsem z neenakopravnim tretiranjem.
3. Diplomanti veterinarske fakultete, ki se zaposlujejo v tujini
so zaradi nepriznavanja ustreznega naziva v neenakopravnem
položaju, ter jih velikokrat zaradi tega obravnavajo kot veterinarske tehnike.
Enake težave imajo tuji študenti, ki študirajo pri nas, po vrnitvi
v domovino, ko se želijo zaposliti.
4. Nenazadnje tudi pri rfas ljudje razumejo pod nazivom »doktor« živinozdravnika (veterinarja), podobno kot zdravnika.
Glede na navedene razlage je uvedba naziva »doktor veterinarske medicine« nujna, saj bi se s tem enotno uredili strokovni nazivi s področja medicine, ter bi se odpravil neenakopraven položaj diplomantov Veterinarske fakultete.
II. FINANČNE POSLEDICE
Uvedba zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o strokovnih naslovih ne bi imela nobenih finančnih posledic.
»
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PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o strokovnih naslovih
1. člen

3. člen

V zakonu o strokovnih naslovih (Ur. list RS št. 21/77 in 7/86) se
2. člen dopolni z novo točko, ki se glasi:
16. na veterinarski fakulteti - doktor veterinarske medicine

Z dnem, ko začne veljati ta zakon se glede strokovnega naziva
diplomirani veterinar v Republiki Sloveniji preneha uporabljati 9. točka 5. člena zakona o strokovnih naslovih in akademskih stopnjah.

2. člen
Pravico do strokovnega naziva doktor veterinarske medicine
'rna tudi oseba, ki si je pridobila strokovni naslov diplomirani
veterinar po zakonu o strokovnih naslovih in akademskih
stopnjah (Ur. list FLRJ 13/63).

4. člen
Ta zakon začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Strokovni naslov za študente, ki končajo študij veterinarstva,
ureja Zakon o strokovnih naslovih in akademskih stopnjah iz
leta 1963 (Uradni list SFRJ št. 13-180/63). Takratna rešitev ne
ustreza naravi veterinarskega študija in veterinarske stroke.
Preživeta je tudi po formalni strani. Z uvedbo strokovnih
naslovov »doktor medicine« in »doktor stomatologije« 1986.
leta (Uradni list SRS št. 7-366/86) je bila sprejeta načelna
rešitev, ki ustreza tudi naravi veterinarske medicine in praksi
naslavljanja med ljudstvom. Z uvedbo strokovnega naslova
»doktor veterinarske medicine« se torej normativno enotno
uredi vprašanje strokovnih naslovov za medicinsko in veterinarsko področje.
V večini držav, s katerimi imajo naše organizacije poslovne
stike v zvezi z izvozom, uvozom, inšpekcijo ter s katerimi
strokovno sodelujejo pri izvajanju mednarodnih konvencij,
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programiranju veterinarskih ukrepov v obmejnih občinah
ipd., pridobijo kandidati po končanem študiju na veterinarski
fakulteti strokovni naziv »doktor veterinarske medicine«
(Avstrija, Belgija, Češkoslovaška, Kanada, Madžarska, Romunija, Francija, Iran, Italija, ZDA idr.). Tako se naši diplomanti
veterinarske medicine srečujejo s težavami in problemi, predvsem z neenakopravnim tretmajem.
Z enakimi težavami se srečujejo diplomanti, ki se želijo v tujini
zaposliti.
Glede na navedeno je taka dopolnitev zakona o strokovnih
naslovih iz leta 1971 nujna (Uradni list SRS št. 21-137/71),
tako, da se dopolni njegov 2. člen. Uvede se 16. točka, ki
določa, da se na Veterinarski fakulteti pridobi strokovni
naslov »doktor veterinarske medicine«.
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O BANKAH IN HRANILNICAH - ESA 618
Predlagatelji:
Valentin Prelovec, poslanec Zbora združenega dela
Skupščine Republike Slovenije in
podpisani poslanci vseh treh zborov Skupščine Republike
Slovenije
ZADEVA: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o bankah in hranilnicah
Na podlagi 1. alineje 38., 266. in 314. člena poslovnika
skupščine RS, posredujejo v postopek za razpravo in
odločanje v zborih skupščine RS predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bankah in hranilnicah.
Predlagajo, da zbori skupščine Republike Slovenije obravnavajo in sprejmejo predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o bankah in hranilnicah v skladu
s 314. členom poslovnika skupščine RS, v zvezi z 2.
odstavkom 1. člena začasnega poslovnika skupščine RS,
po HITREM POSTOPKU. Predlog utemeljujejo s tem, da se
je v obdobju do sprejema sedaj veljavnega zakona o ban-

kah in hranilnicah pri precejšnjem številu obrtnih zadrug
ustanovilo hranilno kreditne službe. Glede na to, da sedanji zakon v določilih 79. člena ne dopušča hranilno kreditnih služb pri obrtnih zadrugah, bi bilo le-te potrebno ex
lege ukiniti najpozneje s 30. 6. 1992. Ukinitev hranilno
kreditnih služb pri obrtnih zadrugah pa bi pomenilo pri
sedanji kreditni politiki, neprecenljivo škodo tako pri
poslovanju, kakor razvoju obrti.
Prosijo, da se predlog zakona takoj uvrsti v predloge
dnevnih redov sej zborov skupščine Republike Slovenije.
Obveščajo tudi, da bodo predlagatelji sodelovali pri delu
skupščinskih delovnih teles
Lončar Marija
Podpisani poslanci:
Puc Vlado
Prelovec Valentin
Ivan Pučnik
Andrej Muren
Tomaž Pavšič
Vilfan Marjan
Zvone Žagar
dr. Ivan Vivod
Žaro Pregelj
Janez Janša

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bankah in hranilnicah sta obravnavala Odbor za kreditno monetarni sistem in politiko kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija.
Za obravnavo zakona so pristojni Družbenopolitični zbor,
Zbor občin in Zbor združenega dela.

PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o bankah in hranilnicah
1. člen
V zakonu o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91) se
79. člen spremeni tako, da glasi:
»Hranilno kreditna služba iz tretje točke 63. člena tega zakona

je hranilnica, ustanovljena pri kmetijski ali obrtni zadrugi na
način in pod pogoji, ki jih določa poseben zakon.«
2. člen
Ta zakon začne veljati v 8 dneh po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
1. Ustavna podlaga
tehnična opravila zanje opravlja ena od ustanoviteljic in zato
ni potreben velik in drag administrativni aparat. Te HKS so
Ustavna podlaga za zakonsko iniciativo je podana v 88. členu
ustave Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 33/91).
fleksibilne, finančni promet opravljajo z majhnimi stroški in
predstavljajo v bistvu kapilare finančnih organizacij; iz tega
2. Obrazložitev predloga
stališča so izredno pomembne za varčevanje.
HKS delujejo v majhnem prometu, na monetarnem področju
V Sloveniji je že 130 letna tradicija hranilnic in posojilnic,
je njihova udeležba majhna in nemoteča celo pri najstrožji
ustanovljenih predvsem pri obrtniških zadrugah ter pri kmetijmonetarni politiki, zaradi tega pa imajo možnost preživetja
skih in drugih zadrugah.
tudi v slabih gospodarskih časih.
Po osvoboditvi so bile hranilnice odpravljene, kasneje pa jih
Ukinitev obrtnih HKS po členu 79. zakona smatramo kot
je bilo dovoljeno ustanoviti po zveznem zakonu HKS in to
diskriminacijo
obrtništva in obrtniškega zadružništva, kakor
samo pri kmetijskih zadrugah. Tako je bila narejena velika
tudi bančnega in hranilniškega sistema, ki bi na daljše
škoda obrtnim zadrugam, posebej zadružnim financam, saj ni
časovno obdobje prinesel veliko škodo. Izhajajoč iz zakona
bilo dovoljeno, da bi imele svoje hranilnice oziroma HKS. Sele
menimo, da je zakonodajalec imel namen enačiti velike in
leta 1980 je bil izdan slovenski zakon o HKS (Ur. list SRS, št. 4/
male hranilnice, kar pa v bančništvu ni isto. V cit. členu je
80), ki je omogočil, da se pri obrtnih zadrugah ustanovijo
dana možnost izdaje posebnega zakona o hranilnicah, s tem
HKS.
pa omogočiti razcvet malih neprofitnih hranilnic (bivših t. im.
vaških ljudskih hranilnic), kar je osnova za ponovni razvoj
Tako je bila leta 1982 pri obrtni zadrugi »Brana« v Ljubljani
varčevanja in zaupanja v bančno varčevanje.
ustanovljena prva HKS, do danes pa jih je pri obrtnih zadrugah ustanovljenih preko 20, ki so in še opravljajo pozitivno
V času, ko se denarno varčevalni sistem razgrajuje in razpada
funkcijo razvoja financiranja malih enot zasebnega gospodariz različnih vzrokov kot so inflacije in blokirane devizne vloge
stva, kakor tudi pomagajo obrtnikom začetnikom.
in z ozirom na sedanjo situacijo nezaupanja v bančni sistem,
bi ukinitev že obstoječih in uvedenih obrtnih HKS pri zadruTake oblike hranilnic in posojilnic so izredno potrebne, ne
gah še dodatno poslabšalo stanje na hranilniškem področju
samo v kmetijstvu, temveč tudi v obrtništvu, saj so to neproter v povezavi s tem predvsem na področju obrtništva.
fitne, solidarnostne organizacije, ki so vedno potrebne za
začetnike ali majhne obrtnike in tudi druge majhne enote
Prav škoda, ki bi bila s tem povzročena obrtništvu (razvoj,
malega gospodarstva. Zakon o HKS omogoča, da te organizavključevanje v izvoz, novo zaposlovanje delavcev,...), je
cije poslujejo z majhnimi stroški, ker lahko administrativno
osnovni razlog potrebe po sprejemu predlaganega zakona.
26

poročevalec

Predlog za izdajo zakona o LASTNINJENJU IN PRIVATIZACIJI
STANOVANJ, STANOVANJSKIH HIŠ IN GARAŽ ZVEZNIH ORGANOV IN
JUGOSLOVANSKE ARMADE z osnutkom zakona - ESA 603
Vlada Republike Slovenije je na 171. seji 13/5-1992 določila besedilo:
■» i
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O LASTNINJENJU IN
PRIVATIZACIJI STANOVANJ, STANOVANJSKIH HIŠ IN
GARAŽ ZVEZNIH ORGANOV IN JUGOSLOVANSKE
ARMADE Z OSNUTKOM ZAKONA,

benih stanovanjih, sočasno pa je nujno potrebno urediti
status stanovanj, namenjenih za obrambne in varnostne
potrebe Republike Slovenije. Gre za tehnično nezahteven
zakon, na podlagi katerega bi se z odprodajo fizičnim
osebam stekla prepotrebna sredstva v proračun, katerih
poraba ne bo obremenjevala gospodarstva.

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266.
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga
uporablja Vlada 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 določila, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles
sodelovala:

S predlaganim zakonom se rešuje vprašanje lastninjenja
in privatizacije stanovanjskih enot zveznih organov in
Jugoslovanske armade, katerih uporabniki so že od 19/101991 v neenakopravnem položaju glede privatizacije stanovanjskih enot z imetniki stanovanjske pravice na druž-

- Janez JANŠA, minister za obrambo,
- Miran BOGATAJ, namestnik ministra za obrambo.

Predlog za izdajo zakona o lastninjenju in privatizaciji stanovanj, stanovanjskih hiš in garaž zveznih organov in Jugoslovanske armade z osnutkom zakona bosta obravnavala Odbor
za urejanje prostora ter stanovanjska in komunalna vprašanja kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija.
Za obravnavo zakona so pristojni Družbenopolitični zbor,
Zbor občin in Zbor združenega dela.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o lastninjenju in privatizaciji stanovanj, stanovanjskih
hiš in garaž zveznih organov in Jugoslovanske armade
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Republika Slovenija je na podlagi 9. člena ustavnega zakona
za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije prevzela v upravljanje nepremičnine Jugoslovanske armade, med njimi tudi celoten vojaški
stanovanjski sklad. V skladu z ustavnim zakonom za upravljanje tega sklada skrbi Ministrstvo za obrambo.
S sprejemom stanovanjskega zakona, ki ne vključuje okoli
9000 stanovanjskih enot zveznih organov in Jugoslovanske
armade, so zakoniti uporabniki navedenih stanovanj v neenakopravnem položaju glede pridobivanja lastništva na stanovanjskih enotah z imetniki stanovanjske pravice na družbenih
stanovanjih.
Stanovanjski sklad Jugoslovanska armade obsega 8093 stanovanjskih enot, od katerih je potrebno določeno število
izločiti iz procesa privatizacije zaradi pokrivanja obrambnih in
varnostnih potreb Republike Slovenije, za določeno število pa
je potrebno pred privatizacijo ugotoviti, ali so njihovi uporabniki pridobili pravico do uporabe v skladu s predpisi Republike Slovenije. Ocenjeno je, da bo prva faza privatizacije na
podlagi določb tega zakona zajela okrog 5500 stanovanjskih
enot.
II. POGLAVITNE REŠITVE PREDLAGANEGA ZAKONA
Z uveljavitvijo tega zakona bo Republika Slovenija na podlagi
instituta lastninjenja postala tudi formalno pravni lastnik stanovanj, stanovanjskih hiš in garaž, s katerimi do sprejetja
zakona le upravlja na podlagi določb 9. člena ustavnega
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije. Vrednost tega stanovanjporočevalec

skega sklada bo lahko upoštevana v delitveni bilanci glede na
to, da so bila vsa stanovanja na novo ovrednotena v skladu
s predpisi Republike Slovenije. Omogočena bo privatizacija
stanovanj zveznih organov SFRJ in večjega dela stanovanjskega sklada Jugoslovanske armade.
Določbe, ki izključujejo pravico do odkupa stanovanjskih
enot ožjim družinskim članom ter podstanovalcem, bodo preprečile, da bi lastništvo na stanovanjskih enotah stanovanjskega sklada Jugoslovanske armade pridobili tisti, ki stanovanja uporabljajo nelegalno ter da se namenski sklad ne razproda v celoti.
Ministrstvo za obrambo in drugi pristojni republiški upravni
organi, ki so prevzeli pristojnosti zveznih organov, so pooblaščeni, da določijo tista stanovanja, ki bodo izvzeta iz privatizacije kot službena stanovanja. Celoten postopek odprodaje
vojaških stanovanj bo izpeljalo Ministrstvo za obrambo na
podlagi pogodb s podjetji, ki sedaj vzdržujejo vojaški stanovanjski sklad.
Za stanovanjske enote stanovanjskega sklada Jugoslovanske
armade, ki jih poleg službenih stanovanj ne bo zajela prva
faza privatizacije, bo privatizacijo urejal poseben zakon.
II. FINANČNE POSLEDICE, KI BODO NASTALE
S SPREJEMOM ZAKONA
Uveljavitev zakona o lastninjenju in privatizaciji stanovanj,
stanovanjskih hiš in garaž zveznih organov in Jugoslovanske
armade, bo povečala priliv sredstev v proračun Republike
Slovenije predvidoma za 2.200.000.000 SLT.
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IV. PREDLOG, DA SE ZAKON OBRAVNAVA IN SPREJME
PO DRUGEM ODSTAVKU 265. ČLENA POSLOVNIKA
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE
Vlada Republike Slovenije kot predlagatelj zakona o lastninjenju in privatizaciji stanovanj, stanovanjskih hiš in garaž zveznih organov in Jugoslovanske armade z osnutkom zakona,
predlaga na podlagi 265. člena Poslovnika Skupščine Republike Slovenije, da Skupščina Republike Slovenije obravnava

in sprejma predlagani zakon tako, da hkrati sprejme predlog
za izdajo zakona z osnutkom zakona.
S predlaganim zakonom se rešuje vprašanje lastninjenja in
privatizacije stanovanjskih enot zveznih organov in Jugoslovanske armade, katerih uporabniki so že od 19. 10. 1991
v neeenakopravnem položaju glede privatizacije stanovanjskih enot z imetniki stanovanjske pravice na družbenih stanovanjih, sočasno pa je nujno urediti status stanovanj, namenjenih za obrambne in varnostne potrebe Republike Slovenije.

OSNUTEK ZAKONA o lastninjenju in privatizaciji stanovanj, stanovanjskih hiš in
garaž zveznih organov in Jugoslovanske armade
1. člen
Ta zakon določa način in pogoje lastninjenja in privatizacije
stanovanj, stanovanjskih hiš in garaž, s katerimi so na ozemlju
Republike Slovenije do uveljavitve ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1) upravljali
zvezni organi države SFRJ ter poveljstva, enote in zavodi
Jugoslovanske aramde in so na podlagi prvega odstavka 9.
člena navedenega ustavnega zakona prešla v upravljanje
države Republike Slovenije.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona postane Republika Slovenija
lastnik stanovanj, stanovanjskih hiš in garaž iz prejšnjega
člena.
S stanovanji, stanovanjskimi hišami in garažami iz stanovanjskega sklada Jugoslovanske armade razpolaga Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije. S stanovanji, stanovanjskimi
hišami in garažami drugih zveznih organov razpolagajo republiški upravni organi, ki so prevzeli pristojnosti zveznih organov.
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in drugi republiški upravni organi iz prejšnjega odstavka določijo, katera
stanovanja in stanovanjske hiše zveznih organov ter stanovanjskega sklada Jugoslovanske armade imajo status službenih stanovanj in ne morejo biti predmet privatizacije.
3. člen

Rok iz 123. člena stanovanjskega zakona začne teči z dnem
uveljavitve tega zakona.
4. člen
Določbe stanovanjskega zakona o privatizaciji, razen določbe
prvega odstavka 117. člena glede prenosa pravice do odkupa
na ožjega družinskega člana in določb 149. člena, veljajo
samo za tista stanovanja in stanovanjske hiše s pripadajočimi
garažami, s katerimi je upravljala Jugoslovanska armada in so
bila dodeljena do vključno 6. 1. 1991.
Zahtevek za prodajo stanovanja ali stanovanjske hiše po tem
zakonu lahko podajo le državljani Republike Slovenije, na
katere se glasi odločba o dodelitvi stanovanja ali stanovanjske pravice.
Za izvedbo privatizacije stanovanj, stanovanjskih hiš in garaž
iz stanovanjskega sklada Jugoslovanske armade je pooblaščeno Ministrstvo za obrambo.
5. člen
Za stanovanja in stanovanjske hiše stanovanjskega sklada
Jugoslovanske armade, ki so bila dodeljena po 6. 1. 1991, bo
urejal privatizacijo poseben zakon.
6. člen
Sredstva, pridobljena s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš
na podlagi določb tega zakona so prihodek proračuna Republike Slovenije.
7. člen

Za odprodajo stanovanj, stanovanjskih hiš in stanovanj iz
prvega člena tega zakona se uporabljajo določbe Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91), razen če ta zakon ne
določa drugače.

S predlaganim zakonom se v Republiki Sloveniji izenačuje
z imetniki stanovanjske pravice na družbenih stanovanjih
položaj uporabnikov tistih stanovanj in stanovanjskih hiš
s pripadajočimi garažami na območju Republike Slovenije,
s katerimi so do sprejema Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/9-1) upravljali zvezni organi in organi Jugoslovanske
armade bivše SFRJ in so prešla v upravljanje Republike Slovenije na podlagi 9. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije.
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Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za prenos lastninske pravice na Republiko Slovenijo ni pravnih ovir v smislu notranje niti mednarodne zakonodaje, saj bo
Republika Slovenija v skladu z določbami mednarodnega
prava o sukcesiji postala tudi formalni lastnik nepremičnin,
s katerimi je do izdaje tega zakona upravljala na podlagi
določb 9. člena navedenega ustavnega zakona.
Predlagana privatizacija stanovanj in stanovanjskih hiš s pripadajočimi garažami bo zajela vsa carinska stanovanja in
stanovanjske hiše s pripadajočimi garažami, stanovanja drugih zveznih organov ter večji del stanovanjskega sklada Jugoporočevalec

slovanske armade. Izvršena bo v skladu s stanovanjskim zakonom z določenimi omejitvami.
Izvedba prve faze privatizacije stanovanjskega sklada Jugoslovanske armade je časovno vezana na začetek veljavnosti
zveznega zakona o zagotavljanju stanovanj v Jugoslovanski
armadi (Uradni list SFRJ, št. 84/90), h kateremu Skupščina
Republike Slovenije ni dala soglasja v smislu XCVI. ustavnega
amandmaja k ustavi Republike Slovenije in je potrebno pred
izvedbo druge faze privatizacije sodno ugotoviti upravičenost
glede načina in pravnih temeljev pridobitve pravice uporabe
za okoli 2000 od skupno 8093 stanovanjskih enot stanovanjskega sklada Jugoslovanske armade, ki so bile dodeljene
oziroma odprodane na podlagi neobstoječih pravnih norm na
območju Republike Slovenije.
Del stanovanjskega sklada Jugoslovanske armade se bo
v skladu s 6. točko kriterijev Vlade Republike Slovenije za

upravljanje z nepremičninami Jugoslovanske armade, ki so
prešle na Republiko Slovenijo - Ministrstvo za obrambo št. 812/91 -2/11-8 z dne 12. 11. 1991 uporabil za pokritje obrambnih
potreb in v obmejnih območjih tudi varnostnih potreb Republike Slovenije, zato je v predlogu zakona predlagano pooblastilo Ministrstva za obrambo, da določi, katera stanovanja in
stanovanjske hiše bodo izvzeta iz privatizacije.
Določbe, ki ne dopuščajo prenosa pravice do odkupa pod
pogoji stanovanjskega zakona na ožje družinske člane in
določbe, ki ne izenačujejo podstanovalcev, ki so stalno prebivali več kot dve leti v vojaških stanovanjih, z dejanskimi
imetniki odločb o dodelitvi stanovanj iz stanovanjskega
sklada Jugoslovanske armade glede pravic na podlagi stanovanjskega zakona, onemogočajo neupravičeno razprodajo
namenskega fonda tovrstnih stanovanj ter onemogočajo, da
bi koristili pravice tisti, ki so prišli do stanovanj na nelegalen
način.

Predlog za izdajo zakona o POGOJIH, POD KATERIMI SE KMETOM
ZMANJŠANI ALI ODPISANI PRISPEVKI ŠTEJEJO ZA PLAČANE - ESA
602
Vlada Republike Slovenije je na 170. seji 7/5-1992 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O POGOJIH, POD
KATERIMI SE KMETOM ZMANJŠANI ALI ODPISANI PRISPEVKI ŠTEJEJO ZA PLAČANE S TEZAMI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve aline 215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi
z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga
uporablja Vlada 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 določila, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Jožica PUHAR, ministrica za delo,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica ministrice za delo,
- Marko ŠTROVS, pomočnik ministrice za delo.

Predlog za izdajo zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom
zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane sta obravnavala Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo kot matično
delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija.
Za obravnavo zakona so pristojni Družbenopolitični zbor,
Zbor občin in Zbor združenega dela.

