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ZAPOSLOVANJE IN ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (ZZZPB-D)
- EPA 260 - II - skrajšani postopek

ZAPOSLOVANJE IN ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (ZZZPB-?)
- EPA 261 - II - skrajšani postopek

ZAPOSLOVANJE IN ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (ZZZPB-?)
- EPA 262 - II - skrajšani postopek

ZRAČNI PROMET
Predlog zakona o zračnem prometu (ZZPro)
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MEDNARODNI SPORAZUMI
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Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/
92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Uradni list, št. 40/93, 80/94 in 28/96) vlaga podpisani
poslanec

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije predlaga, da Državni zbor predlog zakona obravnava po
skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno spremembo
in dopolnitev zakona, ki je v skladu z njegovimi temeljnimi cilji.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora, bo na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora
sodeloval predlagatelj.
Predlagatelj
Miran POTRČ, l.r.

in ga pošilja v obravnavo ter sprejem.

Že status brezposelnega za veliko večino delavk in delavcev, ki
pridejo v tak položaj, pomeni veliko socialno in psihološko krizo,
zato si lahko mislimo v kakšnem položaju so redno zaposleni, ki
pa ne prejemajo plač za opravljeno delo. Mednarodne raziskave,
ki so bile narejene za več razvitih in nerazvitih držav, so že pred
leti pokazale, da je delo pri Slovencih izjemno pomembna vrednota
in po tem prekašamo veliko večino narodov na svetu, saj uvrščajo
Slovenci delo kot vrednoto na mesto, ki ga delu kot vrednoti
pripisujejo znani "deloholiki" Japonci. Iz tega lahko sklepamo,
kakšno osebno in družinsko krizo pomeni izguba dela
posameznega člana družine.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Čeprav je brezposelnost gotovo eden najtežjih problemov, ki lahko
prizadene zaposlene delavke in delavce, je velikokrat socialnoekonomski položaj še zaposlenih delavcev, ki pa ne prejemajo
redno plač, še bolj dramatičen. Če se s pojavom brezposelnosti
kot pomembnim razvojnim vprašanjem ukvarjajo praktično vse
države na svetu, pa problema nerednega plačevanja plač v
razvitih državah sveta, skoraj ne poznajo. Stanje, v katerem
mnogo zaposlenih ne prejema redno plač za opravljeno delo,
preseneča tuje opazovalce, ki spremljajo izpolnjevanje naših
pogojev za vključevanje v EU, zmanjšuje pa tudi zaupanje
državljank in državljanov v Slovenijo kot pravno in socialno državo.
7. oktober 1997

Kako zaposlene prizadene izguba dela nam kaže tudi dejstvo, da
so zaposleni delavci in delavke velikokrat pripravljeni prenašati
nemogoče pogoje na delu in celo to, da neredno prejemajo plače,
samo, da bi ohranili status zaposlenega. Tako stanje običajno še
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Po anketnih občasnih podatkih gre za preko 10.000 zaposlenih
delavk in delavcev, ki zato neredno prejemajo zaslužene plače in
so popolnoma nemočni v uveljavljanju svojih pravic. Pričakovati
je, da se bo določeno število med njimi poslužilo možnosti, da
brez krivdnega razloga v tem primeru prekinejo delovno razmerje
pri slabih delodajalcih, zato bodo trenutno potrebno sredstva v
proračunu za nadomestila za primer brezposelnih gotovo porastla
za nekaj milijard tolarjev. Pri tem pa je potrebno upoštevati dejstvo,
da gre v večini takih primerov za delodajalce, ki bodo šli kmalu v
stečaj in bodo delavke in delavci itak prišli na zavod za
zaposlovanje tako, da bo potrebno zagotoviti potrebna sredstva
za nadomestila samo malo prej, kot bi ga sicer brez sprejema
tega zakona. Bodo pa pozitivni učinki povečanja zaupanja v pravno
državo odtehtali finačne posledice za proračun.

zaostruje dejstvo, da kasnejša brezposelnost praviloma nastopi
po dolgotrajni krizi delodajalca, ko zaposleni po več mesecev ne
prejemajo redno plač in še tiste plače, ki jih prejemajo, so zelo
nizke, praviloma pod vsemi določilih kolektivnih pogodb. Tako
znižane plače pa se kasneje upoštevajo kot osnova za izračun
denarnega nadomestila za brezposelnost. Izjemno težko
ekonomsko-socialno in psihološko krizo delavke in delavca, ki
se znajde v položaju brezposelnega, še stopnjujejo primeri, ko
posamezniki, zaradi pomanjkljivih ali togih določb zakona na
zavodu za zaposlovanje, ne morejo uveljaviti svoje pravice iz
naslova brezposelnosti do denarnega nadomestila za brezposelnost.
Ker je primerov prizadetih delavcev, ki so žrtve nezakonitega
ravnanja delodajalcev v primeru neizplačevanja plač v Sloveniji
veliko, je potrebno z ustrezno spremembo zakona tem zaposlenim
omogočiti, da uveljavijo svoje pravice enakopravno z drugimi
zaposlenimi in kasneje brezposelnimi.

BESEDILO ČLENOV ZAKONA
1. člen

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

V zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Uradni list RS, št. 5/91,17/91 „ 12/92, 71/93, 2/94 in 38/94) se za
19. členom doda novi 19. a člen, ki se glasi:

S predlaganim zakonom se želi zagotoviti delavkam in delavcem,
zaposlenim pri delodajalcih, ki ne izpolnjujejo temeljnih pravic
zaposlenih do rednega plačila za opravljeno delo, da brez škodljivih
posledic za možnost uveljavljanja pravice do nadomestila za
brezposelnost prekinejo delovno razmerje po lastni volji.

"19. a člen
Ne glede na določila prejšnjega člena lahko zavarovanec uveljavi
pravico do denarnega nadomestila, če prekine oziroma razveže
delovno razmerje pri delodajalcu, ki mu ni izplačal plače iz pogodbe
o zaposlitvi oziroma kolektivne pogodbe najmanj 60 dni
zaporedoma oziroma, ki mu je v zadnjem letu izplačal manj kot 10
plač iz pogodbe o zaposlitvi oziroma kolektivne pogodbe, ki velja
za delodajalca, pri katerem je zaposlen.

S spremembo zakona bo zagotovljena enakopravnost med vsemi
brezposelnimi, ki niso po svoji krivdi prišli v položaj brezposelne
osebe. Zagotovljena bo enakopravnost tistih, ki so postali
brezposelni zaradi stečaja oz. redne likvidacije pravne osebe ali
po programu za ugotavljanje presežnih delavcev s tistimi, ki bi
postali brezposelni po lastni volji, vendar kot žrtve nezakonitih
ravnanj delodajalcev, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti do
zaposlenih.

Utemeljenost prekinitve oziroma razveze delovnega razmerja po
prvem odstavku tega člena mora, na zahtevo zavarovanca,
predhodno s pisno odločbo ugotoviti inšpektor za delo.

3. FINANČNE POSLEDICE

V primeru prekinitve oziroma razveze delovnega razmerja iz tega
člena ima zavarovanec pravico do odpravnine pod pogoji, ki jih
določajo predpisi od delovnih razmerjih za presežne delavce."

Zakon lahko ima trenutno pomembe finančne posledice za
proračun, saj gre za večje število zaposelnih, ki bodo verjetno
uveljavljali pravico po tem zakonu. Vsekakor pa so finančne
posledica zanemarljive v primerjavi z ekonomsko-socialnimi
posledicami za prizadete, ki morajo sedaj čakati nesprejemljivo
dolgo časa na svojo osnovno pravico iz normalnega dela, to je
redno plačilo za pošteno opravljeno delo.

2. člen
Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
S predlaganim prvim členom se določba ureja na način, ki bo
Ker gre za uveljavljanje pomembnih pravic zaposlenih oseb in za
omogočil zaposlenim osebam, ki so zaposleni pri delodajalcih, ki
manj zahtevne dopolnitve zakona menim, da lahko zakon prične
ne izplačujejo redno osebnih dohodkov in s tem kršijo temeljne
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
pravice zaposlenih iz delavnega razmerja, da lahko brez škodljivih
posledic za uveljavljanje svojih pravic iz zavarovanja za primer
brezposelnosti prekinejo delovno razmerje.
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razmerja,
- zaradi popolne nezmožnosti za delo,
- zaradi izrabe pravice do izplačila denarnega nadomestila v
enkratnem znesku, za obdobje za katerega mu je bilo izplačano,
- zaradi odpovedi delodajalca, ker je huje kršil delovne obveznosti,
ki so navedene v predpisih oziroma v kolektivni pogodbi ali ker je
s svojim ravnanjem namerno ali z veliko malomarnosti poškodoval
premoženje delodajalca ali premoženje drugih oseb,
- zaradi odpusta z dela, če je bil zaloten pri storitvi kaznivega
dejanja na delu ali v zvezi z delom, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
• z njegovim pisnim soglasjem v primeru, ko je po zakonu,
kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi za prenehanje delovnega
razmerja potrebno soglasje delavca in je bil s strani organizacije
oz. delodajalca vnaprej pisno opozorjen na posledice danega
soglasja,
- v nasprotju z zakonom, kolektivno pogodbo ali splošnim aktom
organizacije oziroma delodajalca, če ne uveljavlja varstva pravic
v organizaciji oziroma pri delodajalcu in ne zahteva sodnega
varstva v skladu z zakonom.

BESEDILO DOLOČBE ZAKONA, KI SE
DOPOLNJUJE
19. člen
Pravice do denarnega nadomestila ne more uveljaviti zavarovanec, ki mu je prenehalo delovno razmerje:
- na podlagi pisne izjave ali pisnega sporazuma s pooblaščenim
organom organizacije oziroma delodajalcem.
- zaradi ugotovitve, da nima zmožnosti za opravljanje del
delovnega mesta, na katero je bil razporejen, ali če ni dosegel
pričakovanih rezultatov dela in ni sprejel razporeditve na drugo
delovno mesto,
- zaradi neopravičene odsotnosti z dela 5 delovnih dni
zaporedoma,
- zaradi sklenitve delovnega razmerja v nasprotju z zakonom,
splošnim aktom oziroma kolektivno pogodbo, če so okoliščine za
tako sklenitev na strani delavca.
- zaradi zamolčanja ali dajanja neresničnih podatkov, ki so
pomembni za opravljanje del in nalog, zaradi katerih je bilo sklenjeno
delovno razmerje,
- zaradi odklonitve razporeditve na drugo delovno mesto ali v
drugo organizacijo, skladno z določili zakona,
- ker je v primerih začasnega prenehanja potreb po delu delavca
zaradi nujnih operativnih razlogov neupravičeno odklonil eno od
pravic iz 30. člena zakona o delovnih razmerjih,
- zaradi odklonitve prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije ali dela
s skrajšanim delovnim časom iz druge ali tretje alinee 1. odstavka
36.a člena zakona o delovnih razmerjih v primeru ugotovitve
presežka delavcev,
■ zaradi odklonitve napotitve na usposabljanje ali na izobraževanje,
- zaradi izrečenega disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega

7. oktober 1997

Prav tako ne more uveljaviti pravice do denarnega nadomestila
zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, razen tisti, ki
izpolnjuje pogoje za predčasno upokojitev.
V primeru prenehanja delovnega razmerja iz prve alinee prvega
odstavka zavarovanec lahko uveljavi pravico do denarnega
nadomestila, če je do prenehanja prišlo zaradi zaposlitve
delavčevega zakonca v drugem kraju ali preselitve zaradi
sklenjene zakonske zveze oziroma preselitve k osebi, ki živi z
njim v življenjski skupnosti, ki se po zakonu o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačuje z zakonsko
zvezo.
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(ZZZPB-?)
- EPA 261 - II - skrajšani postopek
Poslanec Bojan Kontič je 17. septembra ob 14.55 uri
predložil v obravnavo predlog zakona o dopolnitvi
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (ZZZPB-?) - skrajšani postopek (EPA 261II).
Poslanec Miran Potrč je istega dne ob 14.15 uri vložil
predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(ZZZPB-D) - skrajšani postopek (EPA 260-II), ki ureja enako
oziroma podobno vsebino kot predloženi predlog
zakona.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je v
obravnavo predložil poslanec Miran Potrč, še ni končan,
je predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal
dodelitev predloga zakona, ki ga je predložil poslanec
Bojan Kontič.
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/
92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Uradni list, št. 40/93, 80/94 in 28/96) vlaga podpisani
poslanec

Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlaga, da Državni zbor predlog zakona obravnava
po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno
spremembo in dopolnitev zakona, ki je v skladu z njegovimi
temeljnimi cilji.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora, bo na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora
sodeloval predlagatelj.
\
Predlagatelj
Bojan KONTIC, l.r.

in ga pošilja v obravnavo ter sprejem.

7. oktober 1997
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razmerja. Zakon o delovnih razmerjih in zakon o temeljnih pravicah
iz delovnega razmerja, ki ga je dovoljeno uporabljati v Republiki
Sloveniji na podlagi 1. odstavka 4. člena Ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
RS, sta namreč sprejela takoimenovano načelo dokončnosti. To
načelo pomeni, da pravne posledice za delavca v zvezi s
prenehanjem delovnega razmerja nastanejo z dokončnostjo
odločitve pristojnega organa. Zato gre za prenehanje delovnega
razmerja po krivdi zavarovanca, zaradi česar nima pravice do
denarnega nadomestila."

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Brezposelnost je gotovo eden najtežjih problemov, ki lahko
prizadene zaposlene delavke in delavce. Čeprav sam pojav
brezposelnosti ni specifičen samo za Slovenijo saj se z
brezposelnostjo, kot pomembnim razvojnim vprašanjem ukvarjajo
praktično vse države na svetu, je brezposelnost kot pojav v naši
državi še toliko bolj boleča, ker so bili ljudje dolga desetletja
navajeni na praktično polno zaposlenost ali vsaj nizko
brezposelnost in ker plača posameznika zelo pogosto ne zadošča
za preživljanje družine.

Ker je podobnih primerov v praksi še več, je potrebno z ustrezno
spremembo zakona omogočiti tistim, ki so po nezakoniti poti prišli
v status brezposelnega zaradi izrečenega disciplinskega ukrepa
prenehanja delovnega razmerja, da bodo lahko uživali pravico do
nadomestila za brezposelnost tudi do pravnomočne sodbe
delovnega sodišča.

Status brezposelnega za veliko večino delavk in delavcev, ki
pridejo v tak položaj, pomeni veliko socialno in psihološko krizo.
Mednarodne raziskave, ki so bile narejene za več razvitih in
nerazvitih držav, so že pred leti pokazale, da je delo pri Slovencih
izjemno pomembna vrednota in po tem prekašamo veliko večino
narodov na svetu, saj uvrščajo Slovenci delo kot vrednoto na
mesto, ki ga delu kot vrednoti pripisujejo znani "deloholiki" Japonci.
Iz tega lahko sklepamo, kakšno osebno in družinsko krizo pomeni
izguba dela posameznega člana družine. Tako stanje običajno še
zaostruje dejstvo, da brezposelnost praviloma nastopi po
dolgotrajni krizi delodajalca, ko zaposleni po več mesecev ne
prejemajo redno plač in še tiste plače, ki jih prejemajo so zelo
nizke, praviloma pod vsemi določili kolektivnih pogodb.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S predlaganim zakonom se želi zagotoviti delavkam in delavcem,
ki so se znašli v statusu brezposelnih oseb zaradi dokončnih
sklepov o prenehanju delovnega razmerja in je inšpektor za delo
ugotovil očitne kršitve pravice delavca v postopkih, da bi lahko
uveljavili pravice iz zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti.
S spremembo zakona bo zagotovljena enakopravnost med tistimi
brezposelnimi, ki niso po svoji krivdi prišli v položaj brezposelne
osebe. Zagotovljena bo enakopravnost tistih, ki so postali
brezposelni zaradi stečaja oz. redne likvidacije pravne osebe ali
po programu za ugotavljanja presežnih delavcev s tistimi, ki so
postali brezposelni, kot žrtve nezakonitih ravnanj delodajalcev v
disciplinskih postopkih, katerih posledica je bilo prenehanje
delovnega razmerja.

Izjemno težko ekonomsko-socialno in psihološko krizo delavke
ali delavca, ki se znajde v položaju brezposelnega, še stopnjujejo
primeri, ko posamezniki zaradi pomanjkljivih ali togih določb zakona
na zavodu za zaposlovanje ne morejo uveljaviti svoje pravice iz
naslova brezposelnosti. Taki primeri so se v zadnjem obdobju
pojavljali predvsem takrat, ko delavke in delavci, ki so se znašli v
položaju brezposelnosti, niso mogli uveljaviti svojih pravic, ko so
izgubili delo zaradi izrečenega disciplinskega ukrepa prenehanja
delovnega razmerja, čeprav je bilo že na prvi pogled jasno, da so
bili disciplinski postopki nepravilni in s tem izrečeni ukrepi za
prenehanje delovnega razmerja nezakoniti.

3. FINANČNE POSLEDICE
Zakon lahko ima le manjše finančne posledice za proračun, saj
gre le za majhno število brezposelnih, ki bodo uveljavljali pravico
po tem zakonu. Vsekakor pa so finančne posledice zanemarljive
v primerjavi z ekonomsko-socialnimi posledicami za prizadete, ki
morajo sedaj čakati nesprejemljivo dolgo časa na svojo pravico.
Po pravnomočnih sodbah sodišč o nezakonitih sklepih o
prenehanju delovnega razmerja bo država itak lahko uveljavila
regresno pravico do delodajalca in s tem še znižalaže itak majhne
finančne posledice za proračun.

V zadnjem obdobju je bil posebej izpostavljen primer delavk podjetja
CATAGO SPORT d. o. o. iz Maribora, v reševanje katerega so bili
vključeni sindikati, Varuh človekovih pravic, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve in razna civilna gibanja ter politične
stranke. Očitno vsi vključeni niso mogli doseči, da bi se zakonodaja
tolmačila tako, da bi bilo možno delavkam, ki so bile nezakonito
odpuščene zaradi izrečenega ukrepa prenehanja delovnega
razmerja izplačevati nadomestilo za brezposelnost pa čeprav je
bilo vsem vključenim jasno, da so se vodili postopki ugotavljanja
odgovornosti delavk nepravilno in torej nezakonito In so se delavke
na izrečene ukrepe pravočasno pritožile In po pravnomočnosti
ukrepov tudi pravočasno sprožile tožbo na delovnem sodišču v
Mariboru za razveljavitev sklepa disciplinske komisije. Problem
nastaja predvsem zaradi tega, ker delavke do pravnomočne
sodbe sodišča nimajo pravice do nadomestila za brezposelnost
In je s tem ogrožena njihova socialna varnost oz. jo lahko
uveljavljajo samo na centru za socialno delo, kar pa je sramotno
glede na njihovo delovno dobo. Ministrstvo za delo, družino In
socialne zadeve je v odgovoru na prošnjo za posredovanje
odgovorilo med drugim: "Tudi, če Je evidentno, da je izrečeni
disciplinski ukrep nezakonit, pa postane takšen izrečeni
disciplinski ukrep dokončen, je prenehanje delovnega razmerja
posledica izdanega dokončnega sklepa o prenehanju delovnega
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BESEDILO ČLENOV ZAKONA
1. člen
V zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, in 38/94) se
deseta alinea 19. člena dopolni z besedilom: "razen v primerih,
ko Inšpektor za delo s sklepom ugotovi očitno kršitev pravic
delavca v disciplinskem postopku,".
2. člen
Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV:
S predlaganim prvim členom, se določba ureja na način, ki bo
sklepom inšpektor za delo.
omogočil brezposelni osebi, ki je postala brezposelna na osnovi
Ker gre za uveljavljanje pravic brezposelne osebe in za manj
izrečenega ukrepa prenehanja delovnega razmerja, vendar je
pomembne spremembe zakona, menim, da lahko zakon prične
bila ugotovljena očitna kršitev pravic prizadetega v disciplinskem
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
postopku, da bo lahko uveljavila pravice iz naslova brezposelnosti.
Očitno kršitev pravic delavca v disciplinskem postopku ugotovi s

razmerja,
- zaradi popolne nezmožnosti na delo,
- zaradi izrabe pravice do izplačila denarnega nadomestila v
enkratnem znesku, za obdobje za katerega mu je bilo izplačano,
- zaradi odpovedi delodajalca, ker je huje kršil delovne obveznosti,
ki so navedene v predpisih oziroma v kolektivni pogodbi, ali ker je
s svojim ravnanjem namerno ali iz velike malomarnosti poškodoval
premoženje delodajalca ali premoženje drugih oseb,
- zaradi odpusta z dela, če je bil zaloten pri storitvi kaznivega
dejanja na delu ali v zvezi z delom, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
- z njegovim pisnim soglasjem v primeru, ko je po zakonu,
kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi za prenehanje delovnega
razmerja potrebno soglasje delavca in je bil s strani organizacije
oz. delodajalca vnaprej pisno opozorjen na posledice danega
soglasja,
- v nasprotju z zakonom, kolektivno pogodbo ali splošnim aktom
organizacije oziroma delodajalca, če ne uveljavlja varstva pravic
v organizaciji oziroma pri delodajalcu in ne zahteva sodnega
varstva v skladu z zakonom.

