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Vlada Republike Slovenije je na 158. seji dne 7/9-1995
določila besedilo:

nic opravi pred 15. oktobrom 1995. Na drugi strani se
proces sanacije Nove Ljubljanske banke in Nove Kreditne
banke Maribor nahaja v zaključni fazi in pomeni zamenjava obveznic enega od ključnih pogojev za normalizacijo bilanc omenjenih bank in s tem ustvarjanje predpogojev za njihovo privatizacijo.

- PREDLOGA ZAKONA O ZAMENJAVI OBVEZNIC REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNICE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SANACIJO BANK IN HRANILNIC,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku za 35. sejo Državnega zbora, 26. septembra 1995.

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

Postavka v proračunu Republike Slovenije, namenjena
plačilu obresti iz naslova sanacijskih obveznic, je bila
določena ob predpostavki, da se zamenjava obveznic
opravi pred izplačilom zadnjega obroka obresti iz tega
naslova. Znižanje stroškov iz naslova plačila obresti za
sanacijske obveznice in na tej podlagi nižja obremenitev
ter nemoteno izvajanje proračuna Republike Slovenije za
leto 1995, je možno le ob pogoju, da se zamenjava obvez-

- Mitja GASPARL minister za finance,
- Božo JAŠOVIC, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Miran VIČIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance.

UVOD

321.461.138,00 DEM za odkup potencialnih terjatev od Kreditne banke Maribor ter 199.728.648,00 DEM za odkup potencialnih terjatev od Komercialne banke Nova Gorica. Hkrati je
bilo na isti dan rezerviranih za 197.436.267,00 DEM obveznic
za odkup še nedospelih potencialnih izgub in sicer
75.084.562,00 DEM za Novo Ljubljansko banko,
118.813.175,00 DEM za Novo Kreditno banko Maribor ter
3.538.530,00 DEM za Komercialno banko Nova Gorica. Po
združitvi Nove Kreditne banke Maribor in Komercialne banke
Nova Gorica se vse obveznice, ki jih je prejela Komercialna
banka Nova Gorica ali pa so bile zanjo rezervirane, seštevajo
z obveznicami Nove Kreditne banke Maribor.

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Dne 1. januarja 1993 je Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (nadalje: Agencija) prvič izdala obveznice za odkup potencialnih izgub bank v sanaciji. Obveznice
so bile izdane na podlagi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic
(Uradni list RS, 57/92).
Strokovna podlaga za izdajo obveznic ter za določitev višine
emisije so bila gradiva z naslovom Ocena obsega potrebne
sanacije slovenskih bank in predlogi za ukrepe, ki jih je
pripravila Agencija. Obveznice so se izdajale postopoma in
sicer glede na to, kdaj so bile izdane odločbe guvernerja
Banke Slovenije za začetek postopka sanacije posamezne
banke. Višina izdanih obveznic in posredno odkupljenih
potencialnih terjatev se je spreminjala tudi v okviru posamezne banke v odvisnosti od dospevanja posameznih slabih
terjatev v izplačilo. Poleg tega na višino izdanih obveznic
vpliva tudi reodkup le teh s strani Agencije, s sredstvi, pridobljenimi s prodajo prevzetih terjatev. Tako je bilo stanje izdanih
obveznic na dan 31.12.1994 v tolarski protivrednosti
1.585.084.829,61 DEM, in sicer je bilo uporabljeno
1.063.895.043,61 DEM za odkup potencialnih izgub od Ljubljanske banke (oziroma Nove Ljubljanske banke),

Pri sprejemanju zakona, ki je bil podlaga izdaji obveznic, je
bila glavna pozornost namenjena predvsem kreiranju finančnega instrumenta, ki bi zadovoljil dva osnovna kriterija: (1)
boniteta izdajatelja mora biti takšna, da bankam, ki so
v postopku sanacije, ni potrebno ustvarjati rezervacij za
potencialne izgube oziroma celo odpisovati kapitala, saj bi
bilo to zaradi samega obsega za banke neizvedljivo in bi imelo
kot končno posledico stečaj bank; ter (2) te obveznice predstavljajo pomemben del nalož bank v sanaciji, zato je treba
zagotoviti pozitiven denarni tok, ki bi jim omogočil postopen
prehod v normalno poslovanje. V nasprotnem primeru bi bila
sama sanacija brez pravega učinka, saj banke ne bi mogle
ustvarjati dovolj prihodkov za pokrivanje svojih obveznosti in
bi jih to postavilo v podoben položaj, kot je bil ob začetku
sanacije. Zaradi samega obsega postopka je lahko breme
3

poročevalec, št. 41

sanacije prevzela le država, in to tako, da je prevzela jamstvo
za izplačilo glavnice iz obveznic ob dospetju, hkrati pa zagotavlja potrebna sredstva v proračunu za plačilo obresti. Tako
je Agencija izdala obveznice z jamstvom Republike Slovenije,
dospetjem glavnice v izplačilo čez 30 let in obrestno mero
v višini 8% letno. Zaradi potrebe po ohranjanju realne vrednosti obveznic se vrednost glavnice spreminja skladno z gibanjem tečaja tolarja proti nemški marki.

največjo postavko v okviru proračunske porabe za plačilo
obveznosti iz naslova javnega dolga. Istočasno obstoječe
obveznice predstavljajo naraščajoče tveganje refinanciranja.
Tako prestavljajo te obveznice kar 38% javnega dolga Republike Slovenije (ni verjetno, da bi Agencija sama izplačala
glavnico ob dospetju). Ob upoštevanju obveznic, izdanih
zaradi neizplačanih deviznih vlog, ki zapadejo le pol leta
kasneje, pa mora Republika Slovenija zagotoviti v izredno
kratkem obdobju sredstva za izplačilo 58% javnega dolga (198
milijard tolarjev po stanju in tečaju na dan 31.12.1994). Ne
glede na to, da je rok dospetja relativno oddaljen, zahteva
sama vrednost obveznic porazdelitev dospetja na daljše razdobje in s tem zmanjšanje tveganja refinanciranja pri posameznem dospetju. Hkrati pa Republika Slovenija nima možnosti z eventualnimi intervencijami na sekundarnem trgu ali
s predčasnimi odplačili (refinanciranji) vplivati tako na višino
stroška kot na strukturo dospetja.

Ob sprejemanju zakona, ki je bil podlaga izdaji obveznic, je
bila v manjši meri posvečena pozornost lastnostim obveznic,
ki bi v primeru spremenjenih okoliščin vplivale tako na strukturo javnega dolga Republike Slovenije kot tudi na strukturo
bilanc bank v sanaciji in s tem na njihovo poslovanje.
Z vidika Republike Slovenije kot garanta za izplačilo glavnice
in obvezanca za plačilo obresti predstavljajo omenjene obveznice najpomembnejšo postavko v javnem dolgu in s tem

Tabela 1: Struktura dospetja javnega dolga Republike Slovenije na dan 31.12.1994
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Obveznice predstavljajo tudi najpomembnejšo naložbo bank
v sanaciji (Nova Ljubljanska banka in Nova Kreditna banka
Maribor), tako da odločilno vplivajo na strukturo in kvaliteto
njihovih bilanc. Banke so trenutno onemogočene prilagajati
strukturo bilanc trenutnim razmeram na trgu po tej postavki
in to zaradi neprenosljivosti obveznic, kar vpliva na njihovo
celotno poslovanje. Dejstvo je, da zaradi makroekonomskih
sprememb postaja za domače varčevalce vse bolj atraktivno
varčevanje v tolarjih, to pa povzroča predvsem valutno, pa
tudi dohodkovno (zaradi različnih gibanj indeksov - tečaja
DEM/SIT in inflacije) neusklajenost virov in naložb bank.
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ter glede na pogoje, ki ne sledijo trenutnim dejanskim potrebam slovenski investitorjev. Posledica tega je, da ne obstaja
konsistentna informacija o cenah za naložbe v različne
državne vrednostne papirje ter da je samo trgovanje omejeno
na nekaj državnih vrednostnih papirjev, ki pogosto ne zadoščajo zahtevam investitorjev.
2. Cilji in načela zakona
Osnovni cilji in načela zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije za sanacijo bank in
hranilnic so naslednji:

Strateški cilj sanacije bank je njihova privatizacija. Naložba
v obstoječe obveznice, ne glede na prvovrstno boniteto,
zmanjšuje njihovo tržno vrednost, predvsem zaradi nelikvidnosti naložbe pa tudi zaradi izrazite dolgoročnosti. Tudi v primeru, da bi bile obstoječe obveznice tržne, bi bila možna
njihova prodaja na sekundarnem trgu vrednostnih papirjev le
z velikimi diskonti, kar bi povzročilo velike odpise in s tem
nižjo tržno vrednost bank.

• zmanjšanje finančnega bremena pri plačilu obresti iz proračuna Republike Slovenije z znižanjem obrestnih mer na račun
izboljšanja drugih pogojev, predvsem rokov aospeija, povečanjem tržnosti obveznic ter prilagoditvi trenutnim zahtevam
slovenskega finančnega trga;
• zmanjšati tveganje refinanciranja ob dospetju in zagotoviti
bankam bolj likvidna sredstva z enakomerno strukturo dospevanja glavnic novih obveznic v izplačilo;

Nenazadnje je potrebno upoštevati tudi trenutno strukturo
vrednostnih papirjev na slovenskem finančnem trgu (predvsem državnih), ki ni zadovoljiva, predvsem glede na ročnost
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Tabela 2:

Struktura dospetja javnega dolga Republike Slovenije
(po restrukturiranju sanacijskih obveznic)

40
35

Io

25

1995

9«

97

98

99

2000

01

02

03

04

2005

06

07

0«

Kljub restrukturiranju sanacijskih obveznic se še vedno pojavljajo v določenih letih večji zneski glavnic, za plačilo katerih
bo morala Republika Slovenija zagotoviti sredstva. Ti zneski
se bodo enakomerno porazdelili tudi na ostala leta s sprejetjem določil, ki bodo omogočala preko kreiranja odplačilnega
sklada tako predčasno odpačilo glavnic in intervencije na
sekundarnem trgu (odkup po ceni, ki bo eventualno nižja od
nominalne vrednosti obveznic) ter refinanciranje dospelih
obveznic z izdajo novih vrednostnih papirjev. Ta določila so
predpogoj, ki omogoča upravljanje z javnim dolgom, s tem da
bodo imela večjo težo, če se bo podoben postopek izpeljal
tudi pri obveznicah, izdanih zaradi neizplačanih deviznih
vlog;
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BESEDILO ČLENOV
1. člen
Republika Slovenija izda obveznice v skupnem nominalnem
znesku 145.540.649.690,00 SIT, kar je enako tolarski protivrednosti 1.782.521.097,00 DEM, po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan 1.1.1995.
Republika Slovenija zamenja obveznice, izdane v skladu
s tem zakonom (v nadaljevanju: obveznice), za obveznice, ki
jih je izdala Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in
hranilnic (v nadaljevanju: Agencija) v skladu z zakonom
o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi
sanacije bank in hranilnic (v nadaljevanju: sanacijske obveznice).

• zagotoviti državne vrednostne papirje, ki bodo zanimivi na
sekundarnem trgu vrednostnih papirjev in ki bodo zmanjšali
valutno neusklajenost v bilancah bank z emisijo obveznic,
katerih glavnica se spreminja skladno z gibanjem domače
inflacije;

Obveznice v nominalnem znesku, enakem razliki med nominalnim zneskom obveznic, ki jih ob zamenjavi iz prejšnjega
odstavka prejmejo imetniki sanacijskih obveznic in skupnim
nominalnim zneskom obveznic iz prvega odstavka tega člena,
prejme Agencija in jih uporablja za odkup potencialnih izgub
bank v sanaciji v skladu z odločbami guvernerja Banke Slovenije o uvedbi sanacijskega postopka.

• zagotoviti državne vrednostne papirje za sekundarni trg in
za zmanjšanje obrestne in valutne neusklajenosti pri bankah
z emisijo obveznic z variabilno obrestno mero;
• zagotoviti strukturo državnih vrednostnih papirjev na
sekundarnem trgu, ki bo omogočala kreiranje referenčne
stopnje donosnosti (oziroma krivulje donosa) z emisijo obveznic z dospetjem od 3 do 15 let.

2. člen
Obveznice se glasijo na nominalni znesek v domačem denarju
(SIT), ki se za čas od 1. 1. 1995 do do dneva dospelosti ali do
dneva, določenega za predčasno izpolnitev valorizira, in
sicer:

3. Ocena finančnih sredstev iz državnega proračuna in
druge posledice
S sprejetjem zakona se bodo obveznosti proračuna Republike
Slovenije na postavki obresti za sanacijske obveznice zmanjšale. V primeru, če se predlagana zamenjava obveznic opravi
s 1.1.1995, bodo ocenjeni stroški iz naslova plačil obresti, ob
ocenjeni 10% inflaciji v letu 1995 in ocenjeni depreciaciji
slovenskega tolarja proti nemški marki v višini 5% v letu 1995,
znašali za leto 1995 8,1 milijarde slovenskih tolarjev, kar je za
2,4 milijarde slovenskih tolarjev manj, kot bi znašale potrebe,
ob istih predpostavkah, v proračunu za leto 1995, če se
zamenjava ne opravi. To bi povzročilo velik likvidnostni izpad
pri bankah v sanaciji, zato je predviden predčasni odkup
obveznic v letu 1995 v višini do 2 milijard tolarjev.

- za čas od 1. 1. 1995 do 1. 5. 1995 s stopnjo rasti cen na
drobno v Republiki Sloveniji v preteklem mesecu,
- za čas od 1. 5.1995 do 5.8.1995 s stopnjo, ki je v posameznem mesecu enaka aritmetičnemu povprečju mesečnih stopenj rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji v preteklih treh
mesecih, zaokroženemu na eno decimalno mesto,
- za čas od 5. 8. 1995 dalje s stopnjo, enako vsakokrat
veljavni temeljni obrestni meri.
5
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Del skupnega zneska obveznic, ki dospejo v izplačilo 1.1.2005
ali kasneje, se izda s posebnimi kuponi, ki omogočajo imetnikom takšnih obveznic občasno izbiro med valorizacijo nominalnega zneska na način iz prejšnjega odstavka in valorizacijo
z valutno klavzulo, vezano na srednji tečaj Banke Slovenije za
nemško marko (DEM).

ki ga je prejel za obdobje po 1.1.1995, Republika Slovenije pa
mu je dolžna plačati znesek, ki bi mu pripadal, če bi obresti od
obveznic tekle od 1. 1. 1995 dalje.
Imetnik sanacijskih obveznic ni upravičen prejeti obveznic
dokler ne izroči Republiki Sloveniji vseh sanacijskih obveznic,
ki jih ima.

Izbiro načina valorizacije nominalnega zneska obveznic iz
prejšnjega odstavka lahko upravičenec opravi najkasneje do
15. oktobra vsakega leta z veljavnostjo za naslednje koledarsko leto.

8. člen
Republika Slovenija in Agencija se s pogodbo dogovorita
o načinu poplačila dolga, katerega upnik postane Republika
Slovenija v skladu z določbo prvega odstavka 7. člena tega
zakona in o obveznostih Agencije v zvezi z obveznicami, ki jih
Agencija prejme v skladu s tretjim odstavkom 1. člena tega
zakona.

3. člen
Obveznice, ki jih prejmejo imetniki sanacijskih obveznic ob
zamenjavi iz drugega odstavka 1. člena tega zakona ne smejo
dospeti v izplačilo pred 1. 1. 1998 ali kasneje kot 15.10.2010.
Republika Slovenija lahko svoje obveznosti iz obveznic
izpolni predčasno kadarkoli pred dospetjem posamezne
obveznice v izplačilo.

S pogodbo iz prejšnjega odstavka je lahko določeno, da se
dolg Agencije nadomesti z drugačno obveznostjo.
Pogodbo iz prvega odstavka tega člena sklene minister, pristojen za finance po predhodnem soglasju Vlade Republike
Slovenije.

4. člen
Ob predčasni izpolnitvi lahko Republika Slovenija poplača
svoje obveznosti iz obveznic bodisi v denarju, z izplačilom
valoriziranoga nominalnega zneska glavnice, bodisi s prosto
prenosljivimi vrednostnimi papirji, katerih izdajatelj je Republika Slovenija in dospejo v izplačilo najkasneje v enem letu
po izdaji (v nadaljevanju: kratkoročni papirji).

9. člen
Datum izdaje in podrobnejšo vsebino obveznic in kratkoročnih papirjev ter datum izredne zamenjave določa Vlada Republike Slovenije z uredbo.

Kratkoročni papirji morajo biti izdani pod pogoji, ki so za
imetnika najmanj enako ugodni kot pogoji, ki jih ta zakon
določa za obveznice z najkrajšim rokom dospetja.

10. člen
Republika Slovenija oblikuje odplačilni sklad za obveznice
tako, da na posebnem računu zbira denarna sredstva, namenjena izključno za odplačilo in odkup obveznic.

5. člen
Od obveznic, ki jih prejmejo imetniki sanacijskih obveznic ob
zamenjavi iz drugega odstavka 1. člena tega zakona se plačujejo obresti dvakrat letno v višini najmanj 4,5% in največ 6,5%
letno od valoriziranoga nominalnega zneska glavnice.

Višina zneska, ki ga Republika Slovenija v posameznem letu
prenese v odplačilni sklad, se določi v proračunu za vsako
leto posebej.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, Republika Slovenija zagotovi v letu 1995 sredstva v odplačilnem skladu v višini
do 2 milijardi tolarjev.

Obrestna mera za obresti od obveznic se v določi mejah iz
prvega in drugega odstavka tega člena tako, da se od obveznic z daljšim rokom dospelosti plačujejo obresti po višji
obrestni meri kot od obveznic s krajšim rokom dospelosti.

V odplačilni sklad se stekajo tudi zneski, ki jih Republika
Slovenija prejme na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 8.
člena tega zakona in izkupiček od prodaje državnega premoženja.

6. člen
Obveznice in kuponi iz drugega odstavka 2. člena tega
zakona se glasijo na ime in se lahko prenašajo brez omejitev.

O razpolaganju s sredstvi odplačilnega sklada odloča Vlada
Republike Slovenije.

7. člen

11. člen

Zamenjava obveznic iz drugega odstavka 1. člena tega
zakona se opravi tako, da na dan, ki ga kot dan zamenjave
določi Vlada Republike Slovenije, preidejo vse terjatve iz
sanacijskih obveznic na Republiko Slovenijo, njihovi imetniki
pa prejmejo od Republike Slovenije obveznice.

Če tako določa poseben zakon, se lahko obveznice uporabijo
za plačilo kupnine za poslovne deleže in delnice gospodarskih družb, ki jih v skladu s takšnim zakonom prodaja Republika Slovenija.
12. člen

Ob zamenjavi obveznic prejme vsak imetnik sanacijskih
obveznic obveznice v nominalnem znesku, ki je enak tolarski
protivrednosti nominalnega zneska sanacijskih obveznic, ki
jih ima, izračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije za
DEM na dan 1. 1. 1995.

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije
bank in hranilnic (Uradni list Republike Slovenija št. 57/92).

Vsak imetnik sanacijskih obveznic je upravičen prejeti tolikšen del od skupnega zneska obveznic z enakim rokom dospelosti, ki se razdelijo med imetnike obveznic, kakršnega predstavljajo njegove sanacijske obveznice v skupnem znesku
sanacijskih obveznic vseh imetnikov.

Jamstvo Republike Slovenije iz prvega odstavka 1. člena
zakona iz prejšnjega odstavka velja do dneva zamenjave,
določenega v skladu s prvim odstavkom 7. člena tega zakona.

Imetnik sanacijskih obveznic je ob zamenjavi dolžan Republiki Sloveniji plačati znesek obresti od sanacijskih obveznic,

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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13. člen
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OBRAZLOŽITEV
uporabi spremenljiva obrestna mera, ki bi se spreminjala
skladno z gibanjem kratkoročne obrestne mere, določene na
trgu denarja za netvegane naložbe. To pa pomeni, da se lahko
prepreči povečanje obrestnih mer, ki bi sledilo nenadni oziroma trenutni odpravi različnih indeksacij. Takšen predčasen
odpoklic je seveda možen le ob pogoju, da se zagotovijo tudi
drugi elementi in pogoji, ki omogočajo delovanje trga denarja.

Predlog zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za
obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in
hranilnic opredeljuje vsebino in lastnosti obveznic, ki jih bo
izdala Republika Slovenija z namenom zamenjave za obstoječe obveznice Agencije ter pogoje zamenjave.
Določba 1. člena vsebuje znesek, v katerem se obveznice
izdajo in namen, za katerega se uporabijo. Obveznice bo
Republika Slovenija izročila sedanjim imetnikom sanacijskih
obveznic, zato je nominalni znesek obveznic enak nominalnemu znesku sanacijskih obveznic, ki jih imajo imetniki.
Sanacijske obveznice je izdala Agencija Republike Slovenije
za sanacijo bank in hranilnic na podlagi zakona o jamstvu
Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije
bank in hranilnic (Uradni list RS, 57/92).

Peti člen določa, da se bodo obveznice obrestovale po različnih obrestnih merah glede na rok dospelosti, pri čemer bo
veljalo pravilo, da je obrestna mera za obveznice z daljšim
rokom dospelosti višja od obrestne mere za obveznice s krajšim rokom dospelosti. Tako je predvidena 4,5% letna
obrestna mera pri obveznicah z najkrajšim rokom dospetja in
6,5% letna obrestna mera pri obveznicah z najdaljšim rokom
dospetja.

Drugi člen predlaganega zakona določa način ohranjanja
realne vrednosti zneska, na katerega se obveznice glasijo, v 3.
členu pa je določen najkrajši in najdaljši možni rok dospelosti. Ne glede na siceršnji rok dospelosti obveznic pa bo
Republika Slovenija imela možnost svoje obveznosti iz obveznic izpolniti predčasno. V zakon je s tem vključena tudi
možnost predčasnega odpoklica novih obveznic.
Predčasni odpoklic, ki ga predvideva drugi odstavek 3. člena,
se lahko izvrši tudi tako, da se obveznice zamenjajo z novimi
državnimi vrednostnimi papirji, katerih glavnica dospe v plačilo najkasneje v enem letu.

V okviru celotne emisije je predvidena izdaja dela obveznic
s posebno klavzulo, ki bo omogočala imetnikom izbiro revalorizacijske klavzule. To pomeni, da se bo imetnik do določenega datuma v tekočem letu (15. oktober) odločil med načinom revalorizacije na osnovi temeljne obrestne mere ali
valutne klavzule (DEM). Namen klavzule je omogočiti bankam
ledje uravnavanje strukture bilance, saj jim je s to klavzulo pri
delu obveznic omogočeno, da del svoje aktive prilagajajo
eventualnim spremembam v pasivi. Upoštevaje trenutno
strukturo bančnih bilanc, je trenutno ugodnejša revalorizacija
na osnovi temeljne obrestne mere, pri čemer pa je potrebno
upoštevati dolgoročnost obveznic in s tem njihovih naložb.
Obstaja možnost, da se v bodočnosti makroekonomske razmere spremenijo tako, da bi morale banke za uravnavanje
svojih bilanc del naložb vezati na valutno klavzulo. Poudarek
pri klavzuli je njena lastnost možnega zavarovanja pred neznanimi bodočimi valutnimi tveganji (t. i. »hedging« instrument).

Namen določbe prvega odstavka 4. člena je zagotoviti možnost za kreiranje kratkoročnih državnih vrednostnih papirjev,
ki bi bili podlaga za razvoj denarnega trga. Odsotnost trga
denarja je trenutno ena večjih pomanjkljivosti slovenskega
finačnega trga. Z razvojem tega trga se ustvari mehanizem, ki
bi omogočil določanje vrednosti denarja za kratko obdobje
oziroma možno bi bilo določiti obrestne mere za kratkoročne,
netvegane naložbe, kar je v vseh razvitih finančnih okoljih
temeljna podlaga za določanje obrestne mere vseh finačnih
naložb. Za slovenski finančni trg je to še posebno pomembno,
saj bi se na ta način ustvarili pogoji za postopno odpravo
različnih indeksacij, predvsem revalorizacije na podlagi rasti
inflacije. Tako se lahko pri dolgoročnih finančnih naložbah

Predvidena struktura novih obveznic je razvidna iz tabele 3,
poleg tega pa je v tabeli 4 (ki je podtabela tabele 3) podana
struktura obveznic s klavzulo izbire revalorizacije.
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Tabela 3: Struktura in osnovni pogoji novih obveznic

Izdajatelj

Republika Slovenija

Datum izdaje

1.1.1995

Kotacija

Ljubljanska borza

Predvideni rok

3 leta

110 mio DEM

4.50%

4 leta

110 mio DEM

4.65%

5 let

110 mio DEM

4.75%

6 let

110 mio DEM

5.00%

7 let -

110 mio DEM

5.10%

8 let

110 mio DEM

5.20%

9 let

110 mio DEM

5.35%

10 let

160 mio DEM

5.50%

11 let

160 mio DEM

5.70%

12 let

160 mio DEM

5.90%

13 let

160 mio DEM

6.10%

14 let

160 mio DEM

6.30%

15 let

212.5 mio DEM

6.50%

dospetja, vrednost v
DEM ter realna
obrestna mera

SKUPAJ

1782.5 mio DEM

Plačilo obresti

polletno

datumi izplačila

3, 5, 6, 7, 9, 10, 11,12, 13 in 15

vsakega 15.4. ter 15.10.

kuponov

letne obveznice

v letu

4, 8, in 14 letne obveznice

vsakega 15.4. ter 15.10.
v letu

ooročevalec. it. 41
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Tabela 4: Struktura in pogoji novih obveznic s klavzulo izbire revalorizacije

Izdajatelj

Republika Slovenija

Datum izdaje

1.1.1995

Kotacija

Ljubljanska borza

Predvideni rok

10 let

50 mio DEM

5.50%

dospetja, vrednost v
DEM ter realna

11 let

50 mio DEM

5.70%

obrestna mera

12 let

50 mio DEM

5.90%

13 let

50 mio DEM

6.10%

14 let

50 mio DEM

6.30%

15 let

50 mio DEM

6.50%

300 mio DEM

SKUPAJ
datumi izplačila

pri vseh

kuponov

obveznicah

15.1. ter 15.7. v letu

Pri določanju dospetja novih obveznic je bilo upoštevano
izhodišče, da se zagotovi na trgu struktura državnih obveznic,
ki bi služila za določanje referenčne obrestne mere za
finančne investicije z različno rokovnostjo. Na ta način bo
možno ugotoviti t. i. krivuljo donosa, ki bo lahko služila kot
nerizična osnova za vse primerljive finančne naložbe.

Takšna struktura dospevanja posameznih obveznic v izplačilo
bo zagotovila bolj enakomerno obremenjevanje proračuna
Republike Slovenije v bodočih letih. Na ta način se zmanjša
pritisk na finančnem trgu, ki bi ga imelo enkratno veliko
povpraševanje države po sredstvih, potrebnih za odplačilo
glavnic. Sicer obstaja načelna možnost zagotovitve potrebnih
sredstev na tujih finančnih trgih, vendar bi bila potrebna
monetizacija tuje valute v obsegu, ki bi resno ogrozil izvajanje
monetarne politike, s posledicami na celotni finančni sistem.
Predvidene letne obremenitve proračuna Republike Slovenije
iz naslova plačila obresti in odplačila glavnic, ob upoštevanju
zgoraj omenjene strukture novih obveznic, so prikazane
v tabeli S.

Predlagani roki dospetja so tako od 3 do 15 let. Vrednost
obveznic, ki zapadejo v posameznem roku je okvirno določena na podlagi amortizacijskega načrta obstoječih obveznic
z delnimi popravki pri dolgoročnih obveznicah na račun
obveznic, ki bodo vsebovale klavzulo o izbiri revalorizacije.
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Tabela 5: Obremenitve proračuna Republike Slovenije iz naslova plačil obresti in
odplačila glavnic iz novih obveznic po letih

Leto

Celotna emisija
Skupaj

|

Glavnica

1995

8,411.5

0.0

8,411.5

1996

9,072.7

0.0

9,072.7

1997

9,771.8

0.0

9.771.8

1998

22,750.6

12,197.0

10,553.6

1999

23,802.2

12,979.6

10,822.7

2000

24,937.0

13,848.3

11,088.7

2001

26,622.3

15,367.9

11,254.3

2002

27,947.8

16,597.4

11,350.4

2003

29,034.9

17,662.3

11,372.7

2004

30,718.1

19,363.2

11,354.9

2005

41,425.0

30,278.5

11,146.5

2006

42,982.4

32,700.8

10,281.7

2007

44,473.3

35,316.8

9,156.5

2008

45,885.6

38,150.2

7,735.4

2009

46,687.0

40,784.9

5,902.1

2010

62,886.8

59,172.6

3,714.2

V 7. členu besedila predlaganega zakona je predvideno, da se
zamenjava opravi v razmerju 1:1 glede na njihovo nominalno
vrednost v slovenskih tolarjih, kot se izračuna po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan 1.1.1995.
Določba 9. člena vsebuje pooblastilo vladi, da v okviru zakonskih določb podrobneje uredi vsebino obveznic. Ker bodo
meje bistvenih sestavin obveznic predpisane s predlaganim
zakonom, bo vlada uredila predvsem tehnična vprašanja
glede izdaje obveznic, plačevanja obresti in vnovčevanja.
Izdaja novih obveznic in sam postopek zamenjave bosta imela
za posledico spremembo sedanjih razmerij med Agencijo za
sanacijo bank in hranilnic, bankama v sanaciji ter državo.
V slikah 1 in 2 so prikazana razmerja oziroma obveznosti med
njimi pred zamenjavo obveznic ter po zamenjavi.

Izračuni v tabeli so narejeni ob ocenjeni inflaciji za leto 1995
v višini 10% letno ter stalni inflaciji v naslednjih letih v višini
8% letno.
Nadaljnja značilnost obveznic, izdanih v skladu s predlaganim
zakonom, je, da se bodo glasile na ime in bodo prosto prenosljive (6. člen), kar pomeni, da obveznice ne bodo vsebovale
nobene od omejitev, ki so trenutno v veljavi pri sanacijskih
obveznicah glede prenosljivosti. Na ta način bo omogočeno
bankam ponuditi obveznice na sekundarnem trgu vrednostnih papirjev (Ljubljanski borzi), kar bo dodatno izboljšalo
njihovo likvidnost ter omogočilo bankam v sanaciji, da lažje
prilagajajo strukturo naložb njihovim virom ter bolje uravnavajo svojo likvidnost.

poročevalec, št. 41
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Slika 1.: Razmerja med Agencijo za sanacijo bank in hranilnic, bankama v sanaciji ter
državo pred zamenjavo sanacijskih obveznic

OBVEZNOSTI IZ
PREVZETIH TERJATEV.

DOLŽNIKI

OBVEZNOSTI IZ SANACIJSKIH
OBVEZNIC
REGRESNA OBVEZNOST
V

JAMSTVO

Slika 2.: Razmerja med Agencijo za sanacijo bank in hranilnic, bankama v sanaciji ter
državo po zamenjavi sanacijskih obveznic

11

poročevalec, št. 41

bank prevzetih terjatev, kar bo urejeno s pogodbo med Republiko Slovenijo in Agencijo, ki jo predvideva 8. člen predlaganega besedila zakona ter izkupiček od prodaje državnega
premoženja.
V11. členu zakona je predvidena možnost uporabe teh obveznic pri privatizaciji državnega premoženja (predvsem bank
v sanaciji). S to klavzulo se bo dodatno povečala atraktivnost
obveznic, ki pa bo v veliki meri odvisna od menjalnega razmerja (npr. vrednost obveznic potrebnih za nakup posamezne
delnice). Podrobnosti in način uporabe obveznic v ta namen
ni podrobno opisan, saj bo potrebno to možnost predvideti
v posebnih zakonih, ki bodo določali predmet in postopke
konkretne privatizacije državnega premoženja.

V 10. členu je določeno kreiranje t. i. odplačilnega sklada.
Z izločanjem dela sredstev za odplačilo glavnic tudi v letih, ko
te glavnice sicer ne dospevajo v izplačilo in sicer v skladu
z vsakoletnimi proračunskimi možnostmi, se prav tako doseže
porazporeditev bremena odplačevanja dolga na več let. Pri
tem je možno obveznice predčasno odkupiti od trenutnih
imetnikov po nominalni vrednosti, kar omogoča posebna
klavzula o predčasni izpolnitvi obveznosti, hkrati pa se pojavi
možnost odkupa teh obveznic na sekundarnem trgu, posebno
v primeru, če je cena na tem trgu pod nominalno vrednostjo
obveznic. To pa pomeni dodaten prihranek v okviru upravljanja z javnim dolgom. Predvideno je tudi, da se v odplačilni
sklad nakazujejo sredstva, ki jih ustvari Agencija s prodajo od

BELEŽKE:
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Vlada Republike Slovenije je na 157. seji 3. avgusta 1995
določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO
REPUBLIKE AVSTRIJE O SODELOVANJU PRI UREJANJU
PROSTORA, PROSTORSKEM PLANIRANJU IN REGIONALNI POLITIKI,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu
za okolje in prostor,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu
za zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

2. člen

1-člen

(1) Komisija si mora ob upoštevanju pravnih predpisov, veljavnih v Republiki Sloveniji in Republiki Avstriji, z vsemi sredstvi
prizadevati za sodelovanje v smislu 1. člena.

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Zvezno vlado Republike Avstrije o sodelovanju pri urejanju
prostora, prostorskem planiranju in regionalni politiki, podpisan 4. julija 1995 v Mariboru.