POVZETEK
Predlog za izdajo zakona je pripravljen skladno
z določbo prvega odstavka 226. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
12/92) po kateri se z zakonom lahko določijo primeri,
kriteriji in pogoji, pod katerimi se določenim zavarovancem zmanjšani ali odpisani prispevki za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje štejejo za plačane. V predlogu za
izdajo zakona je predviden enak krog zavarovancev, ki
se jim v pokojninsko dobo pod določenimi pogoji štejejo
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tudi obdobja, za katera niso bili vplačani prispevki oziroma so bili prispevki zmanjšani in isti primeri elementarnih nesreč, kot so bili predvideni v sklepu Skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je bila do
uveljavitve navedenega zakona pristojna za urejanje
tega področja. Smoter predloga za izdajo zakona je omogočiti pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetom in
članom kmečkih gospodarstev, ki zaradi posledic elementarnih nesreč nimajo dohodkov, iz katerih bi lahko
plačali prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali
odpisani prispevki štejejo za plačane
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

III. POGLAVITNE ZAKONSKE REŠITVE

Po dosedanji ureditvi je kriterije in pogoje, pod katerimi so se
kmetom v primerih elementarnih nesreč odpisani ali zmanjšani prispevki, šteli za plačane, določala Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja s sklepom. V sklepu, sprejetem v letu 1983 (Ur. I. SRS. št. 41/83) je skupnost določila, da
se kmetom zmanjšajo ali odpišejo prispevki za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje v primerih toče, neurja, pozebe,
poplave, premikanja zemeljskih tal, pogina živine, rastlinskih
bolezni in škodljivcev. V letu 1988 je bil sklep dopolnjen, tako
da je bila med primere elementarnih nesreč uvrščena tudi
suša.

V predlogu za izdajo zakona se ne spreminja krog zavarovancev, ki so imeli že na podlagi dosedanjih splošnih aktov SPIZa možnost za odpis oziroma zmanjšanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prispevke bo možno zmanjšati oziroma odpisati kmetom in članom kmečkih gospodarstev, ki so obvezno zavarovani na podlagi 13. člena Zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

O zmanjšanju ali odpisu prispevkov je odločal pristojni organ
SPIZ-a na podlagi dokazil o dejanski škodi, ki jo je ocenila
pristojna občinska komisija.

Za elementarne nesreče se po predloženem zakonu štejejo:
toča, neurje, pozeba, poplava, premiki zemeljskih tal, suša,
požar, pogin živine, rastlinske bolezni in škodljivci. Upošteva
se le škoda, ki je kmet kot dober gospodar ne bi mogel
preprečiti. Škodo in obstoje elementarne nesreče ugotavlja in
ocenjuje pristojna občinska komisija. Za pristojne komisije se
po veljavni ureditvi štejejo stalne komisije pri izvršnih svetih
občin, ustanovljene na podlagi 12. člena družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za
odpravljanje posledic naravnih nesreč v SRS (Uradni list
SRS,št. 29/89). Kasneje pa bodo tovrstne komisije oblikovane
na podlagi posebnega zakona.

V praksi se je možnost zmanjšanja oziroma odpisovanja prispevkov kmetom, ki so bili prizadeti zaradi elementarnih
nesreč, izkazala kot učinkovita oblika družbene pomoči kmetijstvu. V letu 1991 je Skupnost pokojninskega in invalidskega
zavarovanja zmanjšala oziroma odpisala prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.447 kmetom v skupnem
znesku 6.6 mio tolarjev.
V novem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Ur. I. RS, št. 12/92) je določeno, da je posamezni skupini
zavarovancev možno zmanjšati obveznosti oziroma določiti
ugodnejše pogoje za priznanje pziroma odmero pravic le
z zakonom. V prvem odstavku 226. člena tega zakona je
določeno, da se z zakonom lahko določijo primeri, kriteriji in
pogoji, pod katerimi se določenim zavrovancem zmanjšani ali
odpisani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
štejejo za plačane. To pomeni, da se jim obdobje, za katero
navedeni prispevki niso bili plačani, šteje v pokojninsko dobo,
medtem ko se drugim zavarovancem, ki so sami zavezanci za
plačevanje prispevkov, skladno z določbo drugega odstavka
202. člena zakona pri ugotavljanju pravic upošteva le doba, za
katero so bili prispevki dejansko plačani.
Glede na navedene zakonske določbe od 1. aprila 1992 dalje
ni več možno uporabljati sklepov SPIZ-a o zmanjševanju
oziroma odpisovanju prispevkov kmetov, zato predlagamo
izdajo predloženega zakona, s katerim bo odpravljena nastala
pravna praznina.
II. TEMELJNA NAČELA IN CILJI PREDLAGANEGA ZAKONA
Rešitve v predlaganem zakonu temeljijo na načelu solidarnosti, po katerem se iz prispevkov drugih zavarovancev zagotovijo možnosti za obvezno zavarovanje kmetov tudi v obdobjih,
ko zaradi posledic elementarnih nesreč ne ustvarjajo
dohodka, iz katerega bi lahko plačali prispevke.

Na podlagi predloženega zakona se bodo obdobja samostojnega opravljanja kmetijske dejavnosti, za katera bodo prispevki odpisani ali zmanjšani, kmetom ali članom kmečkih
gospodarstev v celoti upoštevala v zavarovalno dobo.

Prispevek se v celoti odpiše kmetom oziroma članom kmečkih gospodarstev, na katerih je ocenjena škoda zaradi elementarne nesreče povzročila izgubo donosa v višini od 80 do
100% katastrskega dohodka. Če je ocenjena škoda znašala od
30 do 80% katastrskega dohodka, se obračunan prispevek
zmanjša za enak odstotek kot je odstotek zmanjšanja donosa
v primerjavi s katastrskim dohodkom.
Kmetu oziroma članu kmečkega gospodarstva se odpiše oziroma zmanjša letni prispevek, ki mu je bil obračunan od
osnove, od katere je bil zavarovan v mesecu, v katerem je
prišlo do elementarne nesreče, vendar največ od zneska najnižje pokojninske osnove.
Za odločanje o odpisu oziroma zmanjšanju prispevka po
predloženem zakonu je pristojen Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
IV. FINANČNE POSLEDICE
S sprejemom predloženega zakona se ne bodo povečale
obveznosti republiškega proračuna. Glede na dejstvo, da
bodo v predloženem zakonu zajeti le kmetje in člani kmečkih
gospodarstev iz 13. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne pa tudi kmetje, ki bodo vključeni v prostovoljno zavarovanje, se tudi obveznosti drugih zavarovancev in zavoda ne bodo povečale v primerjavi z obveznostmi po
dosedanji ureditvi.

TEZE za zakon o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki
štejejo za plačane
1. teza

2. teza

Ta zakon določa merila in pogoje, pod katerimi se kmetom in
članom njihovih gospodarstev, ki so obvezno zavarovani na
podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: zavarovanci) lahko zmanjšajo ali
odpišejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Prispevki se zavarovancem lahko zmanjšajo ali odpišejo le
v primerih elementarnih nesreč, če je škodo ocenila občinska
komisija, pristojna na podlagi posebnih predpisov.

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zmanjšani ali odpisani po tem zakonu, se štejejo za plačane.
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3. teza
Za elementarne nesreče po tem zakonu se štejejo:
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-

toča,
neurje,
pozeba,
poplava,
suša,
premikanje zemeljskih tal,
požar,
pogin živine,
rastlinske bolezni in škodljivci.
4. teza

Zaradi elementarnih nesreč se prizadeti zavarovanci razvrstijo
v dve kategoriji glede na odstotek prizadetosti:
-VI. kategorijo prizadetosti se razvrstijo tisti, katerim je
ocenjena škoda povzročila izgubo donosa od 80 do 100%
katastrskega dohodka;
- V II. kategorijo se razvrstijo tisti, katerim je ocenjena škoda
povzročila izgubo donosa od 30 do 80% katastrskega dohodka.

zavarovanca iz kmetijske dejavnosti ne presega zneska, ki ga
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: zavod) določi kot cenzus za pridobitev
pravice do varstvenega dodatka, s tem, da se katastrski dohodek pomnoži s polovičnim predpisanim faktorjem in če zavarovanec pogina ni mogel preprečiti.
Mnenje o vzroku pogina in o podvzetih varnostnih ukrepih
poda veterinarska služba, ki je živino zdravila oziroma pregledala.
Za pogin živine v smislu tega zakona se ne šteje prisilni zakol.
Za pogin živine, plemenske govedi ali delovnih živali in plemenskih svinj se odmerjeni prispevek zmanjša največ do 30%.
Za pogin pitane živali ali drobnice se zavarovancu zmanjša
plačilo prispevka največ do 30%, če pogine cela čreda in če je
prireja glavni vir dohodka.
Na območjih z zmanjšanimi možnostmi za kmetijsko proizvodnjo se odstotkom iz tega člena doda še 10%.

5. teza

8. teza

Zavarovancu I. kategorije prizadetosti se prispevek v celoti
odpiše, zavarovancu II. kategorije prizadetosti pa se prispevek
zmanjša za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube
katastrskega dohodka.

Škoda zaradi rastlinskih bolezni in škodljivcev se za zmanjšanje ali odpis prispevka upošteva le, če je zavarovanec ni
mogel preprečiti.

Zavarovancu iz prejšnjega odstavka se odpiše oziroma
zmanjša letni prispevek od osnove, od katere je bil zavarovan
v mesecu, v katerem je prišlo do elementarne nesreče, vendar
največ od zneska najnižje pokojninske osnove.
6. teza

Škoda iz prejšnjega odstavka oceni pristojna občinska komisija in jo izrazi v odstotku glede na celotni katastrski dohodek.
Prispevek zaradi škode po tem členu se zniža oziroma odpiše
enako kot za elementarne nesreče po 4. in 5. členu tega
zakona.
*
9. teza

Zaradi premikanja zemeljskih tal ali požara na gospodarskih
in stanovanjskih poslopjih se zavarovancu zmanjša plačilo
prispevka za leto, v katerem je škoda nastala, če so po oceni
pristojne komisije gospodarska oziroma stanovanjska
poslopja neuporabna.

Zmanjšanje ali odpis prispevka zaradi elementarne nesreče,
ki zahteva širšo družbeno akcijo, opravi pristojna izpostava
republiške uprave za javne prihodke na podlagi sklepa upravnega odbora zavoda.

Če je škoda nastala na gospodarskih in stanovanjskih poslopjih, se prispevek lahko zmanjša do 100%.

10. teza

Če je škoda nastala samo na gospodarskem ali samo na
stanovanjskem poslopju, se prispevek lahko zmanjša do 50%.
,

V primerih elementarnih nesreč, ki prizadenejo ožje območje
ali posameznega kmeta, o zmanjšanju ali odpisu prispevka
odloča upravni odbor zavoda.

7. teza

11.teza

Pogin živine se za zmanjšanje ali odpis prispevka upošteva le,
če skupni znesek katastrskega dohodka in drugih dohodkov

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

JANEZ LAMPRET, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je
na nadaljevanju 27. seje tega zbora, 30. 10. 1991, postavil
nekaj vprašanj v zvezi z gradnjo jezu na reki Savinji v Celju.

dokazana. Vse odpadne vode mesta Celja od rajonskih zbiralnikov RZ1, RZ2, RZ3, RS 4, RS5 in Rimski kanal (cca 60% vseh
odplak mesta Celja) so vezane in se odvajajo po kanalu GZ
1 - kanalizacija v popolnosti funkcionira. Oba jezova sta
v popolnosti stabilizirala dno Savinje in s tem tudi temelje
kanalizacije, ki je položena v Savinjo, in na desnem bregu tudi
peto kamnitega obrežnega zavarovanja. Sprehajalna ploščad
nad kanalom pa je v vseh letnih časih namenjena tisočim
Celjanom za sprehode, sončenje ipd.

Na vprašanja, ki jih je poslanec Janez Lampret postavil na
nadaljevanju 27. seje družbenopolitičnega zbora Skupščine
Republike Slovenije 30. 10. 1991. odgovarjamo naslednje:

Vreča, montirana na dnu jezu, je omogočila poletno kopanje
na Savinji in čolnarjenje, z dograditvijo vreče tudi na spodnjem jezu, in vsesplošno izrabo vodne površine v dolžini na
1600 m in širini 55 m.

1. Zakaj se je začel graditi mehki jez?

Poleg lokacijskega in gradbenega dovoljenja so bili za obravnavano naložbo pridobljeni in izdani še naslednji dokumenti:

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
Zakaj se na Savinji gradi drugi mehki jez?

Gradnja dveh mehkih jezov na Savinji v Celju je sestavni del
investicijskega objekta Glavni kanalizacijski zbiralnik GZ
- 1 v Celju. Pri izbiri trase glavnega zbiralnika sta bili primerjani dve varianti:
- vkopavanje kanala po levem urejenem pribrežju Savinje
v globini 5-7 m,
- polaganie kanala v dno Savinje (delno ali popolnoma vkopan) pod vznožje leve brežine.
Na podlagi ekonomskih irt drugih primerjav se je investitor
- Občinska komunalna skupnost občine Celje - odločil za
traso glavnega zbiralnika po dnu Savinje pod levo utrjeno
brežino regulirane reke v kombinaciji s stabilizacijo nivelete
reke Savinie (ta se je po opravljeni regulaciji poglobila za
približno pol metra) s pragovi in zajezitvijo nizkih vod ter
ureditvijo levega obrežja Savinje za rekreacijske namene.
Etapnost gradnje je bila po investicijskem programu, ki je bil
izdelan oktobra 1979 in ki ga je investitor v celoti sprejel,
naslednja:
1. etapa: GZ 1 od izliva Ložnice do zgornjega jezu (izvedeno)
2. etapa: zgornji jez (izvedeno)
3. etapa: GZ 1 med jezovoma (izvedeno)
4. etapa: spodnji jez (delno izvedeno)
5. etapa: GZ 1 od spodnjega jezu do spoja z GZ 2 (izvedeno
40%).
Za vse navedene etape sta bili pridobljeni lokacijsko in gradbeno dovoljenje. Vsi zgrajeni objekti so v polni funkciji in
opravljajo svoj namen, tudi fiksni del mehkega jezu, ki preprečuje nadaljnje poglabljanje dna reke.
2. ... koliko dni je bil prvo zgrajeni mehki jez v funkciji...
Zgornji in spodnji jez sta z graditvijo v polni funkciji, to je
stabilizira dno reke Savinje. Vreča na zgornjem jezu, ki omogoča dodatno zajezitev in rekreacijo in druge ekološke in
ostotske vidike, ni od montaže do danes v celoti opravljala
svojega namena. Vreča je ob drstenju rib spuščena zaradi
lažjega prehoda rib, kar pa z dograditvijo montaže vreče na
spodnjem jezu ne bo več potrebno (spodnji jez ima ribjo
stezo, zajezitev spodnjega jezu sega čez zgornjega). Vrečo je
bilo pred leti potrebno zamenjati, ker je zaradi nizke fiksne
stopnje in neprimerne pritrditve (projektant Hidroprojekt
Brno ĆSSR) prišlo do podtlaka in s tem do nihanja vreče ter
ob visokih vodah do odlaganja proda pod vrečo. Te pomanjkljivosti so na spodnjem jezu odpravljene.

- SO Celje, oddelek za gradbene in komunalne zadeve: 35014/74-2/BT, 5. 11. 1974 - Pozitivno stališče komisije za prostorsko planiranje pri SO Celje do predlaganih rešitev GZ 1 ob
peti Savinje, zajezitev vode, rekreacija,
- Zveza vodnih skupnosti Slovenije 0602-905/2-76/62 SM, 10.
3. 1977 - strokovno poročilo pred izdajo vodnogospodarskih
smernic,
- RSU 350/r 47-dr. S/G 17. 5. 1977 zapisnik o lokacijski
razpravi,
- investicijski program oktober 1979,
- zazidalni načrt starega mestnega jedra Celja - projekt 9/
83, Razvojni center Celje,
- Odlok o sprejetju zazidalnega načrta mestnega jedra
v Celju (Ur. I. SRS, št. 42/86).
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za varstvo okolja in Republiška direkcija za
varstvo okolja in urejanje voda.
Zakaj tuji avtomobili za funkcionarje in uslužbence ministrstev?
BOŽO KOĆEVAR, poslanec v Družbenopolitičnem Zboru
združenega dela, je 8. aprila 1992, vprašal zakaj se vozijo
državni funkcionarji in uslužbenci v tujih avtomobilih in
zakaj še vedno nabavljajo tuja vozila (npr. policija, ki je letos
nabavljala Tasove golfe)? V svetu se državni funkcionarji in
uslužbenci vozijo v nacionalnih vozilih. Zakaj to ne velja tudi
v Sloveniji?
Vlada Republike Slovenije je na svoji 155 seji dne, 6. marca
1992 sprejela Sklep o uporabi in nabavi avtomobilov Vlade
Republike Slovenije.
3. člen navedenega sklepa določa, da se za potrebe Republike
Slovenije nabavljajo avtomobili, ki so glede na namen prevozov, varčnost, racionalnost in ceno najprimernejši.
Ugotavljamo, da so zlasti vozila najvišjega razreda po kakovosti in racionalnosti približno enaka, zato je pri izbiri odločilni
dejavnik cena vozila. Ravno zato se pri tem razredu vozil
v zadnjem času odločamo za vozila alfa romeo 164, ki so
v primerjavi z vozili Citroen XM in renault 25 cenejša.
Pri manjših vozilih predstavljajo večino vozil vozila citroen in
renault.

3.... odgovornost za drugo naložbo, ki splošno ne opravlja
svojega namena?

Poudarjamo, da je prehod na določene tipe vozil dolgotrajnejši in traja nekaj let.

Investicija glavnega zbiralnika GZ 1 v Celju je bila do dobra
preučena in v investicijskem programu njena ekonomičnost