BESEDILO DOLOČBE ZAKONA, KI SE
SPREMINJA
19. člen
Pravice do denarnega nadomestila ne more uveljaviti zavarovanec, ki mu je prenehalo delovno razmerje:
- na podlagi pisne izjave ali pisnega sporazuma s pooblaščenim
organom organizacije oziroma delodajalcem,
- zaradi ugotovitve, da nima zmožnosti za opravljanje del
delovnega mesta, na katero je bil razporejen, ali če ni dosegal
pričakovanih rezultatov dela in ni sprejel razporeditve na drugo
delovno mesto,
- zaradi neopravičene odsotnosti z dela 5 delovnih dni
zaporedoma,
- zaradi sklenitve delovnega razmerja v nasprotju z zakonom,
splošnim aktom oziroma kolektivno pogodbo, če so okoliščine za
tako sklenitev na strani delavca,
- zaradi zamolčanja ali dajanja neresničnih podatkov, ki so
pomembni za opravljanje del in nalog, zaradi katerih je bilo sklenjeno
delovno razmerje,
- zaradi odklonitve razporeditve na drugo delovno mesto ali v
drugo organizacijo, skladno z določili zakona,
- ker je v primerih začasnega prenehanja potreb po delu delavca
zaradi nujnih operativnih razlogov neupravičeno odklonil eno od
pravic iz 30. člena zakona o delovnih razmerjih,
- zaradi odklonitve prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije ali dela
s skrajšanim delovnim časom iz druge ali tretje alinee 1. odstavka
36.a člena zakona o delovnih razmerjih v primeru ugotovitve
presežka delavcev,
- zaradi odklonitve napotitve na usposabljanje ali na izobraževanje,
- zaradi izrečenega disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega

7. oktober 1997

Prav tako ne more uveljaviti pravice do denarnega nadomestila
zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, razen tisti, ki
izpolnjuje pogoje za predčasno upokojitev.
V primerih prenehanja delovnega razmerja iz prve alinee prvega
odstavka zavarovanec lahko uveljavi pravico do denarnega
nadomestila, če je do prenehanja prišlo zaradi zaposlitve
delavčevega zakonca v drugem kraju ali preselitve zaradi
sklenjene zakonske zveze oziroma preselitve k osebi, ki živi z
njim v življenjski skupnosti, ki se po zakonu o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačuje z zakonsko
zvezo.
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Predlog zakona o

SPREMEMBI

0

IN

DOPOLNITVI

ZAPOSLOVANJU

ZA

PRIMER

IN

ZAKONA

ZAVAROVANJU

BREZPOSELNOSTI

(ZZZPB-?)
- EPA 262 - II - skrajšani postopek
Poslanec Janko Veber je 17. septembra 1997 ob 15.2 5 uri
predložil v obravnavo predlog zakona o spremem bi in
dopolnitvi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za pi imer
brezposelnosti (ZZZPB-?) - skrajšani postopek (EPA 262Poslanec Miran Potrč je istega dne ob 14.15 uri vložil
predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(ZZZPB-D) - skrajšani postopek (EPA 260 - II), istega dne
ob 14.55 pa še poslanec Bojan Kontič predlog zakona o
spremembi in dopolnitvi zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-?)skrajšani postopek (EPA 261-11), ki urejata enako oziroma
podobno vsebino kot predloženi predlog zakona.
Ker zakonodajna postopka, ki sta jih predložila poslanca
Miran Potrč in poslanec Bojan Kontič še nista končana,
je predsednik Državnega zobra na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal
dodelitev predloga zakona, ki ga je predložil poslanec
Janko Veber.
Podpisani poslanec vlaga na podlagi 19. člena Zakona o
poslancih (Uradni list RS, št.48/92) ter 174. in 175. člena
Poslovnika Državnega zbora Slovenije (Uradni list, št. 40/93,
80/94 in 28/96)

Na podlagi 204. a člena Fbsbvnika Državnega zbora Republike Slovenije
predlaga, da Državni zbor predlog zakona obravnava po skrajšanem
postopku, saj gre za manj zahtevno spremembo in dopolnitev
zakona, ki je v skladu z njegovimi temeljnimi cilji.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora, bo na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora
1
sodeloval predlagatelj.

in ga pošilja v obravnavo ter sprejem.

Predlagatelj
Janko VEBER, l.r.

UVOD

rok prejemanja denarne pomoči za brezposelne in jih s tem ohraniti
v evidencah in aktivnostih zavoda za zaposlovanje.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

S spremembo zakona bomo dosegli, da se bodo aktivnosti zavoda
za zaposlovanje pri izvajanju aktivne politike zaposlovanja
nadaljevale tudi pri teh, očitno težje zaposljivih kategorijah
brezposelnih in se delovno sposobne ljudi ne bo po nepotrebnem
odlagalo na socialne blagajne in jim s tem dalo vedeti, da se z njimi
resno ne računa več. S tem bomo tudi bistveno prispevali k omilitvi
težkih travm, ki jih doživljajo brezposelni in njihove družine, kar v
demografskih prizadevanjih in v prizadevanjih za zmanjševanje
samomorilnosti pri Slovencih ni nepomembno.

Stanje na področju brezposelnosti v Republiki Sloveniji se kljub
številnim programom in javnim obljubam o izboljšanju dela
resornega ministrstva ne izboljšuje. Ravno obratno. Število
brezposelnih narašča in tudi značilnost brezposelnih oseb je vedno
bolj zaskrbljujoča, saj ostaja med brezposelnimi vedno več težje
zaposljivih oseb.
Po letih, ko je brezposelnost blago upadala zaradi uspešno
izvajanih aktivnih politik zaposlovanja, ko je brezposelnost padla
za 20.000 do leta 1996, je pričela brezposelnost ponovno
naraščati in to kljub temu, da je v gospodarstvu bistveno upadlo
število ogroženih delovnih mest v primerjavi z letom 1992.

Čeprav pri denarni pomoči za brezposelnost gre v bistvu za
socialno dajatev, je smotrno tudi pravico do prejemanja te pomoči
vezati na dolžino delovne dobe, v kateri so trenutno brezposelni
v preteklosti prispevali sredstva za zavarovanje za primer
brezposelnosti. To je še posebno pomembno zaradi tega, ker gre
pri teh kategorijah brezposelnih praviloma za težje zaposljive
osebe, kar kažejo tudi podatki o obdobju koriščenja te pomoči.

Restriktivni ukrepi s katerimi želi ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve preko zavoda za zaposlovanje iz brezposelnih
črtati čim večje število oseb in s tem vsaj navidezno zmanjševati
problem brezposelnosti, se je izkazalo kot slaba politika. Tudi
sistematična, velikokrat popolnoma nemoralna javna kampanja
proti brezposelnim, s strani delodajalcev in odgovornih vladnih
predstavnikov, v kateri se brezposelne rado označuje kot lene
špekulante, ki ali ne želijo delati ali pa bi radi delali samo na črno in
zlorabljali zakonske pravice, ne daje ustreznih rezultatov, s
katerimi bi lahko vlada opravičila svojo strokovno nemoč in
pomanjkanje vizije za reševanje ključnega razvojnega vprašanja
- visoke brezposelnosti. Očitno brez boljšega strokovnega dela
in večjih sredstev, ne bo šlo. Slovenija se ne bo mogla izogniti
dejstvu, da bo za razne aktivne politike potrebno vlagati pet do
desetkrat več sredstev kot jih vlaga danes, in se s tem približati
deležem sredstev, v BDP, ki jih vlagajo razvite države Evrope v
razreševanje brezposelnosti.

3. FINANČNE POSLEDICE
Zaradi selektivnega podaljšanja časa prejemanja denarne pomoči,
ki ga je pričakovati v povprečju za 3 mesece in ob povprečnem
številu prejemnikov pomoči nekaj preko 4300 je pričakovati, da
bodo finančne posledice za proračun na postavki denarnih pomoči
približno 2 milijardi tolarjev.
Glede na karakter denarne pomoči za brezposelne, ki se izplačuje
tistim, ki do časa prenehanja pravice do prejemanja nadomestila
za brezposelnost niso našli zaposlitve, je pričakovati, da se bo s
podaljšanjem obdobja prejemanja denarne pomoči za brezposelne
zmanjšal obseg potrebnih sredstev na proračunskih postavkah
denarne pomoči-edini vir in denarni dodatek. S tem bi bile v največji
meri tudi kompenzirane negativne finančne posledice za proračun.

Sedanja vlada bi očitno rada pridobila potrebna sredstva za
izvajanje aktivnih politik samo z restriktivnimi ukrepi, ki bi zniževali
pravice brezposelnih. Kljub temu pa je potrebno pozdraviti novo
politiko vlade, ki se v zadnjem času, vsaj po sporočilih, ki jih je
zaslediti v javnih medijih, zavzema za podaljšanje časa prejemanja
denarne pomoči brezposelnih. Očitno je končno prišla do
strokovne ugotovitve, da bi s tem olajšala socialne in psihološke
težave dolgotrajno brezposelnih oseb, kar so poslanci ZLSD trdili
že ob zadnjih spremembah zakona. Zato menim, da je prišel čas
za ustrezno spremembo zakona, ki bo javne obljube in nastope
predstavnikov vlade tudi uzakonila.

BESEDILO ČLENOV ZAKONA
1. člen
V zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 27/94, in 38/94) se
besedilo prvega ostavka 37. člena spremeni tako, da se glasi:
"Denarna pomoč se zavarovancu, ki izpolnjuje pogoje iz 35. člena
tega zakona, izplačuje 12 mesecev."
2. člen

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

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

S predlaganim zakonom se želi brezposelnim, ki so se brez svoje
krivde znašli v statusu brezposelnih oseb in jim ni uspelo najti
zaposlitve v času prejemanja denarnega nadomestila, podaljšati

OBRAZLOŽITEV
V spremenjenem prvem odstavku 37. člena se podaljšuje čas
Ker gre za uveljavljanje pravic brezposelnih oseb, ki so praviloma
prejemanja denarne pomoči iz 6 na 12 mesecev. Razlogi za to so
socialno ogrožene in tudi za manj pomembne spremembe zakona
predvsem v spremembi stališča vlade, ki je pred časom, očitno
menim, da lahko zakon prične veljati naslednji dan po objavi v
strokovno neupravičeno predlagala skrajšanje časa prejemanja
Uradnem listu Republike Slovenije,
denarne pomoči in s tem poslabšala socialni položaj brezposelnih.

poročevalec, št. 46
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tega zakona, izplačuje 6 mesecev.

BESEDILO DOLOČBE ZAKONA, KI SE
SPREMINJA

Razlogi iz 33. in 33. a člena tega zakona, zaradi katerih se
zavarovancu preneha izplačevati denarno nadomestilo in
možnost, da se mu po prenehanju teh razlogov izplačuje
preostanek denarnega nadomestila, veljajo tudi za zavarovance
s pravico do denarne pomoči.

37. člen
Denarna pomoč se zavarovancu, ki izpolnjuje pogoje iz 35. člena

7. oktober 1997
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Predlog zakona o

ZRAČNEM

PROMETU

(ZZPro)

- EPA 264 - II - prva obravnava

Podpisani poslanec pošilja na podlagi 88. člena ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33-1409/99-1), 19. člena zakona o
poslancih (Uradni list RS, št. 48-2228/92 in 44-1730/94 - odločba
US) ter 174. in 175. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40-1659/93, 80-2894/
94, popr. 3/95 in 28-1752/96) v obravnavo in sprejem

- PREDLOG ZAKONA O ZRAČNEM PROMETU - prva obravnava.
Na podlagi 176. člena poslovnika državnega zbora sporoča,
da bo na sejah državnega zbora in matičnega delovnega telesa
sodeloval kot predlagatelj zakona
Zmago Jelinčič, l.r.

V skladu s podpisanimi mednarodnimi akti je potrebno upoštevati
trende in priporočila v prometni politiki, poleg tega pa se glavna
obveznost države članice, tako tudi Republike Slovenije, nanaša
na tekoče usklajevanje domače zakonodaje z mednarodnimi
normami in standardi, ki jih izdajajo Mednarodna organizacija
civilnega letalstva, Združeni letalski organi in Eurocontrol
(Evropska agencija za varnost zračnega prometa).

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Država Slovenija se je na podlagi 4. člena ustavnega zakona za
izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije odločila, da se v naši državi od razglasitve
samostojnosti dalje smisleno uporablja bivši jugoslovanski zakon
o zračni plovbi in vsi na njegovi podlagi izdani predpisi. Skupno je
bilo vseh teh predpisov 32.

2. Cilji in načela zakona
Na zgoraj navedenih izhodiščih temeljijo tako formalni kakor tudi
vsebinski razlogi, da se sprejme slovenski zakon o zračnem
prometu in tudi vsi preostali spremni akti, ki so navedeni v 143.
členu. Sprejem zakona nedvomno pomeni šele prvi korak in
začetek ogromnega in strokovno zahtevnega dela pri pripravi in
sprejemu celotnega sistema predpisov na področju zračnega
prometa.

Nedvomno ni bilo mogoče nekaterih takratnih predpisov
neposredno uporabljati, zato so bili v kratkem izdani predpisi, ki
so bili pogoj za vzpostavitev suverenosti in za nemoteno delovanje
na področju zračnega prometa in urejajo oznake državne
Pripadnosti zrakoplovov, register zrakoplovov, način izdajanja
dovoljenj za lete, določajo obratovalne čase javnih letališč in govore
o pristojbinah za uporabo naprav in storitev za kontrolo letenja
oz. za izdajo različnih dokumentov.

Vse te predpise bo nedvomno potrebno sprejeti v najkrajšem
času, s tem da jih bo precej manj kot jih je bilo v času bivše SFRJ.
Manj jih bo predvsem zaradi upoštevanja priporočil mednarodnih
organizacij, vendar pa bodo dosti bolj celoviti. V teh predpisih se
bodo morali upoštevati tudi aneksi k mednarodni konvenciji o
civilnem letalstvu, ki jih občasno izdaja Svet mednarodne
organizacije civilnega letalstva in skupni letalski predpisi JAR
(Joint Aviation Requirements), ki jih prav tako občasno izdajajo
združeni letalski organi. Navkljub temu bo teh predpisov še vedno
veliko, kajti zakon o zračnem prometu daje samo osnovne
smernice, izhodišča in temelje za ostale podzakonske akte.

V letih 1992 in 1993 je Republika Slovenija postala članica
Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), evropske
konference civilnega letalstva (ECAC) in Združenih letalskih
organov (JAA), kasneje pa smo poleg drugih podpisali tudi
Mednarodno konvencijo Evrocontrol o sodelovanaju za varnost
zračne plovbe, v Državnem zboru RS pa je trenutno tudi pobuda
za podpis revidirane mednarodne konvencije Evrocontrol o
Sodelovanju za varnost zračne plovbe. Članstvo v navedenih
organizacijah pa prinaša poleg pravic tudi določene obveznosti.
7
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- mejna točka je točka na zračni poti nad državno mejo, določena
za prilet zrakoplova v zračni prostor in za odlet iz njega,
- prepovedano območje je določen del zračnega prostora nad
kopnim ali teritorialnim morjem, v katerem je promet zrakoplovov
prepovedan,
- območje omejitev je določen del zračnega prostora, v katerem
je promet zrakoplovov dovoljen pod posebnimi pogoji,
- nevarno območje je določen del zračnega prostora, v katerem
lahko v označenem času potekajo aktivnosti nevarne za promet
zrakoplovov,
- službe v zračnem prometu sestavljajo služba zrakoplovnih
informacij, služba kontrole zračnega prometa, služba alarmiranja,
služba iskanja in reševanja ter meteorološka služba,
- načrt leta so določene informacije predložene enotam služb
zračnega prometa, ki se nanašajo na nameravani let zrakoplova
ali na njegov del,
- zrakoplov je vsaka naprava, ki se lahko obdrži v atmosferi
zaradi reakcije zraka, razen reakcije zraka na zemeljsko površino,
- letalo je zrakoplov na motorni pogon, težji od zraka, ki dobi
vzgon v letu predvsem od aerodinamičnih reakcij na njegove
površine,
- državni zrakoplov je tisti, ki se uporablja v vojaške, policijske ali
carinske namene,
- certifikacija tipa zrakoplova, motorja, propelerja in opreme
zrakoplova ter padala je ugotavljanje, ali novi tip ustreza tehničnim
pogojem predpisanim za varen zračni promet,
- plovnost zrakoplova je ugotovitev pooblaščene osebe, da le-ta
izpolnjuje pogoje za varno uporabo oziroma letenje,
- letališče je določena kopenska ali vodna površina (vključno z
objekti, napravami in opremo), ki je v celoti ali deloma namenjena
za pristajanje, vzletanje in gibanje zrakoplovov,
- vzletišče je določena kopenska ali vodna površina, ki je v celoti
ali deloma namenjena za pristajanje, vzletanje in gibanje
zrakoplovov določenih vrst in kategorij,
- referenčna koda je oznaka letališča v odvisnosti od dolžine
vzletno pristajalne steze in od razpona kril zrakoplova ter razdalje
med kolesi podvozja zrakoplova,
- referenčna točka letališča oziroma vzletišča je točka določena
z geografsko lokacijo in se praviloma nahaja na sredini vzletno
pristajalne steze,
- letališka ploščad je del letališča, namenjen za sprejem in odpravo
potnikov, pošte ali stvari, oskrbovanje zrakoplovov z gorivi in
mazivi, parkiranje ali vzdrževanje zrakoplovov,
- manevrska površina je del letališča, namenjen za vzletanje,
pristajanje in vožnjo zrakoplovov; letališka ploščad je izvzeta,
- letališka cona je določen del zračnega prostora na letališču in
okrog njega, namenjen zagotavljanju varnosti letališkega prometa,
- letališki promet je gibanje zrakoplovov na letališču oz. vzletišču
in let zrakoplova v bližini letališča oziroma vzletišča,
- zrakoplovno osebje je osebje, ki upravlja z zrakoplovom ali
opravlja dela v zvezi z njegovim upravljanjem in ki opravlja dela,
ki neposredno vplivajo na varnost zračnega prometa,
- strokovno osebje so osebe, ki opravljajo dela pomembna za
varnost zračnega prometa,
- dovoljenje za delo po tem zakonu je listina, s katero se potrdi,
da oseba, ki spada v zrakoplovno In strokovno osebje, izpolnjuje
pogoje za opravljanje določenih del,
- pooblastilo je navedba vpisana v dovoljenju za delo ali pa je
njegov sestavni del, ki določa posebne pogoje, pravice ali omejitve,
ki se nanašajo na dovoljenje,
- vodja zrakoplova je pilot, ki praviloma upravlja zrakoplov In je
odgovoren za varno izvršitev leta,
- posadka zrakoplova so osebe, ki se nahajajo na zrakoplovu
med letom zaradi opravljanja del, ki zagotavljajo nemoteno in
varno izvršitev leta,
- zračni prevoz je prevoz potnikov in stvari, ki ga kot pridobitno
dejavnost opravlja fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju
prevoznik,
- prevoz za lastne potrebe je prevoz, ki ga porabnik opravlja v

3. Ocena finančnih sredstev Iz državnega proračuna
Za uveljavitev tega zakona ne bodo potrebna dodatna sredstva
iz proračuna Republike Slovenije.
4. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona
S sprejemom tega zakona bo Republika Slovenija tudi formalno
pravno prevzela suverenost v zračnem prostoru, nad kopnim In
teritorialnim morjem ter uredila promet v tem prostoru.