(2) V ta namen

2. člen

1. mora komisija izdelati predloge in priporočila v zvezi z urejanjem prostora, prostorskim planiranjem in regionalno politiko, še posebej če zadevajo območja v bližini skupne državne
meje, in jih predložiti pristojnim službam Republike Slovenije
in Republike Avstrije;

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku
glasi:

2. si mora komisija prizadevati za usklajevanje ukrepov urejanja prostora, prostorskega planiranja in regionalne politike
v Republiki Sloveniji in Republiki Avstriji.

SPORAZUM
med Vlado Republike Slovenije In Zvezno vlado Republike
Avstrije o sodelovanju pri urejanju prostora, prostorskem
planiranju in regionalni politiki

3. člen
(1) Komisija je sestavljena iz 14 članov in izdela svoj poslovnik.

Vlada Republike Slovenije in Zvezna vlada Republike Avstrije,
v nadaljnjem besedilu pogodbenici, se v interesu sodelovanja
v zadevah urejanja prostora, prostorskega planiranja in regionalne politike dogovorita o naslednjem:

(2) Sestavo komisije določa njen poslovnik, pri čemer vsaka
od pogodbenic imenuje polovico članov. Pogodbenica lahko
za vsakega člana, ki ga je določila, imenuje namestnika.

l.člen
Za pospeševanje sodelovanja v zadevah urejanja prostora,
prostorskega planiranja in regionalne politike, še posebej če
zadevajo območja, ki so v bližini skupne meje, ustanovita
pogodbenici Slovensko-avstrijsko komisijo za urejanje prostora, prostorsko planiranje in regionalno politiko, v nadaljnjem besedilu komisijo.

4. člen
(1) Komisija za izpolnjevanje svojih nalog imenuje podkomisijo, tri regionalne delovne skupine in po potrebi druge
delovne skupine.
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ski poti pisno sporočili, da so izpolnjeni ustavni predpogoji za
uveljavitev.

(2) Vsaka pogodbenica imenuje po enega predsednika in
njegovega namestnika za komisijo, podkomisijo in delovne
skupine. Za vodenje tekočih poslov, kakor tudi za vodenje sej,
ena od pogodbenic izmenično za dve leti imenuje po enega
poslovodnega predsednika za komisijo, podkomisijo in
delovne skupine. Vsakokratna druga pogodbenica pa imenuje namestnika poslovodnega predsednika.

(2) Ta sporazum se sklene za deset let. Njegova veljavnost se
vsakokrat podaljša za nadaljnja štiri leta, če ga ena od pogodbenic najkasneje šest mesecev pred iztekom tega roka po
diplomatski poti pisno ne odpove.

(3) Na seje komisije, podkomisije in delovnih skupin so lahko
povabljeni strokovnjaki.

(3) Vsaka od pogodbenic lahko odpove ta sporazum. Odpoved začne veljati 6 mesecev po njeni vročitvi.

5. člen

Sestavljeno v Mariboru dne 4. julija 95 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako
verodostojni.

Komisija, podkomisija in delovne skupine sprejemata sklepe
o poslovniku kakor tudi predloge in priporočila soglasno, pri
čemer ima vsaka pogodbenica en glas.

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v nemškem Jeziku.

6. člen
Seje komisije kakor tudi podkomisije so vedno na državnem
ozemlju pogodbenice, ki imenuje poslovodnega predsednika.
Ta pogodbenica krije stroške prevodov na sejah kakor tudi
stroške sklepnih protokolov in zapisnikov.

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za okolje in prostor.

7. člen

4. člen

(1) Ta sporazum začne veljati prvi dan tretjega meseca po
mesecu, v katerem sta pogodbenici druga drugi po diplomat-

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

3. člen

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado
Republike Avstrije o sodelovanju pri urejanju prostora, prostorskem planiranju in regionalni politiki je bil podpisan 4.
julija 1995 v Mariboru v slovenskem in nemškem jeziku.
V imenu Republike Slovenije ga je podpisal mag. Dušan
BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za okolje in prostor, v imenu Republike Avstrije pa mag. Brigitte EDERER,
državna sekretarka.

Podrobnosti v zvezi z delovanjem organov, ustanovljenih na
podlagi sporazuma, bo opredeljeval poslovnik, ki ga bo sprejela komisija na svojem prvem zasedanju. Predvideno je, da bi
v njih sodelovali predstavniki vladnih resorjev, katerih pristojnosti so povezane z vprašanjem sodelovanja in razvoja
obmejnih območij, ter lokalnih skupnosti s teh območij.
Sklenitev sporazuma v Sloveniji ne narekuje sprememb
obstoječih zakonov in predpisov. Prav tako tudi ne vzpostavlja novih finančnih obveznosti, razen stroškov, povezanih
z organizacijo oz. udeležbo na sestankih organov, ustanovljenih na podlagi sporazuma. Predlagamo, da te stroške vsakokrat krijejo organi, ki bodo delegirali posamezne predstavnike.

Sporazum določa, da pogodbenici ustanovita skupno komisijo za urejanje prostora, prostorsko planiranje in regionalno
politiko, katere namen je pospeševati sodelovanje obeh držav
na omenjenih področjih Pri tem je posebna pozornost namenjena območjem, ki ležijo ob skupni državni meji.
V okviru komisije bo delovala še podkomisija, katere naloga
bo izvajanje sprejetih nalog, in tri delovne skupine, ki bodo
organizirane tako, da bodo pristojne za posamezna območja
ob slovensko-avstrijski meji.
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V Republiki Sloveniji je za ratifikacijo sporazuma pristojen
Državni zbor.
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poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 150. seji 22. junija 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE NIZOZEMSKE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marjana NOVAK, državna sekretarka v Ministrstvu za
promet in zveze,
- Marija GREGORIČ, državna podsekretarka v Ministrstvu
za promet in zveze,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu
za zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena

ozemlju ene ali druge pogodbene strani, v nadaljnjem besedilu kabotaža, ki ga bodo prevozniki opravljali z vozili, ki so
opredeljena v 2. členu.

1.člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Kraljevine Nizozemske o mednarodnem cestnem prevozu, sklenjen 17. maja 1993 v Ljubljani.

2. Pogodbeni strani bosta zagotovili pravice in obveznosti iz
sporazumov, sklenjenih med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo.

2. člen

Pogodbena stran, ki je država članica Evropske skupnosti, bo
ta sporazum uporabljala v skladu s svojimi obveznostmi iz
pogodb, s katerimi je bila ustanovljena Evropska skupnost, ki
bodo ustrezno dopolnjene.

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem
prevodu glasi:
OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v angleškem jeziku

2. člen
Definicije

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO KRALJEVINE NIZOZEMSKE O MEDNARODNEM
CESTNEM PREVOZU

V tem sporazumu posamezni izrazi pomenijo naslednje:
1. izraz »prevoznik« pomeni osebo (vključno s pravno osebo),
ki je bila ustanovljena v eni ali drugi pogodbenici in lahko
v državi svojega sedeža opravlja cestni prevoz blaga ali potnikov za najem, plačilo ali za lastni račun, v skladu z veljavnimi
državnimi zakoni in predpisi:

Vlada Republike Slovenije in Vlada Kraljevine Nizozemske,
v nadaljnjem besedilu pogodbenici, sta se v želji, da bi v interesu krepitve gospodarskih odnosov pospeševali razvoj cestnega prevoza blaga in potnikov iz, v in tranzitno čez njuni
ozemlji, dogovorili naslednje:

2. izraz »vozilo« pomeni motorno vozilo ali skupino vozil, od
katerih je vsaj motorno vozilo registrirano v eni ali drugi
pogodbenici in ki se uporablja ter je opremljeno izključno za
prevoz blaga oziroma se uporablja za prevoz potnikov z avtobusom;

I.člen
Obseg
1. Določbe tega sporazuma bodo veljale za mednarodni
cestni prevoz blaga in potnikov za plačilo, najem ali za lastni
račun med pogodbenima stranema, tranzitno čez njuni ozemlji, v ali iz tretjih držav, ter za prevoz blaga in potnikov po

3. izraz »kabotaža« pomeni prevozne storitve, ki jih na ozemlju ene pogodbenice opravlja prevoznik, ki ima sedež v drugi
pogodbenici;
15
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4. izraz »prevoz« ali »storitev« pomeni pot natovorjenih ali
raztovorjenih vozil po cesti, tudi če vozilo, prikolica ali polprikolica na določenem odseku potovanja potuje po železnici ali
po vodi.

7. člen
Obdavčitve
1. Vozila, vključno z njihovimi rezervnimi deli, ki opravljajo
prevoze v skladu s tem sporazumom, bodo vzajemno oproščena plačila vseh davkov in pristojbin na promet ali posest
vozil ter vseh posebnih davkov ali pristojbin na prevozne
storitve na ozemlju druge pogodbenice.

3. člen
Dostop do trga
1. Vsaka pogodbenica lahko dovoli, da prevoznik, ki ima
sedež na ozemlju druge pogodbenice, opravlja prevoz blaga
ali potnikov:

2. Vozila ne bodo oproščena davkov na motorna goriva, davka
na dodano vrednost prevoznih sredstev in cestnin.

a) med katerim koli krajem na njenem ozemlju in katerim koli
krajem zunaj tega ozemlja, ter

3. Goriva v običajnih rezervoarjih vozila ter maziva, ki so
v vozilu in služijo edino za delovanje vozil, bodo vzajemno
oproščena carinskih in drugih dajatev ter plačil.

b) tranzitno čez njeno ozemlje,
če ima dovoljenje za opravljanje prevoza, razen če se mešana
komisija ne dogovori drugače, ki ga izdajo pristojni organi ali
druge pooblaščene organizacije vsake pogodbene strani.

8. člen
Mešana komisija

2. V nobenem primeru pa dovoljenje ni potrebno pri naslednjih vrstah prevoza oziroma pri praznih vožnjah, ki so povezane s tovrstnimi prevozi:

1. Pristojni organi obeh pogodbenic bodo usklajevali vsa
vprašanja glede uresničevanja in uporabe tega sporazuma.

- prevoz za lastni račun;
- prevoz pošte kot javna storitev;
- prevoz poškodovanih ali pokvarjenih vozil;
- prevoz blaga v motornih vozilih, katerih dovoljena teža
tovora skupaj s prikolicami ne presega 6 ton oziroma pri
katerih dovoljena teža komercialnega tovora skupaj s tovorom prikolic ne presega 3,5 tone;
- prevoz zdravniškega blaga in opreme ali drugega blaga
v sili, zlasti v primeru naravnih katastrof.

2. V skladu s tem bosta pogodbenici ustanovili mešano komisijo.
3. Mešana komisija se bo redno sestajala na zahtevo ene ali
druge pogodbene strani in jo bodo sestavljali predstavniki
pristojnih organov pogodbenih strani, ki bodo lahko povabili
predstavnike cestnih prevoznikov. Mešana komisija bo sama
določila svoja pravila in postopke. Sestajala se bo izmenično
v eni in drugi pogodbenici. Država gostiteljica bo predsedovala sestanku. Dnevni red sestanka bo predstavila pogodbena
stran - gostiteljica in sicer vsaj dva tedna pred datumom
sestanka. Sestanki se bodo zaključevali z zapisnikom, ki ga
bosta podpisala vodji delegacij pogodbenih strani, ki sta
v skladu z nacionalno zakonodajo pooblaščena podpisati ta
zapisnik.

3. Prevoznik ne more opravljati kabotaže, če mu pristojni
organi ali druge pooblaščene organizacije pogodbenice, na
ozemlju katere se bo opravljal prevoz, niso dali posebnega
dovoljenja.
4. člen
Teže in velikosti

4. V skladu s 1. in 3. točko 3. člena bo mešana komisija
odločala o vrsti in številu dovoljenj ter o pogojih dostopa do
trga in vprašanjih, ki se nanašajo na trg delovne sile. Ne glede
na 2. točko 3. člena bo mešana komisija lahko razširila vrste
prevoznih storitev, za katere dovoljenja niso potrebna.

1. Teže in velikosti vozil morajo biti v skladu z uradno registracijo vozila in ne smejo preseči veljavnih omejitev, ki veljajo
v državi gostiteljici.
2. Če teža ali velikost natovorjenega ali raztovorjenega vozila,
uporabljenega za prevoz v skladu z določbami tega sporazuma, preseže dovoljeni maksimum na ozemlju druge pogodbenice, je potrebno posebno dovoljenje.

5. Mešana komisija si bo zlasti prizadevala za:
- usklajen razvoj prometa med državama ob hkratnem upoštevanju med drugim tudi ekoloških vidikov;

3. Za posebna dovoljenja je treba plačati upravni prispevek za
izdajo dovoljenja in opravljanje prevoza.

- koordinacija med strategijami cestnega prevoza, prevozno
zakonodajo in njenim uresničevanjem tako ene kot druge
pogodbene strani na državni in mednarodni ravni;

5. člen
Spoitovanje zakonov druge pogodbenice

- možne rešitve, ki naj jih sprejmejo državni organi, če
nastopijo problemi, zlasti fiskalni, socialni, carinski in ekološki, vključno z zadevami javnega reda;

1 Prevozniki pogodbenice in posadka njihovih vozil morajo,
ko so na ozemlju druge pogodbenice, spoštovati veljavne
zakone in predpise te države.

- izmenjavo utreznih informacij;

2. V primeru kabotaže bo mešana komisija podrobno določila
zakone in predpise, ki se uporabljajo v državi gostiteljici.

- metodologijo določanja tež in velikosti;
- pospeševanje sodelovanja med prevoznimi podjetji in institucijami;

3. Zakonodaja, omenjena v prejšnjih odstavkih, se bo uporabljala ob enakih pogojih, kot to velja za domače prevoznike,
tako da bo izključena vsakršna diskriminacija na podlagi
državljanstva ali kraja sedeža oziroma ustanovitve podjetja.

- pospeševanje multimodalnega prevoza, vključno z vprašanji prodora na trg.

6. člen
Kršitve
9. člen
Spremembe

Če prevozniki ene ali druge pogodbenice kršijo določbe tega
sporazuma, bo pogodbenica, na ozemlju katere je bila storjena kršitev, ne oziraje se na svoje lastne pravne postopke,
uradno opozorila drugo pogodbenico, ki bo ukrepala v skladu
s svojimi državnimi zakoni. Pogodbeni strani bosta obvestili
druga drugo o sprejetih sankcijah.
i* d-i

Vsaka sprememba tega sporazuma, o kateri se bosta pogodbenici dogovorili, bo začela veljati na dan, ko se bosta pogodbenici pisno obvestili, da so izpolnjeni pogoji po njihovi
veljavni zakonodaji.
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10. člen
Začetek in doba veljavnosti

V DOKAZ, da se strinjata z navedenimi določbami, sta pooblaščena predstavnika podpisala ta sporazum.

1. Ta sporazum se bo začasno uporabljal od datuma podpisa
in bo začel veljati na prvi dan drugega meseca po datumu, ko
se pogodbenici pisno obvestita, da so v njunih državah izpolnjene zahteve, potrebe za uveljavitev sporazuma.

Sestavljeno v dveh izvodih v Ljubljani, dne 17. maja 1993,
v angleškem jeziku, pri čemer sta oba izvoda enako verodostojna.

2. Sporazum bo veljal eno leto. Po izteku tega roka se bo
veljavnost molče iz leta v leto podaljševala, v kolikor ena ali
druga pogodbenica ne bo šest mesecev pred datumom
podaljšanja drugi pogodbenici sporočila, da zanjo preneha
veljati.

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

11. člen
Uporaba za Kraljevino Nizozemsko

4. člen

Kar se tiče Kraljevine Nizozemske, bo ta sporazum veljal le za
ozemlje kraljevine v Evropi.

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

OBRAZLOŽITEV

Državni sekretar v Ministrstvu za promet in zveze Republike
Slovenije, g. Marjan Dvornik in ministrski svetnik v Veleposlaništvu Kraljevine Nizozemske na Dunaju, g. H. R. van der Valk,
sta 17. maja 1993 v Ljubljani podpisala Sporazum med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske o mednarodnem cestnem prevozu.

O prevozu stvari sporazum določa, da se ta vrsta transporta
opravlja na podlagi dovolilnic. Število in vrste dovolilnic po
določilih osnutka sporazuma določijo pristojni organi obeh
držav na podlagi sklepov mešane komisije obeh držav, ustanovljene za usklajevanje vseh vprašanj glede uporabe in uresničevanja določb sporazuma.

S sporazumom se ustvari podlaga za nadaljnji nemoteni
cestni potniški in tovorni prevoz in to na temelju načela
recipročnosti in potreb razvoja cestnega prevoza potnikov in
stvari med državama in v tranzitu čez njuni ozemlji.

Določene so tudi vrste prevozov stvari, za katere dovolilnice
niso potrebne.
Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije
z zakonom.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine
Nizozemske temelji na opravljanju meddržavnega in na ozemlju obeh držav potekajočega tranzitnega potniškega in tovornega prometa ter krepitve liberalizacijskih procesov pri cestnih prevozih med državama.

Zaradi uresničevanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali
spremeniti veljavnih predpisov.
V zvezi z uresničevanjem sporazuma bo treba zagotoviti
finančna sredstva za pokritje stroškov za delo slovenskega
dela mešane komisije predvidoma enkrat ali dvakrat letno.
Predlagamo, da se sredstva zagotovijo iz proračunskih sredstev Vlade Republike Slovenije.

Prevoz potnikov med državama je v sporazumu usklajen
z našo zakonodajo in to tako, da redni linijski avtobusni
prevoz potnikov poteka na podlagi dovoljenj obeh držav,
izvenlinijski prevoz potnikov pa se opravlja brez dovoljenj.

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

Vlada Republike Slovenije je na 158. seji 7. septembra
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU STVARI IN PROTOKOLA, SKLENJENEGA NA PODLAGI 18. ČLENA SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU STVARI,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- Marjana UMEK, državna sekretarka v Ministrstvu za
promet in zveze,
- Marija GREGORIČ, državna podsekretarka v Ministrstvu
za promet in zveze,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu
za zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

I.člen

2. člen

Ratificirata se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Francije o mednarodnem cestnem prevozu
stvari in protokol, sklenjen na podlagi 18. člena sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije
o mednarodnem cestnem prevozu stvari, podpisana v Annecyju 26. maja 1994.

Sporazum in protokol se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku glasita:

19

poročevalec, št. 41

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE
O MEDNARODNEM CESTNEM
PREVOZU STVARI
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADA REPUBLIKE FRANCIJE
sta se v želji, da bi spodbudili cestni prevoz stvari med
državama in tranzit čez svoji ozemlji, dogovorili o naslednjem:
1. člen
Določila tega sporazuma veljajo za mednarodni javni prevoz
stvari ali za prevoz stvari za lastne potrebe iz oziroma v eno od
držav pogodbenic z vozili, ki so registrirana v drugi državi
pogodbenici, ter za tranzitni prevoz čez ozemlje ene od držav
pogodbenic z vozili, ki so registrirana v drugi državi pogodbenici.
Izraz »izvajalec« v tem sporazumu pomeni vsakega prevoznika, ki je pravno usposobljen za opravljanje mednarodnega
prevoza v skladu s predpisi, veljavnimi v vsaki državi pogodbenici tega sporazuma.
2. člen

e) selitveni prevozi, ki jih opravljajo izvajalci, ki razpolagajo
s posebno opremo in osebjem za selitve,
f) prevozi opreme, pripomočkov in živali za ali po končanih
gledaliških, glasbenih, kinematografskih, športnih, cirkuških,
sejemskih prireditvah ali ljudskih slavjih kakor tudi radijskih
prenosih in filmskih ali televizijskih snemanjih,
g) prevozi prtljage s prikolicami, priključenimi na vozila, ki so
namenjena za prevoz potnikov, kakor tudi prevozi prtljage
z vsemi drugimi vrstami vozil na letališča in z njih,
h) poštni prevozi,
i) prihd vozil za popravilo in vleko poškodovanih avtomobilov
ter prevoz poškodovanih vozil;
j) pogrebni prevozi s posebnimi vozili;
k) prevozi živalskih trupel za odiranje in razkosanje;
I) prevozi čebel in ribjega zaroda;
m) prevozi živih živali s posebnimi vozili;
n) prevozi dragocenega blaga s posebnimi vozili.
7. člen
1. Obstajata dve vrsti dovoljenj:

izvajalci ene pogodbenice ne smejo opravljati notranjih prevozov na ozemlju druge pogodbenice.

a) terminska dovoljenja, ki veljajo za nedoločeno število potovanj in za koledarsko leto;

3. člen

b) dovoljenja, ki veljajo za eno ali več voženj, vendar za največ
tri mesece.

Za vsak prevoz stvari iz 1. člena tega sporazuma in za vsako
pot praznih vozil je treba predhodno pridobiti dovoljenje.

2. Dovoljenje daje prevozniku pravico, da ob vrnitvi prevzame
blago.

4. člen
Izvajalci ene države lahko v skladu z dovoljenji iz 5., 7., 8. in 9.
člena tega sporazuma opravljajo prevoze med ozemljem
druge države in ozemljem neke tretje države, če gre za tranzitne prevoze čez državo, v kateri je registrirano vozilo.

8. člen
Dovoljenja se tiskajo v jezikih obeh pogodbenic na obrazcih,
o katerih se sporazumejo pristojni organi.
9. člen

Prevozi iz prejšnjega odstavka se lahko opravljajo tudi brez
tranzita čez državo, v kateri je registrirano vozilo, po pridobitvi posebnega dovoljenja pristojnih organov druge pogodbenice.

1. Dovoljenja se glasijo na ime izvajalca, ki opravlja prevoz, in
so neprenosljiva.

5. člen

2. Pristojni organi izdajajo dovoljenja, ki jih predvideva ta
sporazum, brezplačno.

1. Izvajalci pridobijo dovoljenja za prevoz stvari od pristojnih
organov države, kjer so registrirana vozila, s katerimi opravljajo prevoze in to na podlagi kontingenta, ki ga pogodbenici
vsako leto sporazumno določita z izmenjavo pisem oziroma
na podlagi sklepov mešane komisije iz 17. člena tega sporazuma.
2. V ta namen pristojni organi obeh držav izmenjajo potrebne
obrazce.
6. člen
Dovoljenj iz 3. člena tega sporazuma so oproščeni:
a) humanitarni prevozi;
b) prevozi stvari z motornimi vozili, katerih skupna masa
tovora (vključno s tovorom prikolic) ne presega 6 ton oziroma
katerih dovoljena nosilnost (vključno z nosilnostjo prikolic)
ne presega 3,5 tone,
- c)_prevozi umetniških predmetov in umetnin, namenjenih
sejmom, razstavam ali javnim nastopom,
d) priložnostni prevozi predmetov in opreme, namenjenih
izključno reklami ali obveščanju javnosti;

3. Dovoljenja morajo biti v vozilu, tako da jih izvajalec na
zahtevo uradne osebe, pooblaščene za nadzor, lahko takoj
pokaže.
4. Dovoljenja morajo imeti v prilogi transportno poročilo, ki ga
potrdi carinska služba na vstopu in izstopu z ozemlja države,
za katero veljajo.
10. člen
Če teža oziroma velikost vozila oziroma tovora presegata
meje, dovoljene na ozemlju druge pogodbenice, mora pristojni organ te pogodbenice za takšno vozilo izdati posebno
dovoljenje, ki je v vozilu.
11. član
1. Izvajalci, ki opravljajo prevoze, predvidene s tem sporazumom, morajo plačati davke in takse, veljavne na ozemlju
druge pogodbenice, za prevoze, opravljene na tem ozemlju.
2. Pogodbenici lahko do višine, določene v protokolu na
podlagi 18. člena tega sporazuma, odobrita znižanje ali oprostitev plačila teh davkov in taks.

12. člen

17. člen

Vozno osebje lahko brez carine in uvoznega dovoljenja uvozi
osebno garderobo in orodje, potrebno za opravljanje svojega
dela med bivanjem v državi uvoza. Te predmete lahko brez
dovoljenja ponovno izvozi.

1. Za zagotovitev uspešnega uresničevanja sporazuma in njegovega usklajevanja z razvojem prometa ter izmenjave
potrebnih statističnih in drugih podatkov se predstavniki pristojnih organov obeh pogodbenic sestajajo kot mešana komisija.

13. člen
Ob uvozu na ozemlje ene ali druge pogodbenice so plačila
carin in davkov oproščeni rezervni deli, ki se začasno uvozijo
zaradi popravil cestnih vozil v mednarodnem prometu.

2. Mešana komisija se na zahtevo ene od pogodbenic sestaja
občasno in po potrebi izmenično na ozemlju ene in druge
pogodbenice.

Za te uvoze velja državna zakonodaja ene ali druge pogodbenice. Zamenjani deli bodo izvoženi ali uničeni pod nadzorom
carinske službe.

18. člen
1. Pogodbenici urejata načine in pogoje izvajanja tega sporazuma s protokolom, ki ga podpišeta hkrati s sporazumom.

14. člen
Uporabniki dovoljenj in njihovo osebje morajo na ozemlju
pogodbenic spoštovati predpise, zlasti tiste, ki se nanašajo na
prevoze, cestni promet, carino in policijo.
15. člen

2. Mešana komisija iz 17. člena tega sporazuma je pooblaščena, da spremeni protokol, če je potrebno.

Notranja zakonodaja vsake pogodbenice velja za vsa vprašanja, ki jih ta sporazum oziroma mednarodne konvencije,
h katerim sta pogodbenici pristopili, ne urejajo.

Določila tega sporazuma veljajo ne glede na sedanje in prihodnje predpise in obveznosti, določene z Rimsko pogodbo,
s katero so bile ustanovljene Evropske skupnosti.

16. člen

20. člen

Ob kršitvi določil tega sporazuma na ozemlju ene od pogodbenic morajo pristojni organi države, v kateri je vozilo registrirano, na zahtevo pristojnih organov druge pogodbenice sprejeti enega od naslednjih ukrepov:

Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka od pogodbenic ga lahko odpove z vsaj trimesečnim odpovednim
rokom.

a) opozorilo,

Vsaka pogodbenica obvesti drugo o zaključku postopkov,
potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma, ki začne
veljati na dan prejema zadnjega od teh obvestil.

19. člen

b) začasna ali dokončna, delna ali popolna ukinitev možnosti
za opravljanje prevozov iz 1. člena tega sporazuma na ozemlju države, v kateri je bila storjena kršitev.

Sporazum je sestavljen v dveh izvodih v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.

Organi, ki sprejmejo ukrep, morajo o njem obvestiti organe, ki
so ukrep zahtevali.

Sklenjeno v Annecyju 26. maja 1994 v dveh izvodih.

- mesto nakladanja in razkladanja blaga
- vrsto in težo blaga, ki se prevaža
- lokacijo za carinsko plombo.

PROTOKOL SKLENJEN NA PODLAG118. ČLENA
SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O MEDNARODNEM
CESTNEM PREVOZU STVARI

e) Po uporabi oziroma izteku veljavnosti uporabniki vrnejo
dovoljenja in poročila, če niso bila izkoriščena, službi, ki jih je
izdala.

Da bi sporazum lahko uresničevali, sta se slovenska in francoska delegacija dogovorili o naslednjem:

Kar zadeva 10. člen

Kar zadeva 7., 8. In 9. člen

Vloge za pridobitev posebnih dovoljenj je treba predložiti:

a) Dovoljenja, veljavna na slovenskem ozemlju, imajo v gornjem levem kotu oznako »SLO«, dovoljenja, veljavna na francoskem ozemlju, pa nosijo oznako »F«.

a) če gre za slovenske prevoznike:
Prefekturi departmaja vstopa na francosko ozemlje ali
Prefekturi francoskega departmaja nakladanja.

b) Dovoljenja so oštevilčena ter imajo žig in podpis organa, ki
jih je izdal.

b) če gre za francoske prevoznike:

c) Terminska dovoljenja so natisnjena na belem papirju.
Dovoljenja, vezana na vožnjo, so natisnjena na zelenem papirju.

Slovenska cestna podjetja
Ljubljana, Slovenija

d) Poročila, ki so v prilogi dovoljenj, obsegajo:
-

Kar zadeva 11. člen

ime izvajalca
datume poti tja in nazaj
številko dovoljenja, na katero se poročila nanašajo
registrsko številko vozila, ki opravlja prevoz
nosilnost in skupno težo vozila

Izvajalci, ki opravljajo prevoze, ki jih ureja sporazum z dne 26.
maja 1994, s cestnimi vozili, registriranimi v eni od pogodbenic, so na recipročni podlagi oproščeni plačevanja naslednjih
taks in davkov:
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a) v Franciji posebne takse na določena cestna vozila imenovane »taksa na osno razdaljo«), uzakonjene s 16. členom
spremenjenega zakona št. 67-1114 z 21. decembra 1967,

Kontingent

b) v Sloveniji cestnih taks, določenih z zakonom, ki ureja
mednarodne prevoze.

1) V prvem letu uresničevanja sporazuma je letno število
voženj »odhod« in »prihod«, ki jih smejo prevozniki ene
države opraviti na ozemlju druge države, v tranzitu čez to
državo ali pri prevozu za in iz tretjih držav ob tranzitiranju
lastne države, določeno na 14.000 ter za prevoze »tretjih
držav« na 100.

Kar zadeva 16. in 17. člen

2) Vsako dovoljenje, vezano na čas potovanja, velja pavšalno
za 40 voženj.

Organa, pristojna za uresničevanje sporazuma, sta:

Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v slovenskem in
francoskem jeziku, vsak je enako verodostojen.

- za slovensko stran:

Sklenjeno v Annecyju 25. maja 1994

Ministrstvo za promet in zveze
Prešernova 23
61000 Ljubljana
Slovenija

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v francoskem jeziku
3. člen

- za francosko stran:

Za izvajanje sporazuma in protokola skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen

Ministere de l'Equipement, du Logement
et des Transports
Direction des Transports Terrestres
Grande Arche-Paroi Sud
92055 Pariš La Dćfense C6dex 04

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

OBRAZLOŽITEV
dovolilnice za koledarsko leto in dovolilnice za eno ali več
voženj, ki veljajo največ tri mesece od dneva izdaje.

Minister za promet in zveze Republike Slovenije, g. Igor Umek
in minister za opremo, transport in turizem Republike Francije, g. Bernard Bosson, sta 26. maja 1994 v Annecyju podpisala Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o mednarodnem cestnem prevozu stvari in
protokol, sklenjen na podlagi 18. člena tega sporazuma.

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije
z zakonom.
Zaradi uresničevanja sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali
spremeniti veljavnih predpisov.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Francije temelji na načelih olajšav pri opravljanju meddržavnega in na ozemlju obeh držav potekajočega tranzitnega
tovornega prometa ter krepitve liberalizacijskih procesov pri
cestnih prevozih med državama.

V zvezi z uresničevanjem sporazuma bo treba zagotoviti
finančna sredstva za pokritje stroškov za delo slovenskega
dela mešane komisije predvidoma enkrat ali dvakrat letno.
Predlagamo, da se sredstva zagotovijo iz proračunskih sredstev Vlade Republike Slovenije.

Prevoz stvari se na osnovi sporazuma opravlja na podlagi
dovolilnic, pri čemer obstaja tadve vrsti in sicer terminske
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V prilogi Republiški senat za prekrške pošilja Letno poročilo o delu za leto 1994 in prosi za čimprejšnjo obravnavo
in sprejem.

I. PRISTOJNOST, ORGANIZACIJA IN KADRI
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Po določbi 2. odstavka 258. člena zakona o prekrških organi
za postopek o prekršku opravljajo pravosodno funkcijo.
V skladu z ugotovitvami v odločbi ustavnega sodišča, št. U-1117/93-28, z dne 2. 2. 1995, je sodnike za prekrške treba šteti
za del sodne oblasti, tako na podlagi 23. člena ustave, kot tudi
z vidika vrste sankcij, ki jih izrekajo (zaporna kazen, varstveni
ukrepi). Pri nobenem opredeljevanju njihovega statusa jih ni
dopustno uvrščati v izvršilno oziroma upravno oblast.

1. Pristojnost
V letu 1994 so do 31.12.1994 občinski in medobčinski sodniki
za prekrške delovali kot samostojni organi občin, s tem dnem
pa so na podlagi zakona o začasni ureditvi organizacije in
pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Ur. I. RS, št. B2/94) prenehali z delom in
s 1.1.1995 nadaljevali z delom kot samostojni državni organi
z imenom sodnik za prekrške in s pristojnostmi, ki jih imajo
sodniki za prekrške po zakonu o prekrških. Ureditev organizacije in pristojnosti Republiškega senata za prekrške pa je
ostala nespremenjena.

2. Organizacija in kadri
V letu 1994 je na območju Republike Slovenije delovalo 55
takratnih občinskih oziroma medobčinskih sodnikov za prekrške. Pri teh organih je bilo v tem času zasedenih 131 sodniških mest, eno mesto strokovnega sodelavca in eno mesto
pripravnika ter 233 administrativnotehničnih delovnih mest.
Večina sodnikov za prekrške so ženske (100), kar predstavlja
76,3% vseh sodnikov za prekrške. Ženske so tudi v veliki
večini pri administrativnotehničnih delavcih.