Na konkretno vprašanje o nabavi vozil za Ministrstvo za notranje zadeve odgovarjamo naslednje:
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Vsa tehnična oprema In tehnični pripomočki, ki jih pri svojem
delu uporabljajo delavci OZN, so sistemizirani in tipizirani
v Pravilniku o tehnični opremi in materialnem poslovanju
s tehnično opremo. Pravilnik je izdal minister za notranje
zadeve. Ta pravilnik med drugim določa tudi sistemizacijo
prevoznih sredstev. Nabavljajo se vozila, ki so glede na namen
prevoza, varčnost, racionalnost in ceno najprimernejša.
V OZN, zlasti v operativnih enotah, so se večinoma uporabljala vozila iz proizvodnega programa ZASTAVA. Zaradi varnosti, racionlanosti in dobe uporabe je Ministrstvo za notranje
zadeve sprejelo odločitev, da se nabavljajo vozila iz proizvodnih programov TAS, CIMOS in REVOZ. Konec leta 1991 je
Ministrstvo za notranje zadeve sklenilo pogodbo o nakupu
večjega števila vozil golf po zajamčeni fiksni ceni iz meseca
decembra s popustom v višini 16 % in rokom plačila v začetku
leta 1992.
Vsa intervencijska vozila, kombibuse, tovorne furgone (C 25,
C 15) nabavljajo izključno iz proizvodnega programa CIMOS
Koper.
Prav tako želimo pojasniti, da bodo v letu 1992 v okviru še
razpoložljivih finančnih sredstev na postavki vozila nabavljali
osebna vozila le preko firme Revoz Novo mesto.
Vsak prehod na novi tip vozila zahteva dodatne stroške v smislu vzdrževanja, usposabljanja voznikov in ugotovitve primernosti uporabe.
Ministrstvo za notranje zadeve uporablja za opravljanje nalog
varovanja oseb tudi nekaj vozil višjega razreda. Pri nakupu
teh vozil se strogo upoštevajo namen uporabe, varčnost,
racionalnost in cena.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravil Sekretariat Vlade Republike Slovenije.
Vprašanja o programu in načinu dela SLS
Dr. LEV KREFT, poslanec družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije, je na nadaljevanju 35. seje zbora,
dne 27. marca 1992, postavit naslednje vprašanje:
»Glede na to, da je Vlada že večkrat dokazala, da budno
spremlja medije, ne dvomim, da je v današnjem Delu opazila v rubriki Na kratko, pod najavo obiska nobelovca dr.
Modiglianija v Ljubljani, poročilo iz Celja z naslovom Jelinčič za entično čisto Slovenijo. Iz besedila je razvidno, da se
Slovenska nacionalna stranka zavzema za etnično čisto
Slovenijo, da bo po osvojitvi oblasti pokazala vrata južnjakom in da ima za te namene vojsko 500 dobro izurjenih in
oboroženih mož.
Sprašujem vlado:
1. Ali je obstoj politične organizacije s takim programom
v skladu z ustavo in zakoni v Republiki Sloveniji in z njenimi
mednarodnimi obveznostmi?
2. Ali je oblikovanje strankarske vojske v skladu vladno
politiko?
3. Ali namerava vlada kaj storiti na osnovi informacij, ki jih
ima o programu in načinu delovanja slovenske nacionalne
stranke?
Prvak stranke g. Zmago Jelinčič je menda izjavil, da njegova
vojska .zbuja strah* pri slovenski oblasti, ki je še vedno
polna nekdanjih udbovcev in kosovcev.
Upam, da ni strah tolikšen, da ne bi mogel računati s takojšnjim in ustreznim odgovorom na moje vprašanje, in predlagam, da vlada tokrat sledi Delu ter tudi sama uvrsti omenjeno problematiko v resor, ki se imenuje ,Na kratko'.
V skladu s postavljenim vprašanjem je Vlada Republike
Slovenije naročila Ministrstvu za pravosodje in upravo, naj
v sodelovanju z občinskim upravnim organom, pristojnim za
občo upravo občine Ljubljana Center, pri katerem je SNS
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registrirana, prouči vprašanje poslanca g. Krefta. Ob tem
ugotavljamo naslednje:
K1
Slovenska nacionalna stranka je bila v skladu z določbami
zakona o političnem združevanju (Ur. I. SRS, št. 42/89 in Ur. I.
RS, št. 35/90) ustanovljena 17. 3. 1991. Stranka je vpisana
v register političnih organizacij pri občinskem upravnem
organu, pristojnem za občo upravo občine Ljubljana Center,
zato je morala ob registraciji predložiti akte, ki so bili sprejeti
na ustanovnem zboru stranke, in sicer statut, program ter
pristopne - ustanovne izjave, ki jih je podpisalo dvajset polnoletnih občanov s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Ob registraciji je moral občinski upravni organ presoditi, ali
program kot tudi statut stranke vsebujeta sestavine, ki bi
pomenile kršitve določb 195. in prvega odstavka 197. člena,
takrat veljavne ustave oz. sestavine, ki bi bile v nasprotju s 4.
členom navedenega zakona o političnem združevanju. Ta
člen namreč določa, da je prepovedano združevanje občanov
v politične organizacije oz. njihovo delovanje z namenom:
- nasilnega rušenja z ustavo določene ureditve,
- ogrožanja neodvisnosti države,
- kršenja z ustavo zajamčenih svoboščin in pravic človeka in
občana,
- ogrožanja miru in enakopravnosti mednarodnega sodelovanja, razpihovanja nacionalnega, rasnega ali verskega sovraštva ali nestrpnosti ter propagiranja nasilja ali vojne,
- spodbujanja h kaznivim dejanjem.
K2
Oblikovanje strankarske vojske vsekakor ni v skladu s pravnim redom Republike Slovenije, še manj pa z vladno politiko.
Izvajanje obrambe nedotakljivosti in celovitosti državnega
ozemlja ureja zakon; pravni red Republike Slovenije tudi ne
omogoča ustanovitev strankarske vojske. Zakon o obrambi in
zaščiti (Ur. I. RS, št. 15/91) določa, da se za primer ogrožanja
svobode, neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti
Republike Slovenije organizira, deluje in pripravlja obrambni
sistem RS. Obrambni sistem obsega ukrepe in aktivnosti, ki
naj preprečijo in odvrnejo morebiten napad oz. zagotovijo
pravočasno in organizirano upiranje napadu na državo. Oboroženi del obrambnega sistema tvorijo obrambne sile, ki obegajo teritorialno obrambo, narodno zaščito in enote za zveze.
Poleg navednih obrambnih sil bi bilo kakršnokoli organiziranje oboroženih formacij protizakonito. Enote, zavodi in štabi
teritorialne obrambe RS ne sodelujejo pri realizaciji programa
nobene politične stranke, kar je razvidno že iz določbe petega
odstavka 61. člena zakona o obrambi in zaščiti, ki prepoveduje članstvo v političih organizacijah vsem pripadnikom stalnega sestava teritorialne obrambe. Podobna je določba 42.
člena ustave Republike Slovenije. Obrambne sile Republike
Slovenije se usposabljajo le za izvajanje v zakonu določenih
nalog.
K3
O programu, ki je bil predložen ob registraciji SNS in po
dostopnih informacijah v tem času ni bil spremenjen, je
podan odgovor v točki 1 tega odgovora.
Vlada kot organ, ki v skladu z načelom delitve oblasti na
zakonodajno, izvršilno in sodno, opravlja izvršilno oblast,
nima neposrednega pooblastila za ukrepanje v omenjeni zadevi.
Pravico do ustanavljanja političnih organizacij uresničujejo
državljani na podlagi zakona. Upravni organi so pri svojem
delu kot tudi pri odločanju o posamičnih upravnih zadevah
v skladu z zakonom samostojni. Po zakonu o političnem
združevanju pa je treba politično organizacijo registrirati pri
upravnem organu, pristojnem za občo upravo, zoper odločitev tega organa pa so dopustna pravna sredstva (pritožba,
sodno varstvo).
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Vlada ugotavlja, da v skladu z drugim ostavkom 17. člena
zakona o političnem združevanju vsakdo predlaga pristojnemu upravnemu organu, ki vodi register političnih organizacij, izbris politične organizacije iz registra, če ta deluje
v nasprotju s 4. členom tega zakona.
Vlada šteje poslansko vprašanje kot predlog, da se ugotovi ali
delovanje SNS ni v sklad z registriranim programom in statutom stranke oziroma zakonom.
Zato je bilo vprašanje g. Krefta poslano upravnem organu
pristojnemu za občo upravo občine Ljubljana Center, ki je
v skladu s prvim odstavkom 17. člena navedenega zakona
pristojen, da odloča o nadaljnjem delovanju SNS in po potrebi
ukrepa v skladu s pooblastili, ki jih ima po zakonu. Pristojni
občinski upravni organ je bil zaprošen, da poroča o svojih
ugotovitvah, o čemer bo poslanec obveščen takoj, ko bomo
prejeli odgovor.
Kar zadeva del vprašanja, ki se nanaša na način delovanja
SNS, vlada ugotavlja, da ni moč zahtevati, da vlada določa
oziroma nadzira način delovanja politične organizacije oziroma njenih predstavnikov.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo ministrstvo za pravosodje in upravo v sodelovanju
z Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvom za zakonodajo.
Investirati v Slovenijo: da ali ne?
BORUT PAHOR, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na
seji tega zbora 13. maja 1992, predsednika vlade Lojzeta
Peterleta vprašal ali je res na blejskem gospodarskem
forumu tujim gospodarstvenikom odsvetoval investiranje
v Slovenijo zaradi spremembe izvršilne oblasti.
Predsednik vlade mu je odgovoril:
Nikomur na blejskem gospodarskem forumu nisem odsvetoval investiranja v Sloveniji, sem pa odkrito govoril o političnih
okoliščinah za investiranje. To lahko potrdita dr. Boris Pleskovič in g. Janko Deželak.
Gospodu poslancu Borutu Pahorju se zahvaljujem, da me ima
za demokrata in patriota. Zadeve nisem demantiral, ker sem
že utrujen od demantiranja podtaknjenih izjav.
Razprodaja narodnega bogastva je tudi prodaja
hlodovovine tujini
MARIA POZSONEC, poslanka v Družbenopolitičnem zboru,
je na seji tega zbora, 8. aprila letos, opozorila, da je bil
v Uradnem listu objavljen odlok vlade o prodaji lesa v obliki
hlodovine tudi tujini. Meni, da to ni pametno gospodarjenje,
saj je to razprodaja narodnega bogastva, zato meni, da bi
morali to preprečiti.
Na vprašanje Marie Pozsonec, poslanke družbenopolitičnega
zbora Skupščine Republike Slovenije, o prodaji lesa v obliki
hlodovine tujini, odgovarjamo naslednje:
Do uveljavitve novega odloka o razvrstitvi blaga v oblike
izvoza in uvoza (Ur. I. RS, št. 15/92 in 16/92) je bil izvoz lesa
v obliki hlodovine na režimu izvoznega kontingenta. Kljub tej
omejitveni obliki izvoznega režima se je hlodovina praktično
nemoteno izvažala, in sicer preko kooperacijskih poslov, pri
katerih izvoznik hlodovine ni potreboval izvoznega kontingenta. (Soglasje upravnega organa k pogodbi o dolgoročni
proizvodni kooperaciji namreč hkrati tudi pomeni pravico do
izvoza oziroma uvoza na tej podlagi in velja, dokler velja
kooperacijska pogodba. Ta soglasja je izdajal do 8. 10. 1992
Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino.) Ker je torej
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velik del izvoznikov lahko preko kooperacijskih poslov izvažal
hlodovino mimo izvoznih kontingentov, je Vlada Republike
Slovenije uvedla izvozno takso, ki velja za vse izvoznike oziroma za ves izvoz ne glede na obliko posla.
Odlok o določitvi blaga, za katero se pri izvozu plačuje
posebno taksa (Ur. I. RS, št. 5/92 z dne 31. 3. 1992), je
predvideval izvozno takso v višini 10%, ta taksa pa je bila pri
izvozu hlodovine kasneje povečana na 15% (Ur. I. RS, 11/92
z dne 6. 3. 1992).
Vlada Republike Slovenije meni, da je izvozna taksa učinkovitejši ukrep za omejevanje izvoza oz. preprečevanje .razprodaje narodnega gospodarstva', kot so to bili izvozni kontingenti, ki tudi niso skladni z mednarodnimi trgovinskimi pravili
(G ATT).
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve.
Kdaj tudi podzakonski akti potrebni za izvedbo
denacionalizacije?
IVAN PUČNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru je 17.
aprila letos, na Ministrstvu za industrijo, Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora ter Ministrstvo za finance
naslovil vprašanje zakaj še vedno niso sprejeta in objavljena navodila o merilih oziroma o metodologiji za ocenjevanje podržavljenega premoženja. Prav tako tudi niso še sprejeli zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, zakon
o odškodninskem skladu, zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki so potrebni za izvajanje zakona o denacionalizaciji?
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora mu je odgovorilo:
Poslanec družbenopolitičnega zbora Ivan Pučnik je 17. 4.
1992 na pobudo komisije za denacionalizacijo občine Slovenska Bistrica postavil vprašanje, zakaj še niso izdani podzakonski akti, ki jih predpisuje zakon o denacionalizaciji.
'
i
Na podlagi 85. člena zakona o denacionalizacij; je bilo skupaj
z Ministrstvom za industrijo, Ministrstvom za kmetijsko gozdarstvo in prehrano in Ministrstvom za varstvo okolja in urejanje prostora, ob sodelovanju ministrstev za pravosodje in
upravo ter zakonodajo izdelano Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oz. premoženja.
Ministri, pristojni za izdajo navodila so navedeno navodilo 11.
5. 1992 že podpisali in bo objavljeno v prihodnji številki
Uradnega lista Skupščine Republike Slovenije.

Kako zaščititi slovensko premično kulturno dediščino?
RUDI ŠELIGO, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na
seji tega zbora, 22. 4. 1992, postavil Vladi Republike Slovenije naslednje vprašanje: »Kaj misli Vlada storiti za zaščito
slovenske premične kulturne dediščine? Kaj in kdaj?
Dejstvo je, da se prav zadnje tedne stopnjuje odnašanje
skrinj in drugih predmetov etnološke vrednosti iz države.
Dejstvo je tudi, da so doslej vsa vprašanja in zahteve
Odbora za kulturo po novem zakonu o varstvu kulturne
dediščine naletela na gluha ušesa. Neprecenljiva škoda
narašča in je že sedaj ogromna. Konec tedna pri nas zaseda
Pododbor za varstvo arhitekturne in umetnostne dediščine
parlamentarne skupščine Sveta Evrope. Gotovo bodo sprožena tudi ta vprašanja. Težko bomo opravičili to našo zanikrnost in lahkomiselnost na tem področju.«
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Vlada mu odgovarja:
Izvoz premične kulturne dediščine ureja Zakon o varstvu
narodne in kulturne dediščine (Ur. I. SRS, št. 1/81) v svojem
12. členu, tako da občan ali pravna oseba lahko izvozi del
naravne in kulturne dediščine le z dovoljenjem občinskega
upravnega organa, pristojnega za kulturo. Ta organ odloči
o zadevi na podlagi mnenja strokovne organizacije. Brez
pozitivnega mnenja pristojnega muzeja občinski organi ne
izdajajo dovoljenj za i^yoz. Tudi prihodnja zakonska ureditev
ne bo bistveno drugačna, razen kar zadeva pristojnosti in
organiziranosti prihodnjih občin, ki ta hip še ni znana. Možno
je, da bo tudi za izvoz kulturne dediščine izdajanje dovoljenj
centralizirano, vendar le na podlagi strokovnega mnenja tako
kot doslej.
Res je, da je v zadnjem času tako kot povsod po Evropi
živahno zanimanje za nakup in prodajo različnih starin, med
njimi tudi slovenskih etnoloških predmetov. Posamezniki in
Podjetja nakupujejo tudi s pomočjo oglasov v publikacijah
različne predmete, ki sodijo v našo kulturno dediščino. Tudi
Ponudba je bogata, saj ljudje zaradi stiske prodajajo vse,
česar nujno ne potrebujejo. Ta trgovina ni v nasprotju z zakonom.

Bo Ministrstvo za obrambo dobilo sredstva od
prodanih stanovanj?
VIKTOR ŽAKELJ, poslanec v Družbenopolitičnem zboru je
25. marca 1992, ministrstvu za obrambo naslovil vprašanje
o tem, kateri razlogi preprečujejo, da se omenjeno ministrstvo ne strinja, da bi sredstva od odprodaje teh stanovanj
pripadla nedavno ustanovljenemu stanovanjskemu skladu,
s katerim razpolaga Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje
prostora?
Na vprašanje Viktorja Žaklja, poslanca družbenopolitičnega
zbora Skupščine Republike Slovenije, o predlogu, naj bi se
sredstva od prodanih vojaških stanovanj stekla v stanovanjski
sklad, s katerim razpolaga Ministrstvo za varstvo okolja in
urejanje prostora, dajemo naslednje pojasnilo:

Po naši vednosti upravni organi niso izdajali dovoljenj za
izvoz skrinj in drugih etnoloških predmetov, ampak so jih
zavračali, ker muzeji niso dali pozitivnih mnenj.

V postopku sprejemanja zakona o proračunu Republike Slovenije je Ministrstvo za obrambo RS res vložilo amandma,
v katerem je predlagalo, naj bi se za določen del stanovanjskih hiš in stanovanj iz stanovanjskega sklada Jugoslovanske
armade omogočila privatizacija. Sredstva, pridobljena s prodajo teh stanovanj, naj bi se namenila za potrebe Ministrstva
za obrambo RS zaradi znanega zmanjšanja predlaganih
potrebnih proračunskih sredstev za vzpostavitev obrambnega
sistema RS.

Možnost ilegalnega izvoza brez dovoljenj na odprti meji
seveda vedno obstaja, vendar so naši carinski organi do zdaj
bili vseskozi še posebej pozorni na izvoz predmetov, ki sodijo
v kulturno dediščino., Letos so obmejni organi preprečili izvoz
dveh skrinj, ki jih je'hotel zasebnik izvoziti brez dovoljenja.
Verodostojnih poročil o domnevnem množičnem odnašanju
etnoloških predmetov čez mejo ni, zato lahko trdimo, da so
govorice o tem rahlo pretirane.

Omenjeni amandma ni bil sprejet, temveč je iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna RS za leto 1992 (IV. nedavčni
prihodki 784), ki je sestavni del Zakona o proračunu RS za
leto 1992 (Ur. I. RS, št. 16/92), razvidno, da so sredstva od
prodaje vojaških stanovanj predvidena kot prihodek proračuna in ne Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Tudi
v privatizaciji dela stanovanj in stanovanjskih hiš stanovanjskega sklada JA bo Ministrstvo za obrambo predlagalo, da se
bodo sredstva stekala v proračun Republike Slovenije.

Ukrepanje Ministrstva za kulturo je vseskozi bilo še s posebno
pozornostjo usmerjeno v varovanje slovenske premične
dediščine, predvsem preko mreže slovenskih muzejev. Ti so
po zakonu odgovorne strokovne organizacije ne samo za
hrambo svojega gradiva, ampak tudi evidentirajo, dokumentirajo in opravljajo druge naloge varstva na območju, za katero
so bili ustanovljeni. Ne trdimo, da ne bi bilo mogoče izboljšati
učinkovitosti 396 zaposlenih v slovenskih muzejih, lahko pa
zagotovimo, da so vse strokovne naloge, od evidentiranja do
vodenja registra, že zajete v sedanjem zakonu in za njihovo
korektno opravljanje resnično ni nujno potreben nov zakon.

Upoštevati je treba, da bo dolgoročno določeno število stanovanj iz stanovanjskega sklada JA namensko uporabljenih za
službena stanovanja za obrambne in varnostne potrebe Republike Slovenije, za njihovo vzdrževanje in prenovo pa ne bodo
zadoščala sredstva, zbrana od najemnin, ki se prav tako
zbirajo na posebnem računu proračuna RS. Republika Slovenija bo morala dolgoročno zagotoviti tudi gradnjo novih službenih stanovanj za potrebe Teritorialne obrambe Republike
Slovenije, ker sicer ne bo mogoče ustrezno reševati kadrovskih potreb Teritorialne obrambe na celotnem območju Republike Slovenije.

Republiški zavod za varstvo naravne in kulutne dediščine kot
del Ministrstva za kulturo nadaljuje tudi letos svoje sodelovanje s carinsko službo s strokovnimi nasveti, navodili, seminarji in osebnimi stiki. Odkup etnoloških predmetov za muzejske zbirke je vseskozi prednostna naloga ministrstva in so
muzeji lansko leto in letos dobili praktično vsa sredstva, ki so
jih prosili za tovrstni odkup.

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za obrambo.

To seveda ne pomeni, da ne bi bilo možno in smiselno
opozoriti ljudi s posebnim plakatom, ki bi nevtraliziral
podobne akcije nakupovalcev in ljudi na podeželju opozoril
na pravo vrednost predmetov, ki jim trohnijo po podstrešjih,
kleteh in skednjih. Sicer pa vsi vemo, da bi bila tudi naša
kulturna dediščina veliko revnejša brez uvoza iz drugih delov
sveta in da bi mnogo svetovno znanih umetnin propadlo in
bilo uničenih, če jih ne bi prenesli v tuje kraje; umetnine se
pač vedno selijo tja, kjer jih cenijo, imajo zanje interes in tudi
materialne možnosti za ohranitev. To je druga plat problema,
ki smo jo tudi morali omeniti v želji, da bi bil naš odgovor čim
objektivnejši.

ZBOR OBČIN
O poslovanju z drugimi »jugoslovanskimi republikami« po uvedbi slovenske valute

V upanju, da smo odgovorili na vaše vprašanje, ki ga razumemo kot izraz resnične prizadetosti in skrbi za vašo skupno
kulturno dediščino, vas najlepše pozdravljamo.

JOŽE BERLEC, poslanec v Zboru občin, je vladi postavil
naslednje delegatsko vprašanje: »Prehod na slovenski
denar v oktobru je bil nenaden in vsekakor je bila vlada nanj
manj pripravljena. Zaradi zelo težkih političnih in gospodarskih razmer v vseh republikah bivše Jugoslavije mi je
razumljivo, da je sporazumevanje z njimi zelo težko in dolgotrajno. Predvidevam, da je to razlog, da je vladi uspelo
podpisati v preteklem mesecu le sporazum s Hrvatsko in še
ta ni povsem operativen. Posledice v gospodarstvu zaradi
vseh blokad so izredno težke.

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za kulturo.

Sprašujem, kaj ima vlada namen storiti, da bi bile posledice
kar najmanj boleče in da bi se poslovanje kar najbolj je
mogoče ponovno normaliziralo. Menim tudi, da bi morala
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vlada vsekakor doseči bolj ugodne sporazume z ostalimi
republikami, kot pa ga je dosegla s Hrvatsko.«
Na vprašanje o poslovanju z drugimi republikami v Jugoslaviji
zaradi prehoda na slovenski denar, ki ga je v zboru združenega dela postavil poslanec Jože Berlec, odgovarjamo naslednje:
Ne strinjamo se z njegovim očitkom, da je Vlada Republike
Slovenije pričakala osamosvojitev naše države manj pripravljena in da bi se morala v razgovorih s preostalimi republikami
dogovoriti za ugodnejše sporazume od podpisanih z Republiko Hrvaško.
Zaradi ohranitve in nadaljnjega poglabljanja gospodarskega
sodelovanja s preostalimi republikami prejšnje Jugoslavije so
bile opravljene vse predvidene aktivnosti, določene v terminskem planu za izvedbo Integralnega projekta Osamosvojitev
Slovenije v okviru Projekta 6 — Sodelovanje z ostalimi republikami. Naloge so bile realizirane v pripravljenih izhodiščih
za razgovore s preostalimi republikami. Navedene aktivnosti
so bile usklajene tudi s predlaganimi izhodišči za razgovore
o postopku in načinu uresničevanja odločitev Skupščine
Republike Slovenije z dne 25. 6. 1991, in sicer da Republika
Slovenija želi ne glede na naravo medsebojnih odnosov s preostalimi republikami prejšnje Jugoslavije ohraniti in nadaljevati gospodarske odnose na podlagi prostega pretoka blaga,
kapitala in storitev (območje proste trgovine), odpraviti vse
ovire za nemoteno opravljanje plačilnega prometa, vračilo
vsega zaplenjenega premoženja Republike Slovenije v drugih
republikah. Znotraj tako določenih institucionalnih okvirov
z republikami pa gospodarski subjekti samostojno navezujejo
poslovne odnose s partnerji v skladu s svojimi gospodarskimi
interesi po načelih tržnega načina gospodarjenja.
Kljub vojaškemu napadu na Republiko Slovenijo in še vedno
trajajočemu na Republiko Hrvaško smo v obdobju maj-november 1991 opravili vse predvidene naloge ter obravnavali in
rešili mnoga odprta vprašanja, pomembna za nadaljevanje
gospodarskega sodelovanja s preostalimi republikami.
Ob upoštevanju načela, da želimo ohraniti in nadaljevati
sodelovanje s preostalimi republikami, smo v razgovorih
predložili sporazum o gospodarskem sodelovanju, trgovinski
sporazum in plačilni sporazum. Z republikami Hrvaško,
Bosno in Hercegovino in Makedonijo smo se načelno že
dogovorili za sporazum o gospodarskem sodelovanju oz.
trgovinski sporazun\z Republiko Hrvaško pa je plačilni sporazum že podpisan. Zal pa se za navedene sporazume nismo
mogli dogovoriti z Republiko Srbijo in Črno goro, ki vztrajno
zavračata vse naše poskuse, naravnane v tej smeri.
Z namenom zagotavljanja nemotene preskrbe z blagom,
pomembnim za slovensko in hrvaško gospodarstvo, zlasti za
prehodno obdobje do vzpostavitve normalnih blagovnih
tokov, smo Republiki Hrvaški ponudili tudi sporazum
o menjavi blaga na podlagi blagovnih list. Predvidevamo, da
bo naveden sporazum podpisan do konca leta.
Na koncu bi radi poudarili, da je uspešnost razgovorov
odvisna tudi od pripravljenosti republik za sodelovanje, kar pa
je v tem trenutku pretežno odvisno od političnih razmer, ki
vladajo v preostalih republikah. Te žal vsaj v nekaterih republikah dajejo prednost političnim in ne gospodarskim vprašanjem.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za trgovino.
Kako namerava vlada uravnotežiti menjavo z Avstrijo?
Dr. PETER GLAVIČ, poslanec zbora občin Skupščine Republike Slovenije, v poslanskem vprašanju ugotavlja, da ima
Republika Slovenija v menjavi z Avstrijo neuravnoteženo
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menjavo oz. primanjkljaj, ki se bo v prihodnosti še povečeval, ter sprašuje, kaj je vlada že in kaj bo še ukrenila ob tako
neuravnoteženi menjavi z Avstrijo. Hkrati poslanesc sprašuje, kaj bo vlada ukrenila, da bi pospešila trgovino s srednjeevropskimi državami Madžarsko, Češko in Slovaško,
Poljsko; kaj bo ukrenila za trgovino z Južnimi državami
(Bolgarija, Grčija, Španija), da bi izboljšala oskrbo s povrtninami in zelenjavo, ki so pri nas dva- do trikrat dražje (in
kakovostno slabše) kot npr. v Avstriji.
Na navedena vprašanja odgovarjamo naslednje:
1. Odpiranje gospodarstva navzven in tržno obnašanje gospodarskih subjektov zahtevata svobodno trgovinsko menjavo, ki
se pri nas uresničuje s postopno liberalizacijo uvoza in izvoza,
tako npr. tudi najnovejši odlok vlade o razvrstitvi blaga
v oblike izvoza in uvoza (marec 1992) predvideva zaščitni
režim v obliki uvoznih kontingentov le še v kmetijstvu (dokler
ne bo vzpostavljen sistem zaščite s prelevmani po zgledu ES)
in tekstilni industriji. Namen svobodne trgovinske menjave ni
bil uravnoteženje menjave z vsako posamezno državo, ampak
doseganje čim boljših globalnih rezultatov, ki vsekakor vključujejo tudi zunanjetrgovinsko menjavo s posamezno državo.
Po statističnih podatkih je bilo iz Avstrije kot države porekla
uvoženo v Republiko Slovenijo v letu 1991 blago v vrednosti
365 mio. USD. Celotni uvoz iz Avstrije, ki znaša približno 581
mio USD, vključuje tudi uvoz blaga, ki ni avstrijskega porekla
in prihaja iz čez 100 drugih držav preko Avstrije v Slovenijo.
Eden od razlogov za tako velik uvoz nerezidenčnega blaga je
tudi veliko število ustanovljenih mešanih podjetij v Avstriji, ki
kreditirajo uvoz tega blaga v Slovenijo.
Primerjava uvoza iz Avstrije kot države porekla z izvozom
v Avstrijo pa kaže, da se pokritost uvoza z izvozom ni bistveno
spreminjala v obdobju 1987 do 1991.
2. V zvezi z ukrepi države, ki se nanašajo na pospeševanje
trgovanja s srednjeevropskimi in južnimi državami, je treba
poudariti, da država lahko vpliva na povečanje gospodarskega sodelovanja s posameznimi državami predvsem s sporazumi, ki jih sklene s temi državami, ter z ustrezno promocijo
v teh državah.
Uradni predlogi meddržavih sporazumov o gospodarskem
sodelovanju so bili že poslani Poljski, ČSFR, Madžarski, Bolgariji, Romuniji in Albaniji. Pogajanja so se že ^ačela s Poljsko
in Madžarsko, s ČSFR pa je že parafiran trgovinski sporazumZ Rusko federacijo je bil sporazum o gospodarskem sodelovanju podpisan že 15. maja 1991. Na njegovi podlagi je bil
podpisan tudi Protokol o dodatni blagovni menjavi med državama.
3. Boljšo oskrbo z zelenjavo lahko pričakujeno tudi po uveljavitvi sporazuma o gospodarskem sodelovanju z Makedonijo,
za kar je prvi pogoj ureditev prevoznih poti.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve.
Privatizacija cestnih podjetij?!
VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin je vprašal: Kaj
meni vlado izjavah, da so se začela privatizirati nekatera
cestna podjetja?
Vlada mu je odgovorila:
Izvršni svet LR Slovenije |e v letu 1961 z odločbami ustanovil
v LR Sloveniji sedem cestnih podjetij, in sicer:
1. Cestno podjetje Celje za območje okraja Celje,
2. Cestno podjetje Koper za območje okraja Koper
3. Cestno podjetje Kranj za območje okraja Kranj
4. Cestno podjetje Ljubljana za območje okraja Ljubljana,
5. Cestno podjetje Maribor za območje okrajev Maribor in
Murska Sobota
poročevalec