BESEDILO ČLENOV
PRVO POGLAVJE
Splošne določbe
1. člen
Ta zakon ureja promet v zračnem prostoru Republike Slovenije
(v nadaljevanju zračni prostor) oziroma določa pogoje za njegovo
varnost in zaščito, gradnjo, uporabo in registracijo zrakoplovov;
zrakoplovno in drugo strokovno osebje; gradnjo, obratovanje in
registracijo letališč ter vzletišč; zračni prevoz in druge dejavnosti
v zračnem prometu; službe v zračnem prometu in meteorološko
službo; nadzor nad izvajanjem zakona; iskanje in reševanje
zrakoplovov; preiskave nesreč in izrednih dogodkov in pristojnosti
posameznih organov.
2. člen
Republika Slovenija ima izključno suverenost v zračnem prostoru,
nad kopnim in teritorialnim morjem.
3. člen
Republika Slovenija se zaradi varnega in tekočega zračnega
prometa vključuje v univerzalne in regionalne mednarodne
organizacije, ki v regiji ali širše zagotavljajo storitve v zračnem
prometu in druge dejavnosti v zvezi z njim ali pooblasti za
opravljanje določene dejavnosti drugo državo ali mednarodno
organizacijo.
4. člen
Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
- zračni prostor je prostor nad kopnim in nad teritorialnim morjem
Republike Slovenije,
- zračni promet je gibanje zrakoplovov po zraku (let) In po letališčih
ter vzletiščih,
- let zrakoplova je čas od trenutka, ko se zrakoplov premakne z
namenom vzleteti in do trenutka, ko se ustavi na koncu leta,
• domači zračni promet je promet, pri katerem sta odletno In
namembno letališče oziroma vzletišče na ozemlju Republike
Slovenije,
- mednarodni zračni promet je promet, pri katerem Je predviden
odlet v zračni prostor druge države,
- kontrolirani zračni prostor je del zračnega prostora, v katerem
je zagotovljena kontrola zračnega prometa v obsegu, ki je
opredeljen s klasifikacijo In organizacijo,
- nekontrolirani zračni prostor je zračni prostor, ki sega od površine
zemlje do višine, kjer se začenja kontrolirani prostor In zračni
prostor zunaj letaliških con, v katerih je promet kontroliran,
- zračna pot je nadzorovani prostor ali njegov del v obliki
tridimenzionalnega koridorja označen z radionavlgacijsklmi
napravami,
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civilni.

okviru svoje dejavnosti in se ne opravlja za plačilo,
- redni javni zračni prevoz je prevoz potnikov ali tovora, ki je pod
enakimi pogoji dostopen vsakomur in se opravlja na vnaprej
določeni liniji po vnaprej določenem in objavljenem redu letenja
ter objavljenih cenah in splošnih prevoznih pogojih,
- posebni javni zračni prevoz je prevoz potnikov ali tovora, ki se
opravlja po posebej dogovorjenih pogojih, posamični ali serijski
čarter, taksi prevoz in panoramski leti,
- linija v rednem javnem zračnem prevozu je serija letov med
dvema ali več kraji, ki se opravljajo po redu letenja,
- red letenja je določen čas za vzletanje in pristajanje zrakoplovov
v rednem javnem zračnem prevozu,
- ovira za zračni promet je vsaka nepremična in premična stvar
ali njen del, ki stoji na površini namenjeni varnosti zrakoplovov ali
ki sega nad določeno ravnjo namenjeno varovanju zrakoplovov
med letom,
- nesreča je dogodek povezan z obratovanjem zrakoplova, ki
nastane od tedaj, ko se ena ali več oseb oziroma stvari vkrca v
zrakoplov, s katerim se namerava opraviti let, do tedaj, ko se
opravi izkrcanje in zaradi katerega je:

Določbe tega zakona se uporabljajo na slovenskih zrakoplovih,
kadar se nahajajo zunaj ozemlja oziroma zračnega prostora
Republike Slovenije razen, če je obvezna uporaba zakona države,
v kateri se zrakoplov nahaja.
6. člen
Zrakoplov krši zračni prostor, če leti v njem brez dovoljenja ali v
nasprotju s pogoji iz dovoljenja pristojnega organa oziroma v
nasprotju z določili tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
predpisov.
Kršitev zračnega prostora je tudi letenje zrakoplovov brez pilota
in drugih vodenih ali nevodenih letečih objektov brez dovoljenja
pristojnega organa.
Zrakoplov, ki krši slovenski zračni prostor, služba kontrole •
zračnega prometa pozove k pristanku na določenem letališču. V
primeru neizpolnitve poziva, Ministrstvo za obrambo prisili
zrakoplov k pristanku.

a) ena ali več oseb smrtno ponesrečenih ali težje poškodovanih
oziroma so stvari močno poškodovane ali uničene kot posledica:
- nahajanja v zrakoplovu ali
- neposrednega stika z delom zrakoplova vključno z deli, ki so se
oddvojili ali
- izpostavljenost reaktivnemu pišu, razen če so poškodbe
povzročene z naravnimi vzroki, samoprizadete ali prizadete od
druge osebe ali če so poškodovani slepi potniki, ki se skrivajo
zunaj območij, ki so običajno dosegljiva za potnike in posadko

Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) izda predpis o
postopku za izvedbo prisilnega pristanka zrakoplova iz prejšnjega
odstavka.
7. člen
Fizična ali pravna oseba, ki proizvaja, uporablja, vzdržuje, obnavlja,
popravlja zrakoplov ali opravlja spremembe na zrakoplovu,
motorju, propelerju, opremi zrakoplova, opravlja službe v zračnem
prometu, oskrbuje zrakoplove z gorivom in mazivom, opravlja
javni prevoz ali druge dejavnosti v zračnem prometu, opravlja
sprejem in odpravo letal, potnikov in tovora, opravlja strokovno
teoretično ali praktično usposabljanje zrakoplovnega in
strokovnega osebja, mora organizirati kontrolo kvalitete del,
pomembnih za varnost zračnega prometa, ki jih opravlja in
zagotoviti trajno opravljanje te kontrole.

b) na zrakoplovu nastala poškodba ali napaka na strukturi, ki
- negativno vpliva na strukturno moč, delovanje ali letalne
karakteristike zrakoplova in
- bi zahtevala večje popravilo ali zamenjavo poškodovanega dela,
razen okvare ali poškodbe motorja, ki je omejena samo nanj,
njegov pokrov ali dodatke, ali okvare propelerja, konca krila,
antene, zračnice, zavor, aerodinamičnih prehodov, manjše zareze
ali vbodne luknje na površini zrakoplova

8. člen

c) zrakoplov izgubljen ali popolnoma nedostopen,
- izredni dogodek je dogodek povezan z obratovanjem
zrakoplova, ki je ali bi lahko ogrozil varnost zračnega prometa,
- zaščita je kombinacija ukrepov in človeških ter materialnih virov
namenjena za zaščito civilnega zrakoplovstva pred dejanji
nezakonitega ogrožanja,
- zaščitni program so ukrepi sprejeti za zaščito civilnega
zrakoplovstva pred dejanji nezakonitega ogrožanja,
- zbirnik je publikacija zrakoplovnih informacij, ki vsebuje
predvsem:
1. obvestilo o državnem organu pristojnim za službe v zračnem
prometu
2. splošne pogoje pod katerimi delujejo službe iz prejšnje točke
3. obvestilo o predpisih, ki se razlikujejo od standardov Organizacije za mednarodno civilno letalstvo in
4. aeronavtične karte.

Osebje, ki dela v službah v zračnem prometu iz prvega odstavka
94. člena in v tehnični službi Uprave, osebje, ki vzdržuje
manevrske površine, objekte in instalacije na letališču, pomembno
za varnost zračne plovbe, osebje zrakoplovne informacijske
službe, osebje meteorološke službe in delavci, ki so vključeni v
akcije iskanja in reševanja zrakoplovov, delavci varnostne gasilsko
reševalne in medicinske službe morajo v primeru stavke zagotoviti
varen in nemoten potek zračnega prometa.
Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom je hujša kršitev
delovne discipline, zaradi katere se izreče ukrep prenehanja
delovnega razmerja in odvzem dovoljenja ter pooblastila, če je leto za določeno delovno mesto predpisano.
Če bi v primeru stavke prišlo do prekinitve nemotenega odvijanja
zračnega prometa, lahko Vlada razglasi delovno obvezo za
delavce, ki opravljajo naloge iz prvega odstavka tega člena. Vlada
o svojem sklepu obvesti Državni zbor Republike Slovenije.

5. člen
Zračni promet z zrakoplovi je ob pogojih in na način, ki ga določa
ta zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi, prost, razen za
državne zrakoplove, če je tako določeno v posebnih predpisih.

9. člen
Uporaba zračnega prostora se lahko prepove ali omeji v primerih,
ko to zahtevajo razlogi nacionalne varnosti. O tem odloča Vlada.

Določbe tega zakona se uporabljajo za domače civilne in tuje
zrakoplove, za domače državne pa, kadar v posebnih predpisih
ni določeno drugače.

Zaradi zagotovitve javnega reda in miru, varnosti zračnega
prometa in za preprečitev škodljivih vplivov na zdravje ljudi, na
stvari in okolje, se lahko določijo deli zračnega prostora, kjer je

Državni zrakoplovi iz prvega odstavka so zrakoplovi, ki se
uporabljajo v vojaške, policijske in carinske namene, vsi ostali so
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promet prepovedan ali omejen (prepovedane cone, cone omejitev).
Velikost con in vrste omejitev določi minister, pristojen za promet
in zveze, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za notranje
zadeve, ministrom, pristojnim za obrambo, ali ministrom, pristojnim
za okolje in prostor, glede na razlog zaradi katerega se zračni
promet prepove ali omeji.

14. člen
Določbe tega zakona in drugih predpisov, ki se nanašajo na zračni
promet in so trajnega značaja, se objavijo v Zborniku.
V Zborniku se objavijo tudi določbe predpisov, ki se razlikujejo od
standardov Organizacije za mednarodno civilno letalstvo, skupaj
z obvestilom, od katerega standarda se razlikujejo.

Velikost in geografski položaj con, kjer je promet prepovedan ali
omejen vkijučno z vrstami omejitev, objavi Uprava Republike
Slovenije za zračni promet (v nadaljevanju: Uprava) v Zborniku
zrakoplovnih informacij (v nadaljevanju: Zbornik). Delno ali popolno
prepoved uporabe zračnega prostora objavi Uprava z nujnim
obvestilom na način, ki je običajen v zračnem prometu.

V Zborniku se lahko objavijo tudi drugi podatki, pomembni za
varen zračni promet.
Obvestila za letalce in letalske informativne okrožnice, ki so
začasnega ali trajnega značaja, niso pa objavljene v Zborniku, se
objavijo na drug ustrezen način.

Leti zrakoplovov z nadzvočno hitrostjo so prepovedani.

Minister izda predpis o vsebini, načinu in postopku izvajanja določb
tega člena.

10. člen
Zrakoplov sme prileteti v zračni prostor oziroma odleteti iz njega
samo nad mejno točko in pristati oziroma vzleteti na letališču, ki je
odprto za mednarodni promet, če ima za to dovoljenje službe
kontrole zračnega prometa.

DRUGO POGLAVJE
Zrakoplovi
15. člen

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena lahko Uprava ob
morebitni nevarnosti ali neugodnih meteoroloških razmerah, če
gre za humanitarne akcije in akcije za zaščito ljudi in materialnih
dobrin, za športne in druge prireditve ter drugih podobnih primerih,
dovoli prilet oziroma odlet zrakoplova tudi mimo mejne točke
oziroma pristanek in vzlet z letališča, ki ni odprto za mednarodni
promet. Uprava izda potrebno dovoljenje, pri čemer mora o tem
takoj obvestiti Ministrstvo za obrambo.

Zrakoplovi se delijo na zrakoplove težje ali lažje od zraka in na
zrakoplove z ali brez pogona.
Minister izda predpis o delitvi zrakoplovov glede na vrsto,
kategorijo, namen uporabe, težo in drugo.

Zrakoplov sme prileteti v slovenski zračni prostor oziroma odleteti
iz njega mimo mejne točke, kadar je to dovoljeno z mednarodnim
sporazumom ali operativnim dogovorom pristojnih služb kontrole
zračnega prometa.

Slovenski zrakoplov se lahko uporablja v prometu, če ima veljavno
spričevalo o plovnosti oziroma dovoljenje za letenje, če je lastnik
ali uporabnik zavaroval odgovornost za škodo, nastalo tretjim v
skladu z veljavnimi predpisi in če je vpisan v Register zrakoplovov
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Register zrakoplovov).

16. člen

11. člen

Zrakoplovu, vpisanemu v Register zrakoplovov, Uprava na
podlagi pisnega zahtevka lastnika ali uporabnika izda spričevalo
o plovnosti oziroma dovoljenje za letenje, če:

Tuji državni zrakoplov lahko prileti v in odleti iz zračnega prostora,
če ima dovoljenje Uprave. Tako dovoljenje izda Uprava ob
predhodnem soglasju Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva
za obrambo v skladu s predpisom o izdaji dovoljenj za lete
zrakoplovov.

1. je tip zrakoplova certificiran oziroma mu je Uprava priznala
certifikat tipa ali atest tipa tuje države
2. se s pregledom ugotovi sposobnost zrakoplova za varno
uporabo
3. v delovanju ne povzroča hrupa in drugih emisij, ki presegajo
predpisane dovoljene količine
4. ima dovoljenje za delo radijske postaje.

Predpis iz prejšnjega odstavka izda minister, pristojen za promet
in zveze (v nadaljevanju: Minister) v soglasju z ministrom, pristojnim
za zunanje zadeve, in ministrom, pristojnim za obrambo.
12. člen

Spričevalo o plovnosti se izda zrakoplovom, katerim se izda
certifikat tipa zrakoplova, dovoljenje za letenje pa zrakoplovom,
katerim se izda atest tipa zrakoplova, v skladu s predpisi iz petega
in šestega odstavka tega člena.

Tujemu zrakoplovu je prepovedano v slovenskem zračnem
prostoru nositi aktivno nabito strelno, raketno ali bombniško orožje
ter aktivno opremo za snemanje.

Tuji zrakoplov se lahko uporablja v prometu v slovenskem
zračnem prostoru:
1. če izpolnjuje pogoje za uporabo v zračnem prometu določene
z mednarodno pogodbo ali
2. če je za njegovo uporabo izdala dovoljenje Uprava ali je služba
kontrole zračnega prometa sprejela načrt leta.

O izjemi iz prejšnjega odstavka odloči Vlada.
13. člen
Za potrebe vadbe pilotov vojaških zrakoplovov in za potrebe
preizkušanja zrakoplovov, za katere certifikat tipa še ni bil izdan,
se trajno ali začasno določi območje zračnega prostora, ki mora
biti locirano tako in takega obsega, da ne ovira prometa po zračnih
poteh in na letališčih.

Minister izda predpis o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zrakoplovi
za varno uporabo, in o postopku za izdajo spričevala o plovnosti
in o dovoljenem hrupu in emisiji motorja ter predpis o postopku
homologacije novega tipa zrakoplova, motorja, propelerja, padala
in opreme zrakoplova oziroma o priznanju homologacije tuje
države.

Tako območje določi Minister v soglasju z ministrom, pristojnim
za obrambo, in ministrom, pristojnim za okolje in prostor.
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21. člen

Minister, pristojen za obrambo, izda v soglasju z ministrom,
pristojnim za promet in zveze, predpis iz prehodnega odstavka
za vojaške zrakoplove.

Zrakoplov se vpiše v Register zrakoplovov na zahtevo lastnika
ali uporabnika zrakoplova, kateri morajo biti priložene naslednje
listine:
1. listina o izdelavi oziroma nakupu zrakoplova ali druga listina o
pravici razpolaganja oziroma lastninski pravici ali zakupu,
2. tehnična dokumentacija o zrakoplovu,
3. listina o registraciji podjetja, oziroma dovoljenje za ustanovitev
in delo društva ali izkaz o slovenskem državljanstvu lastnika
letala.

17. člen
Zrakoplovi, ki so vpisani v Register zrakoplovov, imajo pripadnost
Republike Slovenije in morajo nositi predpisane oznake.
Predpisane oznake iz prejšnjega odstavka sestavljajo oznake
državne pripadnosti zrakoplova in oznake vpisa v Register
zrakoplovov.

Za vpis tujega zrakoplova v Register zrakoplovov v skladu z
drugim odstavkom tega člena je potrebno poleg listin iz prejšnjega
odstavka predložiti Upravi še:
1. listino o veljavnem pravnem poslu, sklenjenem za najmanj šest
mesecev,
2. spričevalo o plovnosti zrakoplova, ki ga je izdal pristojni organ
države registracije zrakoplova,
3. dokaz o vpisu zakupa v register države registracije zrakoplova,
oziroma dokaz, da je zrakoplov izbrisan iz registra,
4. dokaz, da je lastnik zrakoplova dovolil vpis v Register
zrakoplovov.

Oznake državne pripadnosti zrakoplova sestavljata zastava
Republike Slovenije in oznaka: "S5".
Oznake vpisa zrakoplova iz drugega odstavka tega člena določi
Uprava v odvisnosti od kategorije, namena uporabe in teže
zrakoplova ob vpisu v Register zrakoplovov.
18. člen
Zrakoplov, vpisan v Register zrakoplovov, ima lahko oznake
njegovega lastnika ali uporabnika, če se s tem ne zmanjšuje
vidnosti oznak iz prejšnjega člena.

22. člen
Lastnik oziroma uporabnik zrakoplova mora takoj obvestiti Upravo
o vsaki spremembi pogojev iz 20. in 21. člena, ki ima za posledico
spremembo vpisa ali izbris iz Registra zrakoplovov po uradni
dolžnosti. V primeru uničenja ali neuporabe zrakoplova, ki traja
najmanj dve leti, Uprava izbriše zrakoplov iz registra po uradni
dolžnosti.