Sodniki za prekrške so stvarno pristojni po zakonu o prekrških, da vodijo zoper storilce prekrškov postopek o prekršku
na prvi stopnji, medtem ko je Republiški senat za prekrške
v Ljubljani pristojen za vodenje postopka o prekrških na drugi
stopnji. Od 25. 6. 1991 dalje na podlagi 4. člena ustavnega
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91) pri svojem odločanju do izdaje ustreznih predpisov Republike Slovenije, le smiselno uporabljajo kot republiške predpise tiste
bivše zvezne predpise, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob
uveljavitvi tega zakona, kolikor ne nasprotujejo pravnemu
redu Republike Slovenije in kolikor ni s tem zakonom drugače
določeno. Republiški senat za prekrške v Ljubljani je pristojen
tudi za odločanje o izredni omilitvi kazni, za reševanje sporov
o krajevni pristojnosti med sodniki za prekrške prve stopnje
ter za opravljanje drugih zadev, kot so sprejemanje načelnih
stališč in načelnih pravnih mnenj, ki so pomembna za enotno
uporabo predpisov na področju prekrškov, ter daje organom
za postopek o prekrških na prvi stopnji strokovno pomoč ter
v ta namen pregleduje njihovo delo. Na podlagi 1. odstavka 4.
člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter 2.
odstavka 14. člena zakona o carinski službi in 2. odstavka 89.
člena zakona o deviznem poslovanju pa je v pristojnosti
Republiškega senata za prekrške v Ljubljani tudi reševanje
carinskih, deviznih prekrškov in prekrškov v letalskem prometu v pritožbenem postopku od leta 1991 dalje.

Zaradi pretežno ženske kadrovske strukture prihaja do daljših
bolniških odsotnosti, kar se neugodno odraža pri reševanju
zadev. Zlasti pa se je v letu 1994 neugodno odražalo na
kadrovsko zasedbo nedelovanje nekaterih občinskih skupščin, n. pr. Mesta Ljubljana, saj novi sodniki kljub razpisom
niso bili izvoljeni, kot tudi tisti ne, ki so sodniško funkcijo
zadovoljivo opravljali dolga leta in jim je potekel osemletni
mandat, zaradi česar niti vsa sistemizirana mesta niso bila
zasedena.
V nekaterih primerih pa sodniki za prekrške odhajajo na
druga delovna mesta. Tako npr. pri Sodniku za prekrške
v Ljubljani od 24 sistemiziranih delovnih mest tri razpisana
sodniška mesta niso zasedena, pet sodnikov pa odhaja na
druga delovna mesta oziroma v pokoj. V krajih, kjer so se na
novo ustanovila okrožna sodišča se sodniki za prekrške prijavljajo na razpisana mesta teh sodišč (Ptuj, Koroška regija).
Odhodi sodnikov za prekrške in težave pri iskanju ustreznih
kadrov so delno posledica tudi neurejenega statusa sodnikov
za prekrške. Tem Ustavno sodišče Republike Slovenije priznava, da so del sodne oblasti, pri določanju plač in drugih
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prejemkov pa so uvrščeni med upravo. Predlagani novi zakon
o prekrških, ki predvideva ustanovitev specializiranih sodišč
za prekrške in s tem ureditev statusa, je po dolgotrajnem
predhodnem postopku že pripravljen za prvo obravnavo
v Državnem zboru.

Carinska uprava Republike Slovenije je v letu 1994 prejela
v reševanje 5.472 zadev prekrškov na prvi stopnji (v letu 1993
jih je bilo 6.376), iz preteklega leta pa je ostalo v reševanju še
1.897 zadev. Ob koncu leta je bilo rešenih 5.308 zadev.
Republiški devizni inšpektorat je v letu 1994 prejel v reševanje
613 zadev prekrškov na prvi stopnji (v letu 1993 jih je bilo 456),
iz preteklega leta pa je ostalo v reševanju še 822 zadev. Ob
koncu leta je bilo rešenih 647 zadev.

Predvidevamo, da se bo v bodoče, glede na prenos pristojnosti volitev sodnikov za prekrške iz nekdanjih občin na Državni
zbor, ob razumevanju Ministrstva za pravosodje, Komisije za
volitve, imenovanja in administrativne zadeve ter Državnega
zbora, ob sodelovanju Republiškega senata za prekrške in
prizadetih prvostopnih organov, kadrovska zasedba sodnikov
za prekrške ustrezno povečala in da bodo razpisni postopki in
volitve nemoteno potekali, kar marsikatere nove izvolitve sodnikov za prekrške že izkazujejo.

Komisija za prekrške v zračni plovbi je v letu 1994 prejela 18
zadev prekrškov na prvi stopnji, iz preteklega leta pa je ostalo
nerešenih še 28 zadev. Ob koncu leta je bilo rešenih 27 zadev.
Republiški senat za prekrške je v letu 1994 prejel v reševanje
6.625 zadev prekrškov na drugi stopnji (v letu 1993 jih je bilo
5.223 in 4.476 v letu 1992), iz prejšnjega leta pa je ostalo
v reševanju 3.209 zadev. Ob koncu leta je bilo rešenih 5.240
zadev.

Pri Republiškem senatu za prekrške v Ljubljani je sistemiziranih in zasedenih, poleg predsednika Republiškega senata za
prekrške, še 14 mest sodnikov ter 7 delovnih mest administrativnih delavcev. Na predlog o povečanju kadrovske zasedbe je
Državni zbor v letu 1995 že sprejel odlok o povečanju števila
sodnikov Republiškega senata za prekrške za dva sodnika.
Na področju carinskih prekrškov odloča 11 diplomiranih pravnikov, na področju deviznih prekrškov pet diplomiranih pravnikov in dva diplomirana pravnika na področju prekrškov
v zračni plovbi.

Iz navedenih statističnih podatkov izhaja ugotovitev, da število predlogov za uvedbo postopka o prekršku narašča, zaradi
česar prihaja do zastojev pri reševanju zadev.
Glede na okvirne normative za delo sodnikov za prekrške iz
leta 1976, ki so sicer potrebni korekcije, vendar še lahko
služijo kot izhodiščno merilo za ugotavljanje potrebnega
obsega sodnikovega dela v rednem delovnem času in tako
tudi za preračun zaostankov v mesecih, predstavlja obseg
nerešenih zadev na prvi in drugi stopnji približno enoletni
zaostanek reševanja.

3. Zagotavljanje materialnih, prostorskih in drugih pogojev
za delo
Na podlagi citiranega zakona o začasni ureditvi organizacije
in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih
javnih pravobranilcev je s 1. 1. 1995 obveznost zagotavljanja
sredstev za delo sodnikov za prekrške iz nekdanjih občin
prešla na proračun Republike Slovenije. Predvidevamo, da bo
z enotnim financiranjem vseh sodnikov za prekrške odpravljeno dosedanje neenakomerno zagotavljanje sredstev po
posameznih občinah in da bodo sredstva za plače in druge
prejemke ter za opravljanje dežurne službe kot tudi za materialne in druge stroške ustrezno zagotovljena ter bodo odpravljeni zastoji in omejitve pri plačevanju nenehne pripravljenosti
in dežurstva za obravnavanje nujnih primerov izven rednega
delovnega časa in ob dela prostih dnevih.

Sodnik za prekrške prve stopnje naj bi mesečno rešil 90 zadev
v rednem postopku, pri čemer štejejo za eno zadevo tudi štiri
rešene v skrajšanem postopku, medtem ko naj bi sodnik
Republiškega senata mesečno rešil približno 30 zadev o prekršku.
Primeroma navajamo okvirne podatke, ki najbolj izstopajo, in
sicer:
- Pri Sodniku za prekrške v Ljubljani, kjer je pri lanskoletnem
pripadu 60.000 zadev, ostalo nerešenih 22.000 zadev, je 20
sodnikov za prekrške skupaj z nerešenimi zadevami iz leta
1993 reševalo skoraj 80.000 predlogov;

Zaradi odpravljanja kritičnih razmer, ki so nastale s povečanjem pripada zadev v zadnjih obdobjih in s tem v zvezi tudi
nerešenih zadev o prekrških, smo kot enega izmed kratkoročnih ukrepov predlagali plačevanje dodatnega dela pri reševanju zaostankov na področju prekrškov v zvezi s prometnimi
nezgodami, finančnimi in davčnimi kršitvami in nekaterimi
drugimi, vendar zaenkrat ta predlog še ni bil uresničen.

- pri sodniku za prekrške v Mariboru je v preteklem letu 10
sodnikov za prekrške ob novem pripadu 22.000 zadev skupaj
obravnavalo 35.000 zadev, nerešenih je ostalo 12.000 zadev;
- tako kot pri sodnikih za prekrške v Ljubljani in Mariboru
enoletni zaostanek reševanja zadev Izkazujejo tudi sodniki za
prekrške iz Nove Gorice, Kopra in pri večini drugih organov;

Glede zagotavljanja prostorskih pogojev opažamo določene
izboljšave, saj so se nekateri sodniki za prekrške preselili
v nove prostore (Kočevje, Kamnik, Ljutomer, Slovenj Gradec),
ponekod pa so število prostorov še povečali (Ptuj, Ljubljana).

- pri Sodniku za prekrške v Domžalah, kjer so sistemizirana
le tri sodniška mesta, po obsegu pripada pa so že nekaj časa
na tretjem mestu za Ljubljano in Mariborom, so lani obravnavali skupno z 9.800 pripadlimi zadevami več kot 15.000 predlogov, nerešenih jih je ostalo 8.400, kar glede na številčnost
kadra zahteva čas reševanja dveh let.

Velik napredek je bil dosežen tudi pri razvoju računalniško
vodenega poslovanja ter pri modernizaciji strojne opreme,
s katero razpolagajo že vsi sodniki za prekrške. Predvidevamo
še nadaljnjo izboljšanje na tem področju glede na enotno
načrtovanje modernizacije opreme in informatizacije ter
posodabljanja poslovanja v okviru Ministrstva za pravosodje
in Centra Vlade za informatiko.

Čeprav so sodniki za prekrške prve stopnje lani rešili 235.981
zadev o prekrških (v letu 1993 jih je bilo rešenih 234.076), in
sicer 75.454 v rednem postopku in 94.026 v skrajšanem
postopku, je bil v 39.155 primerih postopek o prekršku ustavljen zaradi zastaranja pregona. Delež odločb, izdanih v skrajšanem postopku, je bil v primerjavi s preteklim letom (100.833
v letu 1993) kljub povečanemu skupnemu številu rešenih
zadev manjši, kar kaže na večjo kvaliteto reševanja in povečan
obseg zahtevnejših zadev. Število ustavitev postopka zaradi
zastaranja pa je naraslo, predvsem v že prej omenjenih organih, kjer je pripad največji.

II, DELO SODNIKOV ZA PREKRŠKE
1. Pripad zadev o prekrških
V letu 1994 so sodniki za prakrške prve stopnje prejeli v reševanje 259.999 zadev (v letu 1993 - 270.005 in 219.767 v letu
1992). Ob koncu leta je bilo rešenih 235.981 zadev. Med
prejetimi prednjačijo zadeve s področja varnosti cestnega
prometa (201.415), sledijo jim kršitve zoper javni red in mir
(37.368), zadeve v zvezi s kršitvijo finančnih predpisov
(19.175), zadeve s področja prekrškov zoper javno varnost
(15.116) in zadeve s področja prekrškov zoper gospodarstvo
(9.341)i. Iz preteklega obdobja je ostalo nerešenih 146.598
zadev, o? koncu leta 1994 pa je bilo 171.572 nerešenih zadev.
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Le izjemoma na reševanje zadev o prekrških negativno vplivajo subjektivni vzroki, kot n. pr. dolgoletni, že tudi v javnosti
odmevni, skaljeni medsebojni odnosi pri Sodniku za prekrške
v Murski Soboti. Posamezni primeri obravnavanja pretežno
enostavnejših zadev in opustitev zahtevnejših je delno posledica nepreglednosti zaradi preobsežnega pripada in sprem24

Ijanja opravljenega dela po organih za postopek o prekršku,
namesto po posameznih sodnikih. Oboje omogoča zakrivanje
v redkih primerih ne dovolj prizadevnega dela. Praviloma pa
je zaslediti odgovorno, prizadevno in strokovno kvalitetno
delo, pri čemer ne gre prezreti uspešnih prizadevanj predstojnikov organov za izboljšanje organizacije poslovanja in pogojev dela ter ažurno in strokovno kvalitetno reševanje zadev
o prekrških.

tistega, ki so ga zalotili pri prekršku, če ta nima stalnega
bivališča, in še v nekaterih drugih primerih. V praksi gre
predvsem za tuje državljane, ki storijo prekršek. Teh pa je bilo
v preteklem letu že 10.494. Prevladujejo kršitve po zakonu
o nadzoru državne meje, zakonu o tujcih, zakonu o orožju,
predpisov o varnosti cestnega prometa in drugih.
Številnost nujnih primerov je zahtevalo uvedbo stalne pripravljenosti in dežurstva pri vseh sodnikih za prekrške. Zaradi
nenehnih privedb, blizu 1000 mesečno v Republiki Sloveniji,
sodniki za prekrške, predvsem v obmejnih občinah, kjer
opravlja funkcijo le eden ali dva sodnika (n. pr. Brežice, Ilirska
Bistrica, Sežana), drugega dela skoraj ne morejo opravljati,
kar tudi negativno vpliva na tekoče reševanje rednega pripada
zadev. Navedene razmere terjajo povečanje kadrovske
zasedbe, saj je nesprejemljivo, da na območju ob državni
meji, še zlasti z Republiko Hrvaško, opravlja funkcijo en sam
sodnik za prekrške.

Poleg različnih vzrokov, ki privedejo do zamude pri reševanju
in do zastaranja in so bili pogosto podrobneje obravnavani
v poročilih iz preteklih let, ko so kadrovski, materialni pogoji,
vročanje, problemi zagotavljanja navzočnosti v postopkih,
veliko število tujcev v postopku, na kar še posebej opozarja
v svojem poročilu tudi Carinska uprava Republike Slovenije,
pa je poglavitni razlog neobvladljiv obseg pripadlih zadev.
Menimo, da je z vidika pravne države, varstva človekovih
pravic ter družbene discipline še posebej negativno, da prihaja do zastaranja postopkov v nekaterih pomembnejših
zadevah, kjer gre za težje oblike in hujše posledice protipravnega ravnanja, kot so kršitve s področja gospodarstva, davkov, varstva okolja, embarga, avtorskih pravic, standardizacije, meril, trgovine, obrti in v tistih zadevah s področja cestnega prometa, kjer je prišlo do prometne nezgode, in da v teh
primerih zastaranja ni mogoče tolerirati, vendar ga v obstoječih razmerah tudi ni možno v celoti preprečiti.

V zvezi s prekrški po 1. točki 79. člena zakona o tujcih je pri
prisilni odstranitvi tujcev po dokončanem postopku zaznati
kršitve zakona o tujcih in mednarodnih konvencij. Tako gre za
vračanje tujcev kljub zadržkom iz 33. člena zakona o tujcih in
celo za vračanje mladoletnikov, v nasprotju z določbami 30.
člena istega zakona.
S prehodi čez mejo so povezani tudi prekrški v zvezi z orožjem. Ponovno opozarjamo na dvojnost postopkov pri odvzemu orožja po zakonu o nadzoru državne meje in po Carinskem zakonu.

Organi za notranje zadeve, inšpekcijske službe, Agencija za
plačilni promet in drugi predlagatelji vlagajo vedno več predlogov za uvedbo postopka o prekršku. Tako so policijske
postaje vložile skupno 227.588 predlogov za uvedbo postopka
o prekršku, javna tožilstva 354, inšpekcijski organi 9.836,
drugi organi občin in Republike 17.186, organi, ki izvajajo
javna pooblastila 2.536.

3. Zaprosila za pravno pomoč in ostalo delo
V preteklem letu so sodniki za za prekrške prejeli 28.281
zaprosil za pravno pomoč, približno enako kot v letu 1993.
Pričakujemo sprejetje mednarodnih pogodb, ki bodo v celoti
urejale pravno pomoč na področju prekrškov, predvsem
z Republiko Hrvaško.

Sodniki za prekrške pa lahko ustrezno opravljajo svojo funkcijo le, če zakonodajalec ob tem, ko predpisuje nove pristojnosti na področju prekrškov, nove in strožje kazenske
določbe skoraj v vseh predpisih, ki jih na novo sprejema
(obrtni zakon, zakon o trgovini, zakon o video dejavnosti,
zakon o standardizaciji, zakon o gostinstvu, zakon o meroslovju predvidevajo najmanj 1.000.000,00 SIT kazni; predlog
zakona o varnosti cestnega prometa ima preko 700 kazenskih
določb), poskrbi tudi za možnost izvajanja sprejetih odločitev.

Sodniki za prekrške so reševali tudi predloge drugih sodnikov
za prekrške v zvezi z izvrševanjem kazni zapora, zaprosila
sodišč in drugih pravosodnih organov v zvezi z evidencami
o pravnomočno kaznovanih storilcih prekrškov. Izdajali so
tudi predloge preiskovalnim sodnikom za odredbe o hišnih
preiskavah ter izdali 27.155 odločb o spremembi denarne
kazni v zapor, od katerih je bilo dejansko izvršenih le 16
odstotkov, medtem ko so v vseh ostalih primerih pravnomočno kaznovani storilci prekrškov po izdaji take odločbe
denarno kazen plačali.

Ta problem ni nov, zlasti pa je stanje zaskrbljujoče v zadnjem
obdobju. Republiški senat za prekrške in dosedanji občinski
sodniki za prekrške so nanj že opozarjali in dajali pobude in
predloge za selekcijo pri vlaganju predlogov za uvedbo
postopka o prekršku, dekriminacijo na področju prekrškov in
prenos nekaterih prekrškov v organski mandat. Podpiramo
tudi stališče predlagatelja zakona o prekrških o nujnosti ustanovitve ustrezne medresorske skupine ali druge organizacijske oblike, ki bi bila zadolžena za pregled kazenskih določb
v posameznih predpisih in smo pripravljeni po potrebi tudi
sodelovati.
Z rešitvami v novem zakonu o prekrških, ki daje večje možnosti za predpisovanje in izrekanje kazni za enostavnejše prekrške na kraju samem, če bodo sprejete, bo znaten del postopkov pred sodniki za prekrške odpadel.

Z dosedanjim načinom izvajanja nekaterih določb zakona
o varovanju tajnosti podatkov, ko organi za notranje zadeve
niso več posredovali nobenih podatkov v zvezi s škodnimi
primeri v prometnih nezgodah, je breme posredovanja podatkov padlo na sodnike za prekrške. Zaradi pravic oškodovancev, ki sicer do podatkov sploh ne bi prišli ali pa z velikim
časovnim zamikom, so sodniki za prekrške v več desettisoč
primerih posredovali podatke (kopije predlogov, dopise,
ustne informacije). Zoper storilce v zvezi s prometnimi nezgodami je bilo vloženih 34.227 predlogov za uvedbo postopka
o prekršku. Skoraj v vsakem primeru prometne nezgode je
bilo več prosilcev za podatke (zavarovalnice, oškodovanci).
Tako so sodniki za prekrške in njihova administrativna služba
opravljali obsežne storitve za zavarovalnice v breme proračuna ter v škodo reševanja zadev o prekrških.

Odbor za notranjo politiko in pravosodje Državnega zbora
Republike Slovenije je pri obravnavi predloga zakona o varnosti cestnega prometa med drugimi podprl tudi tiste pripombe
in mnenja Republiškega senata za prekrške, katerih uveljavitev bi pomenila vlaganja predlogov sodnikom za prekrške
zaradi kršitev, ki nimajo neposrednega vpliva na varnost prometa in jih lahko ugotavljajo in kaznujejo nadzorni organi na
kraju samem, enako kot v drugih evropskih državah, seveda
ob zagotovilu sodnega varstva.

4. Kaznovalna politika in izvršitev kazni
Sodniki za prekrške so v postopku izrekali praviloma denarne
kazni, 179.990 pravnomočno kaznovanim fizičnim osebam,
4.486 pravnim osebam in 4.399 odgovornim osebam je bilo
izrečenih 144.387 denarnih kazni. Kazen zapora je bila pravnomočno izrečena le v 223 primerih, 13.371 pravnomočno
kaznovanim mladoletnikom pa je bilo izrečenih 10.023 vzgojnih ukrepov.

2. Obravnavani« nujnih primerov
Zakon o prekrških v 226. členu zavezuje sodnike za prekrške,
da zagotovijo dežurstva za obravnavanje primerov iz 107. in
109. Člena tega zakona. Gre za primere ponovitvene nevarnosti in begosumnosti, ko uradne osebe organov za notranje
zadeve brez odlašanja privedejo k sodniku za prekrške

Sodniki za prekrške so izrekli tudi 21.105 varstvenih ukrepov,
od tega 19.815 varstvenih ukrepov prepovedi vožnje motornega vozila.
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Na podlagi reševanja pritožbenih zadev, inštruktažnih pregledov in drugih podatkov Republiški senat za prekrške ugotavlja, da je bila kaznovalna politika glede na predpisane kazni in
individualizacijo kazni ter z vidika generalne in specialne
prevencije primerna. S spremembo zakonodaje na področju
prekrškov pričakujemo tudi odpravo nereda, ki ga je povzročil
način valorizacije in določanja kazni na področju prekrškov
v zadnjih letih.

jih dali na prejšnjih posvetih ter se tudi na tem področju
kvaliteta reševanja prvostopnih zadev o prekrških znatno zvišuje.
2. Pritožbe predlagateljev
Predlagatelji postopka o prekršku so v lanskem letu vložili 595
pritožb zoper prvostopne odločbe (nekoliko manj kot v letu
1993, ko jih je bilo 670). Daleč prevladujejo pritožbe organov
za notranje zadeve v smeri zaostritve kaznovalne politike,
predvsem na področju varnosti cestnega prometa v zvezi
z izrekanjem varstvenega ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila. Sledijo jim inšpekcijske službe in državno tožilstvo, pritožbe oškodovancev kot predlagateljev pa so le posamične. Večini pritožb predlagateljev je bilo ugodeno, s tem da
so bile prvostopne odločbe razveljavljene oziroma spremenjene z izrekom strožje sankcije.

Po statističnih podatkih, s katerimi razpolagamo, je bilo od
izrečenih denarnih kazni plačanih 34,01%, izterjanih nadaljnjih 26,94%, v postopku izterjave jih je 36,73%, brez plačila
kazni pa je bil postopek zaključen v 2,32%. Sodniki za prekrške so tudi v svojih poročilih navedli, da je vse več prošenj za
obročno odplačevanje denarnih kazni, zaradi vse večjega
števila nezaposlenih oziroma posameznikov z nizkimi osebnimi prejemki ter da se je prav zaradi tega plačilna disciplina
zelo poslabšala. Prav tako tudi navajajo, da se je poslabšala
plačilna disciplina pri tistih, ki opravljajo obrtno ali drugo
gospodarsko dejavnost, ki s svojimi zmanjšanimi zaslužki ne
• morejo plačati visokih denarnih kazni.

3. Pritožbe v carinskih in deviznih zadevah
V preteklem letu je pripadlo 397 pritožb v carinskih zadevah (v
letu 1993 jih je bilo 466). Rešenih je bilo 387 pritožb.

5. Posamezna področja prekrškov
V izogib ponavljanju in preobsežnosti poročila ne bomo
podrobneje obravnavali problematike s posameznih področij,
kot so varnost cestnega prometa, javnega reda in miru, javne
varnosti, gospodarstva in varstva okolja, delovnih razmerij,
finančnih predpisov in obrambe. Kar zadeva delež kršitev
s področja varnosti cestnega prometa v primerjavi z ostalimi
prekrški, se struktura ni bistveno spremenila, skoraj podvojilo
pa se je število prekrškov z davčnega področja, in sicer 13.680
predlogov v primerjavi s 7.640 predlogi v letu 1993. Na nekatera nova odprta vprašanja s posameznih področij prekrškov
smo že opozorili v tem poročilu, posebej pa še poudarjamo
problem hrambe in prodaje odvzetih predmetov v postopku
o prekršku. Gre za večje količine zaseženih potrošnih predmetov, motorna vozila, opremo gostinskih in trgovinskih lokalov, igralnih avtomatov, kar zaradi pomanjkanja ustreznih
prostorov in kadra, ki bi se s tem ukvarjal, predstavlja dodatno
obremenitev, posebej za sodnike v organih z manjšo kadrovsko zasedbo. Republiška uprava za javne prihodke zaradi
pomanjkanja kadrov odklanja prodajo odvzetih predmetov,
do uveljavitve novega zakona o prekrških, ko bo ta problem
z organizacijskimi spremembami v večjih specializiranih
sodiščih lažje reševati, poskušamo poiskati začasne rešitve,
n.pr. s prodajo preko carinskih služb.

Zoper prvostopne odločbe o deviznih prekrških je pripadlo 79
pritožb, skoraj polovica manj kot v preteklem obdobju, od
katerih je bilo rešenih 97, skupaj s preostalimi nerešenimi iz
preteklih let, pri čemer je bilo nekaj več kot polovica zavrnjenih.
4. Ostalo delo Republiškega senata za prekrške
Prejete so bile 3 zahteve za izredno omilitev kazni, ki so bile
zavrnjene. Nadalje je bilo prejetih 74 zahtev za sodno varstvo,
od katerih je Vrhovno sodišče Republike Slovenije zavrnilo
41, zavrglo 24, 9 zahtevam pa je ugodilo. Republiški državni
tožilec je vložil 7 zahtev za varstvo zakonitosti, od katerih je
večina v zvezi s preteklimi postopki o prekrških, ki so jih
izvajali upravni organi.
Izdanih je bilo 30 odločb v zvezi z izločitvijo prvostopnih
sodnikov, rešenih 10 sporov v zvezi s krajevno pristojnostjo,
14 nadzorstvenih pritožb in 3 pritožbe v zvezi z odložitvijo
izvršitve kazni zapora.
Poleg reševanja pritožbenih zadev so sodniki sodelovali na
strokovnih posvetih, oblikovali mnenja k zakonom in drugim
predpisom, pri čemer gre poudariti predvsem sodelovanje
v delovni skupini za pripravo novega zakona o prekrških. Zelo
intenzivno pa je tudi sodelovanje pri postopku obravnavanja
predloga zakona o varnosti cestnega prometa, kjer skušamo
s pripombami in predlogi, ki so bili do zdaj pretežno upoštevani, vplivati na sprejem posameznih rešitev. Oblikovana in
izdelana so bila tudi številna pravna mnenja, pojasnila, opravljeni štirje inštruktažni pregledi ter sestanki s predstavniki
predlagateljev v zvezi s tolmačenjem nekaterih predpisov.

III. REPUBLIŠKI SENAT ZA PREKRŠKE
1. Obseg pripada In reševanja zadev
Iz statističnih podatkov izhaja, da je obseg pripada zadev
v primerjavi z letom 1993 (5.223 zadev) večji za eno četrtino,
enako kot je tedaj narasel v primerjavi z letom 1992. Od leta
1991, ko je bilo prejetih cca. 3.700 pritožbenih zadev, se je
pripad skoraj podvojil, številčno pa je kadrovska zasedba
ostala nespremenjena, z izjemo dodatne zaposlitve enega
sodnika v letu 1994. Zato je bil v letu 1995 že podan predlog za
številčno povečanje kadrovske zasedbe sodnikov, strokovnih
delavcev in administrativnih delavcev, ki je že sprejet.

Opravljenih je bilo 8 rednih in 10 izrednih sej ter več oddelčnih sej in sej delovnih skupin. Senat je poleg analize o delu in
problematike s področja prekrškov, ki jih je podal v svojem
letnem poročilu za leto 1993, sodeloval in poročal pri analizah
v zvezi z begunci in tujci ter nadzorom državne meje in
kršitvah v zvezi z orožjem.

V lanskem letu je Republiški senat za prekrške v Ljubljani
potrdil 2731 prvostopnih odločb o prekrških, razveljavil 1138,
spremenil 1297 prvostopnih odločb o prekršku. Prav tako kot
v predlanskem letu je bilo več spremenjenih odločb o prekršku predvsem zaradi uporabe zakona o prekrških pri izrekanju varstvenega ukrepa prepovedi vožnje motornih vozil, ki je
po tem zakonu fakultativen in ni več obvezen; razveljavljenih
pa je bilo manj. Večje število odločb je bilo treba spremeniti in
razveljaviti, da bi prvostopni sodniki za prekrške ugotovili
okoliščine, ki jih terja določilo 39. člena zakona o prekrških za
izrek tega varstvenega ukrepa. Del razveljavljenih in spremenjenih pritožbenih zadev pa je tudi zaradi prvostopnih odločb
o carinskih in deviznih prekrških. Ob upoštevanju tega lahko
rečemo, da se kvaliteta reševanja prvostopnih zadev o prekrških ni poslabšala ter je še nadalje dobra. V zadnjem času
opažamo, da se tudi organi, ki vodijo postopek na prvi stopnji
o carinskih in deviznih prekrških držijo naših navodil, ki smo
lo/* 6t d1

Prav tako smo sodelovali pri dejanju pojasnil s področja
prekrškov tako občinskim sodnikom za prekrške kot predlagateljem ter ostalim organom in organizacijam, sodelujemo
tudi pri delu Republiškega sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu. Enako pa so sodniki sodelovali tudi pri
razreševanju problematike v zvezi s tržno, sanitarno, gozdarsko in kmetijsko inšpekcijo ter v zvezi z davki, prometom itd.
Tesno smo sodelovali tudi s pristojnimi ministrstvi, pravosodnimi organi ter drugimi organi in organizacijami.
Udeležili smo se štirih posvetov vodij občinskih sodnikov za
prekrške s strokovnimi prispevki. Sodelovali smo tudi pri
računalniških tečajih in delavnicah za administrativne delavce
in sodnike za prekrške ter na seminarju za kazensko pravo.
V mnogih primerih smo si uspešno prizadevali za izboljšanje
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materialnih, prostorskih in drugih pogojev dela ter za povečanje kadrovske zasedbe.

nem roku. Nekaj več težav pa je bilo pri zaprosilih, ki so bila
poslana sodnikom za prekrške, ker se ta rešujejo zelo neažurno.

IV. REPUBLIŠKI DEVIZNI INŠPEKTORAT IN CARINSKA
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Pri izrekanju varstvenega ukrepa odvzema blaga se pojavljajo
veliki problemi pri hrambi in skladiščenju tega blaga. Carinarnice večinoma nimajo lastnega skladišča ali pa je le-to premajhno, zato je potrebno plačevati visoke ležarine, ki zlasti pri
skladiščenju predmetov večjih dimenzij ali količin kmalu presežejo vrednost blaga.

V lanskem letu je Republiškemu deviznemu inšpektoratu pripadlo 613 predlogov za uvedbo postopka o prekršku, ki so jih
vložile Banka Slovenije in carinarnice zaradi kršitve deviznih
predpisov, iz prejšnjega obdobja pa je ostalo nerešenih 822
zadev o prekrških. Nerešenih je ostalo 788 zadev, rešenih pa
je 647, od tega z izdajo odločbe o kaznovanju 453 v rednem
postopku in 162 v skrajšanem postopku, ustavitev postopka
zaradi zastaranja ni bilo. Kaznovanih je bilo 256 pravnih in
odgovornih oseb ter 179 fizičnih oseb.

Pri izterjavi denarnih kazni predstavlja poseben problem izterjava denarnih kazni od tujcev. Praviloma se tujec udeleži
postopka in plača naloženo denarno kazen v primeru, ko mu
je z odločbo vrnjeno začasno odvzeto blago, sicer pa se
pogosto zgodi, da tujec pobegne, ne da bi poravnal svoje
obveznosti.

Referati za postopek o prekrških po posameznih carinarnicah
so v letu 1994 prejeli 5.472 predlogov za uvedbo postopka
o prekršku, kar pomeni skoraj 16% zmanjšanje števila vloženih predlogov v primerjavi z letom 1993. Skupaj s 1.897
nerešenimi zadevami iz leta 1993 je bilo tako za reševanje
skupno 7.369 zadev.

Sodelovanje z izpostavami Republiške uprave za javne prihodke v zvezi z izterjavo denarnih kazni se ni bistveno spremenilo. Nekatere izpostave še vedno neažurno izterjujejo
denarne kazni ali jih sploh ne in ne posredujejo povratnih
informacij glede poteka izterjave; zato prihaja do zastaranja
izterjave kazni. Se zlasti neažurne so izpostave Jesenice,
Ljubljana Šiška, Kranj, Škofja Loka, Brežice, Kočevje in
Koper.

Kot povzemamo iz poročila Carinske uprave Republike Slovenije se je zmanjšalo zlasti število prekrškov pravnih oseb,
v porastu pa je število primerov, ko se uvažajo osebna vozila
na podlagi ponarejene carinske dokumentacije in se na podlagi le-te tudi registrirajo, ali ko se pretihotapljena vozila
prodajajo dobrovernim tretjim osebam na podlagi ponarejenih registracij. Zelo malo je bilo primerov s področja mamil,
orožja in embarga. Še vedno sta najznačilnejša načina storitve prekrška lažno prikazovanje porekla blaga, tako da se
prikazuje, da je blago po poreklu iz Makedonije (ponarejanje
potrdila o poreklu Gospodarske zbornice Makedonije), ter
prikazovanje manjše količine blaga ali manjše vrednosti blaga
z namenom, da bi se plačale manjše carinske dajatve. Tudi
sicer se v carinskih postopkih pojavlja vedno več ponarejene
dokumentacije, pa tudi ponarejenih carinskih žigov.
Tujci predstavljajo skoraj 45% obdolženih fizičnih oseb v prekrškovnih postopkih.