6. Cestno podjetje Nova Gorica za območje okraja Nova
Gorica
7. Cestno podjetje Novo mesto za območje okraja Novo
mesto.
Cestna podjetja so pričela poslovati s sredstvi takrat odpravljene Uprave za ceste LR Slovenije, vsa druga sredstva, dela in
poslovanja so ustanovila skozi ceno oz. dohodek po načelih,
ki veljajo za gospodarske organizacije. Poslovni predmet je
bil dejavnost posebnega družbenega pomena - vzdrževanje
in varstvo cest in drucja dela s področja enostavne reprodukcije cest. V letu 1975 je Republiška skupnost za ceste ustanovila še podjetje za vzdrževanje avtomobilskih cest v SR Sloveniji.
Po uskladitvi z določili Zakona o podjetjih (Ur. I. SFRJ, št. 77/
88, 40/89, 46/90, 61/90) so vsa cestna podjetja registrirana kot
družbena podjetja z izjemo Cestnega podjetja Nova Gorica, ki
je registrirano kot javno podjetje in torej posluje izključno
s sredstvi v družbeni lastnini.
Izjave o privatizaciji cestnih podjetij niso utemeljene na pravnih dejstvih.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za promet in zveze.

Kaj storiti s hiperprodukcijo visokokvalificiranih
kadrov?
°r. IVAN VIDOV, poslanec Zbora občin, je postavil Vladi
Slovenije v zvezi s hiperprodukcijo visokokvalificiranih
delavcev in razvojem gospodarskih panog naslednje vprašanje:
Se katero od ministerstev ukvarja s kadrovsko politiko? Ali
imamo pregled nad potrebami strokovno usposobljenih
delavcev (katere branže so deficitarne glede kadrov, ali
obstoja koordiniranje med ministrstvi, ki so pristojni za družbeno dejavnost - šolanje)?
V zvezi z navedenim vprašanjem dajemo naslednje pojasnilo:
Kadrovsko politiko, na katero se nanaša vprašanje, izvajajo
različni subjekti na različnih nivojih v skladu s svojimi cilji in
interesi. Pri tem svoboda izbire poklica oziroma izobraževanja
ostaja ustavna svoboščina vsakega posameznika. Kadrovska
politika je v domeni vlade v toliko, v kolikor se navezuje na
politiko izobraževanja ter politiko razreševanja ekonomskih
presežkov delovne sile in aktivno politiko zaposlovanja, ki
spremljata prestrukturiranje slovenskega gospodarstva
v načrtovanih smereh, za kar so vzpostavljene tudi potrebne
evidence.
Država sistemsko zagotavlja pogoje za razvoj trga blaga,
delovne sile in kapitala.
Okvir za določanje prednostnih nalog posameznih ministrstev
ob preoblikovanju gospodarskega sistema in izvajanju gospodarske politike je bil določen z »Gospodarsko politiko v letu
1991 in razvojno politiko Slovenije v začetku 90.-let in politiko
družbenih dejavnosti«, ki se je Skupščina Republike Slovenije
do nje opredelila na sejah svojih zborov v marcu 1991. leta.
Vlada je v razvojni politiki opredelila, da bo sanacijo gospodarstva prepustila (z izjemo bank in infrastrukture) gospodarstvu in trgu, torej ni vnaprej določila posameznih perspektivnih oziroma neperspektivnih panog dejavnosti. Svoje poseganje v prestrukturiranje je z vidika kadrovske politike omejila le
na mehanizme s katerimi povečuje učinkovitost kadrovskega
prestrukturiranja in v razvojnem smislu blaži negativne učinke
na socialno varnost zaposlenih. Na teh osnovah sta glavna
nasilca aktivnosti Ministrstvo za izobraževanje in šport ter
Ministrstvo za delo.
poročevalec

Z ukrepi pristojnih ministrstev vlada teži tudi kratkoročno
omogočiti čim hitrejši in manj boleči izhod iz sedanje krize ob
hkratni naravnanosti k uresničevanju razvojnih ciljev. Ukrepi
omogočajo optimalno prilagajanje že usposobljenih kadrov
na spremenjene pogoje v gospodarstvu.
Na področju vzgoje in izobraževanja so cilji in politika naravnani tako, da bo Slovenija presegla izobrazbeni primanjkljaj
na vseh nivojih izobraževanja. Za bodoče potrebe se ocenjuje,
da bo ta primanjkljaj še večji, ne glede na možen večji priliv
diplomantov iz srednjih in predvsem visokih šol, kjer je primanjkljaj največji v primerjavi z razvitim svetom.
Zaradi neizogibnega razkoraka med tehnološkim in izobraževalnim ciklom je nerealno pričakovati, da bi samo z izobraževanjem mladine dosegli želene cilje, zato se za potrebe, ki jih
narekuje prestrukturiranje gospodarstva, postopno izgrajuje
paralelen in enakovreden sistem izobraževanja odraslih. Skrb
za to pokriva tako Ministrstvo za šolstvo in šport z vidika
izobraževanja kot Ministrstvo za delo z vidika delovnega
usposabljanja. Neposredni izvajalci teh programov pa so izobraževalne organizacije, Andragoški center Republike Slovenije, Republiški zavod za zaposlovanje.
Tudi z Zakonom o Gospodarski zbornici Slovenije (Ur. I. RS,
št. 14/90) je v 3. členu, ki govori o delu zbornice določeno, da
zbornica usklajuje in zastopa interese slovenskega gospodarstva na področju programiranja, rednega strokovnega izobraževanja ustrezne kakovosti, v skladu z zahtevami sodobnega
tržno usmerjenega gospodarstva. Na osnovi tega določila tudi
Gospodarska zbornica Slovenije kot asociacija gospodarstva
sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov, ki mora|0
upoštevati potrebe gospodarstva, pri tem pa občasno sodeluje tudi Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo.
Podatki o stanju kažejo, da ni glavni problem v hiperprodukciji visokokvalificiranih delavcev, kot ugotavlja poslanec, temveč v velikem razkoraku med načrtovanimi potrebami gospodarskih in negospodarskih subjektov ter številom nezaposlenih, ki so prijavljeni na Republiškem zavodu za zaposlovanje.
Po podatkih za januar 1992 je 94.065 iskalcev zaposlitve
(Zavod Republike Slovenije za statistiko, 26. 3. 1992), načrtovanih potreb po delavcih in pripravnikih v letu 1992 (Posebna
anketa MK-LP/RAD-30) pa je 15.568, kar pokriva komaj 16,6%
ponudbe. V strukturi ponudbe so VKV in KV zastopani z 28%,
v strukturi povpraševanja pa z 31%.
Povpraševanje po strokovnih kadrih se giblje na nivoju 49%,
dočim je v strukturi ponudbe 27% tovrstno izobraženih
kadrov. Velik problem dejansko predstavljajo nekvalificirani
in polkvalificirani kadri, zlasti z vidika nadaljnjega upadanja
tovrstnih delovnih mest v industriji. Ti kadri so v strukturi
povpraševanja zastopani le še z 20%, v strukturi ponudbe pa
predstavljajo kar 46%.
V danem trenutku ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki se
izvajajo preko Republiškega zavoda za zaposlovanje:
- sofinanciranje pripravništva
- sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest
- programi vzpodbujanja samozaposlovanja (ti so zlasti
namenjeni kvalificiranim in strokovnim kadrom)
in
- javna dela
še največ prispevajo k optimalnemu izkoristku nezaposlene
delovne sile zlasti v pogojih, ko še ne učinkujejo instrumenti
ekonomske politike, ki naj bi dolgoročno pripomogli k ustvarjanju novih delovnih mest pa tudi delno preusmerili tok zaposlovanja v de/avnosti in mala ter srednja podjetja.

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra
vilo Ministrstvo za delo.
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
Se študije o gradnjah NE kljub moratoriju nadaljujejo?
IVAN DRETNIK, poslanec Zbora združenega dela, je na 44.
seji zbora, dne 13. maja 1992, postavil poslansko vprašanje
v zvezi s študijami za prepoved gradnje jedrskih elektrarn
do leta 2000.
K navedenemu vprašanju daje Ministrstvo za energetiko
naslednji odgovor:
Skupščina Republike Slovenije je leta 1987 sprejela Zakon
o odložitvi graditve jedrskih elektrarn do leta 2000 (objavljen
v Ur. listu Republike Slovenije, št. 45/87). Zakon v 1. členu

določa, da se do leta 2000 odlaga graditev jedrskih elektrarn
v Republiki Sloveniji, hkrati pa tudi prepoveduje vlaganje
sredstev Republike Slovenije za graditev jedrskih elektrarn
v drugih republikah bivše Jugoslavije. Odložitev se nanaša na
p-edhodna dela, izdelavo investicijskega programa, izdelavo ;
tehnične dokumentacije, pripravljalna dela za gradnjo in
gradnjo jedrskih objektov. Ta dela oziroma aktivnosti se v Sloveniji ne vršijo, saj je jedrski program z zakonom odložen
iziroma prepovedan, zato v ta namen tudi niso namenjena
nobena finančna sredstva.
Zakon pa ne prepoveduje raziskovalno delo na tem področju,
zlasti v zvezi z varnim obratovanjem jedrskih elektrarn, kakor
tudi ne spremljanja, proučevanja in razvoja novih tehnologij
ter izobraževanje in usposabljanje kadrov na teh področjih
V Republiki Sloveniji imamo.dva jedrska objekta, zato je
znanstveno raziskovalno delo zelo pomembno, da se vzdržuje
oziroma povečuje jedrska varnost in sledi svetovnim dosežkom na področju jedskih tehnologij, še posebej pomembno
pa je izobraževanje in usposabljanje kadrov.

POSLANSKE POBUDE

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi Franca
Jurija, poslanca v Družbenopolitičnem zboru,
o urejanju pereče problematike na področju ribištva.
Glede na to, da nedavno podpisani sporazum o ribištvu med
Vladama Republike Slovenije in Republike Hrvaške omogoča
v hrvaških vodah le ulov 3.000 ton plavih rib in iz dogovorov
izključuje zasebne profesionalne ribiče, ki so pretežno
odvisni od ulova belih rib v hrvaških teritorialnih vodah, ter na
podlagi zahtev in stališč združenja profesionalnih ribičev iz
Pirana dajem naslednje delegatske pobude:
1. Da se v delegaciji, ki bo nadaljevala pogajanja s hrvaško
vlado o urejanju odnosov na področju ribištva, vključi predstavnik združenja profesionalnih ribičev.
2. Da se nadaljujejo intenzivna pogajanja med vladama z upoštevanjem vseh možnih vzajemno koristnih koncesij, ki naj
omogočijo koncesijo za ulov določene količine belih rib
v hrvaških teritorialnih vodah.
3. Da Vlada nemudoma pripravi program za prestrukturiranje
zasebnega ribištva z ustanavljanjem posebnega sklada
panog, ki so vezane na kulturo in ekonomijo morja (tudi
z vključitvijo zasebnega ribištva v dejavnost ribiško-živilske
industrijske panoge).
4. Da Vlada pojasni, kaj bo s povračilom stroškov, ki se
nanašajo na investirana osnovna sredstva zasebnih ribičev.
Mnenje Vlade Republike Slovenije je:
1. V dosedanjih pogajanjih za prihodnjo ureditev odnosov
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v morskem
ribištvu je bil obravnavan enakopravni interes zasebnih ribičev in podjetja Delamaris. V slovenski delegaciji je na zadnjih
pogovorih sodeloval tudi predstavnik združenja profesionalnih ribičev g.Ivo Žigo.
2. Hrvaška stran je na zadnjih pogajanjih v Zagrebu 7. aprila
1992 ponudila svoj predlog sporazuma, po katerem V prihod38

nje dovoljuje slovenskim ribičem v njihovem teritorialnem
morju le ribolov plavih rib. Možnost nadaljnjega ribolova belih
rib, vključno z mehkužci, kategorično zavrača in utemeljuje
s strokovnimi argumenti razpoložljivega ribolovnega fonda.
Za ribolov plavih rib pa se terja ustrezna odškodnina v višini
20% vrednostni ulovljenih rib.
3. Ker je bilo ribiško gospodarstvo dimenzionirano na skupno
jugoslovansko rporje, kjer so slovenski ribiči dosegali 90%
skupnega uloga, se je s prekinitvijo dosedanje možnosti ribolova pojavil problem odvečnih zmogljivosti ribolovnih sredstev in precejšnjega števila ribičev, ki so ostali brez dela. Za
podjetje Delamaris, ki je s svojimi izdelki pretežni izvoznik, pa
jo podražitev surovin dodatni ekonomski problem.
S tem v zvezi bo Vlada Republike Slovenije na eni od prihodnjih sej obravnavala vse gospodarske posledice, ki izhajajo iz
novo nastalih razmer in možnosti prestrukturiranja ribičev. To
je zavezujejo tudi sklepi skupščinske komisije za zunanje
zadeve in pomorstvo ob obravi osnutka sporazuma o sodelovanju Republike Slovenije in Republike Hrvaške na področju
morskega ribištva.
4. V zvezi s povračilom stroškov za vložena osnovna sredstva
zaposlenih ribičev, ki ne morejo nadaljevati z ribolovom belih
rib v hrvaških teritorialnih vodah, je treba povedati, da se je
velik del gospodarstva, ki je bilo dimenzionirano na nekdanji
jugoslovanski trg, znašlo v podobnih razmerah. Del ribičev se
bo lahko preusmeril -na ulov plavih rib, del ribičev pa na
marikulturo, ki |e tudi sicer edina dolgoročna alternativa
glede na čedalje manjši ribolovni fond v Jadranskem morju
Takšno preusmeritev je mogoče podpreti tudi s sredstvi iz
republiškega programa za intervencije v kmetijstvu.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
ODGOVOR
Komisije za pomorstvo na pobudo Franca Jurija
v zvezi z urejanjem pereče problematike na
področju ribištva
Komisija Skupščine Republike Slovenije za pomorstvo je dne
13. 4. 1992 dobila v vednost poslansko pobudo poslanca g
Franca Jurija v zvezi z urejanjem pereče problematike na
področju ribištva.
poročevalec

Komisija Skupščine Republike Slovenije za pomorstvo je
vprašanje ribištva, točneje ribolova slovenskih ribičev v hrvaških teritorialnih vodah in s tem položaja slovenskih ribičev
po 1. 4. 1992, obravnavala tudi na 13. seji, ki je bila v ponedeljek 30. 3. 1992 v Ljubljani. Na seji so prisostvovali predstavniki zasebnih ribičev, Delamarisa in Vlade Republike Slovenije. Zasebni ribiči in predstavniki Delamarisa so članom
komisije prikazali možne posledice prepovedi ribolova tujcev
v hrvaških vodah po 1. 4. 1992 za slovenski ribolov. Predstavniki Vlade Republike Slovenije so poudarjali, da je in bo Vlada
Republike Slovenije storila vse kar je v njeni moči, za čim
ugodnejšo razrešitev nastalega problema na tem področju
gospodarstva. Člani Komisije za pomorstvo so po poglobljeni
razpravi sprejeli naslednje sklepe:

gozdarstvo in prehrano, Ministrstvu za zunanje zadeve, Ministrstvu za promet in zveze in Komisiji Skupščine Republike
Slovenije za mednarodne odnose.

»1- Komisija Skupščine Republike Slovenije za pomorstvo
naproša Vlado Republike Slovenije, da v okvirih možnosti še
bolj pospeši pogajanje z Republiko Hrvaško na področju
reševanja vprašanja ribolova slovenskih ribičev v vodah
Republike Hrvaške. V pogajanjih s suvereno Republiko
Hrvaško naj vlada Republike Slovenije poskuša doseči
ohranitev
obstoječega režima ribolova slovenskih ribičev
v
vodah Republike Hrvaške (to je režim pred 1. 4.1992) tudi
Po 1. 4. 1992, ko naj bi za slovenske ribiče začeli veljati
Predpisi Republike Hrvaške o ribolovu, vključno predpise
o prepovedi ribolova tujih ribičev v notranjih vodah in teritorialnih vodah Republike Hrvaške.

V Ministrstvu za obrambo podpiramo pobudo skupine poslancev Skupščine Republike Slovenije, da se v okviru Komisije za
mednarodne odnose ustanovi delovna parlamentarna skupina za spremljanje begunske problematike v Republiki Sloveniji ter pripravo stališč in predlogov za konkretne normativne in druge rešitve. Menimo, da lahko taka komisija prispeva zlasti k boljši obveščenosti poslancev Skupščine Republike Slovenije o tej problematiki ter k še učinkovitejšemu
razreševanju s tem povezanih problemov. Ob tem pa pripominjamo, da je Vlada Republike Slovenije že do sedaj v skladu
z mednarodnim humanitarnim pravom in usmeritvami Visokega komisariata Združenih narodov za begunce oblikovala
in uresničevala begunsko politiko, ki je temeljila na odprti
meji, neposredni odgovornosti države Republike Slovenije za
reševanje te problematike ter na načelih humanosti, nepristranosti in nevtralnosti.

2. Vlada Republike Slovenije naj v bodočem reševanju problema ribolova slovenskih ribičev v vodah Republike Hrvaške bolj upošteva:
a

) obstoj, interese in želje zasebnega ribištva in Delamarisa;
b) željo, da se ohrani obstoječa količina ulovljene bele ribe;
c) da se prikažejo realni statistični podatki — količine ulova
slovenskih ribičev v vodah sosednje suverene Republike
Hrvaške.
3. Komisija Skupščine Republike Slovenije za pomorstvo
bo nemudoma obvestila Vlado Republike Slovenije
z naslednjim sklepom:
Komisija Skupščine Republike Slovenije za pomorstvo
naproša Vlado Republike Slovenije, da pisno obvesti Vlado
Republike Hrvaške in pristojno Komisijo za pomorstvo
v Saboru Republike Hrvaške o perečem položaju slovenskih
ribičev, ki je nastopilo s pismom ministra Republike Hrvaške
za pomorstvo, g. Davorina Rudolfa, z dne 23. 3. 1992, ministru Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jožetu Ostercu, glede spremembe predpisov
o ribolovu v Republiki Hrvaški, vključujoč predpise Republike Hrvaške o prepovedi ribolova tujih ribičev v notranjih
vodah in teritorialnih vodah Republike Hrvaške.
Komisija Skupščine Republike Slovenije za pomorstvo
nadalje vljudno naproša Vlado Republike Slovenije, da
v tako poslanem pismu zaprosi pristojne v Republiki Hrvaški, da razmislijo o možnem odlogu veljavnosti zgoraj navedenih predpisov, ki bi začeli veljati 1. 4. 1992.
Komisija Skupščine Republike Slovenije za pomorstvo
nadalje prosi Vlado Republike Slovenije, da v pismu Vladi
Republike Hrvaške navede statistične podatke o slovenskem ribolovu v vodah Republike Hrvaške, s katerimi bi
utemeljila razloge takšne prošnje.

ODGOVORI
Ministrstva za obrambo, Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ter Komisije za
Mednarodne odnose na pobudo Franca Jurija,
poslanca v Družbenopolitičnem zboru, za ustanovitev delovne parlamentarne skupine za begunce

Republika Slovenija je, kot je znano, kontinuirano sprejemala
begunce. V času najtežjih razmer na Hrvaškem se je v Slovenijo zateklo prek 28.000 beguncev iz te republike, iz Bosne in
Hercegovine pa je do danes pribežalo že okoli 35.000 oseb,
pretežno otrok in žensk. Od teh je 14.816 oseb zaprosilo za
status begunca in ga tudi dobilo. Ostali za status begunca
niso zaprosili. V 32. zbirnih centrih Civilne zaščite RS se
trenutno nahaja 8406 beguncev, kjer je vsem zagotovljeno
prenočišče, prehrana, nujno zdravstveno varstvo, varstvo
porodnic in otrok ter druga pomoč.
Vse aktivnosti v zvezi z nastanitvijo in oskrbo beguncev na
republiški ravni usklajuje medresorska delovna skupina pri
Republiškem štabu za civilno zaščito, Republiška uprava za
zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, ta pa v tesnem
sodelovanju z drugimi republiškimi organi in Rdečim križem
Slovenije neposredno izvaja strokovno-operativno dejavnost
v zvezi z organiziranjem in delovanjem zbirnih centrov za
begunce. Rdeči križ Slovenije poleg opravljanja humanitarne
dejavnosti vodi tudi v centralno evidenco o beguncih v Republiki Sloveniji.
Zbirne centre za begunce neposredno vodijo vodstva, ki jih
oblikujejo občinske medresorske skupine, ki so ustanovljene
pri občinskih štabih za civilno zaščito ali pri občinskih izvršnih svetih. Ta vodstva pa sestavljajo predstavniki občinskega
štaba za civilno zaščito , centra za socialno delo, občinske
organizacije Rdečega križa in drugi.
Večina občin je pokazala veliko pripravljenost za sodelovanje
in pomoč pri organiziranju zbirnih centrov za begunce. V 23
občinah že delujejo zbirni centri.