19. člen
Tuji zrakoplov mora imeti med prometom v zračnem prostoru
oznake, določene s predpisom države, v kateri je registriran, ali
oznake, ki jih določa mednarodna pogodba.
20. člen

Predpis o vodenju registra in o postopku ter podrobnejših pogojih
za vpis oziroma izbris zrakoplova iz registra ter o vsebini potrdila
izda minister.

Uprava vodi Register zrakoplovov in izdaja potrdila o vpisu. Register zrakoplovov je javna knjiga. Register zrakoplovov sestavljata
glavna knjiga in zbirka listin. Glavna knjiga je sestavljena iz vložkov.
Vsak vložek vsebuje vpisni, lastninski in bremenski list. Zrakoplov
se vpiše v register na zahtevo njegovega lastnika ali uporabnika.

23. člen
Uprava najkasneje v petnajstih dneh po prejemu popolne zahteve
za vpis zrakoplova v Register zrakoplovov opravi vpis in izda
vložniku zahteve potrdilo o vpisu.

Vpis v Register zrakoplovov se opravi, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
1. lastnik ali uporabnik zrakoplova je državljan Republike Slovenije,
2. lastnik ali uporabnik zrakoplova je tujec, ki ima v Sloveniji začasno
prebivališče in se zrakoplov ne uporablja v javnem zračnem
prevozu,
3. zrakoplov ni vpisan v registru druge države,
4. zrakoplov oziroma njegovi sestavni deli so bili izdelani v državi
ali uvoženi v skladu s predpisi.

Odločba, s katero se zavrne vpis v Register zrakoplovov in
izdaja potrdila o vpisu, je dokončna v upravnem postopku.
Sklep o vpisu v lastninski in bremenski list zrakoplova izda sodišče
v Ljubljani.
24. člen

Vpis zrakoplova v Register zrakoplovov se opravi tudi, kadar je
njegov lastnik tujec, državljan Republike Slovenije pa ga uporablja
na podlagi veljavnega pravnega posla.

Zrakoplov izdelan v Republiki Sloveniji, ki še ni certificiran, se
začasno vpiše v register zaradi preizkušanja in ugotavljanja letalnih
ter tehničnih karakteristik.

Z državljani Republike Slovenije iz 1. točke drugega odstavka
tega člena so izenačeni:
1. državni organi Republike Slovenije,
2. gospodarske družbe vpisane v register gospodarskih družb
Republike Slovenije, v katerih je večji del premoženja ali kapitala
družbe v lasti državljanov ali pravnih oseb Republike Slovenije in
v katerih je kontrola poslovanja ter pooblastilo za zastopanje v
rokah državljanov Republike Slovenije,
3. društva, združenja in zrakoplovne šole, ki so domače pravne
osebe in v katerih je večji del premoženja v lasti državljanov
oziroma državnih organov Republike Slovenije in v katerih
delovanje vodijo oziroma nadzorujejo državljani Republike
Slovenije.

7. oktober 1997

Sklep o certifikaciji oziroma o priznanju tuje homologacije izda
Uprava na podlagi pisnega zahtevka lastnika ali uporabnika.
25. člen
Uprava lahko na zahtevo lastnika ali uporabnika zrakoplova
ugotovi sposobnost zrakoplova za varno uporabo v prometu in
izda za to ustrezno dovoljenje v primerih, ko gre za:
- tehnični prelet zrakoplova,
- preizkusne lete zaradi dodelitve certifikata tipa oziroma atesta
tipa,
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- preizkusni let po opravljenem večjem popravilu oziroma
vzdrževalnih delih večjega obsega,
- izvoz zrakoplova.

4. ni nobenih okoliščin, ki kažejo na nezanesljivost pri upravljanju
z zrakoplovom ali pri opravljanju drugih del v zvezi z njegovim
upravljanjem.

V primerih izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka tega člena
Uprava določi pogoje in način izvedbe letov. Med takimi leti smejo
biti v zrakoplovu samo člani posadke in strokovne osebe, ki
omogočijo izpolnitev namena oziroma cilja navedenega v izdanem
dovoljenju oziroma potrdilu o sposobnosti za varno uporabo.

Določila prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za drugo
strokovno osebje, ki opravlja dela pomembna za varnost
zračnega prometa in za katero na podlagi tega zakona izdani
predpis določa potrdilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje del
v zračnem prometu.

26. člen

30. člen

Spričevalo o plovnosti, izdano v tuji državi, se prizna v Republiki
Sloveniji, če:

Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za
dovoljenje za letenje.

Minister izda predpise, v katerih določi:
1. katero osebje šteje v zrakoplovno,
2. pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi dobiti dovoljenje
zrakoplovnega osebja ali želi podaljšati njegovo veljavnost,
3. čas veljavnosti posameznega dovoljenja,
4. katero osebje šteje v strokovno osebje iz drugega odstavka
prejšnjega člena,
5. pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba iz drugega odstavka
prejšnjega člena, ki želi dobiti potrdilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dela v zračnem prometu ali želi podaljšati njegovo
veljavnost,
6. čas veljavnosti posameznega potrdila za strokovno osebje iz
drugega odstavka prejšnjega člena.

27. člen

31. člen

Lastnik oziroma uporabnik zrakoplova mora vzdrževati oziroma
zagotoviti vzdrževanje zrakoplovov, njegovih delov in opreme v
skladu z odobrenim sistemom vzdrževanja, ki je izdelan v skladu
s tehničnimi navodili proizvajalca in zahtevami pristojnega organa
države proizvajalke.

Dovoljenje zrakoplovnemu osebju izda na zahtevo posameznika
Uprava, ki vodi register zrakoplovnega osebja.

a) so predpisi za izdajo spričevala v tej državi vsaj enako zahtevni
kot v Republiki Sloveniji,
b) vložnik zahtevka dokaže, da ima sklenjeno zavarovanje
odgovornosti oziroma kritje za povračilo škode, ki bi nastala tretjim
in
c) pristojni organi tuje države priznajo spričevalo o plovnosti
zrakoplova izdano v Republiki Sloveniji.

Potrdila strokovnemu osebju iz drugega odstavka 27. člena o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje del v zračnem prometu, izdaja
gospodarska družba oziroma fizična ali pravna oseba pri kateri
se opravlja taka dela.

Sistem vzdrževanja iz prejšnjega odstavka na predlog lastnika,
oziroma uporabnika, odobri Uprava.

Programe usposabljanja za posamezne vrste zrakoplovnega in
drugega strokovnega osebja določi direktor Uprave.

Vzdrževanje in tehnično kontrolo vzdrževanja zrakoplovov,
njihovih delov in opreme lahko opravlja samo pravna ali fizična
oseba, ki poleg splošnih pogojev za opravljanje dejavnosti
izpolnjuje tudi posebne zahteve za izvajanje vzdrževanja
zrakoplovov, njegovih delov in opreme in tehnične kontrole
vzdrževanja.

Strokovno usposobljenost kandidata za pridobitev dovoljenja
zrakoplovnega osebja iz prvega odstavka 27. člena preveri
komisija, ki jo imenuje direktor Uprave.
32. člen

Na osnovi ugotovitve, da predlagatelj izpolnjuje zahteve v skladu
s predpisi iz prejšnjega odstavka, izda Uprava predlagatelju
certifikat za vzdrževanje zrakoplovov, njihovih delov in opreme.

Zdravniške preglede kandidatov za pridobitev oziroma podaljšanje
veljavnosti dovoljenj zrakoplovnega osebja iz prvega odstavka
28. člena opravi pooblaščeni zdravnik, ki ga za to imenuje direktor
Uprave. Pooblaščeni zdravnik je k pregledom dolžan pritegniti
potrebne zdravnike specialiste. Pooblaščeni zdravnik o rezultatih
pregleda izda pisni sklep. Zdravniške preglede kandidatov za
izdajo oziroma podaljšanje veljavnosti potrdila izda zdravnik, ki
ga za to pooblasti gospodarska družba oziroma fizična ali pravna
oseba, ki izdaja potrdila iz drugega odstavka prejšnjega člena.

28. člen
Minister izda predpise o izdelavi, vzdrževanju in uporabi
zrakoplovov, njihovih delov in opreme ter o pogojih v zvezi z
vzdrževanjem zrakoplovov, njihovih delov in opreme.
Predpise o pogojih v zvezi z izdelavo, vzdrževanjem in listinami
za vojaške zrakoplove, izda minister, pristojen za obrambo, v
soglasju z ministrom.

Za pooblaščenega zdravnika je lahko imenovana oseba, ki je
uspešno opravila tečaj iz letalske medicine po programu, ki ga
predpiše direktor Uprave.

TRETJE POGLAVJE
Zrakoplovno in drugo strokovno osebje

Zdravniški pregledi zrakoplovnega in strokovnega osebja so redni
in izredni.

29. člen

Redni pregled se opravi pred izdajo dovoljenja oz. potrdila ali pred
podaljšanjem njegove veljavnosti.

Zrakoplovno osebje mora imeti za svoje delo dovoljenje.
Dovoljenje se izda osebi, ki:
1. izpolnjuje pogoje glede starosti,
2. je dokazala potrebno zdravstveno sposobnost,
3. je uspešno opravila predpisani izpit in
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Izredni pregled se opravi po hujši bolezni, težji poškodbi ali po
večjem kirurškem posegu, če zrakoplovni inšpektor ali komisija
za preiskavo nesreče oziroma pooblaščena oseba za preiskavo
izrednega dogodka utemeljeno sumi, da prizadeta oseba ni
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Vse zrakoplovne šole, ki usposabljajo zrakoplovno osebje in
fizične ali pravne osebe, ki usposabljajo osebe za vpis drugega
tipa zrakoplova v dovoljenje za delo, pošljejo Upravi letno poročilo
o opravljenem delu v roku, ki ga le-ta določi.

duševno ali telesno zmožna za pravilno opravljanje dela oziroma,
da je pod vplivom alkohola, mamila ali drugega psihoaktivnega
sredstva.
Oseba, ki ni zadovoljna z rezultatom pregleda iz drugega
odstavka tega člena lahko zahteva, da zdravstveni pregled opravi
komisija, ki jo imenuje minister.

Minister izda predpis o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
zrakoplovne šole in inštruktorji iz tretjega in četrtega odstavka ter
o načinu in vsebini pregleda pred izdajo ustreznega dovoljenja iz
drugega odstavka oziroma pooblastila iz tretjega in četrtega
odstavka.

Komisija iz prejšnjega odstavka tega člena ugotavlja zdravstveno
sposobnost s pregledom medicinske dokumentacije in z
morebitnim zdravniškim pregledom. Ugotovitev komisije je
dokončna.

36. člen
Vložnik zahtevka je upravičen dobiti dovoljenje za strokovno
usposabljanje zrakoplovnega osebja, če dokaže, da:
1. je lastnik ali obratovalec letališča oziroma vzletišča ali ima
pravico opravljati dejavnost na zadevnem letališču in ima pravico
uporabe potrebne tehnične opreme, učilnic ter učnih pripomočkov,
2. je za tisto letališče oziroma vzletišče določen del zračnega
prostora za usposabljanje,
3. je lastnik ali uporabnik zrakoplova primernega za usposabljanje,
4. ima na razpolago potrebne učitelje letenja, oziroma inštruktorja,
ki so usposobljeni za izvedbo programov usposabljanja.

Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži pri Ministrstvu za promet
in zveze v 15 dneh po prejemu.
33. člen
V tuji državi izdana dovoljenja zrakoplovnega osebja se priznajo
v Republiki Sloveniji, če mednarodna pogodba ne določa drugače,
v naslednjih primerih:
a) kadar predpisi zadevne države določajo najmanj enako stroge
pogoje za pridobitev in podaljšanje veljavnosti dovoljenja in
b) kadar pristojne oblasti zadevne države priznavajo veljavnost
dovoljenj izdanih v Republiki Sloveniji.

V dovoljenju za usposabljanje je potrebno v okviru zahtevka
navesti vrste usposabljanja, za katere vložnik izpolnjuje
predpisane pogoje. Pred izdajo dovoljenja mora tričlanska komisija,
ki jo imenuje direktor Uprave, pregledati pri vložniku ali izpolnjuje
pogoje iz tega člena tako, kot je navedeno v zahtevku.

Dovoljenja, izdana državljanom Republike Slovenije v tuji državi,
se priznajo v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na
njegovi podlagi.

37. člen
34. člen

Uprava po uradni dolžnosti razveljavi dovoljenje zrakoplovni šoli
oz. inštruktorju za opravljanje strokovnega usposabljanja, če niso
več izpolnjeni pogoji za njegovo izdajo. Uprava izdano dovoljenje
razveljavi tudi, če zrakoplovna šola usposabljanja ne izvaja
neprekinjeno več kot eno leto.

Uprava razveljavi dovoljenje, če ugotovi, da oseba ne izpolnjuje
več pogojev, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano. Enako
ravna Uprava tudi v primeru, ko ugotovi, da oseba ni izpolnjevala
vseh pogojev ob izdaji dovoljenja in tako stanje še vedno traja.
Razveljavljeno dovoljenje se vrne Upravi.

38. člen
Opravljanje del, ki jih dovoljuje veljavno dovoljenje, Uprava omeji
ali prepove, dokler je podan utemeljen sum, da bi prizadeta oseba
lahko kršila predpise ali ogrožala varnost s storitvijo ali opustitvijo.

Vojaško zrakoplovno osebje je osebje, ki upravlja z vojaškim
zrakoplovom ali opravlja druga dela v zvezi z njegovo uporabo in
izpolnjuje poleg pogojev, predpisanih s tem zakonom in na njegovi
podlagi izdanih predpisov, še pogoje določene s posebnimi
predpisi.

Pred izdajo prepovedi ali omejitve veljavnosti oziroma pred
razveljavitvijo veljavnega dovoljenja iz prvega in drugega odstavka
tega člena, direktor Uprave pridobi mnenje komisije, ki jo imenuje
z liste strokovnjakov.

Vse ostale osebe, ki sodelujejo v vojaškem zračnem prometu in
niso vojaško zrakoplovno osebje, so ostalo vojaško strokovno
osebje.

35. člen
Strokovno usposabljanje zrakoplovnega osebja opravljajo redne
in zrakoplovne šole.

Minister, pristojen za obrambo, izda predpis, s katerim določi,
katero vojaško zrakoplovno osebje mora imeti za svoje delo
posebno dovoljenje. Pri izdaji takega predpisa upošteva zahteve
varnosti zračnega prometa in obrambne interese države.

Dovoljenje zrakoplovni šoli za opravljanje strokovnega
usposabljanja izda na podlagi pisnega zahtevka Uprava potem,
ko posebna komisija, ki jo imenuje direktor Uprave, pregleda, ali
so izpolnjeni predpisani pogoji glede organizacije, opreme in
strokovnega kadra.

V določilu iz prejšnjega odstavka se določijo vrste, oblika, čas
veljavnosti in podaljšanje dovoljenj, pri čemer je potrebno upoštevati
vrste zrakoplovov, namen njihove uporabe in psihične ter fizične
obremenitve, katerim je izpostavljeno vojaško zrakoplovno osebje.

Usposabljanje zrakoplovnega osebja za upravljanje z drugim tipom
zrakoplova se lahko opravlja tudi zunaj rednih in zrakoplovnih
šol. Tako usposabljanje lahko opravlja inštruktor, ki ima za to
posebno pooblastilo direktorja Uprave.

ČETRTO POGLAVJE
Letališča in vzletišča
39. člen

Usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa za opravljanje deia
v drugi organizacijski enoti iz 93. člena tega zakona ali za
opravljanje dela z drugim sistemom opravlja inštruktor, ki ima za
to pooblastilo direktorja Uprave.

7. oktober 1997

Letališča in vzletišča so: civjlna in vojaška.
Civilna letališča in vzletišča so: javna in za lastne potrebe.
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42. člen

Javno letališče je letališče, ki je namenjeno in odprto za javni
zračni prevoz ter prevoz za lastne potrebe.

Čas, v katerem mora biti javno letališče, ki se uporablja za domači
in mednarodni promet, odprto za promet, določi minister.

Letališče mora biti zgrajeno oziroma urejeno ter opremljeno tako,
da izpolnjuje pogoje, ki omogočajo varno vzletanje, pristajanje in
postanek vseh ali samo posameznih vrst zrakoplovov.

Pred izdajo sklepa o odprtosti mora minister pridobiti mnenje
lastnika ali obratovalca letališča in ministrov, pristojnih za finance,
notranje zadeve in obrambo.

40. člen

V primeru, da je zaradi javnega interesa potrebna odprtost
letališča, ki lastniku ali obratovalcu povzroča dodatne stroške,
katerih ne more v celoti ali delno pokriti, jih je Ministrstvo za
promet in zveze dolžno nadoknaditi.

Infrastruktura na letališčih so manevrske površine, objekti,
naprave in sredstva, ki so namenjeni neposredno zračnemu
prometu in zračnemu prevozu vključno s funkcionalnim
zemljiščem. Infrastruktura na letališčih so tudi vodi elektrike,
vodovoda, kanalizacije s čistilnimi napravami, telekomunikacij,
plinovoda in nekategorizirano cestno omrežje.

O tem skleneta lastnik ali obratovalec letališča in Ministrstvo za
promet in zveze za vsako proračunsko obdobje pogodbo v pisni
obliki.

Gradnja, vzdrževanje in zagotavljanje razpoložljivosti infrastrukture ter zagotavljanje varnosti (gasilska in reševalna služba, prva
medicinska pomoč in antidiverzijska kontrola) na javnih letališčih
odprtih za mednarodni promet je gospodarska javna služba v
skladu z drugim odstavkom 1. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah, ki jo zagotavlja Republika Slovenija.

43. člen
Letališče se sme uporabljati v zračnem prometu, če izpolnjuje
poleg pogojev, ki jih določajo posebni tehnični predpisi o
projektiranju, gradnji in rekonstrukciji letališč, tudi druge pogoje v
odvisnosti od referenčne kode in kategorije letališča, če ima
obratovalno dovoljenje in če je vpisano v vpisnik letališč.

Gradnja, vzdrževanje in zagotavljanje razpoložljivosti infrastrukture ter zagotavljanje varnosti (gasilska in reševalna služba, prva
medicinska pomoč in antidiverzijska kontrola) na javnih letališčih
in vzletiščih, odprtih za domači promet, je gospodarska javna
služba v skladu z drugim odstavkom 1. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah, ki jo zagotavlja krajevno pristojna
občina ali druga lokalna skupnost.

44. člen
Če namerava pravna ali fizična oseba graditi novo letališče, mora
pridobiti vsa ustrezna soglasja in dovoljenja v skladu s 43. in 46.
členom tega zakona.

Gospodarsko javno službo iz drugega in tretjega odstavka tega
člena zagotavlja Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost z
vlaganjem javnega kapitala v gospodarsko družbo, registrirano
za opravljanje letaliških storitev, ali z dodelitvijo koncesije
gospodarski družbi, registrirani za opravljanje letaliških storitev.

45. člen
Če namerava na letališču zgraditi ali rekonstruirati objekt pravna
ali fizična oseba, ki ni koristnik ali obratovalec letališča, mora od
slednjega pridobiti ustrezno soglasje v postopku pridobitve
lokacijskega dovoljenja.

Viri financiranja gospodarske javne službe iz drugega in tretjega
odstavka tega člena so:
- lastna sredstva gospodarske družbe, pridobljena z opravljanjem
letaliških storitev,
- proračunska sredstva,
- druga sredstva.