Kljub prizadevanjem carinske službe, da bi pritegnila k delu
oziroma zaposlila več pravnikov, se število zaposlenih diplomiranih pravnikov celo zmanjšuje, to pa je glavni razlog za
dolgotrajno reševanje prekrškovnih zadev in povečanje nerešenih zadev ob koncu leta. Diplomiranih pravnikov, ki bi bili
za takšno delo že usposobljeni, praktično ni mogoče zaposliti; vzrok so nizke plače, pa tudi nepriljubljenost in nevarnost samega dela. Tako je v večini carinarnic za reševanje
prekrškovnih zadev zaposlen 1 diplomiran pravnik in 1 administrativni delavec za opravljanje administrativnega dela, to
pa glede na obseg in zahtevnost opravil ne zadostuje za
normalno delo. Menimo, da bo izraženo nezadovoljstvo Republiške carinske uprave glede počasnega reševanja pritožbenih zadev s kadrovsko okrepitvijo Republiškega senata za
prekrške v bodoče odpadlo.

Postopek o prekrških je bil ustavljen v 724 primerih, najpogostejši razlogi za ustavitev postopka pa so bili naslednji:

V. ZAKLJUČEK IN PREDLOGI

- dejanje, opisano v predlogu, ni bilo prekršek ali se ni
dokazalo, da je prekršek storil obdolženec;

Poleg različnih vzrokov, ki privedejo do zamude pri reševanju
in do zastaranja pregona postopka o prekršku in so bili
pogosto podrobneje obravnavani tudi v poročilih iz preteklih
let, kot so kadrovski, materialni pogoji dela, vročanje, problemi zagotavljanja navzočnosti v postopkih, nenehna pripravljenost in dežurstvo za obravnavanje nujnih primerov,
veliko število tujcev v postopku, pa je poglavitni razlog neobvladljiv obseg pripadlih zadev.

- nemožnost ugotovitve dejanskega stanja prekrška,
posebno še, če je šlo za tujce oziroma njihove sopotnike;
- pomanjkanje dokazov zaradi pomanjkljivega predhodnega
postopka.
Navedeni razlogi ustavitve postopka so še vedno posledica
deloma neusposobljenosti carinskih delavcev za reševanje
dejansko precej zapletenih problemov pri vlaganju predlogov
za uvedbo postopka, tako z vidika ugotavljanja dejanskega
stanja kot tudi z vidika pravne opredelitve, deloma pa pomanjkanja časa, saj se delavci nimajo časa poglobiti v to problematiko zaradi prezaposlenosti z osnovnim delom, to je carinjenjem blaga in kontrolo potniškega prometa ter z drugimi
zadevami.

Organi za postopek o prekršku lahko opravljajo svojo funkcijo
le takrat, če zakonodajalec ob tem, ko predpisuje nove pristojnosti na področju prekrškov, nove in strožje kazenske
določbe za prekrške skoraj v vseh predpisih, ki jih sprejema in
ko nadzorni organi ugotavljajo vse več prekrškov in vlagajo
predloge za uvedbo postopka, poskrbi tudi za možnost izvajanja sprejetih odločitev ter dosledno izvedbo vsakega predlaganega postopka o prekršku.

V letu 1994 je zastaralo 123 zadev. Najpogosteje je prišlo do
zastaranja v postopkih, ki so se vodili zoper tujce, ker je zaradi
n nemožnosti zagotovitve njihove navzočnosti v postopku prišlo do prekinitve postopka in kasneje zastaranja. V nekaj
primerih pa se je med vodenjem postopka ugotovilo, da je
pregon zastaral že pred uvedbo postopka.

Menimo, da je za postopno razreševanje nakopičenih problemov potrebno zlasti:
- pospešiti sprejem novega zakona o prekrških, ki bo z reorganizacijo v večja specializirana sodišča in ureditvijo statusa
sodnikov za prekrške v skladu z odločitivjo Ustavnega sodišča
prispeval k razrešitvi nekaterih temeljnih vprašenj, ki izvirajo
iz sedanje razdrobljene organizacije s številčno majhnimi
samostojnimi organi. Z rešitvami, ki bi dajale večje možnosti
za predpisovanje in izrekanje kazni, za enostavnejše prekrške
na kraju samem, bi znaten del postopkov pred sodniki za
prekrške odpadel, poudarek pa bi bil na reševanju težjih in
pomembnejših zadev o prekrških. Odstranjene bi bile tudi
ovire (preobremenjenost s pripadom zadev) za prenos vseh
gospodarskih prestopkov v prekrše, številni so bili postopoma
že prenešni v preteklih letih. Predlagane določbe postopka

Večina carinarnic ima za obravnavanje nujnih primerov
v zvezi s storitvijo carinskih prekrškov organizirano dežurno
službo, kjer pa le-te ni, se pojavljajo problemi, ko gre za tujce.
Tem carinski delavci ne smejo odvzeti potnega lista, zato se le
s težavo zagotovi prisotnost tujca na ustni obravnavi, ki se
vodi v rednem delovnem času organa.
Zaprosila za pravno pomoč, ki so bila poslana v okviru carinske službe, torej med carinarnicami, so bila rešena v razum27
i
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o prekršku v celoti zagotavljajo možnost obravnavanja gospodarskih prestopkov, enako kot tudi sedaj veljavni zakon o prekrških;

ramo predlog Ministrstva za pravosodje o ustanovitvi medresorskega delovnega telesa v ta namen;
- potrebna je nadaljnja kadrovska krepitev sodnikov za prekrške, strokovnih sodelavcev in administrativnih delavcev, predvsem na bodočih sedežih specializiranih sodišč in v tistih
organih za postopek o prekrških, ki so krajevno pristojni na
obmejnih območjih. Glede na prikazan obseg zadev o prekrških, povezanih z državno mejo in tujci, pri čemer ob razmerah v sosednjih državah nekdanje Jugoslavije lahko pričakujemo le še poslabšanje položaja, in s tem povezano nenehno
pripravljenost in dežurstvo, ni sprejemljivo, da v teh organih
funkcijo opravlja le en sam sodnik za prekrške;

s spremembo zakonodaje na področju varnosti cestnega prometa, usklajeno z novim zakonom o prekrških, bi prekrške, ki
nimajo neposrednega vpliva na varnost cestnega prometa,
lahko ugotavljali in kaznovali nadzorni organi na kraju
samem, ob zagotovilu sodnega varstva, enako kot v ostalih
evropskih državah. Podpiramo tudi v drugih državah že uveljavljeno rešitev, ko gre v primerih prometnih nesreč z manjšo
premoženjsko škodo praviloma le za razreševanje škodnega
primera preko zavarovalnic, izjemoma civilnih sodišč. Strožje,
dosledno kaznovanje, ob uvedbi točkovnega sistema za tista
protipravna ravnanja v cestnem prometu, ki povzročajo največ prometnih nezgod (zlasti neprimerna hitrost, psihofizično
stanje voznikov, nepravilno prehitevanje, izsiljevanje prednosti), pa bi privedlo do večje prometne varnosti in zmanjšanja
števila tistih, ki z nenehnim ponavljanjem kršitev prometnih
predpisov ogrožajo varnost prometa in s tem tudi večajo
pripad zadev o prekrških;

- z uveljavitvijo novega zakona o prekrških bo potrebno
spremeniti tudi okvirna merila za delo sodnikov za prekrške,
sprejeta že leta 1976, ki že sedaj več ne ustrezajo spremenjenim razmeram na področju reševanja zadev o prekrških. Na
podlagi novo sprejetih meril in kriterijev bo potrebno v skladu
z zakonom o sodniški službi enotno spremljanje dela vsakega
posameznega sodnika za prekrške, za razliko od sedanjega
spremljanja dela po organih za postopek o prekrških, ki lahko
privede do zakrivanja posameznih primerov ne dovolj prizadevnega in kvalitetnega dela.

- na podlagi celovitega pregleda kazenskih določb v dosedanjih predpisih (ki ga je Republiški senat za prekrške pred
časom že izdelal) in z natančnejšim spremljanjem predpisovanja kazenskih določb za prekrške, ki se na novo sprejemajo,
bi bilo možno z ustrezno dekriminacijo odpraviti medsebojna
prekrivanja in neusklajenosti na tem področju. Zato podpi-

oaročevalec. št. 41

Predloženo poročilo temelji na statističnih podatkih, ki so jih
posredovali vsi organi za vodenje postopka o prekršku,
zbrane podatke pa je obdelalo Ministrstvo za pravosodje
Republike Slovenije v Statističnem poročilu o prekrških za
leto 1994, opr. štev. 053-8/94.
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POSLANSKA

VPRAŠANJA

od zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo.
Vsebinsko enako določilo ureja tudi izjemne družinske pokojnine, ki po 2. členu istega zakona ne smejo biti odmerjene od
višje starostne oziroma invalidske pokojnine, kot znaša najvišja pokojnina za polno pokojninsko dobo.

O pokojninah
IVO HVALICA, POSLANEC SDSS, je 20. 4.1995 Vladi RS oz.
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve postavil
vprašanje:

Najvišja pokojnina za polno pokojninsko dobo je odvisna od
obdobja, v katerem je bila uveljavljena, tako da imamo
v praksi štiri najvišje pokojnine. Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije znašajo za mesec
maj 1995 najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo od
172.329,88 SIT do 190.304,70 SIT.

Po podatkih, ki so bili objavljeni v javnih glasilih, je razvidno,
da nekateri državljani prejemajo t. i. izjemne pokojnine, ki so
višje od najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo, določeno v skladu z Zakonom o pokojninskem in Invalidskem
zavarovanju.

Navedene omejitve se po sedaj veljavnem zakonu nanašajo
tudi na prejemnike izjemnih pokojnin.

Zato zastavljam Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve naslednje vprašanje:

V mesecu maju 1995 je tako za upravičence, ki jim je bila
izjemna pokojnina priznana in odmerjena do 31/12-1990 in
v obdobju od 22/03-1991 do 31/12-1991, znašala najvišja
izjemna pokojnina 172.329,88 SIT.

Na osnovi katerega zakona se izplačujejo višje pokojnine,
kot so določene z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine
osebam, ki imajo posebne zasluge (z dne 29. 3.1990, stopil
v veljavo 24. 4.1990), saj le-ta v 1. členu izrecno določa, da
višina izjemne pokojnine ne more presegati zneska najvišje
pokojnine za polno pokojninsko dobo, kot ga določa Zakon
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju?

Za upravičence, ki jim je bila izjemna pokojnina priznana in
odmerjena od 01/01-1991 do 21/03-1991, je znašala najvišja
izjemna pokojnina 190.304,70 SIT.
Za upravičence, ki jim je bila izjemna pokojnina priznana in
odmerjena od 01/01-1992 do 31/03-1992, je znašala najvišja
izjemna pokojnina 185.654,29 SIT.

Zakaj Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve takoj
ne sproži postopka za revizijo odločb o odmeri izjemnih
pokojnin, ki so bile izdane pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izjemnem priznanju in
odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne
zasluge, saj ni nobenega socialnega ali drugače upravičenega razloga, da bi izjemne pokojnine (ali katerekoli pokojnine, ki se izplačujejo na osnovi veljavne zakonodaje Republike Slovenije) presegale znesek najvišje pokojnine po
veljavnem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakonu o izjemnem priznanju in odmeri starostne
pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge?

Za upravičence, ki jim je bila izjemna pokojnina priznana in
odmerjena od 01/04-1992 dalje, pa je znašala najvišja
izjemna pokojnina 181.777,13 SIT.

Vlada Republike Slovenije mu je posredovala naslednji odgovor:

Med 681 prejemniki izjemnih pokojnin so štirje upravičenci,
katerim se izplačuje višja pokojnina kot pa znaša znesek
najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo glede na
obdobje, v katerem jim je bila dodeljena izjemna pokojnina.
Tem osebam pa je bila priznana in odmerjena starostna
pokojnina na podlagi Zakona o izjemnem priznanju in odmeri
starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (Ur.
list SRS, št. 18/74), ki je veljal do 23/04-1990.

Predpis, s katerim so določeni pogoji, višina in druga vprašanja, vezana na priznanje in odmero izjemnih pokojnin, je
Zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine
osebam, ki imajo posebne zasluge (Ur. list RS, št. 14/90
- prečiščeno besedilo). Po I. odstavku 1. člena zakona
izjemno priznana in odmerjena pokojnina ne more biti višja

Višine izjemnih pokojnin omenjenih upravičencev so v maju
1995 znašale 180.939,54 SIT, 189.582,40 SIT, 180.939,54 SIT in
199.817,71 SIT, pri čemer znaša, kot že rečeno, najvišja
možna pokojnina za polno pokojninsko dobo za to obdobje
172.329,88 SIT. Ta omejitev pa se nanaša le na tiste izjemne
pokojnine, ki so bile priznane in odmerjene v obdobju od 24/
35
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04-1990 do 31/12-1990, torej v času, ko so stopile v veljavo
spremembe in dopolnitve Zakona o izjemnem priznanju in
odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge.

Omenjene pokojnine so bile upravičencem priznane in
odmerjene s pravnomočnimi pravnimi atki v skladu z veljavnimi predpisi. Zato jih ni mogoče spreminjati z izrednimi
pravnimi sredstvi zgolj zato, ker je kasnejši predpis za upravičence predpisal strožje pogoje. Pač pa ima vlada možnost, da
v ponovnem postopku eventuelno zniža že odmerjene pokojnine.

zamejski novinarji
- Slovenska izseljenska matica
- diplomatski predstavniki (v Ljubljani
in na Dunaju)
- konzularno-diplomatski predstavniki RS
v štirih sosednjih državah
- predstavniki mednarodnih organizacij
- častni/generalni konzuli
- predstavniki Slovenske vojske, generali
- predstavniki verskih skupnosti v RS
- župani vseh slovenskih občin
- predstavniki sredstev javnega obveščanja
- Ministrstvo za kulturo (za ustanove)
- Cankarjev dom (za svojce izvajalcev in druge)
- člani delegacij za polaganje vencev
(ki niso zajeti drugje)
- posamezni občani, ki so klicali
- in drugi za dodatna vabila
- drugi gostje (naknadno)
- spremstvo predsednikov
Skupaj 1140 vabil.

Vlada Republike Slovenije se zaveda socialnih implikacij, na
katere opozarja poslanec državnega zbora. Zato bo po predpisanem postopku tudi preverila višino navedenih pokojnin in
jih ustrezno znižala, tako kot je to pred časom že storila
s prejemniki republiških priznavalnin.

Iz seštevka je razvidno, da smo izdali 1140 vabil (vsako vabilo
je veljalo za dve osebi) za osrednjo prireditev, za sprejem, ki
ga je priredil predsednik Republike Slovenije s soprogo, po
osrednji slovesnosti v Cankarjevem domu v veliki dvorani
predsedniške palače na Prešernovi 8 pa 286 vabil (vabilo je
veljalo za dve osebi).

O proslavi ob praznovanju dneva državnosti

Seznam vabljenih oseb je na vpogled v Protokolu Republike
Slovenije.

Zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine
osebam, ki imajo posebne zasluge iz leta 1974 pa ni predpisoval zgornje meje za izjemne pokojnine, temveč je v 1. členu
določal le, da se sme osebam s posebnimi zaslugami »odmeriti tudi večja pokojnina, kot bi jim šla po predpisih o pokojninskem zavarovanju«. Glede na navedeno, prejemajo tudi
omenjeni štirje upravičenci izjemno pokojnino skladno
z zakonom, ki je veljal v času, ko jim je bila izjemna pokojnina
priznana in odmerjena.

IVO HVALICA, poslanec SDSS, je 10. 7. 1995 Vlado Republike Slovenije vprašal:
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ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 25. 7. 1994 ministra za
notranje zadeve vprašal:

Zato sprašujem, koliko uradnih vabil je Protokol Republike
Slovenije razposlal.

Sprašujem ministra za notranje zadeve, g. Andreja Štera ali
je res, da so v šolanje na visoko policijsko šolo sprejeli
sedem kandidatov, ki niso ustrezali pogojem za sprejem.
Sprejeli so jih brez sprejemnih izpitov in naknadno spreminjali celo spiske in sezname v računalniku, da bi zakrili
nevestno delo.

Obenem prosim za predložitev spiska oseb, ki jih je Protokol
RS uradno povabil na državno proslavo.
Vlada Republike Slovenije mu odgovarja:

Sprašujem ministra, kaj bo storil s tistimi, ki so bili brez
kvalifikacij sprejeti na šolanje in s tistimi, ki so jim to omogočili?

Seznam vabljenih na proslavo ob dnevu državnosti 25.6.1995
v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani:
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O sprejemnih izpitih na Visoki policijski šoli

Na državni proslavi v nedeljo, dne 25. junija 1995, ob praznovanju dneva državnosti je bila dvorana v Cankarjevem
domu le polovično zasedena.

- Urad predsednika Republike Slovenije
dodatno
- Državni zbor
poslanci
- Državni svet
- Vodje poslanskih skupin
dodatno DZ
- Urad predsednika Vlade RS
ministri, vodje vladnih služb
- Ustavno sodišče RS
- Predstavniki pravosodnih organov
- Varuh človekovih pravic
- Računsko sodišče RS
- Univerzi v Ljubljani in Mariboru
dekani fakultet in akademij
- SAZU
- Gospodarska zbornica Slovenije
- Mestna občina Ljubljana
- Ministrstvo za zunanje zadeve (generalni
sekretar, državni sekretarji, šef konz. si.)
- MORS dodatno
- predsedstva strank
- veteranske organizacije
dodatno ROZZB
- Zveza častnikov Slovenije
- predstavniki sindikatov
- predstavniki zamejskih organizacij
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Ministrstvo za notranje zadeve mu je posredovalo odgovor:
V zvezi s poslanskim vprašanjem g. Zmaga Jelinčiča o vpisu
na Visoko policijsko šolo, vam sporočamo, da na študij ni bil
sprejet noben kandidat, ki ne bi izpolnjeval vpisnih pogojev.
To smo ugotovili s pregledom računalniške in pisne dokumentacije ter s pregledom vseh dejavnosti, ki jih je izvajala
posebna komisija za sprejem v VŠNZ, ki jo je imenoval direktor VŠNZ - dekan mag. Tomaž Čas.
Komisija za izobraževanje v Ministrstvu za notranje zadeve je
na svoji 3. seji, dne 13. 7. 1995, sicer omogočila 7 kandidatom
opravljanje psihofizičnega preizkusa v mesecu avgustu zaradi
upravičenih razlogov. Takšen sklep je sprejela, ker je bilo
vseh 7 kandidatov v času rednega preizkusa v bolniškem
staležu, zato so bili v taistem roku opravičeni preizkusa fizičnih sposobnosti.
Iz uradno objavljenega seznama vseh sprejetih kandidatov
v VŠNZ, ki je bil dne 7. 8. 1995 ob 7.00 uri objavljen na oglasni
deski VŠNZ, je razvidno, da navedenih sedem kandidatov ni
na omenjenem seznamu sprejetih.
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V zvezi z vpisom je na VŠNZ in pri komisiji za vpis na VŠNZ na
razpolago vsa dokumentacija, iz katere so razvidne navedene
ugotovitve.
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zov), direktor Marko Bokal pa je v teh dveh mesecih (prvič
v času svojega direktorovanja) osebno obiskal vse zdravstvene domove in domove upokojencev, v katerih so nato
izpisovali nove kartoteke in jih prilagajali glede na potrdila,
ki so jih izdajali za paciente?!

O morebitnih nezakonitostih v podjetju S$nolabor
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 20. 4.1995 Ministrstvu
za notranje zadeve in Ministrstvu za zdravstvo postavil
vprašanje in 5. 7.1995 dopolnilno poslansko vprašanje:

Zahtevam hitro in temeljito akcijo kriminalistov ter odgovor
na moja vprašanja v skladu z drugim odstavkom 11. člena
zakona o vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93)
in prvega odstavka 27. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93 in 80/94).

Poslansko vprašanje:
Sprašujem Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za notranje zadeve, zakaj ne preprečita nezakonitosti in kaznivih
dejanj v podjetju SANOLABOR, še zlasti, ker se podjetje
s kaznivimi dejanji okorišča na račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, torej na račun
vseh slovenskih zavarovancev in davkoplačevalcev?!

Ministrstvo za notranje zadeve mu je na dopolnilno vprašanje
odgovorilo:
'H
Ministrstvo za notranje zadeve v zvezi z navedbami poslanca,
zakaj ministrstvo ni preprečilo nezakonitosti in kaznivih
dejanj v navedenem podjetju, na kar je poslanec v prvem
poslanskem vprašanju opozoril Ministrstvo za notranje
zadeve, pojasnjuje, da je kriminalistična služba takoj po prejemu poslanskega vprašanja pričela zbirati obvestila in se
povezala tudi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, ki opravlja inšpekcijske preglede o navedenih
nepravilnostih.

V podjetju SANOLABOR, ki živi od denarja davkoplačevalcev (zdravstvenih zavarovancev), absolutistični direktor
MARKO BOKAL zastrašuje delavce z grožnjami odpovedi
delovnega razmerja, tako da nihče ne upa protestirati proti
uvajanju računalniškega programa v srbščini, ki ga uvajajo
uslužbenci beograjske firme s turističnimi vizami in s plačevanjem preko neke d.o.o., SIMEX. V firmi pa je še ogromno
nezakonitosti (prirejana glasovanja in kadrovanja v skupščini, pravilniki, revizije itd).

Zaradi operativnega interesa kriminalistična služba ne more
posredovati več podatkov, ko pa bodo zbrana vsa obvestila,
bo na okrožno državno tožilstvo podano poročilo oziroma
kazenska ovadba, o čemer bomo obvestili tudi gospoda poslanca.

Posebno hudo je kaznivo dejanje Sanolaborja, ko fakturira
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije na
podlagi lažnih potrdil in receptov o ortopedskih pripomočkih, ki jih Sanolabor ni nikoli izdal! Sanolabor vodi zato tudi
dvojno knjigovodstvo: o realnem prometu in o fakturiranem
prometu! Fakturiran promet je na podlagi lažnih potrdil
o izdanih ortopedskih pripomočkih na imena upokojencev iz
Doma upokojencev, ki o tem seveda nimajo niti pojma;
Sanolabor pa je zavodu fakturiral ortopedske pripomočke
tudi za ljudi, ki so že umrli.

Na vprašanje, ali so morda v nezakonitem in kaznivem početju
v podjetju SANOLABOR sodelovali tudi delavci Ministrstva za
notranje zadeve, pa odgovarjamo, da takšnih podatkov nismo
ugotovili.
O stanarinah v študentskih domovih

Slovenska nacionalna stranka ima za zgornje navedbe vse
dokaze, zlasti za leti 1993 in 1994. Zato sprašujemo, zakaj
pristojni organi ne ukrepajo?
Dopolnilno poslansko vprašanje:

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 20. 6.1995 Ministrstvu
za šolstvo in šport zastavil vprašanje:
Sprašujem MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT oziroma
gospoda ministra Gabra, zakaj prihaja do razlik med stanarino, ki jo plačujejo stanovalci študentskih domov in stanarino, izračunano po merilih za oblikovanje cen nastanitve
v študentskih domovih.

Sprašujem ministra za zdravstvo g. dr. Božidarja Voljča in
ministra za notranje zadeve g. Andreja Štera, zakaj nista
preprečila nezakonitosti in kaznivih dejanj v podjetju SANOLABOR, na katere sem ju opozoril s poslanskim vprašanjem
dne 20. aprila 1995?

Leta 1991 znaša povprečna stanarina v študentskih domovih:
• Ljubljana
752,50 SIT
• Maribor
999,00 SIT
• Kranj
995,80 SIT

Sprašujem tudi, ali niso morda v tem nezakonitem in kaznivem početju sodelovali tudi delavci obeh navedenih ministrstev oziroma zavoda za zdravstveno zavarovanje, glede na
to, da so v podjetju Sanolabor takoj po objavi poslanskega
vprašanja pričeli z uničevanjem dokumentacije (t.j. doka-

KALKULACIJSKI ELEMENTI ZA IZRAČUN POVPREČNE STANARINE
NEPOSREDNI
STROŠKI
1.
2.
3.
4.

INFLACIJA

Vzdrževanje
Ogrevanje
Elektrika
Voda

POSREDNI STROSK!
5. Ostali stroški

335,00
207,00
283,50
335,00

1
1

335,00

Stanarina stanovalca na mesec

DOLOČENO S
STRANI UPRAVE ŠD
01.10.1994
26.09.1994 KR
KRANJ
692,00
443,87
1.077,00
764,66
1.726.00
718,11
172,00
190,28

IZRAČUNANO PO OBSTOJEČIH MERILIH
01.10.1991
KRANJ
LJUBLJANA
MARIBOR
132,50
369,40
253,70
56,80

752,50

675,73)

183.80
996,20

599,00

j

2.732,65

733,00
4.400,00

Izračunani zneski so v SIT.
i
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Vzemimo na primer študentski dom v Kranju. Inflacija od 1.
oktobra 1991 do 1. oktobra 1994 znaša 335%. Če primerjamo
višino stanarine in pri tem upoštevamo to inflacijo BI
MORALA 1. OKTOBRA 1994 STANARINA ZNAŠATI 2.732,68
SIT. Študentje pa so plačali 5.270,00 SIT, kljub temu, da je
uprava študentskih domov izračunala stanarino 4.400,00
SIT.

razporejanjem povabljenih gostov je opravil Protokol Republike Slovenije.
Na proslavo ob dnevu državnosti 15. julija 1995 so bili v skladu
z dosedanjo prakso vabljeni predstavniki verskih skupnosti iz
Republike Slovenije po seznamu, ki se redno pregleduje in
usklajuje z Uradom Vlade RS za odnose z verskimi skupnostmi.

Povzetek:

Gostje so bili, tako kot do zdaj na podobnih proslavah, razporejeni v dvorani Cankarjevega doma tako, kot omogočajo
prostorske možnosti.

Iz navedene tabele (kalkulacijski elementi za izračun stanarine) je razvidna razlika med stanarino, ki jo zaračunava
uprava študentskih domov in stanarino, upoštevajoč inflacijo, ki jasno prikazuje neupravičeno zaračunavanje stanarine študentov v študentskih domovih, ki ima že elemente
kaznivega dejanja.

Do zdaj ni bilo ugovorov oz. odzivov, ki bi kakor koli problematizirali zdaj izvajano prakso pri razporejanju najpomembnejših povabljencev.

Ministrstvo za šolstvo in šport mu je odgovorilo:
O Trdinovem vrhu

Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije nima
neposrednega vpliva na oblikovanje cen v študentskih domovih. Zakon o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 67/93) v prvem
odstavku 31. člena pravi le, da se študentski dom »...lahko
ustanovi v okviru univerze ali kot samostojen zavod«, v drugem odstavku istega člena pa določa organe doma (»Organa
študentskega doma, članice univerze, sta direktor in študentski svet stanovalcev, organi samostojnega študentskega
doma pa so direktor, upravni odbor in študentski svet stanovalcev.«). Za vse ostale pristojnosti, pridobivanje sredstev za
delo, odgovornost za obveznosti zavoda itd., pa je podlaga
Zakon o zavodih (Ur. I. RS, št. 12/91). Tako iz tega izhaja, da
tudi višino stanarine, ki je odvisna od stroškov za elektriko in
vodo, vzdrževanje, ogrevanje..., oblikuje za to pristojen
organ zavoda. Ministrstvo zgolj subvencionira bivanje študentov z zagotavljanjem sredstev za delo zavoda, tako da nameni
določen znesek na glavo študenta posameznemu študentskemu domu. A s tem, kot rečeno, ne more neposredno
vplivati na višino stanarine, saj je le-ta prepuščena študentskim domovom samim.

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 27. 6.1995 Vladi Republike Slovenije in ministru za zunanje zadeve g. Zoranu
Thalerju postavil vprašanje in pobudo:
Sprašujem Vlado Republike Slovenije in ministra za zunanje
zadeve g. Zorana Thalerja zakaj ne vlada ne ministrstvo
nista reagirala na članek »Slovenski hlod v hrvaškem
očesu«, ki je bil objavljen v zagrebškem Vjesniku, v nedeljo,
7. maja 1995?
Sprašujem tudi, kdo je v Sloveniji trdil, da je Trdinov vrh na
hrvaškem ozemlju, da je že v podnaslovu članka ob fotografiji vojašnice na Trdinovem vrhu napisano, da je to »sporna
vojašnica v kateri navkljub vsemu še vedno prebivajo slovenski vojaki, čeprav Ljubljana priznava, da se nahaja na
Hrvaškem«?
Glede na to, da trditve v članku niso točne, ampak je zgodovinsko dokazljivo dejstvo, da je Trdinov vrh nesporno na
slovenskem ozemlju, dajem poslansko pobudo, da Državni
zbor Republike Slovenije oziroma Vlada Repuplike Slovenije sprejme naslednje ugotovitvene sklepe in priporočila:

Vprašanje smo posredovali Študentskemu domu v Kranju.
Dobili smo odgovor, ki vam ga skupaj z dokumentacijo predajamo v vednost.
OPOMBA: odgovor Študentskega doma v Kranju je na razpolago v Glavni pisarni Državnega zbora Repbulike Slovenije

1. Meje med Slovenijo in Hrvaško so zgolj administrativne,
kar velja tudi za mejo na Gorjancih.
2. Trdinov vrh je nedvomno na slovenskem ozemlju.

O udeležbi predstavnikov verskih skupnosti na
proslavi ob dnevu državnosti.

3. Republika Hrvaška je definitivno anektirala 3.956,11 hektarov slovenskega ozemlja - Občino Radatoviči.

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 26. 6.1995 Vlado Republike Slovenije vprašal:

4. Navedena dejstva so nedvoumno dokazana tudi v Krajevnem leksikonu Dravske banovine in potrjena v sklepih
AVNOJ-a.

Glede na to, da so po sedmem členu Ustave Republike
Slovenije verske skupnosti ločene od države, obenem pa so
enakopravne med seboj, sprašujem Vlado Republike Slovenije:

5. Obstoječe stanje in zgodovinska dejstva o tem primeru se
pojasnijo slovenski javnosti z objavo v vseh javnih glasilih.
6. Ministrstvu za zunanje zadeve in pogajalskim skupinam
za določitev meje s Hrvaško se podeli mandat, da se o meji
na Trdinovem vrhu pogajajo le iz zgoraj navedenih izhodišč.

1. Ali so bili povabljeni na državno proslavo ob Dnevu
državnosti 25. junija 1995 v Cankarjevem domu predstavniki
vseh 26 verskih skupnosti?

7. Ministrstvo za zunanje zadeve takoj pripravi vso dokumentacijo in vloge za mednarodno arbitražo.

2. Ali so vsem povabljenim predstavnikom verskih skupnosti ponudili sedež v prvi vrsti, ali pa je bil prostor v prvi vrsti
zagotovljen le predstavniku Rimokatoliške cerkve?

Vlada Republike Slovenije mu je posredovala odgovor:

3. Če sta oba odgovora na prvi dve vprašanji negativna, kar
mislim, da sta, sprašujem Protokol yiade Republike Slovenije, s kakšno pravico krši Ustavo Republike Slovenije?

Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1-4/91) v drugi točki
določa, da so mednarodno priznane državne meje nekdanje
SFRJ z Republiko Avstrijo, z Republiko Italijo in Republiko
Madžarsko v delu, v katerem te države mejijo na Republiko
Slovenijo, ter meja med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško v okviru dosedanje SFRJ. Omenjeno določbo je torej
treba tolmačiti kot ustavno kategorijo, ki opredeljuje mednarodno priznane meje Republike Slovenije s sosednjimi državami in ne kot administrativne meje.

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor:
Nosilec organizacije proslave dneva državnosti dne 15. julija
1995 je bila vladna komisija za izvajanje protokolarnih zadev.
Vabljenje in vse naloge, povezane z razpošiljanjem vabil ter
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Najpomembnejša merila za določitev meje na kopnem so
občinske meje oziroma meje katastrskih občin. Omenjena
merila so zapisana v točki VI Stališč in sklepov Državnega
zbora Republike Slovenije o meji med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško z dne 26/5-1993. Pri tem je treba pojem
»določitev meje« tolmačiti v smislu predhodno omenjene
temeljne ustavne listine, kar pomeni, da je ugotovitev poteka
meje zgolj deklarativne narave.

ladjo odvlekel v koprsko pristanišče. Glede same vleke
patruljne ladje še pojasnjujemo, da to ni bilo reševanje, temveč samo nuđenje pomoči vlačilca, pri čemer je bila pomoč
nudena ladji in ne čolnu, kot je navedeno v poslanskem
vprašanju. Policijsko plovilo je takih dimenzij, moči motorjev
in konstrukcijskih lastnosti, da spada v kategorijo ladij.
Za pomoč pri vleki patruljne ladje podjetje BRODOSPAS
d.o.o. Koper PPOP Koper oz. Upravi za notranje zadeve ni
izstavilo nobenega računa.

Merila za določitev meje na morju so določena v Memorandumu o Piranskem zalivu z dne 5/5-1993. Ta merila so: zavzemanje Republike Slovenije za celovitost Piranskega zaliva na
podlagi zgodovinskega naslova in posebnih okoliščin, ki se
kažejo med drugim tudi v tem, da je Republika Slovenija ob
osamosvojitvi izvajala jurisdikcijo v zalivu. Republika Slovenija se zavzema tudi za upoštevanje načela »Uti possidetis«,
ki sovpada s teritorialnim načelom »statusa quo«, kot enega
temeljnih načel sedanje evropske teritorialne ureditve, katerega uporabo je potrdila tudi Arbitražna komisija v okviru
konference o nekdanji SFRJ.

Povedati je potrebno še, da če bi se v primeru na klic poveljnika patruljne ladje P-111 oglasil kateri izmed vlačilcev, bi
poveljnik policijske ladje za vleko zaprosil tistega, ki bi se
oglasil prvi.
Vsebina pogovora oz. dogovora med pristaniškim pilotom in
vlačilcem podjetja SPAIC Koper pa nam ni znana.
O psihiatariji in duševnem zdravju

Vse komisije, vključno z Mešano diplomatsko komisijo za
mejna vprašanja, delujejo v okviru načel, ki so bila sprejeta
v zgoraj navedenih dokumentih.