4. Komisija Skupščine Republike Slovenije za pomorstvo
Predlaga,
da Vlada Republike Slovenije pred razpravo
0
gospodarskem položaju v Republiki Sloveniji v zborih
Skupščine Republike Slovenije predloži gradivo, ki govori
o panogi — ribištvo, v predhodno razpravo v Komisijo za
Pomorstvo.«

Vse stroške v zvezi z organiziranjem in delovanjem teh centrov krije Republika Slovenija iz sredstev republiškega proračuna. Stroški sedanjega števila beguncev v zbirnih centrih
znašajo okoli 4.000.000 SLT dnevno. Vlada Republike Slovenije je tudi sklenila, da se zagotovi ustrezna pomoč v obliki
paketov hrane tudi družinam, ki so sprejele v oskrbo begunce
iz Republike Hrvaške in Republike Bosne in Hercegovine.
V Sloveniji so za potrebe beguncev v glavnem že izčrpane vse
republiške rezerve materialnih sredstev za primer množičnih
naravnih in drugih nesreč.

Komisija za pomorstvo je sprejete sklepe poslala Vladi Republike Slovenije, dr. Andreju Ocvirku, ministrstvu za kmetijstvo,

Sosednje države in celotna mednarodna skupnost pa do
sedaj niso pokazale večie pripravljenosti za reševanje begun-
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ske problematike v republikah bivše Jugoslavije. Italija beguncev sploh ne sprejema, Avstrija pa le tiste, ki imajo urejene
delovne in turistične vize.
Iz navedenih dejstev izhaja, da v Republiki Sloveniji reševanje
begunske problematike vendarle ni prepuščeno lokalnim
oblastem in humanitarnim organizacijam. Res pa je, da so
glavno breme begunske problematike vsaj v primeru hrvaških
beguncev, nosile družine v Republiki Sloveniji, ki so begunce
prostovoljno sprejemale in jih v glavnem tudi na lastne stroške oskrbovale.
STALIŠČE
komisije k pobudi Franca Jurija, poslanca v DPZ in skupine
poslancev za ustanovitev delovne parlamentarne skupine, ki
bo spremljala dogajanje in problematiko beguncev iz Bosne
in Hercegovine ter Hrvaške

Komisija Skupščine Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je na 45. seji, dne 11.5. 1992,
obravnavala poslansko pobudo Franca Jurija in skupine
poslancev za ustanovitev delovne parlamentarne skupine
v okviru Komisije Skupščine Republike Slovenije za mednarodne odnose ali zunaj te komisije za spremljanje begunske
problematike v Republiki Sloveniji ter za pripravo stališč in
predlogov za normativne in druge rešitve ter obveščanje parlamentov oziroma pristojnih parlamentarnih delovnih teles
sosednjih dežel in držav z begunsko problematiko z namenom usklajenega postopanja teh držav za reševanje le-te.
Komisija Skupščine Republike Slovenije za mednarodne
odnose se je strinjala s pobudo za ustanovitev delovne parlamentarne skupine, ki bo spremljala dogajanje in problematiko
beguncev iz Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. Ministrstvo za
obrambo je podprlo poslansko pobudo, da se v okviru Komisije za mednarodne odnose ustanovi delovna parlamentarna
skupina za spremljanje begunske problematike v Republiki
Sloveniji ter za pripravo stališč in predlogov za konkretne
normativne in druge rešitve.
S to pobudo je soglašala tudi Komisija za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve, pri čemer je posebej izpostavila, da
naj bi delovna parlamentarna skupina z begunsko problematiko v Republiki Sloveniji seznanila parlamente sosednjih in
drugih držav. Menila je, da bi delovna parlamentarna skupina
z obiski sosednjih parlamentov in tudi drugih držav skušala
vključiti te države v reševanje begunske problematike, saj je,
glede na krizo v sosednjih držav bivše Jugoslavije, pričakovati
povečanje števila beguncev, zaradi česar je, glede na zmogljivost reševanje begunske problematike v Republiki Sloveniji,
internacionalizacija begunske problematike, nujna.
Ob tem je Komisija menila, da ne kaže ustanavljati novega
delovnega telesa, ker bi bil postopek za ustanavljanje le-tega,
zaradi formalnih razlogov, predolgotrajen (odlok o ustanovitvi
in pristojnostih delovanja tega delovnega telesa, ki ga sprejemajo vsi trije zbori in na tej podlagi izvolitev članov delovnega
telesa). Komisija je zato zavzela stališče, da bi kazalo dopolniti odlok o sestavi in številu članov Komisije Skupščine
Republike Slovenije za mednarodne odnose (Ur. I. RS, štev.
25/90), v kolikor je to potrebno, s tem:
- da Komisija za mednarodne odnose ustanovi delovno parlamentarno skupino za reševanje begunske problematike
v Republiki Sloveniji, ki jo sestavljajo poslanci vseh treh
zborov;
- da se tej delovni parlamentarni skupini določijo pristojnosti
za njeno delovanje (priprava stališč in predlogov za konkretne
normativne in druge rešitve begunske problematike, sodelovanje z vlado in aktivnimi subjekti, ki delujejo pri humanitarnih reševanjih begunske problematike, seznanjanje in obveščanje parlamentov sosedniih in drugih držav z begunsko
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problematiko s ciljem usklajenega postopanja teh držav pri
reševanju te problematike).
Na podlagi navedenega Komisija predlaga Komisiji za mednarodne odnose, da omenjeno pobudo prouči in čimpreje
ukrene vse potrebno za spremljanje in reševanje begunske
problematike v Republiki Sloveniji v okviru pristojnosti
Skupščine Republike Slovenije in njenih delovnih teles.
Poročilo k pobudi Franca Jurija in skupine poslancev za
ustanovitev delovne parlamentarne skupine, ki bo spremljala
dogajanja in problematiko beguncev iz Bosne in Hercegovine
ter Hrvaške.
Komisija Skupščine Republike Slovenije za mednarodne
odnose je na svoji 70. seji, ki je bila 28. aprila 1992, obravnavala navedeno pobudo in se strinjala z ustanovitvijo delovne
parlamentarne skupine, ki bi spremljala dogajanja in problematiko beguncev iz Bosne in Hercegovine ter Hrvaške.
POROČILO
k pobudi Franca Jurija in skupine poslancev za ustanovitev
delovne parlamentarne skupine, ki bo spremljala dogajanja in
problematiko beguncev iz Bosne in Hercegovine ter Hrvaške

Komisija Skupščine Republike Slovenije za mednarodne
odnose je na svoji 70. seji, ki je bila 28. aprila 1992, obravnavala navedeno pobudo in se strinjala z ustanovitvijo delovne
parlamentarne skupine, ki bi spremljala dogajanja in problematiko beguncev iz Bosne in Hercegovine ter Hrvaške.

ODGOVOR
Ministrstva za zunanje zadeve na pobudo mag
Julija Nemaniča, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, da se začne postopek z Republiko
Francijo za ukinitev vizumov
Glede na delegatsko pobudo mag. Julija Nemaniča za
odpravo vizumov med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo sporočamo, da so bili o tem že opravljeni razgovori
s francosko stranjo. Ministrstvo za zunanje zadeve je francoskemu zunanjemu ministrstvu poslalo osnutek Sporazuma
o odpravi vizumov med Republiko Slovenijo in Republiko
Francijo, ki ga sedaj pristojni francoski organi proučujejo.
Pričakujemo, da bomo njihov odgovor oziroma potrditev
našega predloga za sklenitv Sporazuma o odpravi vizumov
med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo kmalu prejeli.
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo Francija
Pivca, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, za
sprejem predpisa za poenostavitev vpisa
etažne lastnine novih kupcev družbenih stano*
vanj v zemljiško knjigo
Poslenec SDP g. Franci Pivec v pobudi ugotavlja, da stano;
vanjski zakon, po katerem se odvija privatizacija stanovanj, ni
mogel razrešiti pomembnega elementa lastninjenja, to je
vpisa v zemljiško knjigo. S takim vpisom se šele zavaruje
pridobljena posest. Vendar je v obstoječih razmerah in p"
sedanjih predpisih to zelo dolgotrajen in zelo drag postopek
Vpisi v zemljiško knjigo so praviloma v velikanskem zao;
Stanku ker pri družbeni gradnji ni bilo pravega interesenta, ki
bi skrbel za ta vidik.
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Da bi zadovoljivo zavarovali etažno lastnino novih kupcev
družbenih stanovanj, g. Franci Pived predlaga,dase sposebnim predpisom omogoči poenostavitev vpisa, pri katerem ne
bi bila potrebna razjasnitev celotnega historiata predhodnih
stanj. V ta namen bi pri zemljiški knjigi nastavili poseben
register predzaznamb lastništva, v katerega bi na podlagi
registriranih kupnih pogodb vpisali v etažno lastnino vse nove
lastnike ne glede na morebitne nejasnosti iz preteklosti.
V predpisu, s katerim bi zakonodajalec omogočil takšen
postopek, bi določili rok (npr. 5 let), po katerem bi predzaznambo lastništva v posebnem registru definitivno registrirali
v »E knjigi«, in to v vseh tistih primerih, ko ne bi bilo nobenih
prigovorov morebinih predhodnih lastnikov.
Odgovor vlade:
Stanovanjski zakon v 151. členu določa, da so lastniki stanovanj in stanovanjskih hiš dolžni v treh letih po uveljavitvi
zakona vpisati lastninsko pravico na stanovanjih in stanovanjskih hišah v zemljiško knjigo. Odložitev vpisa za tri leta bi bila
odložena zato, ker bodo v tem obdobju končani proces privatizacije in tudi postopki o predpisih o denacionalizaciji.
Omenimo naj, da je ob obravnavi stanovanjske problematike
na 35. seji družbenopolitičnega zbora Skupščine Repubublike Slovenije dne 19. 3. 1992 zbor med drugim sprejel tudi
sklep, naj Vlada pripravi začasne rešitve za vknjižbo lastninske pravice lastnikov stanovanj.
p

ri tem je treba še omeniti, da se dejansko vpisi v zemljiško
knjigo sploh ne predlagajo zaradi zapletenih in dragih veljavnih postopkov glede vpisa.
Teoretično bi bila uvedba posebnega registra predzaznamb
lastništva zgradb in stanovanj sicer možna, praktično pa tak
register ne bi veliko pripomogel k sprotnemu izpopolnjevanju
evidence etažne lastnine. Ker gre v smislu pobude za bistven
poseg v lastninsko pravico, bi vzpostavitev in učinke registra
lahko predpisal le zakon, ki bi sicer urejal zemljiško knjižno
evidenco.
Glede na to, da se že pripravljata zakon o zemljiški knjigi in
nov geodetski zakon, ki bo med drugim obsegal tudi kataster
zgradb, projekt računalniške nastavitve katastra zgradb je že
končan, kot tehnično podlago za vpis etažne lastnine,
menimo, da posebnega zakona o registru predzaznamb lastništva stavb in stanovanj ne bi bilo smotrno sprejemati.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora.
ODGOVOR
Ministrstva za notranje zadeve za pobudo Načeta
Polajnarja, poslanca v Družbenopolitičnem
zboru, kaj je z arhivi OZNE in da o njih razpravlja
parlament
Na poslanska vprašanja in pobudo g. Načeta Polajnarja, vodjo
poslanskega kluba SKD, je Ministrstvo za notranje zadeve
pripravilo naslednji odgovor:
1 K|e se nahajajo arhivi OZNE. ki so pomembni za osvetljevanje povojnega dogajanja in kaj vsebujejo oz. kakšno je njihovo sedanje stanje?
Ohranieni arhivski fondi OZNE, pomembni za proučevanje
Povojnega dogajanja, so v Arhivu Ministrstva za notranje
zadeve (Beethovnova 3) in dostopni vsem raziskovalcem
Povojnega obdobja. Omenjeno arhivsko gradivo je bilo doslej
v celoti na voljo tudi Komisiji za raziskavo povojnih množičnih
pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih nepravilnosti
ter posameznikom pri njihovem prizadevanju za obnovo
kazenskih postopkov oz. rehabilitacijo. Arhiv Ministrstva za
notranje zadeve obsega:
- 3.50 t. m. gradiv OZNE za Slovenijo za obdobje 1944-maj
1945;
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- 1.00 t. m. gradiv OZNE v obliki kartoteke o osebah, ki jo je
vodila OZNA, v obdobju 1944-1945 (na posameznih kartonih
so tudi vpisi do konca leta 1945);
- 0,14 t. m. gradiv OZNE in KNOJA, ki obsegajo gradiva
pooblaščencev in obveščevalnih centrov, ki so delovali na
območju Primorske, Notranjske in Tržaškega okrožja od maja
1945 do začetka leta 1946;
- delno so s temi gradivi povezana tudi gradiva zapornih
knjig, ki obsegajo: 11 knjig seznamov zapornikov na območju
Slovenije. 1 seznam pripornikov Studenci pri Mariboru za leti
1945-1947, seznam obsojencev v kazenskem taborišču Brestanica 1945, seznam obsojencev v taborišču Kočevje
1945-1946, seznam obsojencev KPD Novo mesto 1945-1947
in seznam obsojencev v taborišču Teharje 1945-1946. Med ta
gradiva sodi tudi komplet gradiva amnestiranih domobrancev, ki so bili obsojeni od vojaškega sodišča v Celju iz avgusta
leta 1945.
2. Kdo, kdaj in zakaj je ukazal (domnevno) uničenje dela
arhiva SDV oz. gradiva OZNE v povojnem obdobju in dokumentov njenih enot, ki so sodelovale v nekaterih povojnih
dogodkih?
Gradivo o povojnem delovanju OZNE je le delno ohranjeno.
Domnevamo, da je bil del gradiva uničen, nimamo pa podatkov, kdo, kdaj in zakaj je to storil.
Odgovornost za vso dejavnost organov za notranje zadeve,
vključno z uporabo in ohranjanjem dokumentacije in arhivskega gradiva, je bila vedno vezna na vodstveno strukturo
OZN, ki je svojo odločitev praviloma sprejemala v skladu
s političnimi presojami.
3. Pobuda, da Ministrstvo za notranje zadeve poda uradno
poročilo o sedanjem stanju arhivov nekdanje OZNE in SDV.
Poročilo o stanju arhivskega gradiva OZNE lahko poda Arhiv
Ministrstva za notranje zadeve in je deloma zajeto že v odgovoru na prvo vprašanje.
Gradivo nekdanje SDV je sedaj hranjeno v okviru arhiva VIS in
količinsko obsega 45 tekočih metrov (t. m.). Nastajalo je
v različnih časovnih obdobjih ter je še vedno v prvotni obliki,
torej neurejeno in še ni obdelano po načelih arhivistike.
Gradivo nekdanje SDV vsebuje:
- okoli 10. t. m. gradiva s podatki o aktivnostih SDV (od
njene ustanovitve naprej) v zvezi z njenim delovnim področjem;
- okoli 25 t. m. gradiva o osebah, zbranega v osebnih dosjejih;
- okoli 9 t. m. gradiva o osebah, ki so že umrle, podatki o njih
pa bi lahko bili pomembni za zgodovinarje in druge raziskovalce;
- okoli 10 t. m. analitičnega in informativnega gradiva
zvezne oz. republiške SDV.
Gradivo nekdanje SDV je v postopku pregledovanja in urejanja za predajo arhivu MNZ tem v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov in odločitvijo direktorja VIS že dalj časa
dostopno posameznikom in raziskovalcem.
4. V zvezi s pobudami in predlogi poslanskega kluba SKD
o nadaljnji usodi arhivskega gradiva OZNE in SDV oz. o ustanovitvi posebnega skupščinskega preiskovalnega organa za
raziskavo nerazjašnjenih in odprtih vprašanj v zvezi z arhivi
MNZ meni, da naj se le-to iz arhivov VIS in MNZ čimprej preda
Arhivu Republike Slovenije. Prav tako bi kazala proučiti tudi
možnost oblikovanja ekspertne skupine, ki bi pripravili predlog o ravnanju s tem gradivom.
ODGOVOR
Vlada republike Slovenije na pobudo Marie Pozsonec, poslanke v Družbenopolitičnem zboru,
v zvezi s težkim gospodarskim položajem na
demografsko ogroženem obmejnem in narodnostno mešanem območju severne Slovenije
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Ga. Maria Pozsonec, poslanka družbenopolitičnega zbora
Skupščine Republike Slovenije, je 4. 3. 1992 Vladi Republike
Slovenije poslala pisno poslansko pobudo v zvezi s težkim
gospodarskim položajem na demografsko ogroženem,
obmejnem in narodnostno mešanem območju severne Slovenije. Poslanka je pobudo poslala v imenu Komisije za narodnosti, v njej pa ugotavlja, da se severna Slovenija iz gospodarske zaostalosti sama ne bo mogla izkopati, zato predlaga, da
vlada analizira razvojne možnosti pokrajine in predloži celovite rešitve.
Odgovor na poslansko pobudo:
Vlada Republike Slovenije v okviru svojega delovnega programa pripravlja Strateški razvojni plan Republike Slovenije.
Njegov namen je:
- v smislu ocene razvojnih možnosti opredeliti verjetne
makroekonomske razmere, v katerih se bo gibalo gospodarstvo Slovenije v naslednjih treh do petih letih;
- identificirati in opredeliti ključna razvojna vprašanja in
smeri delovanja ekonomskorazvojne politike;
- določiti izhodišča za opredeljevanje usklajenih sektorskih
politik;
- določiti izhodišča za srednjeročno proračunsko programiranje.
V Strateški razvojni plan Slovenije bo smiselno vključena tudi
problematika severne Slovenije oziroma Pomurja, kakor
spada območje, ki ga ga. Poszonec navaja v poslanski
pobudi, saj tako kot vsaka druga regija tudi Pomurje predstavlja razvojni okvir Slovenije.
Vendar pa Vlada ne namerava pripraviti posebne analize
razvojnih možnosti in rešitve problemov za posamezne regije
oziroma Pomurje. Vse pomurske občine imajo namreč take
analize in razvojne programe že pripravljene. Kot demografsko ogrožena območja (Pomurje skoraj v celoti, razen ožjih
območij okoli občinskih središč), so jih bile v letu 1991 dolžne
pripraviti v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Uradni list
Republike Slovenije, št. 48/90, 6/92).
Za večino področij, za katera pristojna ministrstva razpolagajo z intervencijskimi razvojnimi sredstvi oziroma uveljavljajo ustrezne ukrepe, se predvidevajo t. i. nacionalni razvojni
programi in plani. Ti veljajo torej za celotno Republiko Slovenijo, tudi na demografsko ogroženih območjih. S temi akti naj
bi bile določene razvojne politike in strategije posameznih
področij ob upoštevanju Strateškega razvojnega plana Republike Slovenije usklajene z začrtano politiko razvoja demografsko ogroženih območij, kot jo opredeljujejo razvojni programi posameznih demografsko ogroženih območij.
Razvojno problematične regije niso prepuščene same sebi.
Vlada je sprejela vrsto ukrepov in spodbud za razvoj teh
območij. Veliko spodbud je vezanih na demografsko ogrožena območja. Sredstva iz tega naslova se dodeljujejo za
izdelavo razvojnih programov, inicialnih razvojnih načrtov in
projektne dokumentacije, za razvoj lokalne gospodarske
infrastrukture, za naložbe v kmetijstvo, drobno gospodarstvo
in druge gospodarske naložbe v demografsko ogroženih območjih.
Poleg tega so razvojno problematična območja deležna tudi
vrste drugih spodbud, ki niso vezane na demografsko ogrožena območja. To so intervencije v kmetijstvo, pridelavo in
ponudbo hrane, intervencije za sanacijo večjih onesnaževalcev v kmetijstvu, davčne olajšave, ukrepi v stanovanjskem
gospodarstvu, zdravstvenem varstvu, vzgoji in izobraževanju
ter kulturi, različne intervencije v gospodarstvu, zaposlovanju. drobnem gospodarstvu, energetiki, naravni in kulturni
dediščini, turizmu in gostinstvu, promotivnih dejavnostih, varstvu okolja in urejanju prostora, komunalnem gospodarstvu
ter prometu in zvezah.
Vleliko spodbud in olajšav je sicer posrednih, vendar tudi na
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ta način vplivajo na izboljšanje razmer na razvojno problematičnih območjih.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za planiranje v sodelovanju z Zavodom
Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na vprašanje in
pobudo Jožeta Smoleta, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, da vlada pripravi poročilo
o škodi, ki je bila storjena z divjo sečnjo v gozdovih
Vlada Republike Slovenije je že v odgovoru na vprašanje
poslanca Družbenopolitičnega zbora Marjana Podobnika
ugotovila, da se v zvezi z gospodarjenjem v zasebnih gozdovih kažejo trendi, ki so zaskrbljujoči za bodočnost gozdov
Niso tako problematični pokazatelji v absolutnih številkah, kot
je problematična vsebina, ki izhaja iz teh številk. Gozdnogospodarske organizacije so skupaj z gozdarsko inšpekcijo
ugotovile, da je bilo v letu 1991 posekano 206.886 nr drevja
brez ustreznega strokovnega izbora, kar pomeni 234.160 kom
dreves. Ocenjuje se, da je tako posekanega drevja še okoli
20% več. Ob ugotavljanju nedovoljenih posekov je bilo tudi
ugotovoljeno, da na 44 % sečišč ni narejen gozdni red
Podobni trendi se nadaljujejo tudi v prvih mesecih letošnjega
leta.
Vsebinska analiza pokaže, da je bilo povprečno posekano
neodkazano drevo za 33 % debelejše kot povprečno posekano odkazano drevo. Ta podatek očitno kaže na dejstvo, da
gre pri teh posekih za izrazito lovljenje materialnih koristi brez
kakršnekoli obzirnosti za gozd in za njegovo bodočnost. TaK
odnos bo v prvi vrsti škodil samemu lastniku gozda, ke'
načenja lastno glavnico, ker s posekom samo debelejšega
drevja zmanjšuje lesno zalogo in prirastek, če pa se bo nada;
Ijeval, bo vplival tudi na zmanjšanje splošnokoristnih funkcij
gozda.
1. Posekano je v glavnem debelejše drevje, ki sestoju daje
določeno stojnost in stabilnost. Sestoji brez tega ogrodja
postanejo labilnejši in manj odporni proti ujmam.
2. V pretežni meri je sekano drevje, ki naj bi v zrelem sestoju
predstavljalo osnovo za pomladitev. Velika verjetnost je, da1
bomo v takih sestojh v bodočnosti dobili strukturo drevesni!
vrst, ki ne ustreza rastišču oziroma razmeram v okolju. Poškodovanost gozdov zaradi emisij narekuje, da se skozi življenjsko dobo sestoja ukrepa tako, da bi v pomladitvi dobili tako
strukturo drevesnih vrst, ki bo prilagojeno razmeram v okolju
3. S sečnjo je bilo posegano v glavnem v zgornji debelinski
razred, ki ga je v zasebnih gozdovih le 6 %. S takim ukrepanjem se bo povečal delež mladih gozdov, s čimer bo načeta
njihova trajnost, predvsem pa tudi trajnost in stabilnost donosov, kar gotovo ni nacionalni interes.
4. Skoraj povsem se je opustilo izvajanje gojitvenih redčenj,
ki zagotavljajo stabilnost gozdov in ustrezen izbor drevesnih
vrst.
5. Povečali so se primeri golosekov, ki so z zakonom prepovedani in so v naših razmerah ekološko nesprejemljivi.
6. V zasebnih gozdovih izbira drevje za posek že trgovec, ki
v sedanjih razmerah ne gleda na bodočnost gozda. Tako je
bila letos posekana prekomerna količina bukove hlodovine, ki
je bo, če se bo tako nadaljevalo, gotovo primanjkovalo. Bukovina je nacionalna strateška surovina za Slovenijo.
7. Medtem, ko se je povečalo zanimanje za sečnjo, pa se ni
v enakem razmerju povečalo tudi zanimanje za vlaganje
v gozdove, ki so pomembna ohranitev gozdov. Lastniki so
izvedli le 45 % programiranih del, kar je le 23 % načrtovanih
del. Neizvajanje vlaganj v gozdove ne zagotavlja trajnosti
gozdov.
8. Zanemarjajo se tudi varstveni ukrepi. Sečišča ostajajo
neurejena (33 %). Gozdni red je pogoj, da se izognemo temu
da bi se rapidno povečale populacije »škodljivcev« v gozdovih in načele njihovo stabilnost.
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škoda, ki je zaradi neustrezne sečnje nastala v posameznem
gozdu in ki bi se dala tudi denarno izraziti, je od primera do
primera različna. Vlada ne razpolaga s podatki, ki bi lahko dali
finančno podobo divjih sečenj, kot jih imenuje poslanec Jože
Smole.
Nacionalno gledano se v zasebnih gozdovih pojavljajo trendi,
ki so bili značilni za obdobje krize po prvi svetovni vojni,
oziroma krize po drugi svetovni vojni, ko je nastalo opazno
zmanjšanje lesnih zalog. S pravilnim ukrepanjem bi bilo
možno danes doseči enake finančne učinke brez škode za
gozd.
Negativne trende je v zasebnih gozdovih povzročilo predvsem
dejstvo, da je prišlo do razpada sistema gospodarjenja z gozdovi, ki ga odreja zakon, ne da bi bil ta nadomeščen s spremenjenim ali novim zakonom. Vlada si zato prizadeva, da bi
čimprej prišli do regulativov, ki bi omogočili prekinitev negativnih gibanj slovenskih gozdovih.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
mnenje
Vlade Republike Slovenije o pobudi Franceta
Tomšiča, poslanca v Družbenopolitičnem zboru,
o merilih za določitev plače poslovodnih delavcev v javnih in družbenih podjetjih
Gospod France Tomšič je na 35. seji družbenopolitičnega
zbora Skupščine Republike Slovenije 19. marca 1992 v imenu
Neodvisnosti - Kunfederacije novih sindikatov Slovenije ob
razpravi o zakonu o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih prejemkov delavcev dal pobudo, naj vlada pripravi zakon
o določitvi meril za plače poslovodnih delavcev v javnih in
družbenih podjetjih. S tem je pogojeval umik amandmajev, ki
jih je k predlogu sprememb zakona o izplačevanju osebnih
dohodkov in nekaterih prejemkov delavcev dala Neodvisnost
- KNSS.
Vlada Republike Slovenije se je v svojem programu opredelila, da bodo plače v Republiki Sloveniji v skladu s tržno
naravnanostjo urejale kolektivne pogodbe.
Splošne gospodarske razmere in neugodni makroekonomski
rezultati v letu 1990 in ocene o pričakovanih gibanjih v letu
1991 so narekovale sprejem intervencijskega zakona o plačah. V pogajanjih o sporazumu za zagotavljanje socialne
stabilnosti je bila sprejeta odločitev, da se predlaga predčasna razveljavitev zakona ter omogoči uvajanje sprejetih
kolektivnih pogodb ob pogoju, da se takoj začne pripravljati
spremembe kolektivnih pogodb. Postopki za spremembo
kolektivnih pogodb na splošni ravni za gospodarstvo in negospodarstvo so bili že sproženi, prav tako so posamezna ministrstva sprožila tudi postopek za spremembo kolektivnih
pogodb za dejavnosti, kjer je po pooblastilu vlade podpisnik
kolektivne pogodbe ministrstvo.
Odziv na poslansko pobudo za sprejem zakona o merilih za
določanje plač poslovodnih delavcev je bil doslej zelo različen. Vladi sta svoje negativno stališče do zakonskega urejanja plač poslovodnih delavcev poslala Gospodarska zbornica
Slovenije in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Negativno
pa so se do takega načina opredelili tudi strokovnjaki s tega
področja. Ob tem navajajo utemeljene kritike, da zakonsko
omejevanje plač povzroča vse mogoče odklone in iskanje
drugih nelegalnih poti za 'ustrezno' plačevanje poslovodnih
delavcev.
Ugotavljamo, da je namen poslanske pobude preprečiti nezakonito prisvajanje denarja, česar z zakonom o plačah poslovodnih delavcev ni mogoče preprečiti, pač pa so za to primernejša druga sredstva, kot na primer davčna politika.
Vlada se pridružuje mnenju poslanca Franceta Tomšiča.ki ga
delijo vsi ključni institucionalni subjekti v Sloveniji, da |e
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uveljavitev splošno veljavnih meril za določanje plač poslovodnih delavcev potrebna.
Po mnenju Gospodarske zbornice Slovenije bi ob ustrezni
korekciji lahko to funkcijo imela merila Društva Menedžer.
Svobodni sindikati Slovenije pa menijo, da bi morali merila
skupaj določiti sindikati, vlada in zbornica, uveljavili pa naj bi
jih kot aneksa k splošnima kolektivnima pogodbama.
Glede na specifiko dejavnosti meril za družbene dejavnosti in
gospodarstvo ni mogoče poenotiti, saj se močno razlikuje
narava dela na enem in drugem področju. Tako je treba pri
plačah poslovodnih delavcev v družbenih dejavnostih bolj
upoštevati obseg zaposlenosti ter raven in kakovost storitev,
v gospodarstvu pa mora biti plača poslovodnih delavcev pretežno odvisna od doseganja postavljenih ciljev in rezultatov
podjetja. Tako so lahko plače poslovodnih delavcev v javnem
sektorju pretežno fiksne, odvisne od velikosti zavoda in ravni
storitev oziroma ravni organiziranosti glede na to. ali gre za
ustanovo republiškega ali občinskega pomena. V gospodarstvu pa bo večji del plače odvisen od doseganja rezultatov, to
je od ustvarjenega načrtovanega dobička podjetij, izvoznih
rezultatov, manjši del pa od velikosti podjetja in povprečnih
plač v podjejtu.
Vlada v skladu s svojo pristojnostjo podpisnika kolektivnih
pogodb oz. ustanovitelj' pripravlja merila za določanje plač
v javnih zavodih in zavodih s pravico do javnosti ter v javnih
podjetjih. Pravna oblika tega dokumenta bo določena ob
razpravi o njegovi vsebini.
V nadaljevanju pogajanj o socialnem paktu bo vlada vplivala
na podpisnike Kolektivne pogodbe za gospodarstvo in gospodarske dejavnosti, da v postopku spreminjanja kolektivnih
pogodb sprejmejo tudi merila za določanje plač poslovodnih
delavcev in poiščejo ustrezno pravno obliko za njihovo uveljavitev.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za finance.
ZBOR OBČIN
ODGOVOR
Ministrstva za delo na pobudo Karla Franka,
poslanca v Zboru občin, v zvezi z ureditvijo
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
kmetov po novem zakonu