46. člen
Zahtevek za izdajo dovoljenja iz 43. člena, ki ga pošlje Upravi
lastnik ali obratovalec letališča oziroma investitor, mora vsebovati
projektno tehnično dokumentacijo, v kateri mora biti vključeno
naslednje:
1. referenčno kodo in kategorijo letališča oziroma vzletišča,
2. predvideno infrastrukturo,
3. vrste zrakoplovov, katerim je namenjeno letališče oziroma
vzletišče,
4. predlog za določitev letališke cone oziroma cone vzletišča,
5. pričakovane ovire za zračni promet z oznako lokacije in višine,
6. posledice namere na pravice tretjih predvsem kar zadeva hrup
in emisije škodljivih plinov,
7. predlog standardnih postopkov za vzletanje in pristajanje
zrakoplovov in letenje v letališki coni oziroma coni vzletišča.

Za uporabo infrastrukture in za nuđenje storitev gospodarskih
javnih služb lastnik oziroma obratovalec letališča lahko zaračuna
pristojbino za vzletanje in pristajanje zrakoplovov, njihovo
premikanje po manevrskih površinah vključno s parkiranjem na
letališki ploščadi, potniško takso in varnostno pristojbino.
Naprave in oprema, ki jih postavljata in upravljata Uprava in
Hidrometeorološki zavod na letališčih, ne štejejo v infrastrukturo
iz prvega odstavka.
41. člen

Dokumentaciji iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti dokazilo
o lastništvu oziroma pravici uporabe zemljišča in o namembnosti
ter pravnomočno lokacijsko dovoljenje in izjavo o zagotovljenih
sredstvih za gradnjo s finančnim načrtom.

Javno letališče, na katerem deluje poleg služb v zračnem prometu
še mejna služba (policija, carina), se uporablja za domači in
mednarodni promet, druga letališča pa samo za domači.
Sklep o odprtju letališča za mednarodni promet sprejme Vlada na
predlog Ministra ob soglasju ministrov, pristojnih za finance,
notranje zadeve, obrambo, zdravstvo ter kmetijstvo in gozdarstvo.

Pred odločitvijo o zahtevku pridobi minister pisna mnenja
ministrstev, pristojnih za notranje zadeve, za finance, za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za obrambo, za okolje in
prostor, kadar gre za objekte, ki so pogoj za opravljanje del z
njihovega delovnega področja.

Na podlagi pisnega zahtevka lastnika ali obratovalca letališča ali
vzletišča lahko minister ob soglasju ministrov, pristojnih za finance, notranje zadeve, zdravstvo ter kmetijstvo in gozdarstvo,
letališču začasno dodeli položaj mednarodnega.
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promet, mora zagotoviti prostorske in druge pogoje za delo
organov za notranje zadeve, carinskih organov in inšpekcijskih
služb.

Pred gradnjo letališča iz 44. člena ali rekonstrukcijo letališča in
drugih objektov iz 45. člena tega zakona mora lastnik ali
obratovalec oziroma investitor letališča dobiti posebno dovoljenje
za gradnjo ali rekonstrukcijo, ki ga izda minister. Pred izdajo tega
dovoljenja pristojni organ ne sme izdati gradbenega dovoljenja.

Za zagotavljanje pogojev iz tretjega odstavka ima lastnik ali
obratovalec letališča pravico zaračunavati uporabnikom primerno
najemnino.

47. člen
V posebnem dovoljenju za gradnjo letališča oziroma o rekonstrukciji
je potrebno določiti:
1. vrste zrakoplovov, ki lahko vzletajo in pristajajo,
2. letališko cono,
3. čas, v katerem je potrebno začeti gradnjo ali rekonstrukcijo,
4. pogoje, ki jih je potrebno pri gradnji ali rekonstrukciji upoštevati
tako, da so upoštevana določila predpisa o projektiranju in gradnji
letališč ter o njihovem obratovanju oz. delovanju predpisanih služb.

52. člen
Minister izda predpis o projektiranju, gradnji in obratovanju letališč.
Pri tem mora upoštevati zahteve varnosti zračnega prometa, ki
se pojavljajo na posameznih vrstah letališč v odvisnosti od vrste
in obsega zračnega prometa.
Lastnik ali obratovalec letališča in vzletišča sprejme in objavi na
krajevno običajen način splošne pogoje za uporabo letališča in jih
v izvlečku posreduje Upravi za objavo v Zborniku zrakoplovnih
informacij.

48. člen
Po končani gradnji letališča iz 44. člena ali rekonstrukciji letališča
ali objektov iz 45. člena tega zakona, pred izdajo obratovalnega
dovoljenja komisija pristojnega organa, ki je izdal gradbeno
dovoljenje, opravi tehnični pregled.

Pred objavo splošnih pogojev za uporabo letališča je lastnik ali
obratovalec slednjega dolžan pridobiti dovoljenje Uprave.
53. člen

49. člen

Civilna letališča lahko uporablja tudi Ministrstvo za obrambo za
potrebe vojaškega prometa. Pri tem mora ravnati v skladu s
predpisom o uporabi letališč ter na javnih letališčih v skladu s
splošnimi pogoji za njihovo uporabo.

Lastnik oz. obratovalec letališča po končani gradnji oz.
rekonstrukciji s pisno vlogo zahteva izdajo obratovalnega
dovoljenja in predlaga vpis letališča oz. ustrezne spremembe v
vpisnik letališč. Uprava vodi vpisnik letališč.

Lastnik ali obratovalec in minister, pristojen za obrambo, skleneta
za uporabo civilnega letališča oziroma vzletišča za potrebe
vojaškega prometa posebno pogodbo.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda in vpis v vpisnik opravi
Uprava.
Pred izdajo obratovalnega dovoljenja pregleda letališče oziroma
zgrajeni ali rekonstruirani objekt komisija, ki jo imenuje direktor
Uprave.

Ministrstvo za obrambo sme na civilnem letališču graditi in
uporabljati stabilne objekte in naprave, kadar to opravičujejo
potrebe državne obrambe in ne ogroža rednosti ali varnosti
civilnega zračnega prometa.

Komisija o pregledu sestavi zapisnik, v katerem predlaga
morebitne pripombe, pogoje ali omejitve, ki jih je potrebno vnesti v
odločbo o obratovalnem dovoljenju skupaj z roki za odpravo
pomanjkljivosti.

O rabi prostora za potrebe gradnje in uporabe objektov in naprav
iz prejšnjega odstavka odloči minister, pristojen za obrambo, v
soglasju z ministrom.

O pritožbi na odločbo iz prejšnjega odstavka odloča minister.

54. člen

50. člen

Ministrstvo, pristojno za obrambo, lahko dovoli uporabo dela
vojaškega letališča in gradnjo objektov in naprav za potrebe
civilnega zračnega prometa. Dovoljenje izda minister, pristojen
za obrambo.

Če letališče izpolnjuje zahtevane pogoje ali so odpravljene vse
pomankljivosti, Uprava najkasneje v 15 dneh izda obratovalno
dovoljenje.
Če letališče ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, Uprava izda odločbo,
s katero odredi, da se pomanjkljivosti v določenem roku odpravijo
ali prepove njegovo uporabo za določen namen ali v celoti.

Obratovalec dela vojaškega letališča sklene za uporabo pisno
pogodbo z gospodarsko družbo za opravljanje letaliških storitev.
55. člen

Uprava črta letališče iz vpisnika, če ugotovi, da se eno leto ne
uporablja za zračni promet.
51. člen

Gradnja, razširitev in opustitev vojaškega letališča je v pristojnosti
Ministrstva, pristojnega za obrambo. Za lokacijo vojaškega
letališča je potrebno dobiti soglasje ministra.

Lastnik ali obratovalec letališča mora zagotoviti, da stanje in
obratovanje letališke infrastrukture ustreza predpisanim
zahtevam.

Ta zakon se smiselno uporablja za projektiranje, gradnjo in
obratovanje vojaških letališč oziroma vzletišč, za izdajo
obratovalnih dovoljenj in za vpisnik vojaških letališč.

Prav tako mora zagotoviti, da so v času obratovanja letališča
zagotovljene služba sprejema in odprave letal, potnikov, blaga in
pošte, za reševanje in protipožarno zaščito ter služba prve
zdravniške pomoči v predpisanem obsegu.

56. člen
Minister izda v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje in prostor,
predpis o dovoljenem hrupu in emisiji motorja.

Lastnik ali obratovalec letališča, ki je namenjeno za mednarodni
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brezhibnem stanju.
Označbe postavlja in vzdržuje:
1. lastnik ali uporabnik objekta, če so taki objekti zgrajeni po
zgraditvi letališča oziroma vzletišča
2. lastnik ali obratovalec letališča oziroma vzletišča, če se le-to
gradi oziroma rekonstruira potem, ko so bili taki objekti že zgrajeni.

57. člen
Določila členov iz tega poglavja se smiselno uporablja tudi za
civilna in vojaška vzletišča.
PETO POGLAVJE
Ovire za zračni promet

Če je ovira zgrajena ali povečana brez dovoljenja ali v nasprotju
z dovoljenjem, jo je investitor dolžan na lastne stroške odstraniti.
O tem izda odločbo Uprava na predlog zrakoplovnega inšpektorja.

58. člen
Ovire za zračni promet so v coni letališča oziroma vzletišča ali
zunaj njiju.

Če je oviro potrebno odstraniti zaradi gradnje ali rekonstrukcije
letališča oziroma vzletišča, je stroške odstranitve in ustrezno
odškodnino dolžan nositi lastnik ali obratovalec letališča oziroma
vzletišča.

Med ovire v coni letališča štejejo objekti, instalacije in naprave ter
zvišanje okoliškega terena kakor tudi poglobitve terena za ceste,
kanale in podobno.

63. člen

Zunaj cone letališča v krogu 10 km od referenčne točke letališča
štejejo za ovire objekti, instalacije in naprave, ki so višje kot 100
m ali višje kot 30 m, vendar se nahajajo na terenu, ki je več kot
100 m višji od referenčne točke letališča.

Za postavitev in delovanje naprav, ki lahko povzročajo električne
ali svetlobne motnje za naprave za vodenje letal oziroma lahko
ovirajo ali zavedejo posadke letal, je potrebno dovoljenje. Uprava
izda dovoljenje lastniku ali uporabniku naprave na njegov pisni
zahtevek, v katerem prikaže njihovo delovanje. V dovoljenju je
potrebno navesti pogoje in omejitve, ki naj preprečijo motnje in
zagotovijo varnost zračnega prometa.

Infrastruktura na letališču oziroma vzletišču ter naprave Uprave,
namenjene službam v zračnem prometu, niso ovire v smislu
drugega in tretjega odstavka tega člena.
59. člen

ŠESTO POGLAVJE
Zračni prevoz in druge dejavnosti v zračnem prometu

Cona letališča oziroma vzletišča se deli na območje, na katerem
je raba prostora dovoljena izključno lastniku oziroma obratovalcu
letališča oziroma vzletišča in na območje, na katerem je raba
prostora s strani drugih oseb ali organov omejena ali nadzorovana.

64. člen
Javni zračni prevoz je prevoz potnikov in stvari, ki ga kot pridobitno
dejavnost opravlja gospodarska družba ali podjetnik, (v
nadaljevanju: prevoznik). Javni zračni prevoz je tudi taksi prevoz
potnikov in stvari ter panoramski leti, ki jih opravljajo društva.

V coni letališča oziroma vzletišča je postavljanje ovir izjemoma
dovoljeno.
60. člen

Za javni zračni prevoz šteje tudi dajanje zrakoplovov v najem, ki
ga kot pridobitno dejavnost opravlja gospodarska družba,
podjetnik ali društvo.

Cono civilnega in mešanega letališča oziroma vzletišča določi
uprava, cono vojaškega letališča pa določi minister, pristojen za
obrambo, v soglasju z ministrom.

Prevoz za lastne potrebe je prevoz, ki ga gospodarska družba,
podjetnik, društvo ali fizična oseba opravlja v okviru svoje
pridobitne dejavnosti in ki se ne opravlja proti plačilu ali obljubi
plačila.

Pri določitvi cone iz prejšnjega odstavka se upošteva topografske
pogoje in zahteve za varno vzletanje in pristajanje na letališču
oziroma vzletišču ter letenje zrakoplovov v bližini letališča oziroma
vzletišča.

65. člen

Določitev cone za letališča je obvezna, za vzletišča pa samo v
primeru, da narava zračnega prometa in vrste zrakoplovov, ki
vzletajo in pristajajo na vzletiščih, to upravičujejo.

Javni zračni prevoz se lahko opravlja kot redni ali posebni.
Za javni redni zračni prevoz šteje prevoz, ki:
a) je pod enakimi pogoji dostopen vsakemu,
b) se opravlja na vnaprej določeni liniji,
c) se opravlja po vnaprej določenem in objavljenem redu letenja,
d) se opravlja po vnaprej določenih cenah in
e) se opravlja po vnaprej določenih splošnih prevoznih pogojih.

61. člen
Kdor namerava v skladu z 58. členom postaviti novo ali povečati
oziroma povišati obstoječo oviro, mora za to dobiti dovoljenje.

Javni zračni prevoz, ki ne izpolnjuje katerega od pogojev iz
prejšnjega odstavka tega člena, se šteje za posebni. Posebni
javni prevoz se opravlja kot prevoz po posebej dogovorjenih
pogojih, kot posamični ali serijski čarter prevoz ali kot taksi prevoz.
Taksi prevoz v zračnem prometu se lahko opravlja z zrakoplovom,
ki ima največ trinajst potniških sedežev oziroma 5700 kg skupne
vzletne mase.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda Uprava glede ovir v coni
civilnega letališča; ministrstvo, pristojno za obrambo, pa glede
ovir v coni vojaškega letališča. Smiselno enako velja tudi glede
ovir iz četrtega odstavka 58. člena tega zakona.
Organ Iz prejšnjega odstavka lahko izda dovoljenje samo v
primeru, da nameravana nova ovira ali nameravano povečanje
oziroma povišanje obstoječe ovire ne bo prizadelo varnosti
zračnega prometa.

66. člen
Prevoznik mora imeti potrdilo za opravljanje javnega zračnega
prevoza, ki ga izda Uprava.

62. člen
Ovire se zaznamuje z označbami, ki jih je potrebno vzdrževati v
poročevalec, št. 46
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Uprava izda potrdilo na podlagi pisnega zahtevka, ki mora
vsebovati:
a. firmo in sedež gospodarske družbe oziroma ime in priimek z
navedbo stalnega prebivališča za podjetnika, društva oziroma
fizične osebe,
b. imena in priimke z navedbo stalnega prebivališča oseb,
pooblaščenih za zastopanje gospodarske družbe, podjetnika,
društva ali fizične osebe,
c. izpisek iz registra gospodarskih družb ali izpisek iz vpisnika
podjetnikov oziroma iz registra društev, fizična oseba pa potrdilo
o državljanstvu,
č. nameravane vrste prevoza,
d. splošne pogoje prevoza,
e. področje nameravanega prevoza z navedbo linij v primeru
javnega rednega prevoza,
f. tipe in število zrakoplovov z navedbo proizvajalca in serijsko
številko,
g. predvideno organizacijo prevoznika,
h. znesek finančnih sredstev, ki naj omogočajo opravljanje
nameravanega obsega prevoza v času veljavnosti potrdila
zračnega prevoznika,
i. tarife za javni redni prevoz,
j. operativne postopke za opravljanje prevoza vključno s potrebnim
priročnikom,
k.tehnično vzdrževanje zrakoplovov vključno s potrebnim
priročnikom.

Uprava lahko razveljavi potrdilo zračnega prevoznika v primeru,
če slednji ne začne opravljati prevoza v času, ki je določen v
potrdilu.
69. člen
Tuji prevoznik lahko opravlja javni zračni prevoz v in iz Republike
Slovenije v skladu z določbami mednarodne pogodbe, ki jo je
Republika Slovenija sklenila z državo tujega prevoznika, ali v
skladu z dovoljenjem, ki ga izda na njegovo zahtevo Uprava.
V dovoljenju iz prvega odstavka se določi zlasti:
1. podatke o prevozniku,
2. vrste prevoza,
3. relacije in čase letov,
4. tipe zrakoplovov z registrskimi oznakami,
5. datum izdaje in čas veljavnosti dovoljenja.
Uprava lahko odkloni izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka, če
slovenski prevozniki nimajo enakih pravic v državi, iz katere je
tuji prevoznik.
Uprava lahko izdano dovoljenje prekliče, če tuji prevoznik opravlja
javni zračni prevoz v nasprotju z izdanim dovoljenjem.
Javni zračni prevoz med letališči, ki ležijo na ozemlju Republike
Slovenije, praviloma opravljajo domači prevozniki.

67. člen

70. člen

Pred izdajo potrdila iz 66. člena Uprava pri vložniku zahtevka
pregleda in oceni stanje ter pridobi mnenje lastnika oziroma
obratovalca matičnega letališča oziroma vzletišča.

Domači in tuji prevozniki so pred začetkom opravljanja javnega
zračnega prevoza ali pred izvršitvijo posameznega leta dolžni
uskladiti čase prileta in odleta z lastnikom ali obratovalcem letališča
ter z Upravo in si zagotoviti storitve sprejema in odprave
zrakoplovov, potnikov ter stvari.

Potem, ko ugotovi, da so v zadovoljivi meri izpolnjeni pogoji za
opravljanje nameravane vrste in obsega javnega prevoza, izda
Uprava potrdilo zračnega prevoznika v primeru, da je vložnik
zahtevka državljan Republike Slovenije ali pravna oseba s
sedežem v Republiki Sloveniji, da je večina njenega premoženja
v lasti slovenskih fizičnih ali pravnih oseb in da je vodenje v rokah
državljanov Republike Slovenije.

71. člen
Kdor namerava dajati zrakoplove v najem za plačilo brez posadke,
mora za to imeti dovoljenje. Dovoljenje izda na podlagi pisnega
zahtevka prosilca Uprava. Za vsebino zahtevka in postopek izdaje
dovoljenja se smiselno uporabljajo določila 66. in 67. člena tega
zakona.

Potrdilo zračnega prevoznika vsebuje navedbe o:
1. prevozniku,
2. vrsti prevoza,
3. območju prevoza ali linijah,
4. tipih in številu zrakoplovov,
5. času, v katerem mora prevoznik začeti opravljati dejavnost in
potrditvi predvidene organizacije, priročnika o operativnih
postopkih za opravljanje javnega prevoza, priročnika o tehničnem
vzdrževanju zrakoplovov ter splošnih pogojih prevoza,
6. datum izdaje in čas veljavnosti potrdila, ki je praviloma eno leto.

Zrakoplov je dovoljeno dati v najem osebi, ki ima veljavno
dovoljenje za tip zrakoplova in za katero lastnik ali uporabnik
zrakoplova ugotovi, da izpolnjuje psihofizične sposobnosti za
varno uporabo zrakoplova v prometu.
72. člen
Prevoznik, ki opravlja javni redni zračni prevoz, ga je dolžan
opravljati v skladu z objavljenim redom letenja in splošnimi pogoji
prevoza.

Uprava lahko v potrdilu zračnega prevoznika navede tudi druge
pogoje in omejitve.

Uprava lahko prevoznika delno ali v celoti oprosti obveznosti iz
predhodnega odstavka, kadar izredne okoliščine onemogočajo
opravljanje javnega rednega zračnega prevoza.

68. člen
Prevoznik mora vložiti zahtevek za spremembo potrdila zračnega
prevoznika, če namerava spremeniti vrsto, obseg ali območje
opravljanja javnega zračnega prevoza. Prav tako je prevoznik
dolžan brez odlašanja obvestiti Upravo o spremembah katere
koli okoliščine oziroma dejstva, ki je vplivalo na izdajo potrdila
zračnega prevoznika.