Mag. JANEZ JUG, poslanec LOS, je 4. 7. 1995 Vladi Republike Slovenije oz. Ministrstvu za zdravstvo postavil vprašanje in dal pobudo:

V okviru postopkov za dokončno določitev meje bo o vseh
vprašanjih, predlogih ter problemih, ki se in se bodo pojavljali, predlagana najustreznejša rešitev, o čemer bosta obveščena tako parlament kot tudi slovenska javnost.

V vsakdanjem življenju se kaj radi izgovarjamo na pridobitve demokratične družbe, ko nam ne gredo stvari tako, kot bi
nam morale iti in se sklicujemo na sveto načelo demokracije, da je vsakemu državljanu zagotovljena pravica do
osebne svobode, dokler ne prekrši zakona. To velja le za
nekatere državljane. Za državljane s tako imenovano »psihiatrično diagnozo« pa tako ne velja, in sicer za njih naj bi
veljal drugačen zakon. Zakon brezpravja. Za njih velja prisilna hospitalizacija (norišnica), omejevanje pravice svobode gibanja, določene preživele metode in sredstva zdravljenja, ki jih razviti svet uporablja le še kot eksponate, ki
pričajo o zablodah nekdanje psihiatrije. Čas je, da naša
nova demokratična družba uskladi zakonodajo o duševnem
zdravju z načeti demokracije in se s tem izognemo manipulacijam, ki so lahko usodne za marsikaterega državljana.
Spremeniti moramo zastarelo diskriminatorno zakonodajo,
ki temelji na »diagnozi« nedokazane entitete duševne
bolezni. Norišnice moramo opremiti iz sredstev družbenega
nadzora v ustanove, kjer bo prejemnik lahko dobil pomoč.

O reševanju policijskega čolna
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, i« 27.6.1995 Ministrstvo
za promet In zveze vpraial:
Sprašujem ministra za promet in zveze g. Igorja Umeka,
kako je možno, da je dne 25. Junija 1995 uslužbenec Luke
Koper pilot g. Venceslav Hvala poklical na pomoč za reševanje slovenskega policijskega čolna P 111 vlačilec hrvaškega vojaškega podjetja Brodospas iz Splita oziroma njegovega hčerinskega podjetja Brodospas Koper, čeprav se
je takoj po klicu za pomoč ter prvi In edini oglasil poveljnik
slovenskega vlačilca?
Glede na to, da je uslužbenec Luke Koper Ignoriral odziv
poveljnika slovenskega vlačilca In sam iskal pomoč pri
hrvaškem podjetju, sprašujem ali ne gre v tem primeru za
Izvajanje protislovenske in prohrvaške politike vlade?

Zato postavljam ministru za zdravstvo naslednje vprašanje:
Kakšno je stanje slovenske psihiatarije in njenih ustanov
v zgoraj navedenem smislu, oz. v smislu, da uporabnik še
vedno ostane v svojih očeh in očeh družbe človek.

Ministstvo za notranje zadeve mu je odgovorilo:

Istočasno pa mu postavljam pobudo, da čim prej predloži
parlamentu novi zakon o duševnem zdravju, ki bo imel
vgrajena načela demokracije in ki bo nosilce »psihiatričnih
diagnoz« izenačil z ostalimi državljani z enakimi pravicami
in dolžnostmi - skratka, da jih bo imenoval državljane.

Na poslansko vprašanje ministru za promet in zveze o reševanju policijskega čolna P-111 dne 25.6.1995, ko je uslužbenec
Luke Koper poklical na pomoč za reševanje policijskega
čolna vlačilce hrvaškega podjetja Brodospas iz Splita oz.
Brodospas Koper, je Ministrstvo za promet in zveze oz.
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, upoštevajoč
določbe Zakona o pomorski in notranji plovbi (drugi odstavek
145. člena), zavzelo stališče, da odgovor na poslansko vprašanje sodi v pristojnost Ministrstva za notranje zadeve.

Ministrstvo za zdravstvo mu je pripravilo odgovor:
Hospitalizacijo v psihiatrični bolnišnici brez privolitve pacienta urejata Zakon o nepravdnem postopku iz leta 1986 in 49.
člen Zakona o zdravstveni dejavnosti iz leta 1992. Zakon
o nepravdnem postopku zelo podrobno določa obveznosti
psihiatrije in sodstva glede pacientov, ki so sprejeti v psihiatrično bolnišnico. Zakon o zdravstveni dejavnosti določa
napotitev v psihiatrično bolnišnico, vendar ne podrobnosti
take napotitve.

Glede na navedeno je Ministrstvo za notranje zadeve pripravilo naslednji odgovor:
Dne 24. 6. 1995 je med plovbo v Koprskem zalivu prišlo na
patruljni ladji P-111 do manjše elektronske okvare. Poveljnik
plovila je najprej poklical uradnega serviserja, ki je ugotovil,
da se okvara lahko odpravi samo z ustreznimi instrumenti oz.
pripomočki. Poveljnik plovila se je nato odločil, da se
patruljna ladja odvleče do koprskega pristanišča, kar z drugo
policijsko patruljno ladjo P-44 ni bilo mogoče, saj je ta manjša
in lažja od ladje P-111, zato je poveljnik plovila po 16 pomorskem kanalu poklical na pomoč vlačilce iz Kopra. Na večkratne klice poveljnik plovila ni dobil odgovora, zato je poklical pilotsko službo Luke Koper in pristaniškega pilota zaprosil, če lahko naše sporočilo za vleko posreduje enemu od
vlačilcev. Na kraj je nato prišel vlačilec »VEGA«, ki je patruljno

Nedvomno je potreben zakon, ki bo celostno zajemal napotitev, hkrati pa tudi določal pravice duševno bolnih. Priprava
strokovnih osnov za tak zakon še poteka. V Begunjah je bilo
28. in 29. 10. 1994 posebno posvetovanje, izdan pa je bil
zbornik posvetovanja (»Dileme ob neprostovoljni hospitalizaciji«). Ponovno so bili ti problemi obravnavani na strokovnem
srečanju v Bovcu dne 20. in 29. maja 1995, članek s to temo pa
je v tisku (»Ali so psihiatrični ukrepi brez privolitve pacienta
komurkoli v korist«, Izis, avgust 1995). Hkrati potekajo dogovori, da bo prišel ponovno v R Slovenijo dr. Knud Jensen,
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psihiater iz Danske, ekspert Svetovne zdravstvene organizacije, ki se ukvarja s tem področjem.

bomo morali za njih neprestano dograjevati razne oblike
družbene podpore. Kot apel k taki podpori razumemo in
sprejemamo tudi poslansko vprašanje gospoda Janeza Juga.

Ker so strokovne zdravstvene osnove za zakon že precej
izdelane, v sodelovanju s strokovnjaki Pravne fakultete že
pripravljamo delovno gradivo za zakon.

O številu prebivalcev Slovenije

V zvezi s psihiatričnimi diagnozami poudarjamo, da je R Slovenija kot članica Svetovne zdravstvene organizacije dolžna
spoštovati mednarodno klasifikacijo bolezni (I. C. D. - 10).
Ministrstvo vztraja pri tem, da se dosledno upoštevajo mednarodno določena merila za diagnoze v zdravstvu, vključno
v psihiatriji. Prepričanje, da duševnih bolezni ni, je sicer
pravica vsakega človeka, toda zdravniki, ki delajo v javni
zdravstveni službi, morajo dosledno spoštovati mednarodno
klasifikacijo bolezni tudi pri duševnih boleznih (poglavje F,
MKB-10).

SAŠO LAP, poslanec SND, je 19. 6. 1995 Vlado Republike
Slovenije vprašal:
V publikaciji »Slovenija v številkah 1995«, ki jo izdaja Republiški zavod za statistiko, so na 2. strani navedeni prebivalci
Slovenije 1.989.447 in državljani Slovenije 1.969.733.
Zakaj je razlika med številom prebivalcev in številom državljanov, ki znaša približno 20.000 oseb?

Na področju psihiatrije so v strokovnem, etičnem in družbenem smislu sporne tri metode oziroma sredstva zdravljenja:
psihokirurški posegi (levkotomija, lobotomija), inzulinsko
komatozno zdravljenje in elektrokonvulzivna terapija (»elektrošok«), Psihokirurških posegov v R Sloveniji ni več že približno četrt stoletja. Inzulinskega komatoznega zdravljenja ne
uporabljajo več že približno 15 let. Elektrokonvulzivno terapijo so v Psihiatarični kliniki Ljubljana prepovedali 31. 10.
1991. Po tem datumu so jo nekajkrat uporabili še v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, vendar so jo prepovedali tudi tam in je
sedaj ne izvaja nobena psihiatrična bolnišnica v R Sloveniji.

Vlada Republike Slovenije mu odgovarja:
Državljani Republike Slovenije so vsi prebivalci, ki imajo
v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče in imajo
državljanstvo Republike Slovenije. Lahko so začasno v tujini
za več kot 3 mesece (zdomci).
Prebivalci Republike Slovenije so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tisti, ki so
bili po prejšnjih predpisih državljani nekdanje SFRJ in so bili
po načelu stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije vpisani v Centralni register prebivalstva Republike Slovenije, zdaj pa državljanstva še nimajo urejenega ali si urejajo
status. Tujci iz drugih držav niso upoštevani.

Prostorske razmere psihiatričnih bolnišnic so bile neugodne,
vendar se urejajo. Obnovljen je bil velik oddelek v Psihiatrični
bolnišnici Idrija. Velik del Centra za mentalno zdravje v Ljubljani se je preselil v nove, primerne prostore. Načrtuje se
novogradnja Psihiatrične bolnišnice v Mariboru, ker so dosedanji prostori v gradu Pohorski dvor docela neustrezni. Predvidene so nujne adaptacije v Psihiatrični bolnišnici Begunje,
Ormož in Vojnik.

Obrazložitev:
Do marca 1992 je Zavod Republike Slovenije za statistiko
objavljal število stalnih prebivalcev po načelu stalnega prebivališča v skladu s prejšnjimi predpisi. Po takratni metodologiji
so bili stalni prebivalci Republike Slovenije vsi, ki so imeli
prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, imeli pa
so državljanstvo SFRJ po takratnih predpisih. Z novo zakonodajo se je spremenila osnova za metodologijo objavljanja
podatkov o prebivalstvu v tem smislu, da zdaj upoštevamo
merilo prijavljeno stalno prebivališče državljanov Republike
Slovenije z izjemo, ki smo jo pojasnili v prejšnjem odstavku.

Posebej rešujemo prostorske probleme bolnišničnih oddelkov v Polju. V enem od njih so prostorske razmere skrajno
neustrezne, vendar gre za objekt, ki ga bo prizadela vzhodna
avtocestna obvoznica in ne bo več uporaben kot bolnišnični
objekt. Zato bo potrebna nadomestna novogradnja, ki bo zelo
izboljšala prostorske razmere v bolnišničnih oddelkih v Polju.
Vse psihiatrične bolnišnice poslujejo brez izgub. Plačevanje
zdravstvenih storitev psihiatričnih bolnišnic se je v primerjavi
s prej izboljšalo, še vedno pa je oskrbni dan manj plačan kot
v kateremkoli drugem medicinskem področju. Potrebno bo
torej nadaljnje usklajevanje bolniških cen, kar pa je odvisno
od materialnih možnosti.

Zavod Republike Slovenije za statistiko objavlja podatke
o številu prebivalstva na podlagi Centralnega registra prebivalstva Republike Slovenije. Do leta 1992 je bila to zbirka
podatkov o državljanih SFRJ s stalnim prebivališčem na
območju Slovenije. Zaradi Zakona o državljanstvu Republike
Slovenije in Zakona o tujcih se je spremenila osnova za
metodologijo vodenja in vzdrževanja Centralnega registra
prebivalstva, tako da upoštevamo kot merilo slovensko državljanstvo. Podatki o tujcih še niso dokončno urejeni in v celoti
vključeni v Centralni register prebivalstva.

Kadrovske razmere: Za razliko od drugih medicinskih strok
imata Psihiatrična bolnišnica Ormož in psihiatrični oddelek
Maribor težave, ker se zdravniki ne odločajo za zaposlitev pri
njih. Psihiatrična klinika Ljubljana ima težave zaradi pomanjkanja medicinskih sester, podobno kot celotni Klinični center
v Ljubljani.

Vse to je pojasnjeno v naših publikacijah, ki vključujejo definicije, metodološka pojasnila ali komentarje (Statistične informacije, Statistični letopis).

Splošne razmere in medčloveški odnosi: Psihiatrične bolnišnice povsod po svetu uvrščajo med tiste ustanove, v katerih se
ni mogoče izogniti občasnim neprijetnim dogodkom (recimo
neprimernemu ravnanju med pacienti samimi, agresiven
odnos pacientov do osebja, neustreznim reakcijam zdravstvenega osebja, samomorom, nezgodam itn.). Domneva, da je
take neprijetnosti mogoče povsem preprečiti, ima enako vrednost kot domneva, da je mogoče enaka dogajanja povsem
preprečiti v vsakdanjem življenju. Vsekakor si je treba prizadevati, da bi bilo takih dogodkov čim manj. Ministrstvo ni
dobilo opozoril ali podatkov, da jih je v slovenskih psihiatričnih bolnišnicah zaskrbljujoče veliko.

O zaposlitvi B. Milosavljevića v vladni službi
SAŠO LAP, poslanec SND, je 19. 6. 1995 Vlado Republike
Slovenije vprašal:
Vlado RS sprašujem, da mi pojasni, kako lahko g. Budlmir
Milosavljević iz Rimskih Toplic opravlja odgovorno funkcijo
kot vodja promocije Slovenije v vladni službi, ko je po naših
informacijah znano, da je dobil državljanstvo po končani
osamosvojitveni vojni in je prestopil na stran TO po končani
vojni?

Odnos do duševno bolnega: Tega odnosa ne določa psihiatrična dejavnost, temveč ga določajo vsi ljudje in splošne
družbene razmere. Naraščanje nestrpnosti v naši družbi
seveda pomeni tudi naraščanje nestrpnosti do duševno bolnih. Poseben zaplet pa je znano dejstvo, da imajo duševno
bolni v vseh razvitih državah mnogo več težav pri vzdrževanju
ustrezne kvalitete življenja kot v nerazvitih državah. Zato
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Kakšne so njegove strokovne kvalifikacije za opravljanje
tako pomembne in občutljive funkcije v državni upravi?
Vlada Republike Slovenije mu je dala pojasnilo:
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cine dela mora biti ta vsebina in organizacija usklajena tudi
s predpisi o varovanju zdravja delavcev, ki se pa še pripravljajo. Del dejavnosti obratnih ambulant se financira iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, del (preventivni programi)
pa iz sredstev delodajalcev. Novi zdravstveni zakoni prejšnjih
obratnih ambulant niso ukinili. Odvzeli so jim le izključno
pristojnost za ugotavljanje nezmožnosti za delo, kar je po
novem naloga osebnega zdravnika.

V nobeni vladni službi ni zaposlen pri promociji Slovenije g.
Budimir Milosavljevič iz Rimskih Toplic. Oseba s takim imenom in priimkom je zaposlena v Ministrstvu za obrambo, kjer
pa prav tako ne opravlja nobenih del v zvezi s promocijo. Ni pa
jasno, ali gre za isto osebo, saj poslanec razen imena in
priimka ne navaja nobenih podatkov.
O bolniških izostankih in odsotnostih zaradi
darovanja krvi

Vse druge naloge zdravnikov medicine dela (in tudi ta, če si
ga delavci izberejo za osebnega zdravnika) pa so ostale. To
pomeni, da je ustrezno organizirana in usposobljena služba
medicine dela tudi v sedanji ureditvi zelo potrebna, pri čemer
ugotavljanje nezmožnosti za delo gotovo ni najpomembnejša
naloga.

MAKSIMIUAN LAVRINC, poslanec LDS, je 13. 2.1995 Vladi
Republike Slovenije oz. Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve postavil vprašanje in dal pobudo:

OPOMBA: prilogi sta na razpolago v Glavni pisarni Državnega zbora RS.

Po ugotovitvah direktorjev v nekaterih večjih slovenskih
podjetjih se je po uveljavitvi zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju, ki je začel veljati 1. marca
1992, številp bolniških izostankov povečalo. Zato predlagajo, da bi se nadomestilo plač od prvega dne izostanka
plačevalo v breme zdravstvenega zavarovanja. Cilj takšne
odločitve po njihovem mnenju naj bi bilo zmanjšanje bolniških odsotnosti. Poleg tega sodijo, da bi bilo treba enako
rešitev sprejeti tudi za odsotnost ob darovanju krvi, ki sedaj
bremeni podjetja.

O organizaciji državne uprave
MAKSIMIUAN LAVRINC, poslanec LDS, je 16. 2. 1995
postavil Vladi Republike Slovenije oz. Ministrstvu za notranje zadeve vprašanje, ki se je glasilo:

V prilogi dostavljam nekaj gradiv, iz katerih je razvidno, da
se je s tem vprašanjem ukvarjala tudi Gospodarska zbornica.

Spremembe zakonodaje v zadnjih letih upravi niso bile
naklonjene. To, če rečem v prispodobi največje slovensko
podjetje, je bilo precej časa celo brez svojega direktorja. Od
časa, ko uprava ni več sodila v delovno področje republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo, so se
z njo ukvarjali vsak po malem. Zakon o upravi, ki smo ga
sprejeli v Državnem zboru, tudi ni opazno pripomogel h kvalitetnemu premiku na tem področju. Čeprav je razumeti
začetne težave pri reorganizaciji lokalne samouprave in
državne uprave, lahko, po tistem kar se je na primer dogajalo z reorganizacijo inšpekcijskih služb ugotovim, da
manjka načrtnega dela usklajevanja med ministrstvi in verjetno še kaj.

Vlado sprašujem, ali je bila o tem vprašanju narejena
kakšna analiza oz. ocena in če je bila, kakšne so ugotovitve.
Če pa ni bila, dajem pobudo, da se opravi, in pri tem
pretehtajo navedeni predlogi, seveda tudi ob upoštevanju
varstva pri delu.
Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor:
V zvezi s poslanskim vprašanjem in pobudo Maksimilijana
Lavrinca, poslanca Državnega zbora Republike Slovenije,
o nadomestilih zaradi bolniških izostankov in nadomestilih za
odsotnost zaradi darovanja krvi, ki je povezano z ugotovitvami direktorjev večjih slovenskih podjetij o stanju na
področju bolniških odsotnosti z dela, vam sporočamo, da je
Ministrstvo za zdravstvo v drugi polovici lanskega leta naročilo izdelavo celovite analize te problematike.

Zanima me, kaj je vlada storila v smeri racionalizacije
državne in javne uprave nasploh? Kaj je bilo storjeno za
strokovni napredek, poenotenje standardov, ureditev plač
in napredovanja delavcev v javni upravi itd. Nerazumljive
razlike v plačah, delovnih pogojih in drugih bonitetah iz
proračuna plačanih javnih uslužbencev škodujejo odnosom,
delu in tako tudi racionalni rabi proračunskega denarja, zato
pričakujem, da bom v odgovoru seznanjen tudi s programom dela na tem področju.

Kot informacija je odgovoru priložena analiza bolniškega
staleža v Republiki Sloveniji v letih 1990-1994, ki jo je pripravil Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Odgovoru je priloženo poročilo o zadržanosti z dela zaradi bolezni
v Sloveniji, ki je bilo pripravljeno v okviru Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ugotovitve obeh institucij se
sicer v določenih poudarkih razlikujejo, kar je posledica
različnega pristopa k obravnavi in analizi te problematike:
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije kot strokovno raziskovalna institucija spremlja predvsem podatke
o odsotnosti z dela z vidika spremljanja zdravstvenega stanja
prebivalstva, medtem ko Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije analizira to problematiko predvsem z vidika pravic
zavarovancev in sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vlada Republike Slovenije mu odgovarja:
Z uveljavitvijo Zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) so sistemska vprašanja
organizacije in delovanja upravnih organov, plač, delovnih
razmerij, upravni nadzor in druge zadeve obče uprave, prešla
v pristojnost Ministrstva za notranje zadeve. Do 3.12.1994 pa
so te naloge in pristojnosti sodile v pristojnost Ministrstva za
pravosodje, ki je do tega datuma tudi opravljalo naloge na
tem področju. To med drugim dokazuje dejstvo, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo več zakonov s tega področja, kot
na primer že omenjeni zakon o organizaciji in delovnem
področju ministrstev ter zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/
94), minister za pravosodje pa je kot pristojni resorni minister
izdal tudi pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni
upravi (Uradni list RS, št. 41/94 in 56/94). Glede na kompleksnost državne uprave pa je tudi razumljivo, da se z njo ne more
ukvarjati le resorno ministrstvo, temveč so za bolj operativne
naloge odgovorni tudi drugi državni organi in vladne službe.
Delovanje vseh navedenih organov in služb pa zagotavlja
funkcioniranje državne uprave kot celote.

Ministrstvo za zdravstvo ne podpira predloga, naj bi celotno
odsotnost z dela vključili v obvezno zdravstveno zavarovanje,
ker bi to bilo med drugim tudi v nasprotju s prizadevanji za
zmanjšanje obsega pravic, ki se financirajo iz tega vira. Že
zdaj pa je mogoče uporabiti zakonske možnosti, da zdravniške komisije na predlog delodajalca preverijo utemeljenost
odločitev osebnega zdravnika glede odsotnosti z dela.
Ob ugotovitvah o ukinjanju ambulant za medicino dela zdravstvenih domov, ki so bile prostorsko locirane pri podjetjih
(obratne ambulante), je treba povedati, da v novi zdravstveni
zakonodaji niso več podrobno določene organizacijske
oblike zdravstvene dejavnosti, ker morajo to urediti podzakonski akti. Zakonsko sta določeni le vrsta in vsebina dejavnosti, ki se opravljata na posameznih ravneh. V primeru medi-

Zakon o upravi, ki je pričel veljati 11. 11. 1994, je sistemski
zakon, katerega namen je bil postaviti temelje za organizacijo
in delovanje tega segmenta izvršilne oblasti. Njegove učinke
bo zato mogoče ocenjevati šele po daljšem časovnem
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obdobju. V obdobju zadnjih mesecev pa so bili predvsem
Ministrstvo za notranje zadeve kot tudi drugi državni organi in
vladne službe okupirani v prvi vrsti z vprašanjem prehoda
nalog in delavcev nekdanjih občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti v državno oziroma občinsko upravo, zato
razumljivo niso mogli posvetiti toliko pozornosti drugim vprašanjem državne uprave.

zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in
v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), ki je
poenotil plače funkcionarjev, direktorjev in drugih zaposlenih
v celotnem javnem sektorju. V skladu z načeli tega zakona je
kasneje Vlada Republike Slovenije s posebnimi sklepi uredila
tudi plače funkcionarjev, vodilnih delavcev in ostalih zaposlenih v agencijah in skladih, ki so v lasti Republike Slovenije.

V skladu z zakonom o upravi je bilo v Republiki Sloveniji
organiziranih 58 upravnih enot, za katere je bilo potrebno
pripraviti vsa potrebna navodila in napotke za pričetek delovanja tako, da državljani in drugi prebivalci Republike Slovenije tega prehoda ne bi čutili pri uveljavljanju svojih pravic in
obveznosti pred državnimi organi.

Na podlagi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in v organih lokalnih skupnosti so Vlada Republike
Slovenije oziroma resorni ministri sprejeli tudi podzakonske
akte, ki omogočajo izvajanje zakona v celoti.

Neutemeljeni so očitki v zvezi z napakami pri reorganizaciji
inšpekcijskih služb. Že pred sprejemom zakona o upravi se je
oblikovala koordinacija predstojnikov inšpekcijskih služb, ki
jo je vodil generalni sekretar Vlade Republike Slovenije in
katere naloga je bila pripraviti enoten sistem prevzema
inšpekcijskih služb v republiško upravo. Glede na to, da so
pred 1.1.1995 inšpektorji opravljali svoje naloge kot občinski
oziroma medobčinski inšpektorji, čemur je seveda sledila tudi
• organiziranost inšpektoratov, je bilo potrebno ob prevzemu
teh nalog v državno upravo to upoštevati. Prav tako pa je
potrebno upoštevati, da so z uveljavitvijo zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev nekatere pristojnosti
prešle iz enega organa v drug organ, nastali pa so tudi novi
organi. Reorganizacija torej ni potekala samo na lokalni ravni,
ampak tudi na državni, kadrovska struktura v ministrstvih,
tako številčna kot strokovna, pa je ostala nespremenjena
kljub bistveno povečanemu obsegu nalog.

Poudariti je potrebno tudi to, da bo veljal enoten sistem plač
kot tudi vsi ostali predpisi s področja organiziranosti uprave
tudi za vse prevzete delavce iz bivših občinskih upravnih
organov, ki so opravljale naloge v upravnih enotah, za katere
je sicer tudi veljal v letu 1994 sprejeti zakon, vendar pa so
posamezne občine kljub temu to področje urejale v odvisnosti
od zmožnosti svojih proračunov. Vlada Republike Slovenije
meni, da tudi to pomeni pomemben korak k racionalizaciji in
enotni sistemski ureditvi uprave v celoti, posebej še, če upoštevamo dejstvo, da bo področje uprave ne glede na nivo
delovanja sedaj v vseh ozirih urejeno enotno in bodo zanj
veljali enotni predpisi na vseh področjih.

Po prevzemu delavcev na državno raven v skladu z zakonom
o upravi je bil usklajen in določen tudi enoten sistem plač
inšpektorjev v obdobju od 1. 1. 1995 do sprejetja aktov
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v posameznih ministrstvih. Ministrstva dopolnjujejo svoje akte
o notrnaji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, pri
čemer so dolžna upoštevati enotne strokovne napotke, ki jim
jih je kot pristojno delovno telo določila komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve. Komisija je med drugim določila tudi enoten status prevzetih
inšpektorjev. Vse tiste, ki bodo izpolnjevali zakonske pogoje,
bo Vlada Republike Slovenije imenovala za višje svetovalce,
torej za višje upravne delavce. V zvezi z reorganizacijo inšpekcijskih služb poteka trenutno tudi zagotavljanje ustreznih
poslovnih prostorov, kar je naloga, ki jo vodi za to pristojna
vladna služba.

V skladu z zakonom o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93), je vlada odgovorna tudi za vodenje in usmerjanje
državne uprave. V zvezi s tem sama oziroma preko Komisije
Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne
zadeve sprejema organizacijske, kadrovske in druge ukrepe
za delo vlade, ministrov in uprave. Številni ukrepi na tem
področju slonijo na strogih strokovnih načelih ter na dejstvu,
da se z njimi vsa vprašanja urejajo enotno za celotno upravo.

Reorganizacija inšpekcijskih služb torej poteka v okvirih možnosti načrtno in usklajeno, predvsem pa na enotnih izhodiščih in pod enakimi pogoji, ne glede na vrsto inšpekcijskih
služb oziroma ministrstvo, saj so v ta proces vključena tako
resorna ministrstva kot tudi pristojne strokovne vladne službe
za posamezna delovna področja. Ne glede na to pa se ni bilo
možno izogniti določenim težavam, predvsem na področju
zagotavljanja materialnotehničnih in prostorskih pogojev za
delo inšpekcijskih služb, ter težavam pri določanju najustreznejših oblik organiziranosti teh služb na območju Republike
Slovenije.

Zakon o javnih uslužbencih kot pomemben sistemski zakon
s področja državne uprave je trenutno v pripravi in v tem
trenutku pomeni najvažnejšo nalogo Vlade Republike Slovenije na tem področju. S sprejemom tega zakona bo tudi
zaokrožen grobi normativni okvir, znotraj katerega se bodo
kasneje lahko natančneje urejali posamezni segmenti
državne uprave.

Tako lahko ugotovimo, da enoten in usklajen sistem plač
v javnem sektorju ne velja le za plače poslancev Državnega
zbora Republike Slovenije ter za plače sodnikov.

Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in
v organih lokalnih skupnosti in na njegovi podlagi izdani akti
uvajajo bistveno drugačen sistem nagrajevanja zaposlenih
v javnem sektorju, kot smo ga poznali v zadnjih desetletjih.
Novi sistem hkrati pomeni dobro izhodišče za ureditev plač
v zakonu o javnih uslužbencih.

Reorganizacija državne uprave in uvajanje lokalne samouprave predstavljata neločljiv proces, v okviru katerega prihaja
tako do organizacijskih kot tudi do vsebinskih sprememb, ki
pomenijo temelj sodobne državne uprave. Zato je sedaj še
preuranjeno ocenjevati dosedanje delo, kljub temu pa Vlada
Republike Slovenije meni, da je na področju racionalizacije
ter enotne organiziranosti in sistemskega urejanja državne
uprave opravljenega kar precej dela, ki pomeni ustrezno podlago za nadaljne ukrepe v smislu graditve sodobne in učinkovite državne uprave.

Prvi korak k racionalizaciji državne uprave je enotna in
sistemska ureditev področja, kar je delno že storjeno s sprejemom nekaterih sistemskih zakonov, del sistemske zakonodaje pa je še v pripravi. Velike spremembe v slovenski družbi
namreč terjajo povsem drugačno državno in javno upravo.
Posledica teh sprememb pa so tudi številne nove, vsebinsko
izredno zahtevne in obsežne naloge, ki jih mora izvrševati
državna uprava. Racionalizacija uprave je zato v praksi pogosto omejena z objektivnimi zahtevami. Vendar pa si Vlada
Republike Slovenije in tudi pristojno ministrstvo prizadevata,
da bi racionalizacija državne uprave pomenila tudi večjo učinkovitost uprave, njeno hitrejše reagiranje na probleme ter
ustrezen odnos do državljanov.

V zvezi s tem želi Vlada Republike Slovenije posebej poudariti, da je na podlagi sporazuma z Vlado švicarske konfederacije prišel v Republiki Sloveniji teči slovensko - švicarski
projekt Modernizacija javne uprave V Republiki Sloveniji,
v okviru katerega se bo usposabljalo 40 upravnih strokovnjakov. Po končanem usposabljanju bodo ti strokovnjaki lahko
opravljali najzahtevnejše naloge v upravi kot tudi sodelovali
pri usposabljanju ostalih delavcev za izvajanje upravnih
nalog.

Povsem nerazumljiva je trditev o različnih plačah v državni
oziroma javni upravi. Na podlagi zahteve Državnega zbora
Republike Slovenije je Vlada Republike Slovenije pripravila
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V prvem odstavku 5. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP, Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93), ki je
začel veljati 5. 12. 1992, je določeno, da se pred ugotovitvijo
družbenega kapitala podjetja izločijo iz sredstev podjetja
kmetijska zemljišča in gozdovi, ki postanejo z dnem uveljavitve tega zakona last Republike Slovenije oziroma občin in se
v skladu s posebnim zakonom prenesejo v upravljanje Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije oziroma
občin. Po tem zakonu so gozdovi in kmetijska zemljišča
postali last Republike Slovenije oziroma občin 5. 12. 1992.

O izvajanju drugega in tretjega odstavka 5. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in
17. člena zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in
gozdov RS
BREDA PEČAN, poslanka ZLSD, je 20. 6. 1995 postavila
dodatno vprašanje:
Na moje poslansko vprašanje, ki se nanaša na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov glede sklepanja zakupnih oziroma
koncesijskih pogodb z gozdnogospodarskimi podjetji
v skladu z zakonom (Poročevalec št. 22/95) se ponovno
obračam na Vas s prošnjo, da mi pisno odgovorite na dopolnilno poslansko vprašanje.

V drugem in tretjem odstavku 5. člena ZLPP je določeno, da
lahko podjetje, ki se lastnini po tem zakonu, nadaljuje z uporabo in upravljanjem kmetijskih zemljišč in gozdov, če jih
obdeluje oziroma izkorišča samo in za njih skrbi kot dober
gospodar, do izdaje pravnomočne odločbe o denacionalizaciji oziroma do podelitve koncesije ali sklenitve zakupne
pogodbe v skladu z zakonom. Zakupno razmerje se vzpostavi
ali koncesija podeli najmanj za čas, ki ustreza amortizacijski
dobi vlaganj v zemljišča oziroma trajne nasade. Ob plačilu
zakupnine oziroma odškodnine za podeljeno koncesijo se
upošteva kupnina za odplačno pridobljena zemljišča tako, da
se do poravnave te kupnine zakupnina ali odškodnina pobotata.

Ni res, kot je navedeno v odgovoru sklada, da se Zakon
o lastninskem preoblikovanju podjetij za gozdove ne uporablja. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (sprejet
10.11.1992) res določa v peti alinei drugega odstavka, kdaj
se ta zakon ne uporablja za podjetja, ki se preoblikujejo po
zakonu, ki ureja gozdove, vendar pa kasneje sprejet Zakon
o gozdovih (leta 1993) nima določb o lastninskem preoblikovanju podjetij in v svojem 86. členu določa, da se po sklenitvi razdružitvene pogodbe gozdnogospodarske organizacije
preoblikujejo v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij. Zakon o gozdovih torej napotuje nazaj na
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij in ta velja za
gozdnogospodarska podjetja v celoti, vključno s 5. členom,
ki določa podržavljanje gozdov. O tem ne more biti spora.