Po proučitvi delegatskega pobude g. Karla Franka, poslanca
Zbora občin Skupščine Republike Slovenije v zvezi z ureditvijo pokojninskega in invalidskega zavarovanja v novem
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
v soglasju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije dajemo naslednja pojasnila:
Novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I.
RS, št. 12/92) v 13. členu pogojuje obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje kmetov z doseganjem tolikšnega katastrskega ali drugega dohodka na zavarovanega člana kmečkega gospodarstva, ki ustreza znesku zajamčene plače,
zmanjšane za povprečne prispevke in davke, ki se obračunavajo in plačujejo od plače, vendar to ne pomeni omejevanja
ustavne pravice kmetov do pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. Ta določba samo opredeljuje kdo je kmet v smislu pokojninskega in invalidskega zavarovanja in vsem takim
kmetom zagotavlja obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ne zavezuje pa k obveznemu pokojninskemu in invalidskemu zavarovanju tistih oseb, ki se sicer ukvarjajo s kmetijstvom in imajo nekoliko zemlje ter imajo majhne dohodke iz
kmetijstva, vendar jim ti komaj zadoščajo ali pa jim niti ne
zadoščajo za preživljanje, nikakor pa jim ne dajejo možnosti,
da bi del dohodkov odvajali še za pokojninsko in invalidsko
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zavarovanje. S takšno ureditvijo je zakon razrešil absurdno
stanje, ki ga je dopuščal prejšnji zakon, ko je moral biti
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan vsak, ki se je
ukvarjal s kmetijsko dejavnostjo kot glavnim poklicem, čeprav
se glede na svoje dohodke iz kmetijstva sploh ne bi mogel
šteti za kmeta. Ker tak kmet ni mogel plačevati prispevkov, mu
je bilo treba te prispevke stalno odpisovati in tako po več letih
zavarovanja ni imel nobene pokojninske dobe. Zato je bilo
takšno zavarovanje nesmiselno. Nekateri manjši kmetje pa se
sploh niso prijavili v zavarovanje, ker ne bi mogli plačevati
prispevkov in se je tako pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je bilo po zakonu obvezno, v praksi spremenilo v prostovoljno. Glede na to je ureditev sedanjega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki sili v obvezno zavarovanje samo tiste kmete, ki se res lahko štejejo za kmete in
bodo lahko tudi plačevali prispevke, ustreznejša od ureditve
v prejšnjem zakonu. To še toliko bolj, ker noben kmet, čeprav
ni prisiljen v zavarovanje, ni izključen od možnosti za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 24. člen namreč daje vsem
tistim osebam, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, pa ne izpolnjujejo pogojev za obvezno zavarovanje po 13. členu zakona,
možnost, da se prostovoljno vključijo v zavarovanje. Ta prostovoljna vključitev v zavarovanje daje tem zavarovancem za
enak obseg zavarovanja enake pravice iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, kot obvezno zavarovanje. Tudi
osnove za plačevanje prispevkov, ki si jih zavarovanci lahko
sami izbirajo, s tem da je predpisana najnižja osnova, navzgor
pa je izbira prosta, so v obeh primerih enake. Takšna ureditev
je po našem mnenju ustreznejša in ugodnejša za kmete, saj
jih ne utesnjuje tako kot prejšnja ureditev, ki je silila
v obvezno zavarovanje tudi tiste, ki za to niso imeli pogojev.
Prostovoljno zavarovanje je v zakonu dovolj jasno opredeljeno, saj, kot je že omenjeno, pod enakimi pogoji zagotavlja
enake pravice kot obvezno zavarovanje.
Zakon res izrecno ne ureja vprašanja pravic tistih kmetov, ki
so bili po prejšnjem zakonu pokojninsko in invalidsko zavarovani kot individualni kmetje, plačevali pa so prispevke po
enakih osnovah, kot združeni kmetje (najmanj od zneska
najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo), bili pa so
postavljeni v neenak položaj z združenimi kmeti, saj so jim
bile zagotovljene manjše pravice, vendar je to vprašanje jasno
rešeno. Ti kmetje so bili zavarovani za ožji obseg pravic, saj so
imeli po prejšnjem zakonu samo pravico do starostne invalidske ali družinske pokojnine in nobenih drugih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Njihovo zavarovanje je
popolnoma skladno z zavarovanjem za ožji obseg pravic, kot
izhaja iz 19. člena sedanjega Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju. Dejstvo, da so imeli individualni
kmetje za enake prispevke dosti ožji obseg pravic kot združeni kmetje, pa ni hiba tega zakona, temveč je to posledica
ureditve v prejšnjem zakonu. Sedanji zakon vsem kmetom
zagotavlja pod enakimi pogoji enake pravice, zato mu ni
mogoče očitati pomanjkljivosti. Tistim kmetom, ki bodo nad
polovico skupne zavarovalne dobe zavarovani za vse primere
zavarovanja (širši obseg pravic) se bodo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja odmerile tako, kot da bi bili
ves čas zavarovani za širši obseg pravic. Ni pa to možno storiti
pri individualnih kmetih, ki so že uveljavili pravico do pokojnin, v kolikor je med njimi kaj takih primerov. Tistim kmetom,
ki so že pokojninsko in invalidsko zavarovani, se ni potrebno
odjaviti iz zavarovanja, čeprav po novem zakonu ne izpolnjujejo dohodkovnih pogojev za zavarovanje, saj 13. člen zakona
določa, da osebe, ki so bile na dan 31. 3. 1992 vključene
v obvezno zavarovanje na podlagi 10. in 11. člena prejšnjega
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (individualni in združeni kmetje) ostanejo v obveznem zavarovanju, ne
glede ne določbo druge alinee prvega odstavka 13. člena
zakona, če se ne opredelijo drugače. Omogočen je torej le
izstop iz zavarovanja na lastno željo tistim, ki ne izpolnjujejo
pogoje katastrskega ali drugega dohodka po novem zakonu.
Tudi to vprašanje je torej ugodno rešeno za kmete. Med že
upokojenimi kmeti in tistimi kmeti, ki se bodo upokojili po
novem zakonu bo prišlo do razlike lahko le v primeru, ko je
prišlo pri upokojitvi po prejšnjem zakonu do izigravanja
zakona, ko je npr. kmet, ki je bil prej ves čas zavarovan kot
individualni kmet po nizki ali celo najnižji osnovi, nazadnje,
tik pred upokojitvijo zavaroval kot združeni kmet po osnovi
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v višini najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo in si je
tako zagotovil enake pravice iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja kot delavec. Novi zakon pa takega izigravanja ne
omogoča, ker so pravice odvisne od pretežnega obsega zavarovanja. Sicer pa novi zakon v nobenem pogledu ne zagotavlja manjših pravic, kot prejšnji zakon.
Kmetje nikakor ne bodo po novem zakonu drugorazredni
državljani, oziroma zavarovanci, saj so v istem položaju, kot
vsi ostali zavarovanci samostojnih dejavnosti. Če plačujejo
prispevke od bruto zneska najnižje pokojninske osnove, so
jim zagotovljene enake pravice, kot delavcem. Če pa plačujejo
prispevke samo za ožji obseg pravic, najmanj od zneska
zajamčene plače pa jim je zagotovljena samo pravica do
starostne, invalidske ali družinske pokojnine, tako kot ostalim
zavarovancem samostojnih dejavnosti, ki so zavarovani za isti
obseg pravic od enake osnove. So pa kmetje še vedno v ugodnejšem položaju od ostalih zavarovancev samostojnih dejavnosti, saj plačujejo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
samo prispevek zavarovancev, ne pa tudi prispevke delodajalcev, kot ga plačujejo ostali zavarovanci samostojnih dejavnosti, torej plačujejo za polovico nižji prispevek za enak obseg
pravic.
Novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni
torej niti protiustaven, kar se tiče pravice kmetov niti jim ne
prinaša manjših pravic, temveč ureja njihovo zavarovanje celo
na ugodnejši način, kot prejšnji zakon.

MNENJE
Vlade Republike Slovenije na pobudo Zvonka
Ivanušiča poslanca v Zboru občin in zahtevo
Skupščine občine Piran za spremembo oziroma
izdajo novih zakonov, ki urejajo naselja in druge
posege v prostor, geodetsko službo, splošni
upravni postopek in kazenski zakon Republike
Slovenije

Skupščina občine Piran je Skupščini Republike Slovenije
predložila zahtevo za spremembe nekaterih zakonov oziroma
za izdajo novih zakonov in sicer:
1. Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90, 48/90) in sicer
tistih poglavij, ki se nanašajo na:
a) inšpekcijsko nadzorstvo
b) kazenske določbe
c) uskladitev Zakona o urejanju naselij in drugih posegih
v prostor z Zakonom o geodetski službi (Uradni list SRS, št.
23/76) ter Zakonom o vknjižbi nepremičnin v družbeni lastnini
(Uradni list SRS, št. 43/73).
2. Zakon o geodetski službi (Uradni list SRS, št. 23/76, 42/86).
3. Kazenskega zakona Republike Slovenije (uradni list SRS,
št. 12/77, 3/78, 19/84, 47/87, 33/89, 5/90).
4. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ,
št. 18/65, 24/65, 4/77, 11/78, 32/78, 9/86 in 47/86) ter posredovala naslednji dve pobudi:
A - da se v tem vsebinskem kontekstu temeljito prouči visoko
obdavčevanje kmetijskega zemljišča, za vse tiste, ki imajo
kmetijska zemljišča, jih ne obdelujejo ali jih ne uporabljajo kot
kmetijsko zemljišče. Obdavčitev naj bo tako visoka, da bo
preprečila neobdelovanje kmetijskih zemljišč.
B - da se predpišejo davčne olajšave za tiste, ki gradijo na
območju spomeniško zaščitenega starega mestnega jedra in
vasi.
poročevalec