Prevoznik, ki želi dobiti oprostitev iz prejšnjega odstavka, mora
poslati Upravi zahtevek, v katerem podrobno obrazloži okoliščine,
zaradi katerih je onemogočeno ali bistveno oteženo opravljanje
javnega rednega zračnega prevoza. V zahtevku tudi izrecno
navede, ali gre za delno ali popolno opustitev, in čas, v katerem
naj bi opustitev veljala.

Uprava na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka tega člena po
uradni dolžnosti izda novo potrdilo, naloži prevozniku rok za
vzpostavitev prejšnjega stanja ali pa veljavno potrdilo prekliče
oziroma spremeni.
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25

poročevalec, št. 46

Pošte Slovenije sprejeti na določeni liniji prevoz poštne pošiljke in
ima pravico za tak prevoz zaračunati prevoznino v višini, ki je
običajna za zračni prevoz poštnih pošiljk.

78. člen
Kdor namerava uporabljati zrakoplov za prevoz za lastne potrebe,
mora za to dobiti dovoljenje Uprave.

74. člen

Dovoljenje se izda na podlagi pisnega zahtevka, ki mora vsebovati
podatke iz drugega odstavka 66. člena točke 1., 2., 3., 4., 7., 11.
in 12.

Vlada Republike Slovenije izda predpis o mednarodnem prevozu
oseb in stvari z zrakoplovi. V njem podrobneje uredi zlasti:
1. mednarodna letališča z objekti, opremo in službami na njih,
2. prehod zrakoplovov, oseb in stvari preko državne meje,
3. pristanek zunaj mednarodnega letališča,
4. varnost prometa,
5. druge zadeve,
6. tranzitni promet.

Pri oceni zahtevka in izdaji dovoljenja iz prvega odstavka se
smiselno uporablja določilo 66. člena tega zakona.
SEDMO POGLAVJE
Pravila zračnega prometa

75. člen

79. člen

Med druge dejavnosti v zračnem prometu štejejo storitve v
meteorološki službi, kmetijstvu, gozdarstvu, gradbeništvu,
zdravstvu in za potrebe snemanja iz zraka, propagandne storitve,
opazovanje, fotografiranje ter iskanje in reševanje in podobno.

Vsak udeleženec v zračnem prometu mora ravnati tako, da sta
zagotovljena varnost in red ter da ni ogrožena varnost ljudi in
premoženja.

Kdor namerava opravljati dejavnosti iz prejšnjega odstavka, mora
predhodno pridobiti dovoljenje Uprave.

Zračni promet poteka v skladu s splošnimi pravili zračnega
prometa in posebnimi pravili za vidno oz. za instrumentno letenje.

Glede vsebine zahtevka in izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka
se smiselno uporabljajo določbe 66. in 67. člena tega zakona.

80. člen
Zrakoplovi lahko vzletajo ali pristajajo zunaj letališč oz. vzletišč, ki
so zanje dovoljena, z dovoljenjem lastnika ali uporabnika zemljišča
in Uprave.

76. člen
Kdor namerava organizirati javno prireditev z zrakoplovi, mora
za to dobiti posebno dovoljenje Uprave. V pisnem zahtevku za
izdajo dovoljenja mora prosilec:
a) navesti kraj in čas prireditve,
b) navesti ime in priimek oziroma firmo in prebivališče oziroma
sedež organizatorja,
c) navesti ime in priimek odgovornega vodje prireditve,
č) predložiti organizacijski načrt s predvidenim številom in tipi
zrakoplovov,
d) predložiti pregled predpisanih obveznosti za prireditev,
predvsem za zagotovitev varnosti gledalcev, prometa na zemlji
in v zraku, zdravstvene službe in gasilsko reševalno službo,
e) predložiti dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo
povzročeno tretjim.

Zrakoplovi lahko vzletajo in pristajajo na letališčih ali vzletiščih
zunaj vzletno pristajalnih stez ali izven obratovalnega časa po
predhodnem dovoljenju lastnika oz. obratovalca letališča oz.
vzletišča in Uprave.
Dovoljenje iz prvega in drugega odstavka tega člena niso
potrebna, če:
- gre za pristanek v sili,
- gre za zrakoplov brez lastnega pogona,
- je tak pristanek potreben zaradi izvajanja akcij iskanja in
reševanja.
Ponovni vzlet ni dovoljen v primeru pristanka v sili zunaj letališča
oz. vzletišča, razen če so izpolnjeni minimalni pogoji za varen
vzlet.

Za prireditev na letališču oz. vzletišču je potrebno k soglasju
krajevno pristojnih organov priložiti soglasje lastnika ali obratovalca
letališča oz. vzletišča, na drugih zemljiščih pa soglasje lastnika
zemljišča. Zahtevku za prireditev na drugih zemljiščih mora
predlagatelj priložiti geografsko karto v razmerju 1:25000 z
vrisanim delom zemljišča za prireditev in karto v razmerju 1:5000,
na kateri so razvidne ovire za zračni promet.

V primeru pristanka zunaj letališča ali vzletišča mora posadka
dati lastniku ali imetniku pravice uporabe zemljišča podatke o
lastniku oziroma uporabniku zrakoplova in o zavarovalnici, ki je
zavarovala zrakoplov za primer škode povzročene tretjim
osebam. Pri zrakoplovu brez posadke je dolžan dati podatke
lastnik ali uporabnik zrakoplova. Potem, ko je dobil navedene
podatke, lastnik ali uporabnik zemljišča ne sme ovirati ponovnega
vzleta ali odvoza zrakoplova.

Vlogo za izdajo dovoljenja za izvedbo prireditve je potrebno
predložiti Upravi najmanj 30 dni pred nameravanim datumom
prireditve.

Lastnik ali uporabnik zemljišča lahko zahteva povračilo škode, ki
je nastala zaradi pristanka in vzleta zrakoplova.

77. člen
Kdor namerava z zrakoplovom poskušati doseči izjemne rezultate,
kar zadeva dolžino, časovno trajanje in višino letov ter podobno,
mora za to dobiti dovoljenje Uprave.
\

81. člen
Za vsako letališče in vzletišče se določijo način, postopki in drugi
pogoji za varno vzletanje in pristajanje zrakoplovov.

Vlogo za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka, v kateri prosilec
navede opis namere, predloži Upravi najmanj 30 dni pred
nameravanim poskusom.

Postopke za varno vzletanje in pristajanje zrakoplovov na letališču,
na katerem je organizirana kontrola zračnega prometa, določi
Uprava; za druga letališča in vzletišča jih določi lastnik oziroma
obratovalec letališča (ali njegovega dela) oziroma vzletišča in jih
odobri Uprava.

Izvedbo leta iz prvega odstavka tega člena je potrebno najaviti
Upravi najmanj 24 ur prej.
poročevalec, št. 46
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82. člen

88. člen

Služba kontrole zračnega prometa v določenem delu zračnega
prostora ali na določenem letališču oziroma vzletišču začasno
prepove ali omeji promet, če to zahtevajo interesi varnosti leta
določenega zrakoplova.

Član posadke mora nemudoma obvestiti vodjo zrakoplova o
vsakem izrednem dogodku v zvezi z zrakoplovom ter ljudmi in
stvarmi v njem.
Ob nesreči ali izrednem dogodku zrakoplova morajo člani
posadke ukreniti vse, kar je potrebno za reševanje oseb in stvari
ter samega zrakoplova. Člani posadke ne smejo zapustiti
zrakoplova, dokler vodja zrakoplova ne ukaže drugače.

83. člen
Z zrakoplovom praviloma ni dovoljeno prevažati hladnega ali
ognjenega orožja, streliva in drugih eksplozivnih ter vnetljivih snovi,
razen kadar se prevažajo kot tovor ali potniška prtljaga v skladu
s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih snovi.

89. člen
Vodja zrakoplova, član posadke zrakoplova in osebe iz 29. člena
tega zakona ne smejo biti med delom pod vplivom alkohola, mamil
ali drugih psihoaktivnih sredstev.

Minister izda predpis o prevozu nevarnih snovi in hladnega ter
ognjenega orožja v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje
zadeve.

Osebje iz prejšnjega odstavka tega člena ne sme opravljati
svojega dela, če je toliko utrujeno ali bolno ali je v takem duševnem
ali telesnem stanju, da ga ni zmožno pravilno opravljati.

84. člen
Za uporabo radijskih naprav v zrakoplovu je potrebno dovoljenje,
ki ga izda upravni organ, pristojen za telekomunikacije.

Delavca iz prvega in drugega odstavka je neposredni vodja dolžan
odstraniti z dela, dokler ne preneha stanje, ki ima za posledico
nesposobnost opravljanja dela. Neposredni vodja mora omogočiti
odstranjenemu delavcu zdravniški pregled, če slednji to zahteva.

Za snemanje iz zraka je potrebno dovoljenje ministrstva,
pristojnega za obrambo.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za fotografska
snemanja iz zrakoplovov, ki opravljajo javni zračni prevoz in za
snemanja v zvezi z umerjanjem navigacijskih sredstev za potrebe
zračnega prometa.

V zrakoplovu, ki se uporablja v zračnem prometu, morajo biti
predpisane listine in knjige.

Med letom je dovoljeno iz zrakoplovov odmetavati predmete po
prehodnem dovoljenju Uprave izdanem v soglasju z ministrstvom,
pristojnim za okolje in prostor.

Katere listine in knjige morajo biti v posamezni vrsti zrakoplova
med letom, njihovo vsebino in obliko določa predpis, ki ga izda
minister.

85. člen

91. člen

Med zračnim prometom mora biti v zrakoplovu posadka, katere
število in sestava sta odvisni od vrste in kategorije zrakoplova ter
od namena leta.

Rakete in druge leteče predmete je dovoljeno lansirati po
predhodnem dovoljenju Uprave razen v primerih, ko gre za
lansiranje zunaj varnostnih con letališč oziroma vzletišč in zračnih
poti ali višina njihovega leta ne presega 50 m.

Minister izda predpis o sestavi in številu članov posadke, času
letenja, o številu vzletov in pristankov med delovnim časom in o
trajanju počitka članov posadke zrakoplova.

92. člen

90. člen

Minister izda predpis, v katerem se podrobneje predpišejo pravila
zračnega prometa.

86. člen
Lastnik ali uporabnik zrakoplova določi vodjo zrakoplova za vsak
let oziroma del leta.
Vodja zrakoplova vodi posadko pri vseh delih na zrakoplovu.
Vodja zrakoplova mora let opraviti v skladu s predpisi, od katerih
sme odstopiti samo, kadar je to neizogibno zaradi varne izvedbe
leta.
Vodja zrakoplova mora biti seznanjen z vsebino tovora, ki ga
prevaža.
Dela vodje zrakoplova, s katerim se prevažajo osebe in stvari v
javnem zračnem prevozu, ne sme opravljati oseba, ki je dopolnila
60 let starosti.

OSMO POGLAVJE
Službe v zračnem prometu
93. člen
Službe v zračnem prometu sestavljajo služba zrakoplovnih
informacij, služba kontrole zračnega prometa, služba alarmiranja,
služba iskanja in reševanja zrakoplovov in meteorološka služba.
Službe zrakoplovnih informacij, kontrole zračnega prometa in
alarmiranja opravlja ali organizira njihovo opravljanje Uprava.

87. člen

Službo iskanja in reševanja zrakoplovov opravlja Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Vodja zrakoplova predstavlja zrakoplov in je pooblaščen, da v
odnosih s tretjimi ukrepa tako, kot določajo ta zakon In predpisi
izdani na njegovi podlagi.

Meteorološko službo opravlja ali organizira njeno opravljanje
Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije.

Vodja zrakoplova lahko pooblasti člana posadke, da stori določeno
opravilo na zrakoplovu. Dano pooblastilo ne odvezuje vodje
zrakoplova odgovornosti za varno izvršitev leta.
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94. člen
Pri zagotavljanju služb iz drugega odstavka prejšnjega člena ima
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Uprava predvsem naslednje naloge:
1. planiranje in preizkušanje postopkov in naprav za varnost
zračnega prometa,
2. načrtovanje, projektiranje, nabava in postavitev ter vzdrževanje
naprav za varnost zračnega prometa razen tistih, za katere je
dolžan skrbeti lastnik ali obratovalec letališča oziroma vzletišča,
3. pridobitev, gradnja in vzdrževanje opreme za zagotavljanje
služb iz drugega odstavka 93. člena,
4. tehnični prevzem in nadzor naprav in opreme za službe iz
drugega odstavka 93. člena,
5. usposabljanje osebja za delo v službah iz drugega odstavka
93. člena vključno z izdajo predpisanih dovoljenj oziroma
pooblastil,
6. zbiranje in objavljanje informacij pomembnih za varnost zračnega
prometa vključno z izdelavo in objavo navigacijskih kart,
7. certificiranje, preverjanje in nadzor nad opremo in napravami
za varnost zračnega prometa vgrajenimi v kopenskih vozilih, na
in v objektih in v zrakoplovih,
8. sodelovanje pri strokovno tehnični obravnavi nesreč in izrednih
dogodkov v zračnem prometu.

97. člen
Naprave iz 2. točke prvega odstavka 94. člena pregleda in
prevzame komisija, ki pred začetkom uporabe tudi preveri njihovo
delovanje.
Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje direktor Uprave.
Po opravljenem pregledu iz prvega odstavka tega člena, izda
direktor Uprave odločbo o uporabi naprav za kontrolo in vodenje
zračnega prometa. Odločbe o uporabi se ne sme izdati, dokler
niso zanje izdelana navodila o operativni uporabi.
Za naprave iz 2. točke prvega odstavka 94. člena se morajo
zagotoviti: tehnična dokumentacija in navodila proizvajalca v zvezi
z vzdrževanjem in uporabo, nadomestno energetsko napajanje,
vzdrževanje in zmerjanje.
Podatke o napravah in sredstvih iz prvega odstavka tega člena,
namenjenih za civilni zračni promet, objavi Uprava na način,
določen v 13. členu tega zakona.

Za zagotavljanje varnosti zračnega prometa opravlja Uprava
predvsem naslednje dejavnosti:
1. kontrola in vodenje zračnega prometa v zračnem prostoru in
na manevrskih površinah letališč,
2. posredovanje zrakoplovnih informacij o pomembnih meteoroloških pojavih, spremembah stanja naprav za navigacijo, stanju
manevrskih površin na letališčih in o drugih zadevah pomembnih
za varen zračni promet ter izdajanje obvestil in navodil v zvezi z
zračnim prometom,
3. sprožanje akcije iskanja in reševanja zrakoplova ter usklajevanje
njenega poteka,
4. delovanje stabilnih in mobilnih telekomunikacij za potrebe
zračnega prometa,
5. delovanje navigacijskih sredstev vključno z napravami za
pristajanje v pogojih za instrumentalno letenje,
6. vključevanje svetlobnih in signalnih naprav na letališčih,
7. obveščanje o sprejetih načrtih letov.

98. člen
Naprave, ki jih pri svojem delu uporabljajo službe iz 93. člena,
morajo biti zaščitene pred poškodbami ali uničenjem.
99. člen
Pristojna služba za kontrolo zračnega prometa pomaga
zrakoplovu, ki je v nevarnosti. Zrakoplovu, ki je v nevarnosti,
morajo pomagati tudi posadke drugih zrakoplovov.
Pri iskanju in reševanju zrakoplova so dolžni sodelovati zrakoplovi,
radijske postaje in druge službe, ki so v položaju, da:
1. poslušajo sporočila iz zrakoplova v težavah, iz radijskega
oddajnika ali iz oddajnika za določitev položaja zrakoplova,
2. pomagajo zrakoplovu v težavah, kolikor je mogoče, in
3. obveščajo pristojno službo za kontrolo zračnega prometa o
razvoju dogodkov.

Varnost in rednost zračnega prometa zagotavlja Uprava s službo
kontrole zračnega prometa, organizirano v območne, priletne in
letališke enote v skladu z organizacijo in klasifikacijo zračnega
prostora, s službo zrakoplovnih informacij in tehnično službo.

100. člen
Fizične in pravne osebe, ki so sodelovale pri iskanju in reševanju
zrakoplova, imajo pravico do povračila nastalih potrebnih stroškov.

95. člen

Stroške iz prejšnjega odstavka krije lastnik ali uporabnik
zrakoplova. V primeru, da slednji nima zadostnih sredstev za
povračilo stroškov iskanja in reševanja ter je državljan Republike
Slovenije, jih plača Republika Slovenija.

V zračnem prostoru, kjer ne opravlja kontrole zračnega prometa,
Uprava posreduje pomembne zrakoplovne informacije
udeležencem v zračnem prometu, s službo posredovanja
informacij zrakoplovom v letu, organizirano v center, ki spremlja
in posreduje informacije o: zračni plovbi, o aktiviranju območij
omejene zračne plovbe, gibanju ptičjih jat, nastajanju za zračno
plovbo nevarnih oblakov, o lansiranju protitočnih raket in druge
informacije, pomembne za varnost zračnega prometa.

101. člen
Meteorološka služba s svojimi podatki in informacijami prispeva
k varnosti, rednosti in učinkovitosti zračnega prometa.

96. člen

Meteorološka služba opravlja meteorološka opazovanja na
letaliških meteoroloških postajah, izdeluje analize in vremenske
napovedi za potrebe zračnega prometa in posreduje informacije
potrebne za opravljanje njihovih nalog prevoznikom, posadkam
zrakoplovov, službam zračnega prometa, službi iskanja in
reševanja zrakoplovov lastnikom ali obratovalcem letališč in
drugim, ki sodelujejo v zračnem prometu.

Uprava organizira:
1. izvajanje nalog alarmiranja,
2. delo službe zrakoplovnih informacij, katere naloga je zagotoviti
pretok informacij, potrebnih za varen, reden in učinkovit zračni
promet,
3. delo tehnične službe za postavitev in vzdrževanje radionavigacijskih in radarskih sistemov, telekomunikacij in sistemov za
precizno približevanje in pristajanje zrakoplovov v pogojih za
instrumentalno letenje.
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Minister, pristojen za okolje in prostor, izda v sodelovanju z
ministrom predpis o organizaciji, načinu in financiranju dela
meteorološke službe.
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Preiskovalna komisija ali pooblaščeni strokovnjak vsestransko
preišče nesrečo ali izredni dogodek in pripravi predlog poročila z
ugotovitvijo vseh dejstev in okoliščin vključno s predlogi ukrepov
oziroma priporočil za preprečevanje novih nesreč ali izrednih
dogodkov in ga preloži v obravnavo in sprejem komisiji za varnost
v zračnem prometu.
Komisija za varnost v zračnem prometu je pristojna za obveščanje
javnosti o poteku preiskave in za izdajo sporočila za javnost ob
sprejemu končnega poročila.

102. člen
Tehnična sredstva, opremo, naprave in objekte za meteorološko
službo na letališčih projektira in postavlja Hidrometeorološki zavod
Republike Slovenije s soglasjem Uprave.
103. člen
Pri organiziranju in delovanju služb v zračnem prometu sodeluje
lastnik oz. obratovalec letališča, na katerem so te službe.

109. člen

Lastnik oziroma obratovalec letališča zagotavlja zemljišče,
prostore, komunalno in telekomunikacijsko infrastrukturo za
delovanje služb v zračnem prometu ter za postavitev in
vzdrževanje naprav in opreme za njihove potrebe.