ZLPP pa se po 5. alinei prvega odstavka 2. člena ZLPP ne
uporablja za podjetja, ki se preoblikujejo po zakonu, ki ureja
gozdove. Zato so gozdovi, s katerimi so prej upravljale in
razpolagale gozdnogospodarske organizacije, to pa je velika
večina gozdov, ki so bili prej v družbeni lasti, postali last
Republike Slovenije ali občin po 14. členu zakona o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZG,
Uradni list RS, št. 10/93), to je z 11. 3. 1995.

Odgovor Sklada je kontradiktoran, trditve, vsebovane
v odgovoru so v medsebojnem nasprotju. Tako se enkrat
trdi, da je v tretjem odstavku 17. člena Zakona o Skladu
določeno, da upravljale) oziroma dejanski uporabniki gozdov sklenejo s skladom zakupno, koncesijsko ali drugo
ustrezno pogodbo. V nadaljevanju pa se trdi, da veljavna
zakonodaja ne omenja zakupa gozdov.

Ga. Pečan torej napak trdi, da so gozdovi, ki so jih imele
v upravljanju in razpolaganju organizacije oziroma podjetja,
ki jih ureja zakon o gozdovih, postali last RS oziroma občin
z uveljavitvijo ZLPP. Odgovor Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov RS (v nadaljnjem besedilu: Sklad) je v tem delu
pravilen.

Nasproti temu je nesporno dejstvo, da upravljanje in uporaba gozdov nikoli ni prešla na sklad, temveč je skladno
drugemu in tretjemu odstavku 5. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ostala gozdnogospodarskim
podjetjem. Tako stališče je v svoji odločbi št. U-l-77/93-7
z dne 17. 6.1993 zavzelo tudi Ustavno sodišče RS.

Za lastninsko preoblikovanje podjetij, ki se lastninijo po
zakonu o gozdovih, se ZLPP ne uporablja neposredno, temveč se uporablja zato, ker je tako določeno v 86. členu zakona
o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), ki je začel veljati 25. 6.
1993. Ob uveljavitvi zakona o gozdovih pa gozdnogospodarske organizacije niso več razpolagale z gozdovi, ker so ti z 11.
3. 1993 postali last Republike Slovenije po samem ZSKZG, in
bi jih morale prenesti na Sklad na podlagi ZSKZG, ne pa
ZLPP.

Iz te iste določbe zakona tudi več kot jasno izhaja, da je
sklad z gozdnogospodarskimi podjetji dolžan skleniti
zakupne oziroma koncesijske pogodbe in sicer brez kakršnega koli intermedija, vmesnega in začasnega oziroma prehodnega obdobja. Trenutno si sklad nezakonito lasti pravico upravljanja, ki jo imajo nad državnimi gozdovi, kot
omenjeno, gozdnogospodarska podjetja, do sklenitve
katere izmed v zakonu predvidenih pogodb (zakupne ali
koncesijske) ni nobene druge podobne pogodbe, saj take
pogodbe v pravu ni.

V 86. členu zakona o gozdovih, ki odkazuje na uporabo ZLPP,
je določeno, da se ZLPP uporablja za lastninjenje tistega dela
družbenega kapitala gozdnogospodarske organizacije, ki
ostane po razdružitvi premoženja na podlagi pogodbe oziroma z odločitve arbitraže ali sodišča. Zakon o gozdovih
nikakor ne ureja lastninjenja gozdov, ki so bili prej v upravljanju in razpolaganju gozdnogospodarskih organizacij, ker so ti
postali last RS oziroma občin že 11. 3.1993, torej 3 mesece in
pol pred uveljavitvijo zakona gozdovih, ki je bila 25. 6. 1993.

Prosim, da mi na dodatno poslansko vprašanje odgovorite
čimprej.

Pravico do gospodarjenja z vsemi kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, ki so po ZSKZG, ZLPP in zakonu o zadrugah, postali last države, je dobil Sklad. Pravica do vseh sredstev iz prihodkov iz naslova gospodarjenja z gozdovi pa je po
15. členu ZSKZG dana Skladu oziroma občinam že od 1. 1.
1993 dalje, s tem, da Sklad oziroma občina prizna dotedanjim
upravljaicem stroške gospodarjenja od dejanskega prenosa
v gospodarjenje Skladu oziorma občini. V 16. členu ZSKZG je
določeno, da dotedanji upravljalci prenesejo gozdove (in tudi
kmetijska ter nezazidana stavbna zemljišča) z vso potrebno
dokumentacijo na Sklad oziroma občino v 6 mesecih po
uveljavitvi tega zakona, torej do vključno 10.9.1993. Če pa do
tega roka tega ne uredijo, uredi to Sklad oziroma občina.

Vlada RS ji odgovarja tako:
Gospa Breda Pečan je v prvotnem vprašanju zahtevala odgovor, kdaj mislita Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poskrbeti za dosledno
izvajanje drugega in tretjega odstavka 5. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in kdaj mislita poskrbeti, da
bo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS prenehal po svoje
in nezakonito uporabljati določilo 17. člena zakona o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Na to vprašanje ji je že
odgovoril Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, vendar se
ga. Pečan z odgovorom ne strinja, trdi, da navedbe Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS niso resnične, da so med
seboj v nasprotju in zahteva dopolnilni odgovor.

Celotna ureditev je torej naslednja: z dnem uveljavitve zakona
o zadrugah, ZLPP in ZSKZG so postali gozdovi, kmetijska in
nekatera nezazidana stavbna zemljišča last RS oziroma občin

Na to vprašanje dajemo naslednji odgovor:
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in bi se morali v skladu z ZSKZG prenesti v gospodarjenje
Skladu. Sklad je bil ustanovljen z ZSKZG, to je z 11. 3. 1996,
torej skoraj eno leto po uveljavitvi zakona o zadrugah,
4 mesece po uveljavitvi ZLPP in 3 mesece pred uveljavitvijo
zakona o gozdovih, zato je prejšnjim upravijalcem ob izpolnitvi drugih predpisanih pogojev, ostala pravica do uporabe in
upravljanja z nepremičninami v lasti RS do sklenitve zakupne
pogodbe oziroma podelitve koncesije v skladu z zakonom.
Rok za sklenitev teh pogodb ni izredno določen, ob upoštevanju 15. člena ZSKZG pa jih je mogoče skleniti šele, ko so
opravljeni dejanski prenosi nepremičnin na sklad, kar se
konča z vpisom v zemljiško knjigo. To pa je storjeno v izjemno
majhnem številu primerov. Ker pa morajo biti tudi v prehodnem obdobju, to je od 1. 1. 1993 do dejanskega prenosa
nepremičnin na Sklad urejena razmerja med dotedanjimi
upravljalci in državo, v katere imenu in za račun v teh primerih
nastopa Sklad, sklepa ta Sklad enoletne pogodbe o izvajanju
del, v katerih se določijo dela, priznani stroški in cena,
v skladu s 15. členom ZSKZG.

izvozniki, ki izvažajo pretežno na trge, kjer kot plačilno
sredstvo velja US dolar, in tisti, ki izvažajo pretežno v Italijo.
Obrazložitev:
Padanje tečaja US dolarja in italijanske lire traja že nekaj
mesecev in vse kaže, da se ne bo ustavilo prej kot pri 50%
padcu. Celo Japonska, ki sicer velja za državo, ki je izrazito
nenaklonjena državnim intervencijam, se je odločila za
pomoč podjetjem, ki izvažajo na ameriško tržišče. Podobne
ukrepe predvideva tudi nemška vlada.
Glede na to, da je zelo težko zamenjati trge in poiskati nova
tržišča, padanje tečaja dolarja in italijanske lire pa ogroža
ne le dobiček, ampak sploh obstoj teh izvoznikov in s tem
znova na tisoče delovnih mest v celi Sloveniji, predvidevam,
da ima Vlada RS že izdelano strategijo in taktiko pomoči tem
podjetjem in da bo njen odgovor konkreten in bo dal izvoznikom zagotovila, da jim bo država v tej krizi stopila ob stran in
jim pomagala.

Prejšnjim upravijalcem in razpolagalcem s kmetijskimi zemljišči in gozdovi je kljub prenosu v državno lastnino ostala
pravica uporabe in upravljanje, ni pa jim ostala pravica do
razpolaganja. Pravica razpolaganja zajema tudi razpolaganje
s plodovi. Pri gozdovih so plodovi posekana drevesa, zato
gozdarska izvajalska podjetja brez naročila lastnika, to je
Republike Slovenije, ki jo v tem primeru predstavlja Sklad, ne
smejo sekati dreves ali drugače izkoriščati gozdov in si protizakonito prisvajati plodov. Če pa imajo za to sklenjeno
ustrezno pogodbo, se v tej pogodbi uredijo vsa razmerja med
lastnikom in izvajalcem del.

Poslansko vprašanje JOŽETA JAGODNIKA, ki ga je postavil
12. 5. 1995:
»Danes ne bom spraševal ničesar o orožju, pa morda pa
vendarle o nekem drugem orožju in sicer o gospodarskem
orožju, za kar smatram, da naš izvoz gotovo je. V nekem
smislu se to vprašanje že pokriva z nekaterimi predhodniki,
se zato opravičujem, pa mislim vendarle, da je dovolj specifično in ga postavljam zdaj že drugič. Namreč 11. 4. sem
napisal pisno in ga poslal gospodu doktorju Janezu Drnovšku in gospodu guvernerju, doktorju Francu Arharju, vzpodbudo pa sem pravzaprav našel na številnih srečanjih
z gospodarstveniki. Jaz tega vsega ne bom ponavljal.

ZLPP in ZSKZG določata, da se za te primere sklene zakupna
pogodba ali podeli koncesija, oboje pa v skladu z zakonom.
Ob sprejemanju ZSKZG so poslanci iz gozdarskih vrst ostro
nasprotovali zakupom gozdov, nasprotovali so tudi podelitvam koncesij, kar je razvidno iz zapisnikov delovnih teles
takratne Skupščine RS in iz magnetogramov s sej zborov.
Zato v zakonu o gozdovih ni predviden zakup gozdov, kot je
to v zakonu o kmetijskih zemljiščih predvideno za kmetijska
zemljišča. Po našem mnenju pride v poštev za izkoriščanje
državnih gozdov le koncesija, kar pa je tudi povsem v skladu
z 21. členom zakona o varstvu okolja, ki določa, da se za
izkoriščanje naravnih virov, med katere uvršča tudi gozd,
podeljuje koncesija.

Povedati velja samo to, da je blagovni izvoz slovenskega
gospodarstva znašal okoli 7,2 milijarde dolarjev, seštevek
blagovnega izvoza in izkupička od storitev pa je za 478
milijonov višja , kot znaša blagovni uvoz. To pomeni, da so
naši izvozniki seveda dosegli izredne uspehe, da so med
njimi taki, ki izvozijo od 60 do 90% svoje produkcije. Razmerje podražitve tolarja in marke pa je seveda, da ne
ponavljam tega, silno neugodno, 19:6.
Vprašal sem ali so na potezi ali so na obzoju kakšne kombinacije, ki bi šle v prid izvoznikom. Dobil sem odgovor in to
zelo prijazen, strokovni odgovor od Banke Slovenije, ki pa
me je v zadnjem stavku vendarle spodbudil, da sem
ponovno za govorniškim odrom. Namreč, Banka Slovenije
trdi, da skupaj z Vlado Slovenije si bo v letošnjem letu
prizadevala predvsem znižati inflacijo, kar bo najbolj prispevalo konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Banka Slovenija bo iz tega razlogov še naprej vodila omejevalno,
denarno politiko, od drugih pa pričakuje omejevalno dohodkovno politiko in na ustreznost zmanjšanja rasti ne menjalnega sektorja. Od drugih je gotovo mišljeno tudi od nas
v Državnem zboru, predvsem pa do Vlade.

V državno lastnino je prešlo okoli 560.000 ha kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so na okoli 998.000 parcelah. Ker podjetja in
občine prenosov na Sklad niso naredila, je sedaj na potezi
Sklad Podjetja in občine teh prenosov ne izvajajo in zavlačujejo postopke predaje dokumentacije Skladu. Eden od razlogov je bil tudi, ker je bil v teku postopek za oceno ustavnosti 5.
člena ZLPP, o čemer je odločeno z določbo Ustavnega
sodišča RS št. U-l-77/93 z dne 6. 7.1995 (Uradni list RS, št. 43/
95), medtem ko postopek za oceno ustavnosti 14. in drugih
členov ZSKZG in 74. členu zakona o zadrugah še teče. V zvezi
s to odločbo Ustavnega sodišča pa bo treba določiti rok,
v katerem morajo biti sklenjene zakupne pogodbe oziroma
dodeljene koncesije. V ta namen pa bo treba dopolniti zakon.

Sprašujem torej naprej. Kakšne so možnosti za kombinacijo
ukrepov, naprimer premij, vzpodbud, fizikalnih razbremenitev ali cenejšega denarja, ki jih Vlada vendarle, ki si jih
prizadeva vzpostaviti v prid slovenskih izvoznikov? Prosim
torej za ta del odgovora, kajti tisti del od Banke Slovenije
sem dobil in sem z njim zadovoljen?«

Glede na navedeno Vlada RS meni, da Sklad ne deluje nezakonito, prav tako meni, da je bil Skladov odgovor na prvotno
vprašanje ge. Pečan popolnoma v skladu z ZLPP in ZSKZG in
da njegove trditve niso v medsebojnem neskladju.

Vlada Republike Slovenije jima je pripravila odgovor:
O reševanju problematike izvoznikov

Vlada Republike Slovenije se strinja z ugotovitvijo, da gibanje
tečaja tujih valut ne sledi stopnji inflacije in se izvoznikom
kumulira izguba, ki je še večja, kadar izvažajo na trge, kjer se
vrednost tuje valute znatno znižuje v primerjavi s tolarjem,
uvažajo pa s trgov s trdnejšo valuto.

BREDA PEČAN In JOŽE JAGODNIK, poslanca ZL SD sta
Vladi Republike Slovenije postavila vprašanji o reševanju
problematike Izvoznikov:

Menimo, da ne kaže iskati rešitve v uvajanju klasičnih stimulacij, saj te ne bi bile v skladu z mednarodnimi pravili oziroma
obveznostmi, ki jih je Republika Slovenija sprejela v okvirau
GATT oziroma WTO. Rešitve moramo iskati predvsem v okviru
mehanizmov za pospeševanje izvoza.

Poslansko vprašanje BREDE PEČAN, ki ga je postavila 10.5.
1995:
Vlado Republike Slovenije sprašujem, kako namerava ukrepati ob Izredno kritičnih razmerah, v katerih so se znašli
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Vlada Republike Slovenije je namenila temu problemu veliko
pozornosti in kot je znano sta že sprejeta dva zakona, s katerima bo pomagano izvoznikom.

loga zakona prejelo v februarju mesecu in začelo s pripravami
predloga zakona za drugo obravnavo. Ker gre za zelo pomemben zakon, ki zajema privatizacijo pravnih oseb in premoženja
tako v lasti države kakor tudi privatizacijo pravnih oseb in
premoženja v lasti lokalnih skupnosti, je Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pred izdelavo predloga zakona za
drugo obravnavo želelo pridobiti tudi stališča občin do privatizacije pravnih oseb v lasti občin, zlasti na področju gospodarskih javnih služb kot tudi javnih služb na področju t. i.
družbenih dejavnosti. S tem v zvezi se je Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj obrnilo na vse občine, vendar je le
manjše število občin posredovalo ministrstvu ustrezne odgovore. Veliko število občin je poudarilo dejstvo, da se bo lahko
o eventualni privatizaciji pravnih oseb in premoženja v njihovi
lasti izjasnilo po izteku roka za izdelavo premoženjskih bilanc
oziroma po izdelavi delitvenih bilanc med posameznimi občinami.

Vlada Republike Slovenije je v okviru predloga zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij predlagala
Državnemu zboru Republike Slovenije, da se v okviru kupnin
iz Razvojnega sklada 25% zbranih sredstev nameni za dokapitalizacijo SID.
Z dokapitalizacijo bi omogočili SID dodatne dejavnosti in
sicer zavarovanje srednjeročnih komercialnih rizikov, pozavarovanja izvoznih rizikov, opravljanje kratkoročnih poroštvenih
poslov in regresiranje obresti za kratkoročne izvozne kredite.
Te dodatne dejavnosti SID omogoča zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o družbi za zavarovanje in financiranje
izvoza Slovenije, objavljen v Uradnem listu RS, št. 37/95.
S temi dopolnitavami bo slovenskim izvoznikom, predvsem
tistim, ki izvažajo blago in storitve na kredit, omogočeno
srednjeročno komercialno zavarovanje izvoznih rizikov,
s čimer bo položaj slovenskih izvoznikov opreme in izvajanja
investicijskih del v tujini izenačen z mednarodno konkurenco.'
To bi obenem bil pomemben element pri sproščanju pritiska
na dodatno ponudbo deviz, ker bi preusmerilo finančni tok iz
dosedanje smeri: SID-banka izvoznika-slovenski izvoznik-tuji
kupec v novo smer: SID-banka izvoznika-banka uvoznikauvoznik.

Pridobitev podatkov o obsegu kapitala oziroma premoženja
v lasti lokalnih skupnosti, ki se lahko privatizira, je zelo
pomemben zlasti za določitev eventualnega deleža razdelitvene privatizacije oziroma vzpostavitev efikasnega nadzora
nad določitvijo prodajne vrednosti državne lastnine, ki bo
predmet navedene privatizacije.
Ker se pomemben del navedenega zakona nanaša na privatizacijo javnih služb, je Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj želelo upoštevati tudi mnenje širše javnosti in je s tem
v zvezi čakalo na izvedbo javne razprave o predlogu zakona
v skladu s sklepom Komisije Državnega zbora za spremljanje
in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, saj
je želelo navedena mnenja uporabiti pri izdelavi predloga
zakona za drugo obravnavo.

Sprejet je tudi zakon o subvencioniranju prispevkov za socialno varnost. V ta namen je vlada namenila v letu 1995 5 mld
SIT proračunskih sredstev kot podporo neto izvoznikom.
Aktivnosti v tej smeri (javni razpis, itd.) bodo potekale v okviru
Ministrstva za gospodarske dejavnosti. Glede uvoznih dajatev
lahko podjetja uveljavljajo določila po uredbi o merilih, ki se
uporabljajo za znižanje carinske stopnje oz. za določitev
carinske stopnje »prosto«, saj za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala, ki se uporabi v proizvodnji za izvoz, ni treba
plačati carine.

Po pridobljenem stališču Komisije Državnega zbora za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, da bo javna obravnava opravljena po izdelavi predloga
zakona za drugo obravnavo, je Ministrstvo za ekonomske
odnose izdelalo osnutek predloga zakona, ki je trenutno v fazi
medresorskega usklajevanja v okviru Vlade Republike Slovenije.

O zakonu o privatizaciji pravnih oseb, ki so delno
ali v celoti v lasti Republike Slovenije ali lokalnih
skupnosti ter zavodov

Po delovnem programu Vlade Republike Slovenije bo predlog
zakona za drugo obravnavo posredovan Državnemu zboru
Republike Slovenije v mesecu septembru.

TONE PERŠAK, poslanec DS, je 28. 7. 1995 Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj postavil vprašanje:

Kar se tiče uporabe lastniških certifikatov pri privatizaciji
pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije, bo
obseg in rok njihove uporabe določen s predmetnim zakonom.

»Vprašanje naslavljam Ministrstvu za ekonomske odnose in
razvoj, in sicer v zvezi z zakonom, ki smo ga že v prvi fazi
obravnavali, to je zakon o privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije. To je bilo na t. i. januarski seji. Zdaj je že julij. Glede na to, da se rok za uporabo
certifikatov s koncem tega leta izteka itn., se v mnogih
zainteresiranih ustanovah, naj bodo to javna podjetja, javni
zavodi, inštituti, zdravilišča itn., pri ljudeh pojavlja določena
negotovost, ali bodo in kako bodo lahko udeleženi v tistem
delu, ki se bo lastninil, v teh ustanovah, podjetjih itn., ali naj
hranijo svoje certifikate, ali naj ne hranijo v ta namen,
zainteresirani so za notranje lastništvo. Ker pa zakon še ni
predložen za drugo obravnavo, jih seveda skrbi, da bodo
roki tako rekoč zamujeni.

O reševalnih postajah
PODOBNIK dr. Janez, poslanec SNS, je 28. 3. 1995 Vladi
Republike Slovenije postavil vprašanje:
Vladi RS postavljam poslansko vprašanje, koliko sredstev je
v letu 1995 planirano za izboljšanje opremljenosti reševalnih postaj v zdravstvu; oziroma za vzdrževanje obstoječe
opreme, predvsem vozil in opreme za nuđenje nujne medicinske pomoči v reševalnih vozilih.

Sprašujem predstavnike Ministrstva za ekonomske odnose
in razvoj, v kakšni fazi priprave je ta zakon in ali predvidevajo tudi kakšne rešitve, da bi se lahko za ta del roki
podaljšali, da bi pač delavci, zaposleni v teh podjetjih, zavodih, lahko uresničili svoje pravice na podoben način kot
ostali?«

Vprašanje se še posebej nanaša na opremljenost reševalne
postaje Ljubljana. Vlado tudi sprašujem, ali namerava za
zdravstvene delavce, ki delajo kot reševalci v zdravstvenih
postajah, predlagati benificirano delovno dobo.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj mu je odgovorilo:

Prepričan sem, da bodo slovenski davkoplačevalci z naklonjenostjo sprejeli odločitev vlade in tudi Državnega zbora,
da se del proračunskih sredstev nameni za izboljšavo materialnih pogojev reševalnih zdravstvenih postaj.

Prva obravnava predloga Zakona o privatizaciji pravnih oseb
in premoženja v lasti Republike Slovenije je bila opravljena na
januarski seji Državnega zbora Republike Slovenije. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je sklepe in stališča
Državnega zbora Republike Slovenije ob prvi obravnavi pred-

Vsekakor pa mora to področje imeti prednost pred izdatki za
vozni park policije in vojske.
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Ministrstvo za zdravstvo mu je posredovalo odgovor.

zavarovanja. Glede na navedeno načelno stališče, bi bilo
primerno tudi reševalcem na zdravstvenih postajah namesto
uveljavljanja pravice do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, zagotoviti zavarovanje za dodatni obseg pravic oziroma
za pridobitev pravic pri nižji starosti v prostovoljnem pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki bi bilo ločeno od
obveznega zavarovanja.

Ministrstvo za zdravstvo doslej ni imelo neposrednega vpliva
na opremljenost zdravstvenih zavodov. Sredstva za zagotavljanje nujne pomoči so bila priznana v okviru skupne pogodbe
z ZZZS, oprema pa se je nakupovala tudi ob pomoči različnih
donatorjev.
Reševalna postaja Ljubljana, ki deluje v okviru Kliničnega
centra Ljubljana in sodeluje s službo Splošne nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ljubljana, je izjema v slovenskem prostoru predvsem po organizaciji. Kar zadeva
opremo pa se je tudi RP Ljubljana srečevala z enakimi materialnimi težavami kot vsi ostali zavodi.

O odhodu slovenskih duhovnikov iz Žabnic in Sv.
Višarij
PODOBNIK dr. Janez, poslanec SLS je 27. 6.1995 postavil
Vladi Republike Slovenije vprašanje:

V letu 1995 je načrtovala približno 60 mio SIT, vendar se bo
morala glede na razpoložljiva finančna sredstva in potrebe
v okviru Kliničnega centra prilagoditi razpoložljivim materialnim možnostim.

»Vprašanje se tiče odhoda slovenskih frančiškanov iz Žabnic in Svetih ViiarlJ. Torej Vlado oziroma zunanje ministrstvo sprašujem, kaj je v okviru svojih pristojnosti storilo, da
slovenski frančiškani ne bi 30. junija letos zapustili Žabnice
v Kanalski dolini in romarskega svetišča na Svetih VIšarjah?

Problema izboljšanja organizacije nujne medicinske pomoči
se Ministrstvo za zdravstvo zaveda in je pripravilo Projekt
nujne medicinske pomoči, ki naj bi tudi v tej veji medicine
zagotovil primerljivost z Evropo, tako po kvaliteti storitev, kot
tudi glede opremljenosti teh služb. Projekt je bil končan
konec junija in bo obravnavan na Zdravstvenem svetu na seji
v septembru. Projekt predvideva tudi ustreznejše vrednotenje
dela ekip nujne medicinske pomoči na podlagi ocene in
analize delovnih mest.

Kot je znano Je nadškof iz Vidma svojo končno odločitev
frančiškanskem provincljatu sporočil 1. avgusta, torej
dokončno pa 20. marca 1995. Kot Je znano, je tudi vodstvo
stranke Slovenska skupnost v Furlaniji Julijski krajini z dopisom 21. januarja letos predstavilo to problematiko tudi predsedniku Vlade dr. Janezu Drnovšku. Dejstvo je, da bi odhod
slovenskih frančiškanov iz te zelo znane romarske poti zelo
prizadel slovenske romarje, saj je nad 70% vseh romarjev
na Vlšarjah Slovencev.«

S sprejetjem Projekta nujne medicinske pomoči kot Nacionalnega programa zagotavljanja nujne medicinske pomoči
v Republiki Sloveniji bodo zagotovljeni pogoji oskrbe pacientov in opremljenost, primerljiva s podobnimi službami
v Evropi. Seveda pa bo potrebno za uresničitev predlaganega
projekta zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva.

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor:
Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije g. Janeza
Drnovška je 25. januarja 1995 naslovil pismi na gospoda
nadškofa dr. Alojzija Šuštarja in gospoda msgr. dr. Piera
Luigia Celata, apostolskega nuncija, v Ljubljani z zaprosilom,
naj se v skladu z možnostmi ustrezno reši vprašanje slovenskih frančiškanov iz župnij Žabnica in svetišča Matere Božje
na Sv. Višarjih.

V zvezi z delom poslanskega vprašanja, ki se nanaša na
pravico delavcev, ki delajo v zdravstvenih postajah kot reševalci, do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, dajemo
naslednji odgovor:
Zavarovanci na določenih delovnih mestih, kjer je delo
izredno težko ali škodljivo za zdravje, ter na delovnih mestih,
kjer lahko delajo le do dopolnitve določene starosti, imajo po
sedanjih predpisih pravico do štetja zavarovalne dobe s povečanjem. S tem si posredno zagotovijo možnost upokojitve
z nižjo starostjo, kot je predpisana po splošnih pogojih, ter
povečanje odstotka za odmero pokojnin glede na povečano
zavarovalno dobo. Delodajalci morajo za štetje zavarovalne
dobe s povečanjem plačevati zavodu posebne prispevke.

Ministrstvo za zunanje zadeve se je z noto številka SD/95-51711390 z dne 12. junija 1995 obrnilo na Apostolsko nunciaturo
Svetega sedeža v Ljubljani in Apostolsko nunciaturo seznanilo z zaskrbljenostjo Ministrstva za zunanje zadeve zaradi
odpoklica slovenskih frančiškanov iz župnij Žabnica in svetišča Matere Božje na Sv. Višarjih v Videmski nadškofiji.
Ministrstvo za zunanje zadeve v noti navaja, da se sicer
zaveda, da je v izključni jurisdikciji videmskega nadškofa, da
postavlja in imenuje duhovnike v Kanalski dolini. Vendar pa
pri tem ministrstvo poudarja, da to območje poseljuje avtohtona slovenska narodna manjšina in da bi iz pastoralnih
razlogov obe župniji morala upravljati slovenska duhovnika.

Po veljavni ureditvi štetja zavarovalne dobe s povečanjem je
za določanje delovnih mest, na katerih se zavarovalna doba
šteje s povečanjem, pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi zahtevka s predpisano dokumentacijo, ki jo predloži delodajalec ali združenje delodajalcev,
pri katerih so določena delovna mesta.

Ministrstvo za zunanje zadeve je prosilo Apostolsko nunciaturo Svetega Sedeža v Ljubljani, da o tem obvesti pristojno
kongregacijo v Vatikanu ter z zaskrbljenostjo ministrstva seznani Videmsko nadškofijo.

Pri izvajanju predpisov o štetju zavarovalne dobe s povečanjem prihaja do nekaterih pritiskov in neusklajenosti zlasti
zaradi tega, ker se te pravice priznavajo v okviru enotnega
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja le določenim skupinam zavarovancev.

Do zdaj odgovora na noto še nismo prejeli.
Z vsebino note je ministrstvo seznanilo tudi gospoda nadškofa dr. Alojzija Šuštarja.

Zaradi navedenih pomanjkljivosti je bilo štetje zavarovalne
dobe s povečanjem in priznavanje posebnih pokojnin določenim skupinam zavarovancev v okviru enotnega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, posebnost nekdanje
SFRJ. V drugih državah imajo namesto štetja zavarovalne
dobe s povečanjem za posebej obremenjene skupine delavcev, posebne sisteme zavarovanja, ki so izločeni iz zavarovanja ostalih delavcev, ali pa imajo dodatne oblike prostovoljnih
pokojninskih zavarovanj.

O begunskem centru v Ajdovščini
MARJAN POLJŠAK, poslanec SND, Je 27. 6. 1995 Vladi
Republike Slovenije postavil šest vprašanj o begunskem
centru v Ajdovščini:

Tudi v Republiki Sloveniji je bilo že v razpravi ob predlogih
zakonov o obrambi in o policiji sprejeto stališče, naj se sedanji sistem štetja zavarovalne dobe s povečanjem nadomesti
s sistemi prostovoljnega oziroma dodatnega pokojninskega
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1. Kdo in na kateri pravni osnovi (na osnovi katerega člena
zakona ali drugega predpisa) je lastnik nekdanje kasarne
JLA »Srečko Kosovel« v Ajdovščini?
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2. Kakšne so pravne in ostale variante možnega spreminjanja lastništva objektov nekdanje kasarne JLA »Srečko
Kosovel« v Ajdovščini tako, da postanejo občinska lastnina?

»Ministru za lokalno samoupravo gospodu Kovačiču in njegovi službi postavljam naslednje vprašanje. Koliko so pri
pripravi predloga zakona o postopku za ustanovitev občin
ter za določitev njihovih območij upoštevali sklepa Državnega zbora Republike Slovenije, ki jih je le-ta sprejel
z namenom, da pripravi zakonsko osnovo za ustanovitev
novih občin in to v najkrajšem času?

3. Na kateri pravni osnovi, s katero odločbo in za koliko časa
je v nekdanji kasarni JLA »Srečko Kosovel« v Ajdovščini
ustanovljen begunski center?

Težko pričakovani predlog zakona je v Državnem zboru,
vendar predvideva triletni moratorij za nastanek novih
občin. Menim, da je to cinizem brez primere. Ne samo, da so
prevarali poslance, ampak za nos vlečejo državljane Slovenije, ki pripravljajo elaborate za svoje nove občine in ki so
verjeli besedi, da bodo takoj po novem letu imeli možnost za
ustanovitev občin.

4. Ali je za ustanovitev begunskega centra potrebno
soglasje lokalne skupnosti in ali je lokalna skupnost dala
soglasje k ustanovitvi begunskega centra v Ajdovščini?
5. Kakšne praktične in pravne možnosti obstajajo, da se
eden od treh objektov nekdanje kasarne — sedaj begunski
centre v Ajdovščina čimprej preda občini Ajdovščina za
usposobitev poslopja za namene osnovne šole? (To je utemeljeno tudi z zmanjšanim številom beguncev: 1993 jih je
bilo nad 700, sedaj jih je še 377!)

Od kod si vzame država moralno pravico, da se igra z zaupanjem ljudi in tudi to nI pošteno, da poprave krivic v zvezi
z občinami pustimo drugim poslancem, tistim poslancem, ki
pridejo za nami?

6. Kdaj bo ukinjen begunski center v Ajdovščini?

Če želimo pogledati v oči našim volivcem ne bomo odlagali
ustanovitev občin drugemu parlamentu, kajti to bi bila velika
napaka.«

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor:
Nekdanja vojašnica Srečko Kosovel v Ajdovščini je, tako kot
drugo vojaško premoženje, prešla v državno premoženje na
podlagi temeljne ustavne listine o razglasitvi samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 1/91-1) ter 1., 4.
in 9. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Ur. I. RS št. 1/91-1). Po 113. členu zakona o obrambi (Ur. I. RS
št. 82/94), je to premoženje postalo državna last. Občini se
tako premoženje lahko prenese samo skladno z zakonom
o izvrševanju proračuna.

Vlada Republike Slovenije ji je odgovorila:
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o spemembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij (Jezersko) na 31. seji
dne 17. maja 1995 sprejel dodatni sklep, ki Vladi Republike
Slovenije nalaga, da za obravnavo na 33. seji Državnega zbora
Republike Slovenije pripravi predlog zakona o postopku za
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij.
Vlada Republike Slovenije je na seji 15. junija 1995 podprla
predlog zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij in ga pravočasno v predvidenem roku
- za prvo obravnavo - poslala v obravnavo Državnemu zboru
Republike Slovenije.

O vzpostavitvi begunskega centra v delu nekdanje vojašnice,
ki dolgoročno ni perspektivna za obrambne potrebe, je odločil 1992 leta tedanji Republiški štab za Civilno zaščito, ki je
skrbel za reševanje problemov začasnih beguncev iz Republike Hrvaške in kasneje Republike BiH. Pristojnost štaba za
te naloge je bila določena v 112. členu zakona o obrambi in
zaščiti (Ur. I. RS št. 15/91). Po tem zakonu so bili štabi Civilne
zaščite pristojni tudi za nujne ukrepe in ker je preskrbo
beguncev vodil republiški štab, je ta odločil tudi o ustanovitvi
centra. Pri tem štab ni bil vezan na soglasje pristojne lokalne
skupnosti. Nujni ukrepi na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami oziroma zaščite in reševanja so tudi v najnovejših predpisih urejeni ria enak način.