Mnenje Vlade Republike Slovenije je:
ad 1)
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora pripravlja
novo zakonodajo, ki bo celovito urejala področje urejanja
prostora. Ta bo vključevala tudi regulativo za izvajanje posegov v prostor, ob tem pa tudi način organizacije in vsebine
dela inšpekcijskih služb ter kazenske določbe.
Menimo, da so predlogi za spremembo zakonov Skupščine
občine Piran dobrodošli ter jih bomo smiselno upoštevali pri
pripravi nove zakonodaje, ki bo urejala to področje.
Ob pripravi novih zakonodajnih rešitev bo Ministrstvo za
varstvo okolja in urejanje prostora opravilo tudi revizijo in
predlagalo dopolnitve ali spremembe vseh drugih zakonov in
podzakonskih aktov, na katere nove zakonske rešitve
s področja urejanja prostora vplivajo.
ad 2)
Skupščina občine Piran predlaga, da se opravi potrebna
uskladitev zakona o geodetski službi in zakona o vknjižbi
nepremičnin v družbeni lastnini z zakonom o urejanju naselij
in drugih posegih v prostor, da ne bi tudi v bodoče prihajalo
do vpisa nelegalno zgrajenih objektov v zemljiško knjigo in do
vrisov v mapno kopijo.
Predmetna vprašanja ne ureja Zakon o geodetski službi,
ampak Zakon o zemljiškem katastru. Zakon določa, da so
lastniki oziroma uporabniki dolžni prijaviti pristojnemu občinskemu geodetskemu organu vsako spremembo v vrsti rabe
zemljišča. Tako pridobljeni podatki tvorijo vsebino zemljiškega katastra in se uporabljajo v davčnem in lastninskem
sistemu, služijo pa tudi drugim uporabnikom.
Predlog, da v prihodnje v zemljiškem katastru ne bi evidentirali tistih objektov, ki so zgrajeni brez gradbenega dovoljehja,
ni sprejemljiv. Porušil bi osnovni princip zemljiškega katastra,
to je evidentiranje dejanskega stanja v prostoru. Zavestno bi
se odrekli ažuriranju katastrske evidence in usklajevanju katastrskih podatkov z dejanskim stanjem v prostoru. Z evidentiranjem dejanskega stanja v prostoru se nikakor ne legalizirajo
črne gradnje, niti se s tem ne ovirajo ali celo preprečujejo
ukrepi za njihovo odstranitev. Nasprotno s pravočasnim ugotavljanjem spremembe uporabe zemljišča za določen namen
se drugim organom omogoči hitreje ukrepati, inšpekcijske
službe dobijo opozorilo za ukrepanje pri črnih gradnjah, če
tega še niso storili že pred ugotovitvijo objektne spremembe
po geodetskem organu.
Skupščina občine Piran predlaga, da se Zakon o geodetski
službi dopolni z določbo, s katero se predpiše, da geodetska
uprava prosilcu ne sme izdati hišne številke za hišo, ki je
zgrajena brez ustreznega dovoljenja.
Dodeljevanje hišnih številk ureja Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (llr. I. SRS, št. 8/80).
Menimo, da predlog ni sprejemljiv, ker bi dopolnitev zakona
o geodetski službi s predlaganim določilom bila v nasprotju
s funkcijo in namenom, ki ju ima Evidenca hišnih številk.
Evidenca hišnih številk kot del Registra prostorskih enot je
eden od skupnih republiških registrov in predstavlja eno od
osnov za izdelavo volilnih imenikov za izvedbo popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj ter za različne primerjave
in analize, ki se vežejo na občana in njegov naslov. V primeru
nepodeljevanja hišnih številk nelegalno zgrajenim stavbam bi
bili ti objekti neevidentirani, prav tako bi bili neevidentirani
občani, prebivajoči v teh objektih. S tem bi bili občani uradno
nepoznani in nedostopni.
Podelitev hišne številke ne vpliva na postopek v zvezi z legalizacijo črne gradnje, prav tako hišna številka ni osnova za vpis
nelegalno zgrajenih objektov v zemljiško knjigo in vris
v mapno kopijo. V sklepu o določitvi hišne številke, ki ga izda
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občinska geodetska uprava stranki je izrecno navedeno, da
določitev hišne številke ne vpliva na legalizacijo stavbe.
Ad 3/
Skupščina občine Piran predlaga dopolnitev kazenskega
zakona Republike Slovenije tako, da se nedovoljene gradbene posege uvrsti med kazniva dejanja.
Menimo, da dejanj nedovoljenega gradbenega posega v prostor ne bi bilo primerno uvrstiti med kazniva dejanja. Takšnega kaznivega dejanja ne pozna nobena sodobna kazenska
zakonodaja, zato tudi ni predviden med kaznivimi dejanji
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije, ki je v pripravi.
Tudi v javnosti prevladuje splošno mnenje, da je potrebno čim
več kaznivih dejanj dekriminirati, ne pa na novo inkrimin^ati.
Kazenske sankcije v nekaterih predpisih, predvsem v tistih, ki
se po prvem odstavku 4. člena Zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije uporabljajo kot republiški predpisi, so prenizke. Ker
so predpisane kazni neučinkovite, Ministrstvo za pravosodje
in upravo pripravlja zakon, ki bo zvišal kazni v postopkovnih
zakonih, med njimi tudi v Zakonu o splošnem upravnem
postopku.
Prav tako navedeno minstrstvo pripravlja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških, s katerimi se zvišuje
zgornja in spodnja meja zagroženih kazni za prekrške. V tem
zakonu je predvidena tudi rešitev, s katero naj bi se z uveljavitvijo zakona ustrezno zvišale tudi zagrožene kazni za prekrške
v posameznih predpisih, ki določajo prekrške. S tem bo po
našem mnenju zagotovljena učinkovita zaščita pred kršitvami
tudi na tem področju.
Ad 4/
SO Piran predlaga, da se v Zakon o splošnem upravnem
postopku vključi poseben postopek za vodenje upravnega
inšpekcijskega postopka, ker meni, da so določila veljavnega
zakona neprimerna.
Pravila upravnega postopka, ki jih vsebuje Zakon o splošnem
upravnem postopku, ki se po določbi prvega odstavka 4.
člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-1) do izdaje predpisov Republike Slovenije
v Republiki Sloveniji smiselno uporablja kot republiški predpis, so po svoji naravi splošna, ne glede na to, kateri materialni predpis se uporablja pri odločanju in ne glede na to.
kateri organ odloča o upravni stvari. Spričo tega ne bi bilo
ovire za uporabo teh pravil pri odločanju o konkretnih upravnih stvareh na vseh upravnih področjih. Vendar pa so upravna
področja mnogoštevilna in za upravna področja oziroma za
vsa pravna razmerja na teh področjih zaradi njihove različnosti in posebnosti ni mogoče vpeljati istega načina dela oziroma poslovanja. Včasih je potreben preciznejš«, prožnejši,
enostavnejši, hitrejši, skratka smotrnejši in učinkovitejši
način, ki pa kljub temu ne sme biti v škodo pravilne rešitve
konkretne upravne stvari. Postopek mora biti prilagojen
naravi upravnega področja in posebnosti pravnih razmerij na
tem področju ter namenu upravnega delovanja, hkrati pa
olajšati uporabo in izvršitev materialnega predpisa. Postopek,
ki je drugačen od postopka po določilih zakona o splošnem
upravnem postopku, lahko za posamezno upravno področje
predpiše samo zakon, vendar le ob pogojih, da je potrebno za
postopanje na takem upravnem področju, in da so pravila
posebnega upravnega postopka v skladu s temeljnimi načeli
pravnega postopka. Posebnosti posameznih upravnih področij praviloma niso takšne, da bi zahtevale posebno ureditev
upravnega postopka za vsako posamezno področje v celoti.
Zato so za določeno upravno področje praviloma potrebna le
delna odstopanja od pravil splošnega upravnega postopka.
Tako je potrebno urediti samo posamezna vprašanja upravnega postopka, ki jih Zakon o splošnem upravnem postopku
sploh ni uredil ali pa jih je ta zakon drugače uredil. V drugih
vprašanjih, ki jih na posameznih upravnih področjih posebni
upravni postopki (predpisani v materialnih zakonih) ne urejajo, se uporabljajo pravila splošnega upravnega postopka.
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Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor v VII.
poglavju določa pravila posebnega upravnega postopka oziroma posamezne inštitute posebnega postopka, po katerih
morajo postopati urbanistični inšpektorji pri izvajanju predpisov s področja urejanja prostora.
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora bo kot
pristojni republiški upravni organ, ob pripravi nove zakonodaje, ki bo urejala področje urejanja prostora, proučil potrebo
in v novih zakonskih rešitvah predlagal ustrezen upravni
postopek oziroma posamezna pravila tega postopka.
Ad - A/
Glede pobude, da se visoko obdavčijo vsi, ki imajo kmetijska
zemljišča in jih ne obdelujejo, ali jih ne uporabljajo kot kmetijska zemljišča, menimo, da je ob sedanjem sistemu obdavčevanja lastnikov kmetijskih zemljišč glede na katastrski dohodek ter glede na izkušnje ob sprejemanju Zakona o dohodnini
in Zakona o prometnem davku v Skupščini Republike Slovenije, pobuda nerealna. Mneja smo, da bi bila ustreznejša
rešitev stimulacija lastnikov oziroma obdelovalcev kmetijskih
zemljišč, ki ta zemljišča obdelujejo kot dobri gospodarji iz
tako zbranih sredstev.
Zakon o kmetijskih zemljiščih že ureja tudi odvzem kmetijskih
zemljišč obdelovalcem, ki teh zemljišč ne obdelujejo kot dobri
gospodarji.
Ad - B/
Glede pobude za določitev davčnih olajšav za tiste, ki gradijo
na območju spomeniško zaščitenega starega mestnega jedra
in vasi ugotavljamo, da delno uveljavljanje olajšav omogočajo
že določila zakona o dohodnini, ki med davčne olajšave za
zmanjševanje dohodnine vključuje vlaganja imetnika kulturnega spomenika v njegovo vzdrževanje. Ministrstvo za kulturo
bo v procesu priprave nove zakonodaje pobudo upoštevalo in
poizkušalo uveljaviti še dodatne oblike davčnih olajšav.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripravilo Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora.
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo Francija
Feltrina, poslanca v Zboru občin, za ugotavljanje
potreb in razporejanja sredstev za demografsko
ogrožena območja v Republiki Sloveniji
Če prav razumemo nekoliko nejasno pobudo poslanca Francija Feltrina, poslanec predlaga, naj ministrstva za zdravstvo,
družino in socialno varstvo, za šolstvo in šport in za planiranje
skupno ugotovijo potrebe in območja za razporejanje sredstev spodbujanja razvoja, s katerimi ta ministrstva razpolagajo, in naj jih zaradi učinkovitosti usklajeno usmerjajo na
demografsko ogroženih območjih.
Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 48/90 in 12/92 - v nadaljevanju: zakon določa vrsto intervencij v razvoj demografsko
ogroženih območij in sicer sredstva, ki jih na podlagi zakona
dodeljuje za hitrejši razvoj oziroma ohranitev poseljenosti teh
območij Ministrstvo za planiranje, ter druge ukrepe Republike
Slovenije za spodbujanje razvoja na teh območjih, ki so v pristojnosti drugih republiških resorjev. Med take ukrepe sodijo
tudi ukrepi v osnovnem šolstvu, pri izobraževanju kadrov,
v štipendijski politiki, kulturi, telesni kulturi, osnovnem zdravstvenem varstvu in pri gradnji kadrovskih stanovanj (šesta
alinea 6. čl. zakona). Sredstva spodbujanja razvoja demografsko ogroženih območij so v bistvu nadgradnja tem in drugim
državnim intervencijam, ki niso vezana na specifična
območja, se pa pojavijo na demografsko ogroženih območjih.
Zaradi take zakonske ureditve je v zakonu o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. SR, št. 9/92) dolo46

čeno, da Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja dopolnilna sredstva za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih, in sicer
v skladu s planom zdravstvenega varstva, ki ga sprejme
Skupščina Republike Slovenije. S tem planom naj bi bila
določena politika ukrepov za razvoj javne zdravstvene službe
na demografsko ogroženih območjih in usklajena s splošno
politiko spodbujanja razvoja teh območij, opredeljeno v razvojnih programih posameznih demografsko ogroženih območij.
Podobna zakonska ureditev je tudi v Zakonu o organizaciji
vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 12/91), ki določa, da se
za demografsko ogrožena območja in nacionalno mešana
območja sprejmejo posebni normativi in standardi za vzgojo
- izobraževalno dejavnost. Ta zakon še določa, da Skupščina |
RS sprejme nacionalni program vzgoje in izobraževanja, ki
med drugim določa organizacijo vzgojno-izobraževalne
dejavnosti (tudi na demografsko ogroženih območjih). Za ta
program veljajo enaka dejstva kot za plan zdravstvenega
varstva.
Predlog poslanca Francija Feltrina je torej že zajet v opisani
normativni ureditvi, predlog pa se uresničuje s pripravo plana
zdravstvenega varstva in nacionalnega programa vzgoje in
izobraževanja ob koordinaciji med ustreznimi republiškimi
resorji in občinami.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za planiranje v sodelovanju z Ministrstvom
za šolstvo in šport in Ministrstvom za zdravstvo, družino in
socialno varstvo.
ODGOVOR
Ministrstva za notranje zadeve na pobudo Isabelle Flego in Vojke Štular, poslank v Zboru
občin, o problematiki odvisnosti od ilegalnih
drog.
Na poslansko pobudo Vojke Štular in Isabelle Flego, poslank
Zbora občin, v zvezi z problematiko odvisnosti od ilegalnih
drog, je Ministrstvo za notranje zadeve pripravilo naslednje
stališče:
Glede na to, da Republika Slovenija nima svojega celovitega
kazenskega zakona in se torej na območju Republike Slovenije uporabljajo še določbe kazenskega zakona SFRJ, se
organi za notranje zadeve kot organi pregona s problematiko
mamil najpogosteje srečujejo pri preprečevanju in odkrivanju
kaznivih dejanj določenih v kazenskem zakonu SFRJ v čl. 245
- Neupravičena proizvodnja in promet z mamili in čl. 246
Omogočanje uživanje mamil. Tako je z določbo 245. člena K Z
SFRJ kazenskopravno sankcionirana samo omejitev proizvodnje, predelave, nakupa, hrambe in prenašanja mamil
zaradi prodaje, medtem, ko nakup in uporaba mamil zaradi
lastne uporabe ni kaznivo dejanje. 246. člen KZ SFRJ pa
določa kot kaznivo dejanje napeljevanje k uživanju mamil,
dajanje mamil, dajanja prostorov za uživanje mamil. Ministrstvo za notranje zadeve ugotavlja, da se je v lanskem letu
močno povečal porast organiziranih oblik kriminalitete pri
zlorabi mamil. Tako je bilo v letu 1991 zaradi utemeljenega
suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z zlorabo mamil prijetih
21 oseb, odkritih je bilo 210 kaznivih dejanj in 158 prekrškov
na podlagi Zakona o proizvodnji in prometu mamil (Uradni list
SFRJ, št. 55/78).
V letu 1991 so organi za notranje zadeve zasegli naslednje
količine mamil:
- heroin
8.723,162
gramov
- LDS
846
gramov
- hašiš
10.000,43
gramov
- marihuana
12.640,45
gramov
- konoplja
1.670
stebel
- kokain
22.085,43
gramov
- heptaton
31
stekleničk
Po podatkih, s katerimi razpolaga Ministrstvo za notranje
zadeve ocenjujemo, da je bilo v letu 1991 cca 1200 pravih
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odvisnikov od mamil (heroin, kokain), med njimi je tudi
6 smrtnih primerov, katerih neposrednih vzrok, so bila
mamila. Število odvisnikov pa je po vsej verjetnosti še večje,
saj ugotovitve kažejo, da ravno na področju zlorabe mamil
obstaja t. i. temnopolje.
Prav tako je opaziti, da se starostna struktura uživalcev mamil
rapidno niža, kar v praksi pomeni, da beležimo uživanje mamil
(marihuane) tudi že v osnovnih šolah, uživanje bolj nevarnih
mamil pa že v prvih letnikih srednje šole. Ugotovitve kažejo,
da so mamila praktično dostopna že vsakomur, kar se nenazadnje kaže tudi v izredno nizkem številu vlomov v lekarne in
v poskusih ponarejanja receptov. Tako v letu 1991 tako beležimo samo tri vlome v lekarne in le dva poskusa ponarejanja
receptov, kar pa v posledici tudi pomeni, da je nenazadnje
naše tržišče dobro založeno z mamili.
V preteklem letu se je uresničila tudi napoved prodora kokaina na naše tržišče, kar se odraža tudi v zasegu tega mamila.
Očitno je t^ko naše tržišče, enako kot celotno evropsko,
postalo izredno tržno zanimivo za dežele proizvajalce in tudi
distributerje. Vse navedene ugotovitve je Ministrstvo za notranje zadeve upoštevalo pri pripravi svojega delovnega programa za letošnje leto, pri čemer pa bo njegovo delo v smeri
odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj zlorabe mamil
odvisno tudi od nove kazenske zakonodaje. Večji poudarek
bo dan tudi preventivnemu delovanju v zvezi zlorabe mamil;
v okviru tega se bodo organizirale občasne preventivne akcije
na mejnih prehodih s ciljem odkrivanja tihotapskih kanalov
mamil.
Odkrivanje tovrstne kriminalitete pomeni s policijskega stališča enega od najzahtevnejših področij dela, saj se s trgovino
z drogami ukvarjajo izključno organizirane družbe, ki razpolagajo z ogromnim kapitalom in pridelovanju ne izbirajo sredstev za dosego cilja. Tudi dokazovanje je zaradi načina delovanja izredno zahtevno opravilo, saj zahteva postopke in
metode, ki jih procesna zakonodaja, ki zaenkrat še velja,
doslej ni predvidevala. Za uspešno delo je zato potrebno
dodatno zakonsko urejanje in dodatno usposabljanje policijskih enot, specializiranih za odkrivanje tovrstnega kriminala.

MNENJE
Vlade Republike Slovenije pobudi Ervina Kokošinka, poslanca v Zboru občin, za subvencioniranje prevozov učencev v šolo
Poslanec zbora občin Skupščine Republike Slovenije Ervin
Kokošinek v poslanski pobudi z dne 4. 3. 1992 predlaga, da bi
v sklopu celovite socialne politike razmislili o tem, da bi
kategorijam učencev - vozačev našli obliko prevozov do
kraja izobraževanja. S tem bi preprečili vedno večjo diferenciacijo med otroki mestnega okolja in podeželja.
Pojasnjujemo naslednje:
Prevozi študentov in dijakov od kraja bivanja do šole se
subvencionirajo že dlje časa, in sicer v višini 35% od cene
prevozov, pri čemer k subvenciji 20% prispeva republiški
proračun, preostalo pa sami prevozniki. V okviru štipendij pa
se študentom in dijakom še dodatno pokrivajo prevozni stroški v višini, kot jo določa 22. člen Pravilnika o štipendiranju
(Ur. I. RS, št. 24/13. 6. 1991).
Ob upoštevanju obsega sredstev, ki so v letu 1992 v okviru
republiškega proračuna namenjena vzgoji in izobraževanju,
subvencije za prevoz učencev in študentov ne bo mogoče
povečati.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripravilo Ministrstvo za šolstvo in šport v sodelovanju z Ministrstvom za promet in zveze.
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ODGOVORA
Ministrstva za energetiko in Ministrstva za promet in zveze na poslansko pobudo Janeza
Režuna, poslanca v Zboru občin, za sanacijo
posledic naravne nesreče
Ker je bilo na osnovi analiz ugotovljeno, da bi bila vzpostavitev trase ceste preko plazu Ruardi strokovno problematična
in investicijsko zelo zahtevna, je bilo dogovorjeno, da se
predvidi nova trasa po levem bregu Kotredežice, ki bo obenem predstavljala obvoznico Zagorje. Občina Zagorje ob Savi
je že sprejela odlok na lokacijski načrt za to traso in izdelan je
že idejni projekt za celotno traso ter projekt za pridoL.tev
gradbenega dovoljenja prve etape, to je: odsek križišče Kotredež - priključek Farčnik. Za preostali del je izdelava projektne dokumentacije v razpisu. Do realizacije prve etape ni
prišlo zaradi težav pri pridobitvi zemljišč. V letošnjih planskih
dokumentih obvoznica Zagorje ni zajeta.
Ministrstvo za energetiko pa odgovarja:
Poslanec Zbora občin g. Janez Režun je v svoji poslanski
pobudi, ki jo je naslovi' na Ministrstvo za varstvo okolja, na
Ministrstvo za energetiko in na Ministrstvo za promet in zveze,
predlagal naj navedena ministrstva iz sredstev rezerv in elementarja omogočijo izvedbo sanacije stanja, ki je nastalo
zaradi naravne - ekološke nesreče, sproženja plazu Ruardi
v Zagorju. Pričelo naj bi se z realizacijo obljubljene povezava
regionalne ceste R 336 Zagorje-Trbovlje in z regulacijo Kotredežice.
V katastrofalnem plazenju zemeljske mase februarja 1987
v delu jalovišča Ruardi, kamor se je odlagala rudniška jalovina
in komunalni odpadki Zagorja in okolice, je bila poleg več
stanovanjskih hiš, obrata tovarne Lisca in zasutja ceste
Zagorje-Trbovlje z vsemi komunalnimi napravami, porušena
tudi glavna rudniška kompresorska postaja, ki je oskrbovala
jamo Kotredež. Poleg tega je plaz ogrozil tudi ventilatorsko
postajo premogovnika Zagorje.
Pri reševanju te akutne problematike saniranja stanja je bil
intenzivno angažiran takratni Komite za energetiko in
Posebna interesna skupnost za elektrogospodarstvo in premogovništvo iz razlogov, ker je bilo potrebno čimpreje normalizirati stanje pri odkopavanjp premoga glede na kritične
potrebe po tem energentu v tistem času. S financiranjem
nekaterih del pri sanaciji jalovišča in izgradnji nadomestnih
rudniških objektov sta omenjeni inštituciji omogočili Rudnikom rjavega premoga Slovenije, da ni prišlo do večje škode in
resnejših motenj pri oskrbi s premogom.
Energetska sredstva ISEP-a in RES-a v protivrednosti okoli
1.140.000 DEM, nakazana RRPS-ju so se uporabila za pokrivanje stroškov pri:
- oblikovanju površine plazu in odlomnih robov,
- izdelavi sistema odvodnjavanja površine plazu in dreniranja odlomnih robov,
- gradnji industrijske ceste iz vrha jalovišča Ruardi preko
plazu do nove deponije ob Kotredežici,
- opravljanju drugih varovalnih del.
Kasneje je bilo potrebno urediti še strugo Kotredežice in
usposobiti novo odlagališče jalovine, da bi se obdržala stabiliteta plazine.
Iz navedenega je vidno, da so inštitucije, naši predhodniki,
intenzivno sodelovale pri urejanju razmer in so izpolnile vse
naloge, ki so jim bile naložene iz njihove pristojnosti, ter tako
ne vidimo potrebe, da se sedaj naše ministrstvo angažira pri
izgradnji nove, sicer zelo koristne in nujne cestne povezave
med Zagorjem in Trbovljami.
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ODGOVOR
Na zahtevo in vprašanje Antona Rojca, poslanca
v Zboru občin, v zvezi s prelivanjem sredstev iz
prispevkov za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov
Gospod Anton Roječ v poslanskem vprašanju trdi, da se
večina sredstev iz prispevkov za spremembo namembnosti
kmetijskih zemljišč in gozdov preliva iz občine Celje v Ljubljano ter da je s tem občina Celje oškodovana, ker nima dovolj
sredstev za izboljševanje kmetijskih zemljišč v občini. Zahteva, da sredstva od odškodnin ostanejo v občini Celje.
Na zastavljeno vprašanje in zahtevo odgovarjamo naslednje:
Razporeditev sredstev, ki se plačujejo zaradi spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov, je določena v 17.
členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. I. SRS, št. 1/79, 11/
81 in 1/86) in Ur. I. RS, št. 9/90 in 5/91), in sicer:
- 30% sredstev iz plačanih odškodnin, ki ostanejo občini, se
uporablja za pripravo strokovnih podlag za varstvo in urejanje
kmetijskih zemljišč ter planiranje in občinsko urejanje kmetijskih zemljišč;
- 15% sredstev iz plačanih odškodnin je namenjenih Skladu
za sofinanciranje programov varstva okolja na ravni republike, ki se uporablja za spremljanje onesnaženosti kmetijskih
zemljišč in gozdov, razvoj ekološko prijaznejših tehnologij
v kmetijstvu in gozdarstvu ter za pripravo sanacijskih programov za kmetijska zemljišča in gozd;
- 55% zbranih sredstev je namenjenih za izboljševanje kmetijskih zemljišč (melioracije, priprava razvojnih projektov, sofinanciranje gradnje infrastrukture na območju z omejenimi
možnostmi kmetovanja in sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah).
Sredstva od odškodnin so prihodek republiškega proračuna.
Za sredstva iz republiškega proračuna za urejanje kmetijskih
zemljišč lahko konkurira vsakdo, ki ponudi ustrezen program,
ki je v skladu z načeli, določenimi v odloku o uvedbi finančnih
intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi, in
navodilom za uveljavljanje finančnih intervencij. Tudi kmetje
in organizacije iz občine Celje lahko na podlagi ustreznih
programov pridobijo sredstva za izboljševanje kmetijskih
zemljišč, prav tako pa tudi sredstva, ki so namenjena za
sofinanciranje programov varstva okolja.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

stva za promet in zveze remonta te proge ni predvidevalo in je
takšno drugačno prerazdelitev in skrčenje finančnih sredstev
za železniško infrastrutkuro in promet potrdila tudi Skupščina
Republike Slovenije. Skupščinski poslanci so se verjetno
zavedali tudi takšnih možnih posledic sprejetega zakona
o proračunu, kot je zaprtje proge za promet.
Predlog za zaprtje proge Stranje - Imeno se je pojavil kot
možna posledica skrčenih okvirov proračunskega financiranja železniške infrastrukture. Republiški prometni inšpektorat j
je namreč na podlagi veljavne zakonodaje ugotovil pri inšpekcijskem pregledu proge državna meja Imeno - Stranje, da je
proga v zelo slabem stanju. Tirnice so močno obrabljene,
dotrajane in ne odgovarjajo dejanskim osnim obremenitvam,
enako je tudi s pragovi. Ob tem je izdal določbo, da je
Železniško gospodarstvo Ljubljana dolžno progo obnoviti do i
30. 6. 1992 in hkrati omejiti obremenitev proge na 120 kn/os.
Trenutno proučujemo možnosti za drugačne rešitve za zago- |
tovitev sredstev za ohranjanje potrebne ravni vzdrževanja
železniške infrastrukture, predvsem tam, kjer zaposlenost
proge ne zagotavlja potrebne rentabilnosti.