Kadar utrpi nesrečo ali se izredni dogodek dogodi tujemu
zrakoplovu minister nemudoma obvesti o zadevi pristojne organe
države registracije zrakoplova, če je zrakoplov težji od 2.250 kg
tudi Mednarodne organizacije v civilnem letalstvu, države lastnika
ali uporabnika zrakoplova, države proizvajalca zrakoplova in
države, kjer je bil zrakoplov projektiran. Enako minister ukrepa,
kadar utrpi nesrečo ali se izredni dogodek dogodi domačemu
zrakoplovu proizvedenemu v tuji državi.

Za zemljišče, prostore, komunalno in telekomunikacijsko
infrastrukturo, ki jih da lastnik oziroma obratovalec letališča v
uporabo službam v zračnem prometu ima pravico zaračunavati
primerno najemnino.
Če želi lastnik ali obratovalec letališča ali vzletišča zagotoviti
nekatere službe zračnega prometa, mora sam nositi stroške
organizacije in delovanja takih služb vključno s stroški za
postavitev, delovanje in vzdrževanje naprav in opreme.

V primeru, da pristojni organi države iz prejšnjega odstavka to
zahtevajo, minister omogoči njihovim predstavnikom, da sodelujejo
pri delu komisije za preiskavo nesreče ali izrednega dogodka.

Pred začetkom delovanja služb iz četrtega odstavka tega člena
je lastnik oziroma obratovalec letališča dolžan dobiti soglasje
Uprave.

Kadar zrakoplov, vpisan v register zrakoplovov Republike
Slovenije, utrpi nesrečo ali se mu dogodi izredni dogodek v tuji
državi, imenuje minister predstavnika, ki bo sodeloval pri preiskavi
nesreče ali izrednega dogodka takega zrakoplova.

104. člen

V preiskovalno komisijo se imenujejo ali se za preiskavo
pooblaščajo osebe z liste strokovnjakov, ki jo vodi Uprava.

Minister izda predpise o:
- izdelavi in objavljanju aeronautičnih kart,
- o merskih enotah, ki se uporabljajo v zračnem prometu.

Komisijo za preiskavo nesreče ali izrednega dogodka domačega
ali tujega vojaškega zrakoplova, imenuje minister, pristojen za
obrambo.

105. člen

110. člen

Vlada Republike Slovenije sprejme predpis o organizaciji in načinu
dela službe iskanja in reševanja zrakoplovov.

Preiskovalna komisija, pooblaščeni strokovnjak in komisija za
varnost v zračnem prometu ne sme objaviti podatkov o preiskavi,
če bi to otežilo druge postopke razen v primeru, kadar to zahteva
preiskovalni sodnik v preiskavi zaradi utemeljenega suma o
storjenem kaznivem dejanju.

DEVETO POGLAVJE
Preiskave nesreč in izrednih dogodkov
106. člen

Če trajajo interesi države, lahko Vlada omeji pravico vpogleda v
gradivo o preiskavi.

Za preiskave nesreč In izrednih dogodkov ustanovi Vlada komisijo
za varnost v zračnem prometu, ki ima osem članov in predsednika.
Člani komisije so strokovnjaki za naslednja področja: zrakoplove,
zrakoplovno in drugo strokovno osebje, letališča in vzletišča,
zračni prevoz in druge dejavnosti v zračnem prometu, službo
kontrole zračnega prometa, meteorološko službo, zrakoplovno
medicino In zrakoplovne predpise.

Komisija oziroma pooblaščeni strokovnjak iz 108. člena je pri
svojem delu samostojen.
Preiskava nesreče oziroma izrednega dogodka vključuje zbiranje,
evidentiranje in analiziranje vseh razpoložljivih pomembnih
informacij.

107. člen

Za potrebe preiskave komisija oziroma pooblaščeni strokovnjak
pregleda kraj dogodka, prouči ostanke zrakoplova in pridobi Izjave
prič ter opravi druge potrebna dejanja.

Vsak, kdor izve za nesrečo ali izredni dogodek v zračnem
prometu, mora o tem takoj obvestiti najbližji organ za notranje
zadeve, ali službo kontrole zračnega prometa oziroma Upravo
ali Center za obveščanje.

Zrakoplova In drugih dokazov ni dovoljeno premakniti ali odstraniti
brez soglasja komisije ali pooblaščenega strokovnjaka razen, če
je to potrebno, da se rešijo ljudje iz zrakoplova, da se prepreči
požar ali da se odvrne nevarnost oziroma ovira za varen zračni
promet.

108. člen
Za posamezno nesrečo se imenuje preiskovalna komisija, ki šteje
najmanj tri člane, za izredni dogodek pa strokovnjak posameznik.
Preiskovalno komisijo imenuje ali strokovnjake pooblasti
predsednik ali od njega pooblaščeni član komisije za varnost v
zračnem prometu.
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Pristojni preiskovalni organ mora komisiji oziroma pooblaščenemu
strokovnjaku omogočiti med preiskavo neovirano delo.
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- spremlja izvajanje programa zaščite za ozemlje Republike
Slovenije,
- daje priporočila za izvajanje politike zaščite zračnega prometa,
- usklajuje in daje priporočila v zvezi s sprejetimi ukrepi ter obravnava učinkovitosti izvajanja vseh programov zaščite,
- potrjuje programe zaščite letališč in prevoznikov in
- sprejema varnostne načrte.

Komisija za preiskavo oziroma pooblaščeni strokovnjak mora
dati preiskovalnemu organu ali državnemu tožilcu na njegovo
zahtevo potrebno strokovno pomoč pri delu.
111. člen
Vlada izda predpis o delu komisije za raziskavo nesreče in
pooblaščenega strokovnjaka za raziskavo izrednega dogodka
in o sodelovanju tujih predstavnikov pri delu komisije za raziskavo
nesreče in pooblaščenega strokovnjaka za raziskavo izrednega
dogodka in obveščanju javnosti ter domačih in tujih oziroma
mednarodnih organov oziroma organizacij.

Delo sveta vodi predstavnik ministrstva za promet in zveze.
115. člen
Na mednarodnem letališču se ustanovi letališki svet za zaščito
zračnega prometa (v nadaljevanju letališki svet za zaščito), ki ga
sestavljajo predstavnik lastnika oziroma obratovalca letališča,
predstavniki policije, carine, službe kontrole zračnega prometa,
meteorološke službe in Slovenske vojske, predstavnik
prevoznika, ki opravlja javni redni zračni prevoz, predstavnik
oseb, ki uporabljajo zrakoplove za prevoz za lastne potrebe in
predstavnik špediterjev ter prevoznikov ekspresnih pošiljk.

DESETO POGLAVJE
Varnost zračnega prometa
112. člen
Varnost zračnega prometa zagotavlja Republika Slovenija tudi z
zaščito zračnega prometa pred dejanji nezakonitega vmešavanja.

Delo sveta vodi predstavnik oskrbovalca letališča.

Pri izvajanju ukrepov in postopkov za zaščito zračnega prometa
med seboj sodelujejo državni organi v skladu s svojimi
pristojnostmi.

Svet sprejema program zaščite in zaščitne načrte ter opravlja
druge naloge, za katere je pristojen po zakonu.

113. člen

116. člen

Cilj zaščitnih ukrepov pred dejanji nezakonitega vmešavanja je
zagotoviti varnost uporabnikov zračnega prevoza in vseh
udeležencev v zračnem prometu ter splošno varnost v državi.

Program zaščite in zaščitne načrte za posameznega prevoznika
sprejme s statutom določeni organ, uveljavlja pa ga direktor.
117. člen

Za dosego ciljev iz prejšnjega odstavka se izdelajo programi
zaščite in zaščitni načrti za posamezne dogodke nezakonitega
vmešavanja.

Vlada sprejme predpis o nalogah in delu Sveta za zaščito iz
drugega odstavka 114. člena, o nalogah in načinu dela letaliških
svetov za zaščito zračnega prometa ter o vsebini in postopku
potrjevanja programov zaščite in zaščitnih načrtov mednarodnih
letališč ter prevoznikov, ki opravljajo javni redni zračni prevoz.

Programi zaščite se izdelajo za ozemlje Republike Slovenije, za
vsako mednarodno letališče in za vsakega prevoznika.
Zaščitni načrti se izdelajo za vsako mednarodno letališče in za
vsakega prevoznika.

118. člen
Pravice in obveznosti vodje zrakoplova, člana posadke in potnikov
v zrakoplovu ureja konvencija o kaznivih dejanjih in nekaterih
drugih aktih, storjenih na letalih, podpisana 14. septembra 1963 v
Tokiu.

Zaščitni načrt za mednarodno letališče je celovit in se izdela za
celotno območje letališča ter vključuje vse pravne in fizične osebe,
ki na tem letališču opravljajo dejavnost v zvezi z zračnim prometom
in zračnim prevozom.
114. člen

Olajšave v zračnem prevozu

Organizacija, pristojnosti in odgovornost za zaščito zračnega
prometa pred dejanji nezakonitega vmešavanja se določijo v
programu zaščite zračnega prometa Republike Slovenije, ki ga
na predlog ministra sprejme Vlada.

119. člen
Vlada Republike Slovenije ustanovi državni odbor za olajšave v
zračnem prevozu in imenuje njegove člane. Člani tega odbora so
predstavniki ministerstev pristojnih za promet in zveze, za
notranje zadeve, za finance, za obrambo in predstavniki lastnikov
oziroma obratovalcev javnih letališč odprtih za domači in
mednarodni promet, ter predstavnik prevoznikov, ki opravljajo
mednarodni javni redni zračni prevoz.

Minister imenuje Svet za zaščito zračnega prometa (v
nadaljevanju: Svet za zaščito) kot svoj posvetovalni organ.
Svet za zaščito sestavljajo predstavniki ministrstev, ki so pristojna
za promet in zveze, za notranje zadeve, za finance in za zunanje
zadeve ter predstavniki letaliških svetov za zaščito zračnega
prometa in predstavnik prevoznikov, ki opravljajo javni redni zračni
prevoz.

Delo odbora vodi predstavnik ministrstva za promet in zveze.
Delovno področje odbora iz prvega odstavka tega člena je:
1. usklajevanje razvojnih načrtov posameznih služb na letališčih,
lastnikov oziroma obratovalcev letališč,
2. svetovanje pristojnim ministrom in direktorjem družb glede razvoja, opremljanja in opravljanja predpisanih služb na letališču in
daje pobude za spremembe ustreznih predpisov,
3. svetovanje pristojnim ministrom in direktorjem družb glede opravljanja predpisanih služb na letališčih,

Člane Sveta za zaščito imenuje minister na predlog ministrov iz
prejšnjega odstavka, po funkciji pa so člani Sveta predsedniki
letaliških Svetov za zaščito zračnega prometa in predstavnik, ki
ga določijo prevozniki iz prejšnjega odstavka.
Svet za zaščito opravlja zlasti naslednje naloge:
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glede izpolnjevanja predpisanih pogojev za varno opravljanje
prevoza; vzdrževanjem linij in spoštovanjem reda letenja v javnem
rednem prevozu; glede opravljanja prevoza v skladu z določbami
mednarodne pogodbe oziroma v dovoljenjem, izdanim tujemu
prevozniku; v skladu z izpolnjevanjem pogojev za varno uporabo
zrakoplova za lastne potrebe in izpolnjevanje pogojev za
opravljanje drugih dejavnosti v zračnem prometu.

4. obravnava vprašanj in sprejem stališč do vprašanj v zvezi z
olajšavami v zračnem prevozu.
120. člen
Na vsakem javnem letališču, odprtem za domači in mednarodni
promet, se ustanovi letališki odbor za olajšave v zračnem prevozu.
Za ustanovitev je pristojen lastnik oziroma obratovalec tega
letališča.

125. člen

ENAJSTO POGLAVJE
Nadzor nad izvajanjem zakona

Nadzor letališč in vzletišč obsega zlasti nadzorstvo nad: uporabo
letališč in vzletišč; projektiranjem, gradnjo in rekonstrukcijo letališč
in objektov v letališki coni; vzdrževanjem vzletišč; vzdrževanjem
letaliških objektov in opreme, namenjenih za zračni promet;
postavljanjem, brezhibnostjo in vzdrževanjem orientacijskih
znamenj na objektih; stanjem vzletno-pristajalnih in drugih stez
ter letališke ploščadi in drugih površin za gibanje zrakoplovov na
letališču; brezhibnostjo svetlobnih sistemov, namenjenih za
pristajanje, vzletanje in parkiranje zrakoplovov ter zagotovitvijo
in brezhibnostjo osnovnega ter nadomestnega napajanja teh
sistemov z električno energijo; tehničnimi in drugimi pogoji za
varen sprejem in odpremo zrakoplovov, potnikov in stvari na
javnem letališču; kakovostjo goriva in maziva ter brezhibnostjo
naprav in opreme, namenjenih za oskrbovanje zrakoplova z
gorivom in mazivom; prostori, tehnično opremo in načinom
pregledovanja zrakoplovov, potniške prtljage in blaga.

121. člen

126. člen

Nadzor nad uporabo določil tega zakona in na njegovi podlagi
izdanih predpisov opravlja Uprava, ki sprejema ukrepe, za katere
je pooblaščena z zakonom razen, če s tem zakonom ni drugače
določeno.

Nadzor zrakoplovnega in drugega strokovnega osebja obsega
zlasti nadzorstvo nad: strokovnim usposabljanjem in dovoljenji,
njihovo strokovno in zdravstveno sposobnostjo; delom in načinom
opravljanja dela; trajanjem delovnega časa, časom letenja, časom
nočnega letenja, številom vzletov in pristankov med delovnim
časom, trajanjem dnevnega počitka članov posadke letala ter
trajanjem nepretrganega dela, trajanjem izmen in dnevnega
počitka kontrolorjev zračnega prometa.

Člani tega odbora so: predstavnik Ministrstva pristojnega za
notranje zadeve, za finance, za promet in zveze, predstavnik
lastnika oziroma obratovalca letališča, predstavnik domačih
prevoznikov v javnem rednem zračnem prevozu, predstavnik
pravnih oseb, ki uporabljajo zrakoplove za prevoz za lastne
potrebe in predstavnik špediterjev ter prevoznikov ekspresnih
pošiljk.
Odbor obravnava vprašanja, ki se nanašajo na tekoči pretok
potnikov, prtljage in blaga ter daje priporočila organov in
organizacij, ki delujejo ha zadevnem letališču v zvezi z
obravnavanimi vprašanji.

Nadzorne naloge iz prejšnjega odstavka opravlja delavec Uprave,
ki ima pooblastilo za delo zrakoplovnega inšpektorja in ki ni pred
tem bil v zvezi s fizično ali pravno osebo, v zadevah, ki so predmet
nadzora.

127. člen

Pooblastilo iz prejšnjega odstavka lahko pridobi oseba, ki:
a) ima najmanj visoko izobrazbo,
b) je opravila strokovni izpit za inšpektorja,
c) ima najmanj enako dovoljenje za delo oziroma potrdilo o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje del v zračnem prometu, kot
jih imajo osebe, ki jih inšpektor nadzira.

Nadzor služb v zračnem prometu obsega zlasti nadzorstvo nad
delom teh služb v zvezi z varnostjo zračnega prometa in stanjem
objektov, tehničnih sredstev, opreme in naprav.
Nadzor kontrole zračnega prometa obsega zlasti nadzorstvo
nad uporabo: sredstev, opreme in naprav bistvenih za varnost
zračne plovbe, zlasti glede brezhibnosti, vzdrževanja in pravilnega
delovanja radionavigacijskih, radarskih in drugih oddajnih in
tehničnih naprav ter sistema zvez, ter načinom opravljanja
kontrole zračnega prometa glede uporabe predpisanih postopkov.

122. člen
Minister izda predpis o načinu opravljanja nadzora iz prejšnjega
člena in v sodelovanju z ministrom pristojnim za obrambo tisti del,
ki se nanaša na delovno področje ministrstva, pristojnega za
obrambo.

Nadzor nad meteorološko službo zračnega prometa obsega zlasti
nadzorstvo nad: meteorološkimi opazovanji na letaliških
meteoroloških postajah; izdelavo analiz in vremenskih napovedi
za potrebe zračnega prometa; pošiljanjem meteoroloških
informacij, obvestil in opozoril o meteoroloških pojavih, pomembnih
za zračni promet; osebjem, ki skrbi za meteorološko varnost
zračnega prometa; vzdrževanjem in preverjanjem meteoroloških
instrumentov in naprav na letaliških meteoroloških postajah.

123. člen
Če je za posamezno nadzorno opravilo potrebna posebna
strokovnost, lahko direktor Uprave pooblasti za takšno opravilo
tudi druge strokovnjake.
124. člen

128. člen

Nadzor zrakoplovov, prevoznikov in zračnega prometa obsega
zlasti nadzorstvo nad: uporabo zrakoplovov, zlasti glede pogojev
za varno uporabo in pravilno vzdrževanje zrakoplova ter
sposobnosti za varen zračni promet; izdelavo zrakoplova, motorja,
propelerja, padala in opreme zrakoplova; vzdrževanjem,
popravilom, obnovo in opremo zrakoplova; obremenitvijo
zrakoplova in razporeditvijo tovora v njem; listinami, knjigami in
priročniki, ki morajo biti v zrakoplovu; javnim zračnim prevozom
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Zrakoplovni inšpektor ima poleg pooblastil po Zakonu o upravi
pravico in dolžnost:
1. izreči prepoved izvršitve leta ali nadaljnjega opravljanja dela
oziroma dejavnosti očitno nevarne za zračni promet,
2. odrediti preizkus alkoholiziranosti, v primeru odklonitve
preizkusa pa odrediti odvzem krvi za osebo kot zrakoplovno ali
drugo strokovno osebje, ki opravlja dela v zračnem prometu,
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133. člen

3. izreči prepoved izvršitve leta, če ugotovi, da predpisana
zavarovanja niso sklenjena.

Z denarno kaznijo najmanj 5.000.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, če:
1. med letom odmetava iz letala predmete brez potrebnega
soglasja Uprave Republike Slovenije za zračno poiovbo (četrti
odstavek 84. člena),
2. ravna v nasprotju z 79. členom,
3. ne javi vesti o nesreči zrakoplova v skladu s 107 . členom,
4. opravlja javni zračni prevoz brez potrdila za opravljanje
dejavnosti (66. člen),
5. dopusti uporabo letališča oziroma ga uporabi v naprotju s 43.
členom,
6. pred gradnjio ali rekonstrukcijo letališča ne pridobi soglasja iz
45. člena,
7. plove v primerih iz tretjega odstavka 89. člena.

O izrečeni prepovedi iz 1. in 3. točke prejšnjega člena zrakoplovni
inšpektor takoj pisno obvesti predstojnika Uprave, ki o zadevi
odloči v 30 dneh.
129. člen
Zrakoplovni inšpektor mora o nameravanem nadzoru obvestiti
zastopnike lastnika ali uporabnika zrakoplova, letališča in
vzletišča, predstojnika Hidrometeorološkega zavoda Republike
Slovenije oziroma predstojnika Uprave.
Inšpektor mora ob zaključku pregleda izdelati zapisnik in
najkasneje v treh dneh izdati posebno odločbo, s katero naloži
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.

O pritožbi zoper inšpektorja iz prejšnjega odstavka in odločbo
predstojnika Uprave iz drugega odstavka prejšnjega člena odloča
minister.

Z denarno kaznijo najmanj 80.000,00 SIT se kaznuje posameznik,
ki stori prekršek iz prvega odstavka.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko inšpektor za
zračni promet na obrazloženo zahtevo pritožnika odloži izvršitev
odločbe, če se z odložitvijo ne ogroža varnosti zračnega prometa.