Predlog zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij je uvrščen na dnevni red 34. seje
Državnega zbora Republike Slovenije, ki bo v septembru
1995. Prav 4. člen predloga zakona opredeljuje dinamiko
izvajanja postopka za ustanovitev občin.
Služba Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave je vsebino predloga zakona o postopku za ustanovitev
občin in določitev njihovih območij pojasnila pred Komisijo
Državnega zbora Republike Slovenije za lokalno samoupravo
dne 13. junija 1995, ki je potrdila ustreznost vsebine predlaganega zakona.

V skladu s kriteriji, ki so določeni za upravljanje z vojaškim
premoženjem, s sklepom Vlade RS, št. 46-01/91-4/2-8, z dne
17.12.1992, je bil del vojašnice opredeljen za civilne namene,
del pa za potrebe Slovenske vojske. V skladu z omenjenimi
kriteriji sta bila dva objekta dana v najem Občini Ajdovščina
z najemno pogodbo 18. 1. 1993. Občini Ajdovščina so bila
s pogodbo 18. 4. 1994 dana v najem tudi športna igrišča
v vojašnici. V letu 1992 je bil ustanovljen Urad za priseljevanje
in begunce (odlok o ustanovitvi Urada za priseljevanje in
begunce Ur. I. RS št. 27/92), ki je od Republiškega štaba za
Civilno zaščito prevzel vse obstoječe centre za začasne
begunce ter druga vprašanja povezana s tem. Z dogovorom,
z dne 21.8.1992, med Ministrstvom za obrambo in Uradom za
priseljevanje in begunce je urad prevzel tudi center v Ajdovščini.

O uporabi arhivskih posnetkov RTV Slovenija na
proslavi v Topolšici
NADA SKUK, poslanka SKD, je 12. 5.1995 Vlado Republike
Slovenije vprašala:
»Vprašanja so seveda namenjena predvsem predstavnikom
Vlade. Ker pa nI čisto jasno, oziroma glede na to, da ne vem,
ali bi vprašala kulturnega ministra, ali Urad Vlade za informiranje, sem vprašanje naslovila kar predsedniku Vlade, tukaj
ga ne vidim, upam pa, da bom vseeno dobila odgovor.

Omenjeni center za začasne begunce bo v Ajdovščini deloval
toliko časa, kolikor bo to potrebno oziroma dokler se ne bo
bistveno zmanjšalo število beguncev. Po zmanjšanju oziroma
ukinitvi centra pa se bo mogoče dogovarjati z Občino Ajdovščino o bodoči namembnosti nekdanjih vojaških objektov.

Gre za vprašanje, Id se nanaša na informiranje oz. način
delovanja RTV. Kot vemo pri nas imamo tako nacionalno
televizi|o kot lokalne komercialne RTV postaje, vendar naj bi
ml in tudi Vlada skrbeli za delovanje in način dela javnih
zavodov, se pravi nacionalne RTV postaje, vsa| tako je po
zakonih o javnih glasilih v 45. členu določeno, da ustanovi
RTV zavod Republika Slovenija z zakonom. V zakonu o RTV
Je tudi določeno, da nacionalne RTV programe ustvarja
javni zavod, ki ga ustanovi Republika Slovenija. Torej, to

O postopku za ustanovitev občin
MARIA POSZONEC, poslanka madžarske narodne manjšine, je 27. 6. 1995 ministru za lokalno samoupravo mag.
Boštjanu Kovačiču postavila vprašanje:
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imamo urejeno z zakonom in ni kot prej, ko je bila televizija
podrejena komurkoli je že bila.

o gozdvih je začel veljati 15. dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer 10. VI. 1993.

Zato bi želela nasloviti na predsednika Vlade poslansko
vprašanje, ker menim, da je nacionalna televizija namenjena |avnl uporabi, delovanju, poročanju in tako dalje. Zato
me zanima kdo je naročil, kdo je omogočil In kdo plačal
uporabo arhivskih posnetkov nacionalne televizije za proslavo 5. obletnice demokratičnih volitev v Sloveniji, ki jo je
organizirala stranka LDS? Kot vemo to je politična stranka.
Še posebej me zanima od kje je prišlo to naročilo? Ali je
prišlo iz stranke, ali Je bilo mogoče Iz vladnega urada za
Informiranje? Če Je bil generalni direktor RTV Slovenija
o tem obveščen in kdo je sploh pristojen za odobravanje
koriščenja arhivskih materialov? Kot vemo je po zakonu
RTV dolžna zagotavljati arhiviranje svo|lh programov in
predvidevam, ker prej nekih komercialnih ali privatnih
postaj ni bilo, da so ti arhivski materiali prišli normalno iz
arhiva TV Slovenije.

Predvidoma bodo lokalne skupnosti prevzele 2.000-3.000
km vseh gozdnih cest v upravljanje. Gre za zahtevno delo, ki
bo zahtevalo daljši čas za realizacijo. Glede na dve-letni rok
bi morali odgovorni organi pričeti s potrebnimi aktivnostmi
že takoj po izidu zakona.
Kolikor mi je znano se na tem področju še ničesar ne dela.
Tudi v predlogu proračuna za leto 1995 ni slediti ustrezne
postavke.

Seveda Je to zloraba arhivskih posnetkov za strankarske
namene in gotovo so prizadete tudi avtorske pravice. Zato
od zahtevanih odgovorov pričakujem, da bo to vprašanje
obravnaval tudi Svet RTV, v katerega Je parlament imenoval, tudi 5 članov Iz vrst političnih strank.

Sistem gospodarjenja z državnimi gozdovi je bil v celoti
načrtovan tako, da bi moral kot sistem pričeti delovati najkasneje 25. 12. 1993, do česar pa ni prišlo. Glede na to
menim, da je sedanja situacija nezakonita. Želim odgovor
ter morebitno ugotavljanje odgovornosti.

Kot sem rekla, bi želela odgovor predsednika Vlade. Če to ni
možno, naj pač odgovori pristojni minister. Seveda pa je
Vlada in predsednik dolžan skrbeti za izvajanje zakonodaje.«
Vlada Republike Slovenije ji je odgovorila:

Svoje ugotovitve utemeljujem s sledečo obrazložitvijo:

Zato sprašujem, zakaj se še ni pristopilo k realizaciji zakonske določbe in kdaj in kako misli Vlada Republike Slovenije
to zakonsko zahtevo realizirati.

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS, št 55/
92, 7/93 in 31/93) določa poseben režim za gozdove. Ti
postanejo z dnem uveljavitve zakona, tj. 18. novembrom
1992, last Republike Slovenije oz. občin in se v skladu
s posebnim zakonom prenesejo v upravljanje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije oz. občin (prvi
odstavek 5. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij).

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da ni pristojna za dajanje pojasnil, ki zadevajo poslovanje in odločanje organov RTV
Slovenija oziroma njenih odgovornih oseb, zato je za odgovor
zaprosila RTVS.

Drugi odstavek istega člena določa, da podjetje, ki se lastnini in ki je pred ugotovitvijo družbenega kapitala izločilo iz
sredstev podjetja zgoraj omenjene gozdove, nadaljuje
z uporabo in upravljanjem gozdov, če jih izkorišča samo in
za njih skrbi kot dober gospodar, do izdaje pravnomočne
odločbe o denacionalizaciji oziroma do podelitve koncesije
ali sklenitve zakupne pogodbe v skladu z zakonom.

Direktor TV programov RTV Slovenija Janez Lombergar je
Uradu Vlade RS za informiranje in Državnemu zboru RS
posredoval naslednje pojasnilo:
»1. TV Slovenija je kot producentka in lastnica dokumentarnega gradiva, katerega del sodi tudi v kategorijo arhivske
dediščine, dolžna spoštovati Zakon o naravni in kulturni
dediščini. Ta zakon določa JAVNO dostopnost do tega gradiva in omogoča VSAKOMUR njegovo spoznavanje, s predpisanimi pogoji pa tudi njegov odkup in uporabo.

Razen v primerih, ki jih zakon eksplicitno našteva (če
podjetje ne izkorišča gozdov samo, ali pa jih ne izkorišča kot
dober gospodar) uporaba in upravljanje z gozdovi ne preide
iz podjetij, ki so že pred uveljavitvijo zakona s temi gozdovi
upravljala in jih uporabljala. Na Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov preide torej glede teh gozdov le razpolagalna pravica, v okviru katere pa je sklad z navedenimi podjetji
dolžan skleniti ali koncesijsko ali zakupno pogodbo. Zakon
je tu več kot jasen.

2. Naročnik ali uporabnik arhivskih posnetkov ne sme zlorabiti tega gradiva v postopkih z moralno etičnimi zadržki,
v pridobitniške oziroma komercialne namene in v politično
propagandne namene, ko gre za uradno razglašeno predvolilno kampanjo.
3. Arhivske posnetke za slovesnost ob 5. obletnici demokratičnih volitev v Sloveniji je naročila agencija MONTES, ki jih je
pod pogojem za enkratno uporabo tudi odkupila po veljavnem ceniku Službe za arhiviranje in dokumentacijo TV Slovenija.

MAKS SUŠEK, poslanec LOS, je 20.4.1995 postavil Vladi oz.
Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo dve vprašanji.

Iz citiranega drugega odstavka 5. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij torej ni mogoče izpeljati drugačnega zaključka, kot da ti gozdovi ostanejo v uporabi in
upravljanju podjetij, ki so imela te gozdove v uporabi in
upravljanju (takrat tudi v razpolaganju) že v predhodnem
družbenolastninskem sistemu, vse dokler jim ni podeljena
koncesija ali z njimi sklenjena zakupna pogodba. Zakon je
torej med seboj ločil posamezna upravičenja lastninske
pravice: uporabo in razpolaganje ter upravljanje. Upravljanje je sicer del pravice gospodarjenja z gozdovi, ki jo ima
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
(drugi odstavek, 2. člena zakona o skladu), vendar pa to
ostane do sklenitve zakupnih oz. koncesijskih pogodb na
podjetjih, ki so ga imele že prej, s temi pogodbami, zakupnimi oz. koncesijskimi pa je po konstrukciji, ki izhaja iz
zakona, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov dolžan prenesti
upravljanje z gozdovi na podjetja, ki so z gozdovi upravljala
že prej in te pravice niso nikoli izgubila.

Zakon o gozdovih v svojem 38. in 96. členu določa, da
lokalne skupnosti prevzamejo v dveh letih po uveljavitvi
tega zakona v upravljanje gozdne ceste, ki omogočajo predvsem dostop do kmetij, zaselkov oziroma vasi, turističnih
objektov, izletniških in drugih poslovnih krajev. Zakon

O navedenem nas prepričuje tudi tretji odstavek že cit 5.
člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki
določa način obračunavanja zakupnine oz. odškodnine za
podeljeno koncesijo. Tako pri zakupnini kot pri odškodnini
se namreč upošteva kupnina za odplačno pridobljena zem-

4. Ustrezna služba je agenciji Montes omogočila izbor in
uporabo oziroma odkup posnetkov s soglasjem programskega vodstva TV Slovenija.
Za podrobnejša pojasnila, kolikor so še potrebna, je na voljo
Služba za arhiviranje in dokumentacijo TV Slovenija.«
O izvajanju zakona o godzovih
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Ijišča in sicer tako, da se do poravnave te kupnine zakupnina ali odškodnina pobota. Kupnina za odplačno pridobljena zemljišča pa se ne more pobotati drugače in z drugimi
subjekti kot z že pred Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij obstoječimi gozdnogospodarskimi podjetji, ker
kot kategorija, ki jo omenja zakon in postavlja kot enega od
kriterijev za ureditev medsebojnih razmerij med novim lastnikom (zakupodajalcem ali dajalcem koncesije) in starim
upravljaicem gozdov (sedaj zakupojemalcem ali komesionarjem) drugje kot v starih gozdnogospodarskih podjetjih
tudi ni mogla nastati.

navaja kot možnost tudi sklenitev zakupni pogodbi podobno
pogodbo, kar pa je nesmisel, saj take pogodbe v pravu ni,
zakupni pogodbi namreč ni slične ali podobne pogodbe,
kakor ni poznana tudi oblika »neklasičnega« zakupa vsaj
v pravno urejenih državah ne. Namen obeh določb pa je
nedvomno isti. Zakon o skladu pa tudi ni lex specialis
Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, zato je nedvomno potrebno upoštevati dikcijo Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij, ki je bil sprejet prej in je prej stopil
v veljavo ter tako določil okvire tudi za vse kasnejše zakone,
ki urejajo to problematiko. Le tako stališče je v skladu
pojmovanja sistema pravnih aktov in pravnega sistema
v pravni državi. Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov ni, da še enkrat ponovimo, specialen zakon glede na
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, niti ni kasnejši
zakon, ki bi lahko derogiral prejšnjega.

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij postavlja tako
temeljno izhodišče gospodarjenja in usode državnih gozdov. Koncepcija, ki jo nakazuje je dosledno izpeljana
v naslednjih zakonskih aktih, ki problematiko gozdov in
njihovega lastništva, kot tudi gospodarjenja z njimi, kot na
najpomembnejših javnih dobrin, izpeljejo v sistem. Mišljena
sta predvsem dva zakona in sicer Zakon o skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije (objavljen v uradnem listu RS, št. 10/93, z dne 24. 02.1993) in temeljni zakon
s tega področja Zakon o gozdovih (ur. I. RS, št 30/93, z dne
10. 06. 93). Zakon o gozdovih je pričel veljati 15 dni po objavi
v uradnem listu, zavezanci iz zakona pa so bili svoja razmerja dolžni urediti v roku šest mesecev po pričetku veljavnosti zakona. Skrajni rok za uveljavitev oz. udejanjenje
novih razmerij, temelječih na lastninski reformi, je potekel
torej 25. 12. 1993. Od tega dne je preteklo sedaj približno
eno leto in tri mesece.

V sedanjem trenutku gospodarjenje z gozdovi poteka tako,
da v nasprotju z zakonsko konstrukcijo, na temelju katere bi
morali državni gozdovi ostati v uporabi in upravljanju podjetij, ki so te gozdove uporabljala in z njimi upravljala pred
sprejetjem Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
do podelitve koncesije oz. sklenitve zakupnih pogodb, sklad
sklepa s temi podjetji letne pogodbe za izvajanje del v gozdovih in sicer začenjši z letom 1994, torej sedaj že drugo leto
zapored. Že drugo leto zapored se torej zakonodaja na
področju gospodarjenja z državnimi gozdovi ne uporablja,
kljub dovolj dolgemu, tj. šestmesečnemu roku, danem za
uskladitev in uveljavitev novonastalih odnosov.

V grobih orisih sistem gospodarjenja z gozdovi izgleda tako,
da je na vseh gozdovih sedaj priznana lastninska pravica.
Družbeni gozdovi, za katere ni bila uvedena (in kasneje
pravnomočno končana) denacionalizacija so postali last
Republike Slovenije, ki pa je za gospodarjenje z njimi ustanovila posebno institucijo: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Ta sklad, nastopa enakovredno
z vsemi drugimi (civilnimi) lastniki gozdov in ima enake
pravice in pooblastila kot ti lastniki, kar je za celotno konstrukcijo usode gozdov v državi bistvenega pomena. Sklad
z gozdovi v državni lastnini gospodari, gospodarjenje z gozdovi pa obsega upravljanje in razpolaganje z njimi (drugi
odstavek, 2. člena zakona o skladu).

Analiza zakonodajne ureditve nam kaže, da je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov že od 01. 01. 1994 dolžan skleniti
zakupno oz. koncesijsko pogodbo z obstoječimi gozdnogospodarskimi podjetji za državne gozdove, ki so jih ti imeli ob
uveljavitvi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
v uporabi in upravljanju, in zakupnino za v zakup dana
zemljišča oz. odškodnino za podeljeno koncesijo pobotati
s kupnino, ki so jo ta podjetja plačala za odplačno pridobitev
zemljišča (oz. gozdove).

Lastninska pravica na gozdovih je zaradi njihovega posebnega pomena močno omejena (močno se približuje izvedeni
lastninski pravici, zlasti služnosti. Gt. Andrej Berden, Pravnoteoretični pogledi na lastnino, Lj., 1989). Državni gozdovi
so glede gospodarjenja z njimi in omejitev, ki se nanašajo
na to gospodarjenje podrejeni povsem enakemu in istemu
režimu kot vsi drugi (zasebni) gozdovi. To, kar je posebej
pomembno, pa je, da je sklad v povsem enakem odnosu do
Zavoda za gozdove Slovenije, ki opravlja javno gozdarsko
službo v vseh gozdovih (prvi odstavek, 56. člena Zakona
o gozdovih), kot vsi drugi lastniki gozdov in seveda tudi do
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo, kot vrhovnega
upravnega organa. Z drugimi besedami to pomeni, da ministrstvo nima nad državnimi gozdovi nobenih in tudi ne večjih
pristojnosti, kot tistih, ki jih ima napram vsem lastnikom
gozdov in tistih, ki jih določa zakon, zlasti zakon o skladu.
V obsegu, ki ga določa Zakon o gozdovih, je gospodarjenje
z vsemi gozdovi v državi podvrženo istemu režimu (vezanost
na program razvoja gozdov Slovenija, načrte za gospodarjenje z gozdovi, javno gozdarsko službo itd.).

Naveden sistem upravljanja z državnimi gozdovi bi moral
delovati, če bi hoteli zagotoviti zakonitost, ne glede na
dejstvo, da še ni prišlo do sklenitve razdružitvenih pogodb
premoženja in delavcev med gozdnogospodarskimi podjetji,
temeljnimi organizacijami kooperantov, delovnimi organizacijami in podjetji, ki gospodarijo z gozdovi ter Vlado Republike Slovenije, ki bi morale biti sklenjene prav tako do 25.
12. 1993. Vzrok zakaj ni prišlo do sklenitve navedenih
pogodb, razen delne rešitve vprašanja presežnih delavcev,
je potrebno iskati v istih razlogih, ki botrujejo neizvajanju
sistema gospodarjenje z državnimi gozdovi v celoti. Ob tem
je ugotoviti, da so pogodbe o reševanju presežnih delavcev,
ki so bile sklenjene do sedaj, le parcialnega značaja, saj ne
rešujejo vprašanja tistih delavcev, ki bodo postali presežni
delavci na podlagi tistih denacionalizacijskih postopkov, ki
so rezultat podaljšanja roka za izvedbo denacionalizacije,
kot tudi ne tistih delavcev, ki so bili ob sklenitvi teh pogodb
uvrščeni v zaščitene kategorije delavcev, torej tistih, ki jim
določen čas delovno razmerje zaradi njihovega zaščitenega
položaja ne more prenehati (člani delavskih svetov, sindikalni zaupniki), kot tudi ne vprašanje invalidov, ki ob zmanjšanju obsega poslovanja zaradi izvedenih denacionalizacij
ne morejo bremeniti gozdnogospodarskih podjetij, v katerih
so nastali.

Navedene ugotovitve so bile potrebne, da se opredeli vloga
državnih organov, zlasti pristojnega ministrstva In sklada.

Vlada Republike Slovenije mu je posredovala odgovor:

Sklad namreč pri gospodarjenju z državnimi gozdovi ni svoboden ne le, ker mora enako kot vsi lastniki gozdov upoštevati omejitve, ki jih zakon določa v javnem interesu, temveč
je dolžan v okviru tega gospodarjenja upoštevati zlasti
določbo že cit. drugega odstavka 5. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, kot tudi drugega odstavka 17.
člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, katerega dikcija se sicer nekoliko razlikuje od tiste iz drugega
odstavka 5. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, ki med pogodbami, ki naj jih sklad sklepa z gozdnogospodarskimi podjetji poleg koncesijske in zakupne

G. Sušek navaja, da je zakon o gozdovih koncipiran tako, da
bi moral kot sistem začeti delovati najkasneje 25.12.1993, kar
se pa ni zgodilo, zato meni, da je stanje na tem področju
nezakonito, zahteva odgovor in morebitno ugotavljanje odgovornosti, svoje navedbe pa utemeljuje z večstransko obrazložitvijo.
Na to vprašanje dajemo naslednji odgovor:
Trditev g. Suška, da je zakon o gozdovih načrtovan tako, da bi
kot sistem začel delovati najpozneje 25.12.1993, ni točna, saj
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4. Na Sklad naj bi bilo prenesenih okoli 560.000 ha kmetijskih
zemljišč in gozdov, ki so na okoli 998.000 parcelah. Ker
podjetja teh prenosov niso naredila, je sedaj na potezi Sklad.
Podjetja in občine teh prenosov ne izvajajo in zavlačujeo
postopke predajanja dokumentacije Skladu. Poglavitni razlog
za to je bil. ker je bil v teku postopek za oceno ustavnosti 5.
člena ZLPP, o čemer je Ustavno sodišče Republike Slovenije
odločilo z odločbo št. U-l 77/93 z dne 6. 7.1995 (Uradni list RS,
št. 43/95). Zadeva pa še ni končana, saj so ustavni spori v zvezi
s 14. in drugimi členi ZSKZG in 74. členom zakona o zadrugah
še v teku. Ker podjetja in občine niso uredili prenosov, čeprav
so gozdarska podjetja to dobila od Sklada posebno plačilo,
sedaj to ureja Sklad, vendar gre delo počasi, saj ne more
dobiti ustrezne dokumentacije od podjetij in od občin, poleg
tega je zamljiškoknjižno in zemljiškokatastrsko stanje skoraj
povsem neurejeno, poleg tega pa ima Sklad omejeno število
ljudi.

deloma temelji na napačnih zakonih, deloma pa na napačnem
razumevanju ali pa nepoznavanju zakonodaje, med drugim
tudi zakona o gozdovih. Obrazložitev poslanskega vprašanja
je pravzaprav povzet članek dr. Andreja Berdena z naslovom
»Gospodarjenje z gozdovi - odprta vprašanja«, ki je bil objavljen v 7. letošnji številki časopisa za pravna vprašanja Pravna
praksa.
1. Napačna je trditev, da se za lastninjenje gozdov v družbeni
lastnini, s katerimi so prej upravljale in razpolagale gozdnogospodarske organizacije, uporablja zakon o lastninskem
preoblikovanju podjetij (ZLPP, Uradni list RS, št. 55/92,7/93 in
31/93), saj je v 5. alinei prvega odstavka 2. člena ZLPP izrecno
določeno, da se ta zakon ne uporablja za lastninjenje podjetij,
ki se preoblikujejo po zakonu o gozdovih. Gozdovi, s katerimi
so prej upravljale in razpolagale gozdnogospodarske organizacije, torej niso postali last Republike Slovenije oziroma
občin z uveljavitvijo ZLPP, temveč z uveljavitvijo zakona
o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
(ZSKZG, Uradni list RS, št. 10/93), to je z 11. 3. 1993. Zato so
vsa razmišljanja, razlaganja in dokazovanja v obrazložitvi
k temu vprašanju, ki se za gozdove, s katerimi so prej upravljale in razpolagale gozdnogospodarske organizacije, opirajo
na ZLPP, napačna, saj se opirajo na napačen predpis.

Doslej je bila prevzeta dokumentacija za:
vrste pr. oseb
1. nekmetijska
podjetja, ki se
lastninijo
2. večja kmet.
podjetja
3. gg
4. bivše občine
5. zadruge
SKUPAJ

Z 11. 3. 1993 je po samem ZSKZG na Republiko Slovenijo
oziroma na občine prešla lastninska pravica na kmetijskih
zemljiščih, gozdovih in nekaterih nezazidanih stavbnih zemljiščih, med drugim tudi na gozdovih, s katerimi so prej
upravljale in razpolagale gozdnogospodarske organizacije.
Pravico do gospodarjenja s temi nepremičninami pa je dobil
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljnjem besedilu: Sklad) oziroma občina. Pravica do vseh sredstev iz
prihodkov iz naslova gospodarjenja z gozdovi pa je bila po 15.
členu ZSKZG dana Skladu oziroma občinam že od 1.1.1993
dalje, s tem, da Sklad oziroma občina prizna dotedanjim
upravljalcem stroške gospodarjenja do dejanskega prenosa
v gospodarjenje Skladu oziroma občini. V16. členu ZSKZG je
določeno, da dotedanji upravljalci prenesejo gozdove (in tudi
kmetijska ter nezazidana stavbna zemljišča) z vso potrebno
dokumentacijo na Sklad oziroma občino v 6 mesecih po
uveljavitvi tega zakona, torej do vključno 10.9.1993. Če pa do
tega roka tega ne uredijo, uredi to Sklad oziroma občina.

prenos
št. pr.
v teku oseb, ki so
prenesle

izvršen
prenos
v ha

500

200

300

1.000

36
14
62
70
682

3
10
37
15
85

33
4
4
4
345

60.000
106.000
1.000
200
168.200

Druga nekmetijska podjetja (okoli 800) nimajo kmetijskih
zemljišč, ki bi bila predmet prenosa na Sklad.
Vse zgoraj navedeno še ni urejeno v zemljiški knjigi, kar
pomeni, da prenos formalno še ni končan in pridejo v poštev
le pogodbe po 15. členu ZSKZG, ne pa zakupne oziroma
koncesijske pogodbe.

Celotna ureditev je torej naslednja: z dnem uveljavitve zakona
o zadrugah, ZLPP i ZSKZG so postali gozdovi, kmetijska in
nekatera nezazidana stavbna zemljišča last RS oziroma občin
in bi se morali v skladu z ZSKZG prenesti v gospodarjenje
Skladu. Sklad je bil ustanovljen z ZSKZG. to je z 11. 3.1993,
torej skoraj eno leto po uveljavitvi zakona o zadrugah,
4 mesece po uveljavitvi ZLPP, vendar pa 3 mesece pred
uveljavitvijo zakona o gozdovih, zato je prejšnjim upravljalcem ob izpolnitvi drugih predpisanih pogojev, ostala pravica
do uporabe in upravljanja z nepremičninami v lasti RS do
sklenitve zakupne pogodbe oziroma podelitve koncesije
v skladu z zakonom.

5. Pojem gospodarjenja zajema po drugem odstavku 2. člena
ZSKZG upravljanje in razpolaganje, to pravico pa zakon daje
Skladu oziroma občini. V prvem odstavku 17. člena ZSKZG je
določeno, da prejšnji »upravljalci in razpolagalci s temi
nepremičninami« obdržijo pravico do uporabe in upravljanja
teh nepremičnin, če jih obdelujejo oziroma izkoriščajo kot
dober gospodar, do izdaje pravnomočne odločbe o denacionalizaciji oziroma do podelitve koncesije oziroma sklenitve
zakupne pogodbe v skladu z zakonom. Predvideno je, da
Sklad sklene z dotedanjimi upravljalci zakupno pogodbo (ob
sprejemanju zakona je bilo to predvideno le za kmetijska
zemljišča, saj so ravno gozdarji zakupu gozdov ob sprejemanju ZSKZG ostro nasprotovali - glej zapisnike in magnetograme, in dokazovali, da zakup gozdov ni možen oziroma ni
primeren, zato v zakonu o gozdovih ni niti besede o zakupu
gozdov) ali pa jim podeli koncesijo (kar je tudi v skladu z 21.
členom zakona o varstvu okolja predvideno za gozdove), vse
to pa v skladu z zakonom. To pomeni, da je treba ob pripravi
pogodbe upoštevati tudi druge zakone, ki na kakršenkoli
način dajejo podlage za urejanje takih razmerij.

2. Prejšnjim upravljalcem in razpolagalcem s kmetijskimi
zemljišči in gozdovi je kljub prenosu v državno lastnino ostala
pravica uporabe in upravljanje, ni pa jim ostala pravica do
razpolaganja, kar zajema tudi razpolaganje s plodovi. Pri
gozdovih so plodovi posekana drevesa, zato gozdarska izvajalska podjetja brez naročila lastnika, to je Republike Slovenije, ki jo v tem primeru predstavlja Sklad, ne smejo sekati
dreves ali drugače izkoriščati gozdov in si protizakonito prisvajati plodove. Če pa imajo za to sklenjeno ustrezno
pogodbo se v tej pogodbi uredijo vsa razmerja med lastnikom
in izvajalcem del.

6. V 17. členu ZSKZG so dane podlage za urejanje medsebojnih razmerij med Skladom in dotedanjimi upravljalci in zakupniki. Torej se je pri odločanju o vrsti razmerja treba opreti tudi
na druge zakone, ki kakorkoli urejajo razmerja med subjekti
v zvezi s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, to pa sta poleg
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) glede
kmetijskih zemljišč prav gotovo zakon o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79,11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/
90 in 5/91, ter odločba Ustavnega sodišča RS, Uradni list RS,
št. 46/92), ki med drugim specialno ureja zakupe kmetijskih
zemljišč; glede gozdov pa zakon o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93), ki pa te vrste pravnih razmerij med lastnikom gozda
in njegovim uporabnikom izvajalcem del ali upravljalcem ne
ureja.

3. Rok za sklenitev teh pogodb ni izrecno določen, ob upoštevanju 15. člena ZSKZG pa jih je mogoče skleniti šele, ko so
opravljeni dejanski prenosi nepremičnin na Sklad, kar se
konča z vpisom v zemljiško knjigo. To pa je storjeno v izjemno
majhnem številu primerov. Ker pa morajo biti tudi v prehodnem obdobju, to je od 1. 1. 1993 do dejanskega prenosa
nepremičnin na Sklad urejena razmerja med dotedanjimi
upravljalci in državo, v katere imenu in za račun v teh primerih
nastopa Sklad, sklepa ta Sklad enoletne pogodbe o izvajanju
del, v katerih se določijo dela, priznani stroški in cena,
v skladu s 15. členom ZSKZG.
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7. V prvem odstavku 82. člena zakona o gozdovih je določeno, da gozdnogospodarske organizacije z dnem uveljavitve
tega zakona nadaljujejo z delom kot izvajalska gozdarska
podjetja. Že naziv teh podjetij dokazuje, da je njihova dejavnost omejena na izvajanje del v gozdovih, kar pomeni, da za ta
dela sklenejo ustrezno pogodbo, glede na ZSKZG in 21. člen
zakona o varstvu okolja je primerna za urejanje takih razmerij
le koncesijska pogodba. Vendar se ta pogodba v Skladu
z ZSKZG lahko sklene šele po prenosu gozdov na sklad. 21.
člen zakona o varstvu okolja kot obliko ureditve razmerij med
državo kot lastnikom naravne dobrine in tistim, ki z naravno
dobrino upravlja, jo izkorišča oziroma rabi, predvideva koncesijo. Ker pa je z zakonom o kmetijskih zemljiščih kot specialnim zakonom predvidena za kmetijska zemljišča zakupna
pogodba, se po našem mnenju za kmetijska zemljišča
v državni lastnini z obdelovalci sklepa zakupna pogodba, za
gozdove v državni lastnini pa koncesijska pogodba, obe pa
v skladu z veljavno zakonodajo.

oziroma postopke. Nikoli si nobeno od teh ministrstev, pa tudi
Vlada, ni jemalo pravice, da bi odločalo namesto organov
Sklada, pač pa Vlada lahko sprejme stališča, ki so obvezujoča
za predstavnike ustanovitelja v organih Sklada.
Ni jasno, na kaj g. Sušek meri v obrazložitvi poslanskega
vprašanja, ko ugotavlja, daje Sklad svoja pravna oseba in je le
eden od lastnikov gozdov, za katerega veljajo vse pravice,
obveznosti in odgovornosti kot za druge lastnike, kakor tudi,
da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nima do
državnih gozdov nobenih večjih ingerenc kot do gozdov
v zasebni lastnini. Takih ingerenc si ministrstvo ni nikoli
lastilo, temveč je svoje delovanje izvajalo v skladu z zakonom,
kar je opisano tudi v gornjem odstavku. Sklad pa le izvršuje
gospodarjenje z gozdovi v imenu in za račun Republike Slovenije, ki je le ena od lastnikov gozdov in zanjo glede gospodarjenja z gozdovi veljajo vse določbe zakona o gozdovih in
drugih predpisov, ki to urejajo.
13. Trditev, da bi morale biti razdružitvene pogodbe po 82.
členu zakona o gozdovih sklenjene do 25. 12. 1993, ne drži.
V prvem odstavku 82. člena je dan rok za sklenitev teh pogodb
kot tisti rok, po izteku katerega lahko katerakoli od predvidenih pogodbenih strank zahteva, da o spornih vprašanjih
odloči arbitraža, ni pa to rok, ki bi pomenil prekluzivni rok za
sklenitev pogodbe. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter Vlada RS sta si že ob pripravi zakona o gozdovih
in ob njegovem izvajanju ves čas prizadevala, da bi bile
pogodbe sklenjene čimprej. Nobena od pogodbe ni bila sklenjena do 25.12.1993, ker zato ni bilo urejene dokumentacije
niti za presežne delavce, niti za delavce, ki so kasneje postali
delavci Zavoda za gozdove, še najmanj pa o premoženju. Po
25. 12. 1993 je samo ena od predvidenih pogodbenih strank
predlagala, da bi se o tem začel postopek pred ad hoc arbitražo, vendar se je tudi potem nadaljevalo sporazumevanje
o delitvi premoženja in delavcev, kot pri vseh drugih.
Zato je očitek, da je rok zamujen in da je nastopilo nezakonito
stanje, ki naj bi mu bila kriva Vlada ali ministrstvo, v celoti
neutemeljen. Zaskrbljujoče pa je, da se tudi na ta način
poskuša zmanjševati ugled Vlade in ministrstva ter ustvarjati
sliko o nepravni državi, pri tem pa se za utemeljitev uporabljajo napačni predpisi, načrtno napačno razlaganje predpisov
in nepoznavanje ter celo napačno prikazovanje dejanskega
stanja.