Potrebno je tudi pojasniti, da je po Odloku o ustanovitvi
javnega podjetja za področje dejavnosti železniškega prometa (Uradni list RS, št. 43/89) potrebno za odločitev o prenehanju javnega prometa na posamezni progi ali njenem delu,
če je ta nerentabilna, pridobiti predhodno soglasje Skupščine
Republike Slovenije.
MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi Marcela Štefančiča, poslanca v Zboru občin, za sistemsko
ureditev zagotavljanja sredstev za ceste
Vladi Republike Slovenije predlaga, da v letu 1992 pripravi
besedilo sistemskega zakona za zagotavljanje sredstev za
ceste. Vsebina zakona naj bi določila, da se cestnina, cestne
takse in del sedanjega bencinskega davka (v enakem razmerju z nekdanjim bencinskim dinarjem) prekvalificirajo
v namenske pristojbine za ceste.
Obrazložitev:
Na tak način ne bi rušili zakonitosti integralnega proračuna,
zagotovili pa bi zanesljive vire sredstev za vzdrževanje in
gradnjo cest, kar sicer pozna vsa Evropa. Namenska sredstva
bodo tako v prid boljšim cestnim rešitvam, bodo v prid gospodarstvu, turizmu in slehernemu izmed nas.
Vlada Republike Slovenije o pobudi meni naslednje:

ODGOVOR
Ministrstvo za promet in zveze na pobudo Marka
Stadlerja, poslanca v Zboru občin, o ukinitvi
železniške proge Stranja-lmeno-Kumrovac
Nameravano zaprtje železniške proge Stranje - Imeno
- Kumrovac je neposredno povezano s skrčenim programom
del na železniški infrastrukturi, kot posledice zmanjšanih
možnosti Republike Slovenije za zagotavljanje finančnih proračunskih sredstev za te namene javne porebe, za vzdrževanje
in razvoj v letu 1992.
Ob navedenem problemu moramo ponovno povedati, da je
Ministrstvo za promet in zveze v sklopu zagotavljanja varnosti
in urejenosti železniškega prometa načrtovalo z osnutkom
zakona o proračunu za leto 1992 tudi remont stranske proge
Imeno - Stranje, ki je zaradi nadaljnje uporabe nujno
potrebna sanacije. Vendar pa je v postopku sprejemanja
zakona proračunu za leto 1992 prišlo do bistvenih odmikov od
predlaganega programa del, saj Ministrstvo za finance v svojem predlogu porabe proračunskih sredstev v okviru Ministr48

Z novo zakonsko ureditvijo sistema financiranja javne porabe
in davčnega sistema smo v Republiki Sloveniji presegli preteklo prakso avtonomnega (SlS-ovskega) financiranja določenih oblik javne porabe. To na način, da smo vzpostavili integralni proračun v funkciji instrumenta, s katerim država
v skladu z materialnimi možnostmi uravnava financiranje
prednostnih razvojnih nalog na celotnem področju javnega
sektorja. Ceste so le eden od elementov razvoja. Pobuda
poslanca g. Marcela Štefančiča je v nasprotju z omenjeno
ureditvijo, ker naj bi po njej vnaprej in neodvisno od dejanskih
možnosti in potreb v financiranju vseh oblik javne porabe
ločeno določili način in s tem tudi obseg financiranja cest.
Zato Vlada Repubike Slovenije te pobude ne podpira.
Znano je, da je bilo v postopku postopnega preoblikovanja
sistema financiranja javne porabe največ nasprotovanj ravno
za ceste, za katere je bil z republiškim zakonom o povračilu za
ceste ob ceni naftnih derivatov iz leta 1989 zagotovljen ustrezen in predvsem stabilen način financiranja.
O teh nasprotovanjih je med drugim razpravljala tudi zakonodajno-pravna komisija Skupščine Republike Slovenije, ki je
v svojem mnenju podprla vključitev povračila za ceste v enovit
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davčni sistem, kar je bilo izvedeno ob sprejetju zakona o prometnem davku, sprejetim na zasedanju zborov Skupščine
Republike Slovenije 22. januarja 1992. Z določbo 89. člena
tega zakona je bil namreč navedeni zakon o povračilu za
ceste razveljavljen, za obračun davka od prometa naftnih
derivatov pa uvedena enotna davčna stopnja, v katero je bilo
vključeno tudi povračilo kot fiskalni prihodek proračuna.
Prav tako so znana prizadevanja Ministrstva za promet in
zveze, da za ceste ponovno vzpostavi preseženi sistem njihovega avtonomnega financiranja v smislu poslančeve pobude,
ki pa do zdaj niso dobila potrebne podpore niti v Vladi, niti ne
v Skupščini Republike Slovenije.
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo Vojke Štular, poslanke v Zboru občin, v zvezi z begunci iz
Republike Bosne in Hercegovine
V zvezi s pobudo Vojke Štular, poslanke zbora občin Skupščine Republike Slovenije, dajemo naslednjo informacijo:
Republika Slovenija do zdaj ni preprečevala prihoda beguncev na svoje ozemlje. Med najtežjimi vojnimi razmerami na
Hrvaškem se je v Slovenijo zateklo več kot 28.000 beguncev iz
ogroženih območij na Hrvaškem. Iz Bosne in Hercegovine pa
je do danes v Slovenijo pribežalo okoli 30.000 beguncev,
večinoma otrok in žensk. Za status beguncev je doslej zaprosilo 16.248 prebivalcev Bosne in Hercegovine, od katerih jih je
trenutno 9.060 v zbirnih centrih civilne zaščite Republike
Slovenije. V njih so beguncem zagotovljeni prenočišče, prehrana, najnujnejše zdravstveno varstvo, po potrebi pa prejemajo tudi oblačila in druga življenjsko potrebna sredstva.
Vlada Republike Slovenije je tudi sklenila, da se pomoč
v obliki paketov hrane zagotovi tudi družinam, ki so sprejele
begunce iz Bosne in Hercegovine in nimajo sredstev za preživljanje. Stroški oskrbe beguncev v zbirnih centrih civilne
zaščite se krijejo s sredstvi proračuna Republike Slovenije.
Skupni stroški oskrbe sedanjega števila beguncev v Republiki
Sloveniji znašajo okoli 4.000.000 SLT dnevno. V tem pa niso
všteti stroški za nujno zadravstveno varstvo, stroški prevozov
beguncev in stroški, ki so povezani z dejavnostjo Rdečega
križa Slovenije v zvezi z namestitvijo in oskrbo beguncev.
V Sloveniji so možnosti nadaljnjega povečevanja nastanitvenih zmogljivosti v objektih, kot so samski domovi, vojašnice in
podobno, praktično izčrpane. Za nastanitev beguncev bi bilo
torej v prihodnje treba uporabiti tudi turistične objekte, dijaške domove in objekte drugih ustnaov. Možnost nastanitve
manjšega števila beguncev pa predstavljajo tudi šotorišča, ki
bi jih postavili na primernih lokacijah.
Organi za notranje zadeve v preteklem obdobju v skladu
s sklepi Vlade RS niso zavračali prihoda beguncev na ozemlje
Republike Slovenije. Poostreno pa so nadzirali mejne prehode z Republiko Hrvaško, z namenom da bi preprečili vstop
v našo državo osebam brez ustreznih dokumentov.
Vlada Republike Slovenije in pristojna ministrstva sproti seznanjajo sosednje in druge tuje države ter mednarodne organizacije z begunsko problematiko v Republiki Sloveniji, z namenom da bi begunce začele sprejemati tudi druge tuje države in
da bi za oskrbo beguncev v Republiki Sloveniji zagotovile
ustrezno finančno in materialno pomoč.

Na vprašanje Vojke Štular, poslanke zbora občin Skupščine
Republike Slovenije, kako je pri nas (v Sloveniji) zakonsko
urejeno reklamiranje alkoholnih pijač in cigaret, in njeno
pobudo, da se sprejme ustrezna zakonodaja, ki bi celostno
uredila to problematiko, odgovarjamo naslednje:
Reklamiranje alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov urejajo
v Republiki Sloveniji do sprejema ustrezne republiške zakonodaje naslednji predpisi:
- Zvezni zakon o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št. 55/78, 58/85),
- Odlok o sredstvih javnega obveščanja, ki |im je prepovedano reklamiranje alkoholnih pijač ter tobačnih izdelkov
(Uradni list SFRJ, št. 24/79), in
- Odlok o načinu in pogojih, ob katerih je dovoljeno obveščati potrošnike o alkoholnih pijačah in tobačnih izdelkih po
sredstvih javnega obveščanja (Uradni list SFRJ, št. 34 79. 57
80).
Zakon o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne
rabe v 15. členu prepoveduje reklamiranje alkoholnih pijač in
tobačnih izdelkov v tisku, radiu, televiziji in drugih sredstvih
javnega obveščanja, navedena odloka pa opredeljujeta način
in pogoje obveščanja potrošnikov o tovrstnih izdelkih. To
obveščanje je dovoljeno le v določenih primerih (sejmi, razstave), na določenih mestih, biti mora sočasno in enkratno, in
to le o kakovosti in drugih lastnostih tovrstnih izdelkov.
V zadnjem desetletju so se močno spremenili načini prodaje
in reklamiranja. Močno se je povečala ponudba preko blagovnih znamk, v okviru katerih se ponujajo različni izdelki (od
oblačil do živil). Sem sodijo v zadnjem času najbolj reklamirane blagovne znamke West, Boss, Macho, Walter Wolf
Reklamiranje tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač v okviru
blagovnih znamk pa zakonsko ni urejeno. Prav tako ni urejena
raba tujih jezikov pri reklamiranju. Predpisane kazni se od leta
1985 (sprememba zakona) niso spremenile in glede na to da
k novemu enakoimenskemu zakonu iz leta 1991 slovenski
parlament ni dal soglasja, so zagrožene kazni za gospodarski
prestopek ob upoštevanju zakona o pariteti dinarja prav neznatne (10-200 tolarjev), kar proizvajalci tovrstnih izdelkov
s pridom izkoriščajo, nadzorni organi.pa so pri svojem delu
nemočni.
Vlada Republike Slovenije se strinja s pobudo poslanke Vojke
Štular za čimprejšnji sprejem takih predpisov, ki bodo čim
bolj preprečevali objavljanje obvestil o zdravju škodljivih
izdelkov oziroma da bodo obvestila o takih izdelkih obsegala
informacijo o zdravju škodljivih vplivih.
Problematika prepovedi oglaševanja določenih izdelkov dozdaj ni bila predmet zakonodaje o javnem obveščanju.
V osnutku zakona o javnih glasilih pa je predvidena možnost,
da Vlada Republike Slovenije prepove oglaševanje zdravju in
okolju škodljivih snovi (35. člen - tretji odstavek).
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za trgovino.

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za obrambo.
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na vprašanje in
pobudo Vojke Štular, poslanke v Zboru občin,
o reklamiranju alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov
'
V—
poročevalec

49

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA

- seizmičnost lokacije,
- prisotnost rudnin in
- litologija.

MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi dr. Jožeta
Arzenška, poslanca v Zboru združenega dela, za
odvajanje prometnih davkov

Glede na navedeno Rudnik urana Žirovski vrh tudi po trajnem
prenehanju izkoriščanja uranove rude ne pride v poštev za
lokacijo odlagališča NSRAO v Republiki Sloveniji.

Poslanec zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije dr. Jože Arzenšek je dal pobudo, po kateri naj bi izvajalci
zakona o prometnem davku operativno zagotovili odvajanje
prometnega davka že pri grosistih, ki prodajajo zasebnim
družbenim podjetjem po stopnji, ki velja zanje.

MNENJE
Vlade Republike Slovenije do pobude Franca
Erceta, poslanca v Zboru združenega dela in
nekaterih poslancev vseh zborov, v zvezi
z obdavčitvijo italijanskih in drugih pokojnin

O pobudi menimo naslednje:
Obdavčitev prometa proizvodov in storitev je v Sloveniji določena z zakonom o prometnem davku (Ur. I. RS, št. 4/92).
Sistem obdavčitve sloni na obdavčitvi v zadnji fazi prometa, to
je v končni potrošnji. Obdavčitev izhaja iz sistema, ki velja že
več kot dvajset let. Priprava nove obdavčitve prometa,
s katero bi se približali pretežni ureditvi v Evropi, zahteva
daljše časovno obdobje in uskladitev z nekaterimi drugimi
ureditvami (carinski sistem in politika). V Evropski gospodarski skupnosti je nasploh obvezujoč sistem davka na dodano
vrednost, to je večfaznega neto prometnega davka, ne pa
enofazni prometni davek.
Predlagana pobuda še vedno pomeni le obdavčitev v eni fazi
(prometa na debelo) in ne pomeni urejanja obdavčitve v smeri
prilagajanja obdavčitvi prometa v evropskih državah, zato je
navedena pobuda nesprejemljiva. Uveljavitev tega načela
(prenos obdavčitve iz zadnje faze prometa - končne potrošnje na vmesno fazo - promet na veliko) bi narekovala izdelavo popolnoma novega zakona o prometnem davku, pri
čemer bi prišlo do tega, da bi bili proizvodi obdavčeni v fazi
prometa na veliko, storitve pa v končni fazi.
Vlada Republike Slovenije meni, da je treba čim prej pripraviti
večfazno obdavčitev prometa z davkom na dodano vrednost
in jo v skladu z možnostmi tudi začeti čim hitreje uresničevati.
Za obravnavo v vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za finance.
STALIŠČE
Ministrstva za energetiko do pobude Ivana Dretnika, poslanca v Zboru združenega dela, da se
z zaprtjem RUŽV uredi odlagališče radioaktivnih
odpadkov
Poslanec Zbora združenega dela Ivan Dretnik je na 44. seji
zbora dne 13. maja 1992 podal poslansko pobudo, v kateri
predlaga, da bi v zaprtem Rudniku urana Žirovski vrh uredili
odlagališče radioaktivnih odpadkov.
K navedeni pobudi podaja ministrstvo za energetiko naslednje stališče: Postopek izbora lokacije odlagališča nizko in
srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) poteka v skladu
s Smernicami za izbor lokacije odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov v štirih stopnjah.
V prvi stopnji so bila izločena neprimerna področja z upoštevanjem desetih izločilnih kriterijev (1. naravni parki, 2. zazidalna območja naselij z več kot 1000 prebivalci, 3. rezervati
pitne vode, 4. znani aktivni prelomi, 5. geotermalna področja,
6. seizmičnost lokacije, 7. poplavna področja, 8. prisotnost
rudnin, mineralov, nafte, plina 9. litologija, 10. prisotnost talne
vode).
Rudnik urana Žirovski vrh je bil kot neprimerno področje
izločen že v 1. stopnji izbora lokacije odlagališča NSRAO in
sicer po naslednjih kriterijih:
50

Gospod Franc Erce, poslanec zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije v svoji pobudi navaja, da je veliko
primorskih upokojenk in upokojencev, ki prejemajo italijansko pokojnino, v resni stiski, saj ne vedo, kaj napraviti z napovedjo dohodnine. V javnosti se je že razvila polemika o upravičenosti dvojne obdavčitve glede na še veljavno konvencijo
med Republiko Italijo in nekdanjo Jugoslavijo. Polemika bo še
trajala, vendar ne glede na različna tolmačenja meni, da je na
to vprašanje treba gledati širše. Pri tem misli predvsem na
trpljenje primorskega ljudstva pod fašizmom, ki so ga v veliki
meri občutili prav ti upokojenci. To obdavčitev bodo doživljali
kot novo krivico, žal, s strani lastne mlade slovenske države
Zato apelira na Vlado Republike Slovenije, da vso zadevo
ponovno pretehta in razmisli o predlogu o izjemnem obravnavanju oziroma izločitvi italijanskih pokojnin iz osnove za dohodnino.
Skupina poslancev zbora občin Skupščine Republike Slovenije Vojka Štular, Isabella Flego, Danijel Božič, Ivan Vodopivec, Janez Jug, Aurelio Juri, Fedja Klavora, poslanci zbora
združenega dela Skupščine Republike Slovenije Marino
Domio, Danilo Bašin, Jože Furlan, Jaša Zlobec ter poslanec
družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije
Peter Bekeš v svoji pobudi o obdavčitvi tujih pokojnin opozarjajo na vse večjo vznemirjenost in nezadovoljstvo med starejšimi upokojenci, ki prejemajo tuje pokojnine. Zato jih številni
osebni stiki, telefonski klici in vabila na sestanke kot poslance
zavezujejo, da storijo vse za preprečitev nadaljnjih zaostritev.
Ponovno dajejo pobudo, da Vlada Republike Slovenije uvede
moratorij na obdavčitev tujih pokojnin, dokler se celovito in
argumentirano ne razjasnijo vsi vidiki, ki so povezani z žgočo
problematiko. Svojo pobudo utemeljujejo z naslednjim:
1. Republika Slovenija z Republiko Italijo še ni ratificirala
sporazuma, ki ga je podpisala nekdanja Jugoslavija v okviru
Osimskih sporazumov. V vseh dokumentih ob osamosvajanju
Slovenije pa smo se zavezali, da do novih meddržavnih sporazumov veljajo stari.
2. Upravičencem do tujih - zlasti italijanskih - pokojnin so
v Sloveniji zmanjšali delovna leta in s tem tudi znižali pokojnino pri nas.
3. Postopek prijavljanja pokojnin je zelo zahteven, marsikateri upokojenec mu ne bo kos (valutni tečaj in pridobitev
potrdila o že plačanem davku v Italiji).
4. Časopisi pa so prinesli tudi vesti, da Italija ni najbolj naklonjena, da se bo posredno preko davkov iz italijanskega proračuna denar pretakal v slovenskega.
Pobud Vlada Republike Slovenije ne sprejema.
V osnovo za odmero dohodnine se skladno z zakonom
o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90) in 34/91) vključujejo tudi
osebni prejemki, med katere se po 13. členu zakona vštevajo
tudi pokojnine. Navedeni zakon opredeljuje obdavčljive
dohodke oziroma prejemke davčnih zavezancev po načelu
rezidentstva, kar pomeni, da podlegajo obdavčitvi vsi z zakoporočevalec

nom navedeni dohodki oziroma prejemki fizičnih oseb, ki
imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Zato zakon
davčno enako obravnava uživalca pokojnine, ki jo le-ta prejema od Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije ali od tujega izplačevalca.
Ob tem pa zakon v 12. členu izključuje kakršno koli možnost,
da bi bili v tujini obdavčeni dohodki, ki se po zakonu vštevajo
v osnovo za dohodnino, dvakrat obdavčeni. Po navedenem
členu se, če je bil od dohodkov, ki se vštevajo v dohodnino,
plačan davek v tujini, odmerjena dohodnina zmanjša za ta
davek. Rezidenti Republike Slovenije torej uživajo vse davčne
ugodnosti, ki jih sicer dvostransko urejata s pogodbo oziroma
sporazumom o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodka in
premoženja državi podpisnici.
Izključitev italijanskih in drugih pokojnin iz osnove za dohodnino pa bi pomenila neenako davčno obravnavo rezidentov
Republike Slovenije. Po veljavni zahodnoevropski davčni
zakonodaji ter številnih sklenjenih dvostranskih pogodbah
o izogibanju dvojnemu obdavčevanju je uzakonjena praksa,
da se prejemnikom tujih pokojnin le-te obdavčijo v državi,
katere rezidenti so in v kateri stalno prebivajo. Zato večinoma
te pokojnine v tujini sploh niso obdavčene.
Sprejetje predlagane pobude bi imelo za posledico, da se
večini prejemnikov tujih pokojnin le-te ne bi obdavčile ne
v tujini ne v Republiki Sloveniji, medtem ko bi se prejemnikom
pokojnin, ki jih izplačuje Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, davek od pokojnin obračunavali.
Kršeno pa bi bilo tudi načelo, da je dolžan vsakdo prispevati
sredstva za financiranje funkcij, ki jih skladno z ustavo in
zakonom opravljajo Republika Slovenija in občine, in sicer
v sorazmerju z višino svojih dohodkov.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za finance — Republiška uprava za javne
prihodke.

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije do pobude Albina
Kaca in drugih poslancev v Zboru združenega
dela, za sprejem ukrepov za sanacijo gozdnih
cest

S temi sredstvi, ki so bila načrtovana v letu 1990, bi bilo
možno narediti precej več, če bi bila med letom lahko valorizirana.
Ko je možno kolikor toliko normalno vzdrževanje, je treba
letno obdelati okoli 60% gozdnih cest. Seveda so pri tem
izjeme javne - lokalne ceste, ki zahtevajo redno vzdrževanje
vsako leto. Normalno vzdrževanje gozdnih cest, razen dela
v družbenih gozdovih, v tistih, v katerih se lahko še gospodari
skladno z zakonom o gozdovih, je nemogoče že od leta 1990.
Program za leto 1992 zato zajema skoraj vse gozdne ceste in
če bi ga hoteli uresničiti, bi bila potrebna za okoli 60% večja
sredstva, kot so namenjena v sprejetem proračunu Republike
Slovenije.

gozdne ceste v družbenih
gozdovih
gozdne ceste v družb, gozdovih, za katere obstaja obveznost vračanja
gozdne ceste v zasebnih
gozdovih

km

program 92
(v SLT)

2.345

104.998.000

2.025

85.906.000

23.250.000

5.540
10.000

156.996.000
347.900.000

74.400.000
97.650.000

proračun

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v družbenih gozdovih,
s katerimi se gospodari skladno z zakonom o gozdovih, se
oblikujejo iz gospodarjenja s temi gozdovi.
Po programu za leto 1992 bi gozdnogospodarsko območje
Slovenj Gradec (občina Slovenj Gradec je omenjena v pobudi
skupine poslancev) za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih
gozdovih (1.175 km) potrebovalo 15,464.000 tolarjev.
Merila, ki so na republiški ravni izdelana za usmerjanje sredstev za vzdrževanje gozdnih cest, so:
,
1. dolžina gozdnih cest v zasebnih gozdovih
2. padavine na posameznem gozdnogosp. območju
3. oddaljenost in kvaliteta posipnega materiala

vpliv
60%
10%
30%

Na pobudo skupine poslancev Skupščine Republike Slovenije
iz koroške regije v zvezi z vzdrževanjem gozdnih cest, odgovarjamo naslednje:

Na podlagi teh meril bo delež gozdnogospodarskega
območja Slovenj Gradec v uporabi sredstev:

Po podatkih katastra gozdnih cest, ki ga vodijo gozdna
gospodarstva, je v Sloveniji 11.780 km gozdnih cest; družbeni
gozdovi 6.153 km in zasebni gozdovi 5.627 krn. Od tega je
3.427 km cest, ki imajo javni značaj, kto ga v svoji pobudi
opisuje skupina poslancev; družbeni gozdovi 1.417 km in
zasebni gozdovi 2.020 km. Analiza teh podatkov kaže, da je
v zasebnih gozdovih kar 36% cest, ki imajo pomembno komunikacijsko in ne samo gozdnogospodarsko vlogo. Razumljivo
je, da je tudi režim vzdrževanja teh cest zahtevnejši od režima
vzdrževanja cest, ki so namenjene izključno za gospodarjenje
z gozdom. Sredstva za vzdrževanje so do leta 1990 prispevala
gozdna gospodarstva, lastniki gozdov in skupnosti za ceste.
Po tem letu pa se v republiškem proračunu zagotavljajo
sredstva za sofinanciranje vzdrževaja gozdnih cest v zasebnih
gozdovih in gozdnih cest v gozdovih, za katere obstaja po
zakonu o denacionalizaciji obveznost vračanja. V letu 1991 je
bilo v proračunu Republike Slovenije namenjenih za:

- zasebni gozdovi
- gozdovi, za katere velja obveznost vračanja

- vzdrževaje gozdnih cest v zasebnih
gozdovih
- vzdrževanje gozdnih cest v gozdovih,
za katere obstaja obveznost vračanja
SKUPAJ
poročevalec

17,38%
9, 35%

S tako usmerjenimi sredstvi za vzdrževanje gozdnih cest bi
bila pokritost programa gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec za leto 1992 v zasebnih gozdovih 83%, v gozdovih, za katere po zakonu o denacionalizaciji velja obveznost
vračanja pa 28%.

37.000.000 SLT

V osnutku zakona'o gozdovih je predvideno, da se iz proračuna Republike Slovenije sofinancira vzdrževanje gozdnih
cest. Drugi del potrebnih sredstev za sofinanciranje pa naj bi
po 47. členu osnutka zakona o gozdovih oblikovali s posebno
takso, ki naj bi jo plačevali lastniki gozdov in bi se uporabljala
namensko za gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest. V razpravi
v parlamentu so bila mnenja o taki rešitvi različna. Vlada bo
v predlogu zakona o gozdovih predlagala sistemsko rešitev, ki
bo v gozdovih zagotavljala gradnjo in vzdrževanje gozdnih
cest.

15.000.000 SLT
52.000.000 SLT

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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