8. V drugem odstavku 17. člena zakona o Skladu je poleg
zakupne in koncesijske pogodbe omenjena tudi »druga
ustrezna pogodba«, ki pa ni mišljena kot kakšna oblika
zakupne pogodbe, temveč pogodba, s katero bi se lahko
v skladu z veljavno zakonodajo ustrezno uredilo razmerje
med Skladom in dotedanjimi upravljalci kmetijskih zemljišč in
gozdov glede nadaljnje uporabe oziroma izkoriščanja teh
dobrih, če bi bile takšne pogodbe za te dobrine predvidene.
V zvezi s prej navedeno odločbo Ustavnega sodišča RS pa bo
treba ravno v tem delu dopolniti 5. člen ZLPP in določiti rok za
sklenitev zakupne pogodbe oziroma dodelitev koncesije,
enako je pričakovati pri ZSKZG.
9. Na podlagi 17. člena ZSKZG je Sklad sprejel pravilnik
o zakupih kmetijskih zemljišč in kmetij (Uradni list RS, št. 7/
94), ki v 21. členu ureja, da se do zaključitve postopkov
denacionalizacije zakupne pogodbe za zemljišča sklepajo za
dobo enega leta. Ker gre za splošni akt, njegovo zakonitost
presoja Ustavno sodišče Republike Slovenije. Tudi v zvezi
s tem aktom je bil na Ustavno sodišče RS vložen predlog za
presojo zakonitosti tega pravilnika, vendar o tem še ni bilo
odločeno.
Sklad pripravlja pravilnik o oddajanju del v državnih gozdovih, ki ga bo v najkrajšem času obravnaval svet Sklada. Do
sprejema tega akta pa ta razmerja ureja v skladu z veljavno
zakonodajo, s konkretnimi posli, to so pogodbe o izvajanju
del v gozdovih, ki veljajo za čas do sklenitve pogodbe v skladu
s 17. členom ZSKZG.

14. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano si ves
čas prizadeva, da bi bile celovite pogodbe o razdružitvi čimprej sklenjene. Sklenjene so že pogodbe o prenosu delavcev
na Zavod za gozdove in pogodbe za razreševanje presežnih
delavcev. Zakonodaja, ki ureja zaščitene kategorije delavcev,
ki ob reorganizaciji ne smejo izgubiti dela, velja za vsa
podjetja enako, zato tudi v primeru gozdnogospodarskih
organizacij oziroma izvajalskih gozdarskih podjetij ni bilo
mogoče delati izjem. Sicer pa so programe presežnih delavcev napravila izvajalska podjetja sama, zato naj sebi pripišejo
tudi vse morebitne napake pri tem.

10. Vlada RS meni, da s pogodbami, kakršne sklepa Sklad, ni
kršen ZSKZG, saj gre predvsem za urejanje razmerij v zvezi
z razpolaganjem z gozdom in gozdnimi lastnimi sortimenti), ki
ga gozdarska izvajalska podjetja nimajo, torej za določanje
del, razpolaganje z gozdnimi lesnimi sortimenti, priznavanje
stroškov in cene za opravljeno delo do dejanskega prenosa
gozdov na Sklad.
11. Na kateri zakonski določbi temelji trditev g. Suška, da iz
zakonov izhaja, da bi morala biti koncesija dodeljena s 1. 1.
1994, nam ni znano, ker v nobenem zakonu to ni določeno,
niti se tega iz zakonom ne da sklepati.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj
z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve zagotovilo
sredstva za nadomestila za vse presežne delavce po seznamih, ki so jih pripravila gozdarska izvajalska podjetja, razen za
zaščitene kategorije delavcev. Očitek, da v teh presežkih niso
delavci, ki bodo postali presežek zaradi »podaljšanja rokov za
izvedbo denacionalizacije«, ne more iti na breme ministrstev,
temveč le podjetij, ki glede na takšno trditev očitno tudi
seznamov presežnih delavcev niso napravila celovito, sedaj
pa želijo odgovornost za to prevroči na ministrstvo. Pri tem pa
ministrstvo dvomi, da je sploh kakšen tak primer, saj od samih
podjetij takih obvestil nismo prejeli.

12. Glede vloge Ministrtstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri delu Sklada je treba pojasniti, da je Sklad pravna
oseba, ki ima svoje organe in sicer svet, nadzorni odbor in
direktorja. Ti organi imajo svoje pristojnosti in pooblastila,
določena v zakonu in statutu. Člane sveta Sklada imenuje
Državni zbor RS (od tega je pet predstavnikov ustanovitelja),
razen predstavnika delavcev Sklada; člane nadzornega
odbora imenuje Državni zbor RS; direktorja imenuje Državni
zbor RS. Sklad je za svoje delo odgovoren Vladi RS in ji
o svojem delu poroča enkrat letno, nadzorni odbor Sklada pa
enkrat letno poroča Državnemu zboru. Delo Sklada nadzirata
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za finance. Ker za Sklad veljajo tudi predpisi, ki urejajo
javne zavode (glej 3. člen ZSKZG), je vloga nadzornih ministrstev povsem jasna. Ti dve ministrstvi lahko ugotavljata pravilnosti oziroma nepravilnosti pri delovanju Sklada, o tem
obveščata pristojne organe in predlagata ustrezne rešitve

15. Prav tako ni jasno, kateri so »tisti denacionalizacijski
postopki, ki so rezultat podaljšanja roka za izvedbo denacionalizacije«. Rok za izvedbo denacionalizacije ni bil niti določen, zato tudi ne more biti podaljšan, res pa je, da še ni
odločeno o vseh vloženih zahtevkih. Podaljšan je bil rok za
vlaganje zahtevkov, in sicer za fizične osebe do 7.12.1993, za
pravne osebe je bil uveden z odločbo Ustavnega sodišča RS
in je potekel 13. 5. 1995, za agrarne skupnosti pa je rok za
vlaganje zahtevkov še odprt. Na vse te zakone in roke so bili
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predstavniki gozdarskih izvajalskih podjetij večkrat opozorjeni. Na njih je torej bilo, da iz historičnih zemljiškoknjižnih
izpiskov ugotovijo, koliko gozdov je lahko pod denacionalizacijo, in da na tej podlagi predvidijo število presežnih delavcev.
Posebej pa želimo opozoriti, da je bilo na predlog in ob
vztrajanju predstavnikov gozdarskih izvajalskih podjetij
v pogodbah sklenjeno, da se presežni delavci zaradi denocionalizacije ugotovijo naenkrat, ne glede na to, kdaj bo do
dejanskega presežka delavcev zaradi vračanja premoženja
prišlo. Tako so v programih o presežnih delavcih upoštevani
tudi presežni delavci, ki bodo postali presežni z vračanjem
gozdov pravnim osebam in agrarnim skupnostim.

z oblikovanjem pogodbe izvajajo tudi odmere neodmerjenih
objektov in njihovih funkcionalnih zemljišč ter opravijo zaostali vpisi v zemljiško knjigo;
- v velikem delu gozdnogospodarske organizacije sploh
niso vpisane v zemljiško knjigo kot imetnik pravice uporabe,
temveč so vpisani kot imetnik pravice uporabe njihovi bivši
TOZD, TOK, SOZD, kmetijska posestva, kmetijske zadruge,
družbenopolitične skupnosti in celo fizične osebe. V teh primerih je treba iskati pravno nasledstvo gozdnogospodarske
organizacije in druge dokumente, s katerimi lahko ta dokaže
da je resnični uporabnik teh nepremičnin. Dogaja se, da ima
GG v svojih knjigah zavedene nepremičnine, za katere ne
more dokazati načina pridobitve, s tem pa tudi ne lastništva;

Zato ministrstvo in Vlada v tem delu v celoti zavračata očitke
kot neutemeljene in tudi nemoralne, saj se hoče v obrazložitvi
poslanskega vprašanja vsa odgovornost za ves nered v gozdnogospodarskih organizacijah kot pravnih prednikih gozdarskih izvajalskih podjetij prevreči na Vlado in ministrstvo.

- v postopku je treba paziti, da za nepremičnine, ki so
predmet te pogodbe, niso vloženi zahtevki za vračilo po
zakonu o denacionalizaciji, zakonu o zadrugah in zakonu
o agrarnih skupnostih, ker bi imelo razpolaganje s tako nepremičnino za posledico ničnost pogodbe, vendar je to zelo
težko, ker so zemljiškoknjižni izpiski pomanjkljivi in različni
glede na sodišča, ki jih izdajajo.

16. Glede delovnih invalidov je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano skupaj s predstavniki gozdarstva
opravilo več razgovorov z Ministrstvom za delo, družino in
socialne zadeve in z Zavodom za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Na teh razgovorih so bile predstavljene zakonske možnosti za razreševanje tega problema. Tega problema
ne more reševati Vlada ali katerokoli ministrstvo, temveč
mora program za razreševanje pripraviti gozdarsko izvajalsko
podjetje, državni organi in Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje pa lahko sodelujejo le v okviru svojih pristojnosti
in pooblastil in v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

- pojavlja se tudi premoženje, ki je v postopku legalizacije
posega v prostor (črne gradnje), ki naj bi jih država prevzela,
ker jih Zavod za gozdove nujno potrebuje za opravljanje svoje
dejavnosti in za katere ni jasno, kakšen bo rezultat tega
postopka, vsekakor pa bi postopek, ki bi ga nadaljevala
država, zahteval precejšnja sredstva:
- tako Zavod za gozdove Slovenije kot tudi zadruge kot
pogodbeni partner želijo prevzeti objekte družbenega standarda v Republiki Hrvatski, vendar pa po predpisih te države
na teh objektih ni možno spreminjati imetnika pravice uporabe, dokler se premoženjsko stanje obeh države ne reši
s posebno meddržavno pogodbo. Posledica takega razpolaganja bi bila ničnost;

17. Doslej so bile z vsemi prejšnjimi gozdnogospodarskimi
organizacijami v novembru 1994 sklenjene pogodbe glede
presežnih delavcev, v aprilu 1994 glede prenosa delavcev na
Zavod za gozdove RS, pogodbe o razdružitvi premoženja pa
so bile sklenjene z
naziv gg
datum sklenitve deleži
v premoženju
1. Bled
10.3.1995
RS
16,74
zadruge
5,49
izv. podj.
77,77
2. Gor. Radgona 10.3.1995
RS
0,84
zadruge
0,00
izv. podj.
99,16
3. Kranj
10.4.1995
RS
8,30
zadruge
2.65
izv. podj.
89,05
4. Murska Sobota 13.4.1995
RS
1,59
zadruge
3,39
izv. podj.
95,02
5. Novo mesto
13.3.1995
RS
6,22
zadruge
4,26
izv. podj.
89,52
10.3.1995
6. Postojna
RS
9,96.
zadruge
6,96
izv. podj.
83,08
7. JP Snežnik
10.4.1995
RS
4.490.048
7.6.1995
8. Maribor
RS
10,30
zadruge
5,40
izv. podj.
84,30
9. Brežice
24. 7.1995
RS
5,21
zadruge
11,24
izv. podj.
83,55
10. Sežana
v podpisovanju RS
33,124
izv. podj.
66,876

- sklenitev nekaterih pogodb pa so ovirale tudi same pogodbene stranke, v glavnem zadruge, ki so pogojevale podpis
pogodbe s pridobitvijo premoženja v vrednosti, ki presega
delež, izračunan po zakonu.
Premoženje, ki se razdružuje, je veliko, dokumentov, ki jih je
treba preveriti, pa je še več, pripravljenost GG, da svoje
neurejeno premoženje uredijo, pa ni bila prav velika. Obstaja
tendenca, da se na državo prenesejo neurejene nepremičnine, njihov vpis pa naj bi uredila država in to za več desetletij
nazaj. Evidence o nepremičninah niso urejene kljub temu, da
so bili GG že ob pripravi zakona o gozdovih in tudi večkrat po
njegovi uveljavitvi opozorjeni, da morajo svoje nepremičnine
urediti oziroma morajo dostaviti listine, iz katerih bo razvidno,
da imajo na njih pravico uporabe.
Upoštevaje vse prej navedene probleme ocenjujemo, da bodo
pogodbe o razdružitvi GG sklenjene v letošnjem letu.
18. Najpozneje v enem letu po sklenitvi pogodbe pa mora
gozdarsko izvajalsko podjetje oddati program lastninjenja
Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo. Ocenjujemo,
da bodo še v letošnjem letu oddala programe lastninjenja vsa
gozdarska izvajalska podjetja, lastninjenje samo pa se bo
zavleklo v leto 1996.
19. V zaključku obrazložitve k poslanskemu vprašanju g.
Sušek navaja na to, da sta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Vlada RS skupaj s Skladom kmetijskih
zemljišč in gozdov RS nezakonito posegla v izvajanje sprejete
zakonodaje in s tem povzročila neizvajanje z zakonom predpisanega sistema gospodarjenja z državnimi gozdovi v celoti.

Trenutno so v pripravi pogodbe, ki naj bi se sklenile s Soškim
gozdnim gospodarstvom Tolmin in GG Kočevje, vendar gg še
nista predložila vse dokumentacije. V drugih primerih (Slovenj Gradec, Nazarje, Celje in Ljubljana) pa ministrstvo od gg
še ni prejelo dokumentiranega predloga razdružitve.

Vlada Republike Slovenije takšne trditve v celoti zavrača iz
razlogov, navedenih v tem odgovoru, posebej pa poudarja,
da:

Sklepanje teh pogodb poteka počasi zaradi naslednjega:

- so gozdovi, s katerimi so prej upravljale in razpolagale
gozdnogospodarske organizacije, postali last RS oziroma
občin po ZSKZG, ne pa po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij;

- večina nepremičnin, za katere je dana izjava Zavoda za
gozdove Slovenije, da jih potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, sploh ni vpisana v zemljiško knjigo. Zato se istočasno
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- rok za uskladitev organiziranosti z zakonom o gozdovih in
prehod na nov sistem gospodarjenja z gozdovi ni bil 25. 12.
1993, temveč je to le rok:
- po izteku katerega bi lahko katerakoli od predvidenih
pogodbenih strank iz 82. člena zakona o gozdovih zahtevala,
da o razdružitvi premoženja in delavcev odloči arbitraža, kar
je predlagala le ena, vendar do odločitve arbitraže ni prišlo,
ker so se pogodbene stranke sporazumele;
- za uskladitev organiziranosti gozdarskih temeljnih organizacij kooperantov z zakonom o zadrugah (87. člen).
Glede na to s potekom tega roka ni nastopilo nikakršno
nezakonito stanje;

Želel bi še pojasnilo glede sodelovanja Ministrstva za
finance z Ministrstvom za zunanje zadeve, kadar gre za
izdajo delovnih vizumov oz. dovoljenj posameznikom, ki
s svojo dejavnostjo želijo delovati v našem gospodarskem
prostoru. Znano je namreč, da so mnogi »neznani zavezanci« dobili delovne vizume na Ministrstvu za zunanje
zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve mu je pripravilo odgovor:
Na poslansko vprašanje poslanca g. Ivana Verzolaka, zastavljeno na 33. seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 23.
6. 1995, v zvezi z izdajo delovnih vizumov, je Ministrstvo za
notranje zadeve pripravilo odgovor, ki se nanaša na njegovo
delovno področje:
Delovni vizum izda na prošnjo tujca, pravne osebe ali delodajalca organizacijska enota za notranje zadeve pristojne
Upravne enote Republike Slovenije ali organ Republike Slovenije v tujini pristojen za opravljanje konzularnih zadev.
Tujec mora prošnji za izdajo delovnega vizuma priložiti dokazilo o tem, da bo v državi sklenil delovno razmerje oziroma
opravljal določeno delo v skladu s pogoji določenimi z zakonom. Delovni vizum se izda za čas, za katerega bo sklenjeno
delovno razmerje ali za čas, ko bo tujec opravljal določeno
delo, vendar ne dlje od roka veljavnosti tujčevega potnega
lista. Delovni vizum velja kot dovoljenje za začasno prebivanje
tujca v Republiki Sloveniji.

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Vlada
RS ne moreta sprejemati odločitev, ki bi neposredno zavezovale Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, temveč lahko dajeta
le obvezne smernice za delo svojih predstavnikov v organih
tega Sklada;
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za finance, ki nadzirata delo Sklada, morata spremljati
njegovo delo, in v zvezi s svojimi ugotovitvami ukrepati
v okviru svojih pristojnosti in pooblastil,
- prav tako lahko Vlada RS, kateri je Sklad odgovoren za
svoje delo, ukrepa le v okviru svojih pristojnosti in pooblastil:
- Vlada RS meni, da Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
svoje delo opravlja v skladu z veljavno zakonodajo, kar je
razvidno tudi iz določbe Ustavnega sodišča RS U-l-77/93
z dne 6. 7. 1995. Bosta pa v okviru svojih pristojnosti in
pooblastil poskrbela, da bo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS v skladu z ZSKZG in zakonom o varstvu okolja sklenil
z gozdarskimi izvajalskimi podjetji ustrezne pogodbe, ko
bodo gozdovi tudi zemljiškoknjižno preneseni v gospodarjenje Skladu. Sklad je v letu 1993 zagotovil sredstva v višini
66.000.000 tolarjev in z gozdarskimi izvajalskimi podjetji sklenil pogodbe za pripravo dokumentacije za prenos gozdov na
Sklad. Kljub temu, da so pogodbeni roki potekli junija 1994,
so le GG Gornja Radgona, Kočevje, Novo mesto in Bled
predložili dokumentacijo, drugi GG pa je niso še do danes.

Organizacijske enote za notranje zadeve pristojne Upravne
enote vodijo zaradi zagotovitve podatkov o stanju in gibanju
tujcev ter o listinah, ki so jim bile izdane tudi evidenco
o izdanih delovnih vizumih na podlagi prvega odstavka 63.
čelna Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-1). Organizacijske enote za notranje zadeve pristojne upravne enote lahko
na podlagi 72. člena Zakona o tujcih posredujejo Ministrstvu
za finance na njegovo zahtevo podatke iz prvega odstavka 63.
člena Zakona o tujcih (med katerimi so tudi izdani delovni
vizumi), če je do uporabe teh podatkov upravičeno na podlagi
zakona ali pisne privolitve posameznika, na katerega se
osebni podatki nanašajo.
Glede na to, da se poslansko vprašanje nanaša predvsem na
izdajo delovnih vizumov, ki jih izdajajo v skladu s prvim
odstavkom 7. člena Zakona o tujcih tudi organi Republike
Slovenije v tujini, ki so pooblaščeni za opravljanje konzularnih zadev, predlagamo, da za celovit odgovor na poslansko
vprašanje zaprosite tudi Ministrstvo za zunanje zadeve.

Sklad je postal zakoniti gospodar nad gozdovi v državni lasti,
s katerimi so prej upravljale in razpolagale GG organizacije,
z 11. 3. 1993, sredstva iz naslova gospodarjenja pa gredo
Skladu od 1. 1. 1993, s tem da prizna upravljalcem (to so
prejšnji upravljalci in razpolagalci, ki jim gredo nekatera
upravljalska upravičenja do sklenitve ustrezne pogodbe) stroške upravljanja do dejanskega prenosa gozdov v Sklad, to pa
lahko uredi le s pogodbo. Zato mora Sklad z gozdarskimi
izvajalskimi podjetji skleniti ustrezno pogodbo;

O politiki gospodarjenja z gozdovi
IVAN VERZOLAK, poslanec SND, je 5.7.1995 Ministrstvu za
kmetijstvo postavil vprašanje:

- da so sklenjene pogodbe o trajnih presežnih delavcih in
prevzemu delavcev v Zavod za gozdove Slovenije pripravljene
in sklenjene v skladu z zakonom, in to na podlagi predlogov
gozdarskih izvajalskih podjetij, zato ni razumljivo, da g. Sušek
ponovno načenja te sklenjene pogodbe. Če pa je katero od
gozdarskih podjetij ugotovilo, da je dalo napačen predlog
oziroma podatke, naj o tem obvesti druge pogodbene stranke
in predlaga rešitev morebitnega problema;

Nedavno smo lahko v tisku prebrali, da je bil popolnoma
uničen hektar gozda med Koprivnikom in Bukovo goro na
Kočevskem, kjer je Litostroj po posebnem postopku spajal
kovinske plošče.
V dovoljenju, ki ga je izdala območna enota Kočevje Zavoda
za gozdove RS, je bilo podpisano, da dajejo soglasje za
enkratno uporabo zemljišča, namesto ene porabe pa je bilo
na omenjenem zemljišču opravljeno 16 eksplozij. Podoba, ki
jo kaže navedeno zemljišče, je enaka posnetku iz vietnamske vojne; od dreves so ostali samo še štrclji. Sredi kočevskega zelenje imamo tako 30. metrski pas dreves brez
enega samega lista, s polomljenimi vejami in poškodovanim
lubjem.

- da je bila ves čas nastajanja zakona o gozdovih in tudi ob
izvajanju posebna pozornost namenjena razreševanju problemov v zvezi z delovnimi invalidi v gozdarstvu, zato Vlada je in
bo v okviru svojih pristojnosti in pooblastil pomagala pri
razreševanju tega problema s tem, da morajo za to vse
potrebno pripraviti gozdarska izvajalska podjetja;
- da bo v okviru svojih pristojnosti in pooblastil ter seveda
glede na razpoložljivo dokumentacijo, ki jo morajo predložiti
gozdarska izvajalska podjetja, storila vse, da bodo še preostale pogodbe o razdružitvi premoženja in delavcev prejšnjih
gozdnogospodarskih organizacij sklenjene čimprej.

Iz statuta Zavoda za gozdove RS izhaja, da le-ta skrbi za vso
naravno upravljanje z našim gozdnim bogastvom, vendar
nikjer v statutu ni določeno, da bi se gozdovi uporabljali za
eksplozijsko spajanje kovin oz. za poligon, na katerem bi
privilegirana podjetja uporabljala, na račun države, zemljišča, da bi si tako zmanjšala stroške za razvoj novih proizvoden).

O delovnih vizumih

Od Ministrstva za kmetijstvo zahtevamo, da nam pojasni,
kdo je dal dovoljenje za uporabo gozdov, kot poligona za
eksperimente določenih podjetij.

IVAN VERZOLAK, poslanec SLS, je 14. 6.1995 vprašal:
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Prav tako zahtevamo, da se uvedejo ustrezni ukrepi zoper
ekološko neosveščeno osebje v ustreznih organih oz. zavodih, ki skrbijo za gospodarjenje z gozdovi ter dopuščajo, da
se le-ti rabijo za namene, ki nimajo nobene povezave
s sonaravnim gospodarjenjem.

že bili«. V soglasju je bila skupno določena tudi lokacija (s
predstavniki Litostroja), za katero pa je ZGS OE Kočevje izdal
le SOGLASJE ZA ENKRATNO UPORABO zemljišča (ceste).
Soglasje ZGS OE Kočevje je bilo pogojeno s predhodno pridobitvijo dovoljenja lastnika gozda (sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS) ter z obveznostjo obvestitve javne gozdarske službe o času izvedbe postopka.
Vendar podjetje Litostroj Explo Engineering ni niti pridobilo
soglasja lastnika gozda, niti ni obvestilo gozdarske službe
o izvedbi postopka eksplozijskega spajanja kovin, kršilo pa je
tudi temeljni pogoj iz soglasja, t.J. dovoljenje za enkratno
uporaba zemljišča. Šlo je torej za samovoljno ravnanje
podjetja Litostroj Explo Engineering, za manipulacijo in prikrivanje dejstev, za neupoštevanje dogovorov, in nenazadnje
za ekološko neetično ravnanje podjetja, ki je splozijsko spajanje nadaljevalo, ne glede na očitne posledice vsake posamezne eksplozije na gozd.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mu je odgovorilo:
V poslanskem vprašanju g. Ivan Verzolak sprašuje, kakšno
politiko gospodarjenja z gozdovi glede dovoljenj za posege
v gozdove vodi Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota
Kočevje (v nadaljevanju ZGS OE Kočevje) in navaja primer
uničenja gozda (v velikosti 1 ha) na Kočevskem zaradi poskusov eksplozijskega spajanja kovin, ki jih je izvedlo podjetje
Litostroj Exploengineering.
G. Verzolak že sam ugotavlja, da je bilo s strani OE ZGS
Kočevje izdano le soglasje za enkratno uporabo zemljišča,
dejansko pa je bilo na omenjenem zemljišču (oz. v tem delu
gozda) opravljeno kar 16 eksplozij, torej je bila »uporaba«
večkratna, in sicer v času od 16. do 20. junija 1995. Nadalje ob
hujših posledicah tega eksplozijskega spajanja za gozdni
sestoj in gozdno drevje ugotavlja, da v statutu Zavoda za gozdove Slovenije (slednji v tem trenutku še ni sprejet) ni nikjer
določeno, da bi se gozdovi lahko uporabljali tudi za tovrstne
namene. Zato od našega ministrstva zahteva pojasnilo, kdo je
izdal dovoljenje za uporabo gozdov za tovrstne eksperimente.

Zato na podlagi navedenih dejstev odgovornosti za nastale
posledice ne moremo pripisati delavcem v javni gozdarski
službi oziroma v ZGS OE Kočevje.
Sicer pa mora Zavod za gozdove Slovenije na celotnem slovenskem prostoru usmerjati razvoj gozdov tako, da zagotavlja
njihovo trajno ohranitev in skladno s tem tako tudi usmerja
posege oz. (ne)izdaja soglasja k posegom različnih drugih
dejavnosti, ki vplivajo na gozd in gozdni prostor sicer tako, da
bi bili vplivi posegov na gozd čimmanjši. Končno tudi dejavnost gospodarjenja z gozdovi (sečnja, spravilo in transport
lesa) vpliva na gozdni ekosistem, vendar jo je treba izvajati
čimbolj gozdu prijazno, da so vplivi minimalni.

G. Verzolak zahteva tudi, da se »uvedejo ustrezni ukrepi zoper
ekološko neosveščeno osebje v ustreznih organih in zavodih,
ki skrbijo za gospodarjenje z gozdovi in dopuščajo, da se le-ti
rabijo za namene, ki nimajo nobene povezave s sonaravnim
gospodarjenjem«.

Omenjenega seveda niso upoštevali izvajalci eksplozijskega spajanja kovin, ki so tako kršili temeljno določbo
zakona o gozdovih, ki se nanaša na prepoved vseh dejanj,
ki zmanjšujejo rastnost sestoja ali rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogrožajo njegove funkcije,
njegov obstoj ali namen.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je poslansko vprašanje proučilo in daje nanj naslednji odgovor:
Iz dokumentacije, ki nam je bila dostopna, izhaja, da je za
sporni delovni postopek izdal soglasje župan občine Kočevje.
Po mnenju Ministrstva za notranje zadeve za izvajanje tovrstnih del ni (bilo) potrebno nobeno posebno upravno dovoljenje, razen soglasja upravljaica zemljišča!

Ker je torej posledica tega postopka devastacija gozda - po
strokovnih ugotovitvah
na površini 0.5 hektarja, kjer je huje
poškodovanega
30 m3 drevja, srednje poškodovanega
drevja
3
za 49 m in manj poškodovanega drevje 79 m3 (skupaj 158 m3)
- s katerim je kršen 19. člen zakona o gozdovih (Ur. I. RS, št.
30/93), je gozdarski inšpektor po pregledu in zapisniških ugotovitvah skladno z zakonom proti kršiteljem podal prijavo.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa bo gotovo vložil
zahtevek za odškodnino, vključno s sanacijo tega dela gozda.

Kljub takšnemu mnenju se je s presojo možnih vplivov na
gozd vključil tudi ZGS OE Kočevje in sicer po predhodni strokovni seznanitvi z možnimi vplivi na okolje s strani podjetja
Litostroj - Explo Engineering, d.o.o., in tudi na podlagi terenskega ogleda lokacije, kjer so se takšni poskusi že opravili
v preteklem letu (novomeško območje).

Vse navedeno predstavlja Zavodu za gozdove Slovenije
bridko izkušnjo, po kateri se bo obravnava vlog za pridobitev
dovoljenj k posegom v gozd in gozdni prostor v bodoče
morala še bolj zaostriti. Tudi v bodoče pa bodo nujni ustrezni
ukrepi za kršitelje, še posebno za hujše primere devastacij, ki
po kazenskem zakoniku štejejo za kazniva dejanja.

Tako je ZGS OE Kočevje sicer izdal pozitivno soglasje (podlaga za izdajanje soglasij je v zakonu o gozdovih) na »podlagi
strokovnih argumentov o neškodljivosti eksplozijskega spajanja in terenskega ogleda lokacije, na katerih so takšni poskusi
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POSLANSKE

POBUDE
Vzajemno priznavanje spričeval in diplom se ne ureja
z memorandumi, ampak s posebnimi sporazumi. Gospa
poslanka je verjetno imela v mislih nedavno podpisani Memorandum o soglasju med Republiko Slovenijo in Republiko
Italijo, vendar ta dokument ureja le nadaljnjo veljavnost
obstoječega meddržavnega sporazuma, ki ga je italijanska
stran pred časom enostransko suspendirala.

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo SAŠA
LAPA za prekvalifikacijo mejnega prehoda
Sečovlje v meddržavni mejni prehod
Na pobudo, ki jo je g. Sašo Lap, poslanec Državnega zbora
Republike Slovenije naslovil na Vlado Republike Slovenije za
prekvalifikacijo mednarodnega mejnega prehoda Sečovlje
v meddržavni mejni prehod, odgovarjamo naslednje:

Med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko obstoji
veljaven Sporazum o vzajemnem priznavanju enakovrednosti
šolskih spričeval in diplom, ki je bil sklenjen leta 1981 med
tedanjo SFRJ in LR Madžarsko (Ur. I. SFRJ, št. 4/81) ter
prevzet v nasledstvo z Aktom o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Madžarsko, ki naj ostanejo v veljavi med
Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko (Ur. I. RS, št. 21
95).

Republika Slovenija je glede gradnje na mejnem prehodu
Sečovlje tudi v zadnjem času večkrat uradno protestirala:
veleposlanik Republike Slovenije v Zagrebu g. Matija Malešič
je 16. junija 1995 protestiral pri zunanjem ministru Republike
Hrvaške dr. Graniču, 17. junija 1995 pri njegovem namestniku
g. Sanaderju, najavljen pa je tudi pri predsedniku hrvaške
vlade g. Valentiću. Slovenska stran je ponovno protestirala
tudi na sestanku skupine ekspertov Diplomatske komisije 27.
junija 1995.

Republika Slovenija je že pred tem pokazala zanimanje, da se
nekdanji sporazum med SFFU in LR Madžarsko razširi in je
sestavila svoj del mešane komisije, ki bi se ukvarjala z omenjeno problematiko. Ker pa je madžarska stran v svojem
predlogu novega sporazuma predlagala isto vsebino, kot je
bila navedena v starem sporazumu med nekdanjo SFRJ in LR
Madžarsko, je bila slovenska stran mnenja, da je bolj racionalno sprejeti v nasledstvo star sporazum.

Med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško obstaja dogovor, da se do sklenitve dvostranskega sporazuma o določitvi
meddržavne meje obe strani vzdržita kakršnih koli dejavnosti,
ki bi spremenile status quo na meji in ob njej.
Ministrstvo za zunanje zadeve meni, da je hrvaško ravnanje
kršitev tega dogovora in zato bo vztrajalo na veljavnosti dogovora o nespreminjanju stanja ob meji.

Vsekakor pa je Republika Slovenija, v primeru, da se obe
strani dogovorita za sodobnejši sporazum, pripravljena na
novo formirati svoj del mešane komisije in si prizadevati za
poglobljeno sodelovanje.

Ministrstvo za zunanje zadeve poudarja, da nobena kršitev že
sprejetih dogovorov med državama o nespreminjanju stanja
ob meji v ničemer ne prejudicira dokončnih odločitev
o poteku meje.

Prilika za poglobljene razgovore v tej smeri bo jeseni letos ob
srečanju slovenske in madžarske delegacije ob pripravi
novega delovnega programa sodelovanja v izobraževanju,
kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado
. Republike Madžarske.

Ministrstvo za zunanje zadeve še vedno podpira omenjen^
dogovor med državama in si pridržuje pravico, da v nadaljevanju predlaga Vladi Republike Slovenije tudi druge ukrepe.

POPRAVEK
Vlada Republike Slovenija ja zaradi tehnične napaka
poalala novo beaedilo 3. člana zakona o ratifikaciji
Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi
podnebja - EPA 1210, ki ga je poslala v obravnavo dne
2. 8. 1995 z dopisom it 900-05/93-26/5—8 in ki je bilo
objavljeno v Poročevalcu it 36.
Na podlagi 9. člena Zakona o javnih glasilih (Uradni list
Republike Slovenije, it 18/94) objavljamo omenjeno besedilo.

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo MARIE
POSZONEC
za
podpis
memoranduma
o soglasju o vzajemnem priznavanju slovenskih
in madžarskih diplom in strokovnih naslovov
Poslanka Državnega zbora ga. Maria Poszonec je 15. junija
1995 dala pisno pobudo za podpis memoranduma o soglasju
o vzajemnem priznavanju slovenskih in madžarskih diplom in
strokovnih naslovov.

3. člen
Za izvajanje tega zakona skrbi Ministrstvo za okolje in prostor
v sodelovanju z Ministrstvom za promet in zveze, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvom
za gospodarske dejavnosti.

Na pobudo dajemo naslednji odgovor:
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zbor Republike Slovenije, Ljubljana. Šubičeva 4, telefon (061) 12-61-222 - Tisk: DP Delo brez poštnine) - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun
i: telefon (061) 1761-215 ali 12 61-222 (215). številka faksa: (061) 12 58-173.