134. člen
Z denarno kaznijo najmanj 750.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik, ki opravlja
določeno dejavnost, za katero se plačujejo pristojbine, če brez
soglasja Vlade Republike Slovenije spremeni višino navedenih
pristojbin.

130. člen
Nadzor iz 127. člena tega zakona opravlja oseba, ki izpolnjuje
pogoje iz tretjega odstavka 121. člena in ki jo za to pooblasti
minister.

Z denarno kaznijo najmanj 75.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.

131. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi
izdanih predpisov, zaščitnih programov in zaščitnih načrtov
izvajajo pooblaščene osebe, ki jih imenuje minister v soglasju z
ministrom, pristojnim za notranje zadeve.

135. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
posameznik, ki nepooblaščeno vnese v potniško kabino
zrakoplova orožje, strelivo in "druga eksplozivna in vnetljiva
sredstva oziroma vkrca navedene predmete (83. člen).

Za pooblaščeno osebo je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje
iz tretjega odstavka 121. člena.

136. člen
Za opravljanje nadzora imajo pooblaščene osebe enaka
pooblastila kot zrakoplovni inšpektorji in opravljajo svoje delo v
skladu z določili 129. člena.

Z denarno kaznijo najmanj 90.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
posameznik, ki ravna v nasprotju z 89. členom in opravlja naloge
v zračnem prometu pod vplivom alkohola, mamil ali drugih
psihotropnih sestavin.

DVANAJSTO POGLAVJE
Kazenske določbe

137. člen

132. člen

Z denarno kaznijo 150.000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna
oseba, če:
1. dopusti plovbo z zrakoplovom brez potrdila o vpisu v Register
zrakoplovov ali brez potrdila o sposobnosti zrakoplova za plovbo,
ali brez potrdila o zavarovanju v nasprotju s 16. členom,
2. v zrakoplovu nima predpisanih listin iz 90. člena.

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba oziroma samostojni*podjetnik, če:
1. brez odobritve kontrole letenja oziroma v nasprotju z njenimi
dovoljenji prileti v zračni prostor Republike Slovenije (prvi odstavek
10. člena),
2. leti z nadzvočno hitrostjo (peti odstavek 9. člena),
3. ne pristane na ukaz pristojnega organa (6. člen),
4. postavi ovire in druge naprave ter objekte v nasprotju z 61.
členom.

Z denarno kaznijo najmanj 40.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
138. člen

Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.

Z denarno kaznijo najmanj 140.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba, ki inšpektorjem ne omogoči opravljanja nadzora v
skladu s 121. členom.

Z denarno kaznijo najmanj 80.000,00 SIT se kaznuje posameznik,
ki stori prekršek iz prvega odstavka.
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Z denarno kaznijo najmanj 45.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
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katerih so pristojni.

iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.

143. člen

Z denarno kaznijo najmanj 70.000,00 SIT se kaznuje samostojni
podjetnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Do izdaje predpisov iz prejšnjega člena se smiselno uporabljajo
naslednji predpisi:

Z denarno kaznijo najmanj 45.000,00 SIT se kaznuje odgovorna
oseba upravnega organa ali posameznik, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
139. člen
Z denarno kaznijo najmanj 120.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba, če:
1. plove z neoznačenimi ali nepravilno označenimi zrakoplovi (17.
člen),
2. vzdržuje, upravlja obnovi in oskrbi zrakoplov brez ustreznega
dovoljenja za posamezno opravilo (27. člen),
3. uporabi radijsko postajo za sporazumevanje v zračni plovbi
brez dovoljenja iz prvega odstavka 84. člena,
4. brez dovoljenja usposablja zrakoplovno osebje ( 35. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi dogovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo najmanj 60.000,00 SIT se kaznuje samostojni
pdojetnik, ki stori prekršek izprvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
140. člen
Z denarno kaznijo najmanj 40.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
posameznik, ki se giblje po manevrskih površinah na javnem
letališču (40. člen), odprtem za mednarodni promet, pri čemer
nima dovoljenja za tako gibanje oziroma nima spremljevalca
izvajalca letaliških storitev.
Postopek za prekrške
141. člen
Postopek za prekršek na prvi stopnji vodi in odločbo izda komisija
za prekrške pri Ministrstvu za promet in zveze.
Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo trije člani.
Predsednika in člana komisije iz prvega odstavka tega člena
imenuje minister, pristojen za promet in zveze.
TRINAJSTO POGLAVJE
Prehodne in končne določbe
142. člen
V skladu s pooblastili v tem zakonu pristojni minister izda
podzakonske predpise, ki omogočajo neposredno uporabo
standardov, ki jih občasno sprejema Mednarodna organizacija
civilnega letalstva in Skupnih letalskih predpisov, ki jih izdajajo
združeni letalski organi ter standardov EUROCONTROL-a.
Če pristojni minister iz prejšnjega odstavka ugotovi, da bi bila
uporaba standarda ali Skupnega letalskega predpisa v nasprotju
z zakonom, o tem obvesti Vlado.
Pristojni minister iz prvega odstavka tega člena tekoče spremlja
spremembe standardov in Skupnih letalskih predpisov in skrbi .
za pravočasne spremembe v podzakonskih predpisih, za izdajo
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- Pravilnik o načinu zaznamovanja stez za vzletanje in pristajanje
in drugih stez na civilnih letališčih ter o nameščanju orientacijskih
znamenj na objekte v coni civilnih letališč (Uradni list SFRJ, št.
24-250/66),
- Pravilnik o delu in instrumentalni opremi meteoroloških postaj in
drugih služb za meteorološko pomoč v letalstvu na letališčih, ki
so odprta za javni zračni promet (Uradni list SFRJ, št. 45-589/
67),
- Odločba o otvoritvi letališča "Ljubljana" za mednarodni zračni
promet (Uradni list SFRJ, št. 51-703/63),
- Uredba o varnosti in redu na javnem letališču (Uradni list SFRJ,
Št. 73-956/87),
- Uredba o pridobivanju soglasja ter pogojih in načinu za
izstreljevanje raket za obrambo proti toči (Uradni list SFRJ, št.
32-435/87),
- Uredba o oznaki državne pripadnosti zrakoplovov (Uradni list
RS, št. 9-390/93),
- Pravilnik o projektiranju, graditvi in rekonstrukciji civilnih letališč
in njihovi klasifikaciji (Uradni list SFRJ, št. 2-19/66 in popravek v
Uradnem listu SFRJ, št. 4/66-87),
- Pravilnik o službi za prvo pomoč na letališču (Uradni list SFRJ,
št. 57-876/78),
- Pravilnik o načinu vpisovanja letališč v vpisnik civilnih letališč in
vzletišč v vpisnik vzletišč (Uradni list SFRJ, št. 11-203/79),
- Pravilnik o gasilski službi na letališču (Uradni list SFRJ, št. 13254/79, 61-904/80, 23-212/81 in Uradni list RS, št. 58-2660/92),
- Pravilnik o zaznamovanju stez za vzletanje in pristajanje in
drugih stez ter letališke ploščadi na letališču (Uradni list SFRJ, št.
47-719/79),
- Pravilnik o načinu zaznamovanja stez za vzletanje in pristajanje
in drugih stez na civilnih letališčih ter o nameščanju orientacijskih
znamenj na objekte v coni civilnih letališč (Uradni list SFRJ, št.
24/66 v zvezi s 197, členom Pravilnika o zaznamovanju stez za
vzletanje in pristajanje in drugih stez ter letališke ploščadi na
letališču (Uradni list SFRJ, št. 47-719/79 v skladu z navedenimi
določbami se uporabljajo samo določbe od 52. do 74. člena),
- Pravilnik o vzdrževanju objektov, opreme in instalacij, pomembnih
za varnost zračne plovbe na letališču (Uradni list SFRJ, št. 9-83/
84),
- Pravilnik o službi za sprejem in odpremo letal, potnikov in stvari
na javnem letališču (Uradni list SFRJ, št. 66-880/87 in 57-870/
90),
- Odredba o minimumu opreme za kontrolo zrakoplovov, potnikov,
prtljage in blaga (Uradni list SFRJ, št. 12-148/75),
- Pravilnik o prostorih, tehnični opremi in načinu pregledovanja
letal, potnikov in stvari na javnem letališču (Uradni list SFRJ, št.
8-70/89, 24-331/89 in 61-954/90),
- Pravilnik o vzletiščih (Uradni list RS, št. 58-2658/92),
- Pravilnik o letenju letal (Uradni list SFRJ, št. 10-186/79 in 4-34/
83),
- Pravilnik o postopku in načinu ugotavljanja sposobnosti letal za
plovbo (Uradni list SFRJ, št. 35-587/80),
- Pravilnik o načinu oddaje in vrnitve orožja in streliva v javnem
prevozu v zračnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 40-641/80 in
14-176/82),
- Pravilnik o načinu metanja kemičnih sredstev iz letala (Uradni
list SFRJ, št. 62-935/80 in 52-610/83),
- Pravilnik o amaterski izdelavi letal (Uradni list SFRJ, št. 19-210/
8),
- Pravilnik o napravah in opremi, ki morajo biti vdelani v letalo
odvisno od njegove kategorije in namena (Uradni list SFRJ, št.
59-632/84),
poročevalec, št. 46

- Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih,
dovoljenjih in pooblastilih osebja službe za zveze pri kontroli letenja
(Uradni list SFRJ, št. 12-135/88),
- Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih,
dovoljenjih in pooblastilih letalsko-prometnega osebja (Uradni list
SFRJ, št. 37-466/88),
- Pravilnik o času letenja, času letenja v prometu na dolgih linijah,
času nočnega letenja, dnevnem delovnem času, številu vzletov
in pristankov med delovnim časom in trajanju dnevnega počitka
članov letalske posadke (uradni list SFRJ, št. 42-549/88, 1-4/89
in 57-871/90),
- Pravilnik o trajanju izmen, trajanju nepretrganega dela in trajanju
dnevnega počitka kontrolorjev letenja in pomočnikov kontrolorjev
letenja (Uradni list SFRJ, št. 6-42/89 in 40-622/89),
- Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih,
dovoljenjih in pooblastilih, osebja, ki dela pri meteorološki varnosti
zračne plovbe (Uradni list SFRJ, št. 36-566/89 in 50-790/90),
- Pravilnik o zdravstvenih pogojih za opravljanje del letalskega in
drugega strokovnega osebja in o posebnih pogojih za opravljanje
zdravniških pregledov letalskega in drugega strokovnega osebja,
ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene organizacije združenega
dela (Uradni list SFRJ, št. 81-1262/89),
- Odredba o pristojbini za uporabo naprav in storitev kontrole
letenja (Uradni list RS, št. 36-1516/93),
- Odredba o pristojbini za preverjanje strokovne usposobljenosti
letalskega osebja (Uradni list RS, št. 60-2171/93),
- Odredba o pristojbini za prealed zrakoplova (Uradni list RS, št.
60-2172/93),
- Odredba o obratovalnem času javnih letališč (Uradni list RS, št.
26/95 in 72/95),
- Pravilnik o pogojih za prevoz živali v javnem prevozu v zračnem
prometu (Uradni list SFRJ, št. 42/88),
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati šole ali šolski centri
za usposabljanje zrakoplovnega osebja (Uradni list RS, št. 23/
95).

- Pravilnik o prevozu otrok v javnem prevozu v zračnem prometu
(Uradni list SFRJ, št. 2-20/87),
- Pravilnik o civilnem jadralnem letalstvu (Uradni list FLRJ, št. 52559/55),
- Pravilnik o zmajarstvu (Uradni list SFRJ, št. 17-261/87 in 57874/90),
- Odredba o pogojih za letenje z napravami za prosti let (Uradni
list SRS, št. 13-698/77),
- Pravilnik o padalstvu (Uradni list SFRJ, št. 73-1145/89 in 57873/90),
- Pravilnik o načinu preiskovanja letalskih nesreč (Uradni list
SFRJ, št. 66-879/87),
- Pravilnik o preiskovanju ogrožanja varnosti letal (Uradni list
SFRJ, št. 79-1029/87),
- Pravilnik o pogojih za prevoz živali v javnem prevozu v zračnem
prometu (Uradni list SFRJ, št. 42-550/88, popravek v št. 451291/88, 57-872/90),
- Pravilnik o homologaciji letala, motorja, propelerja, padala, balona,
zmaja in opreme letal (Uradni list SFRJ, št. 54-709/88),
- Pravilnik o posebnih pogojih za izdelavo in spremembe na letalu,
motorju, propelerju, padalu in opremi letala, načinu izdelave
tehnično-tehnološke dokumentacije in tehnični kontroli izdelave
(Uradni list SFRJ, št. 75-978/88),
- Pravilnik o vsebini glavne knjige registra zrakoplovov (Uradni
list RS, št. 2-95/92),
- Pravilnik o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov (uradni
list RS, št. 58-2659/92),
- Pravilnik o številu in sestavi članov posadke letala (Uradni list
SFRJ, št. 57-875/78 in 7-90/83),
- Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo
letalskega tehničnega osebja, kontrole letenja (uradni list SFRJ,
št. 13-256/79),
- Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo
kontrolorjev letenja (uradni list SFRJ, št. 62-851/79,
- Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo članov
posadke letal (uradni list SFRJ, št. 2-7/80, 31-529/80, 53-800/80,
43-480/81 in 10-138/85),
- Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo
strokovnega osebja, ki opravlja dela, pomembna za varnost
zračne plovbe (Uradni list SFRJ, št. 64-955/80, 63-671/81 in 77902/82),
- Pravilnik o obrazcu dovoljenja za delo strokovnega osebja, ki
opravlja dela, pomembna za varnost zračne plovbe (Uradni list
SRS, št. 39-1552/83),
- Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih,
dovoljenjih in pooblastilih letalsko-tehničnega osebja in letalskega
osebja tehnične priprave (uradni list SFRJ, št. 35-484/87, popravek
v št. 12-392/88 in 8-69/89),
- Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem izpitu, dovoljenju za
delo in delu, ki ga sme opravljati osebje službe za zvezo (Uradni
list SFRJ, št. 62-1046/74),

144. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se neha uporabljati Zakon o
zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89 in 29/90)
ter Zakon o dopolnitvah zakona o zračni plovbi (Uradni list RS, št.
58/93) in Zakon o izkoriščanju letališč (Uradni list SFRJ, št. 12/
64) ter vsi izvršilni predpisi, izdani na podlagi teh zakonov, razen
tistih, ki so navedeni v prejšnjem členu.
145. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Glede na to, da je od osamosvojitve Republike Slovenije preteklo
že dosti let, je nesporna ugotovitev, da je nujno potrebno sprejeti
slovenski zakon o zračnem prometu in s tem prenehati uporabljati
zakon in podzakonske predpise bivše SFRJ. S pridobitvijo svoje
suverenosti je Republika Slovenija stopila tudi na področju letalstva
v krog evropskih dežel, ki imajo urejeno letalsko zakonodajo na
ta način, da ureja splošne predmete temeljni zakon o zračnem
prometu, ostala specifična področja in podrobne določbe pa urejajo
precizni podzakonski predpisi.
poročevalec, št. 46

Pri pripravi zakona sem predlagatelj upošteval tudi zakonske
rešitve zahodnoevropskih držav, vodilnih v Evropi po zračnem
prometu. Še zlasti sem upošteval rešitve švicarskega, nemškega
in avstrijskega zakona, nedvomno pa so vse rešitve v skladu z
mednarodnimi akti, ki so jih podpisale tudi te tri navedene države.
Delo na pripravi vseh podzakonskih aktov se bo lahko začelo
takoj po sprejemu temeljnega zakona o zračnem prometu, na
katerega osnovno zgradbo se bodo lahko navezovali posamezni
34
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podzakonski predpisi. Ravno tako se bodo lahko določena
področja, kakor na primer posebni pravilniki o zaznamovanju
stez za vzletanje in pristajanje in drugih stez ter letaliških ploščadi,
o vzdrževanju objektov, opreme in inštalacij pomembnih za varnost
zračne plovbe, o vzletiščih, o letenju letal, o amaterski izdelavi
letal, o civilnem jadralnem letalstvu, o zmajarstvu, o padalstvu, o
strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo članov posadk
letal, o trajanju izmen, kontrolorju letenja in tako dalje, potanko
uredila v teh podzakonskih predpisih.

Ravno tako bo v podzakonskih aktih potrebno obdelati tudi
nekatere specifične kazenske določbe, ki jih zakon kot temeljni
akt ne more vsebovati. Takšne so na primer določbe o
nespoštovanju operativnega minimuma za letenje, neoznačevanju
maneverskih površin in ploščadi na letališčih, neoznačevanju
objektov in naprav, uporabi jezika v zračnem prometu v nasprotju
s podzakonsko določbo, plovbo brez odobrenega načrta leta,
plovbo v nasprotju z navodili kontrole letenja, neprijave posebnih
in ogrožajočih dogodkov in podobno.

Spisek vseh pravilnikov, odločb in odredb, ki jih bo potrebno
pripraviti s strani Ministrstva za promet in zveze ter Uprave za
zračni promet, je naveden v 142. členu predloženega zakona. V
skladu z usmeritvami mednarodnih letalskih organizacij bosta
Ministrstvo za promet in zveze oziroma Uprava za zračni promet
v posameznem podzakonskem predpisu obdelala več tem po
sorodnih sklopih. Na ta način bodo ti podzakonski predpisi tudi
dosti bolj pregledni in ne bodo odstopali eden od drugega po
obravnavanih segmentih.

Predlagatelj se zavedam obsežnega dela, ki ga bosta morala
opraviti Ministrstvo za promet in zveze in Uprava za zračno
plovbo, vendar pa predlagam, da se dela lotita čim prej, kajti
zaostanek, ki ga ima Slovenija na tem področju v primerjavi tudi z
ostalimi deželami bivšega socialističnega bloka je velik, kar seveda
vpliva na točnost in predvsem varnost plovbe.
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Predlog akta o

NASLEDSTVU

NEKDANJE

NAJ

SPORAZUMOV

SFRJ

OSTANEJO

REPUBLIKO

AVSTRALIJO

V

Z

AVSTRALIJO,

VELJAVI

SLOVENIJO

KI

MED

IN

(BAUNSNJ)

- EPA 263 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 27. seji dne 11. septembra
1997 določila besedilo:

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV
NEKDANJE SFRJ Z AVSTRALIJO, KI NAJ OSTANEJO V
VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN AVSTRALIJO,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve;
■ Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve;
- Mihaela LOGAR, državna sekretarka v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Tomaž VETRIH, generalni sektretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar 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 poslovnika-
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teči pred zadevnimi sodnimi oblastmi, London, 27.2.1936,
objavljena v Uradnem časniku Kraljevine Jugoslavije 1937/116XXXV;

AKT
O NASLEDSTVU SPORAZUMOV
NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z
AVSTRALIJO, KI NAJ OSTANEJO V
VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN AVSTRALIJO

3. Sporazum o vzajemni odpravi taks na vizume med SFRJ in
Avstralijo, izmenjava not, Beograd, 13. 6. 1969, objavljen v Ur.l.
SFRJ-MP, št. 22/70;
4. Sporazum med Vlado SFRJ inVIado Commonvvealtha Avstralije
o bivanju in zaposlovanju jugoslovanskih državljanov v Avstraliji,
Canberra, 12.2.1970;

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo
Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije
odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede
naslednjih mednarodnih pogodb, ki jih je z Avstralijo sklenila
nekdanja Jugoslavija in ki naj ostanejo v veljavi med Republiko
Slovenijo in Avstralijo:

5.Trgovinski sporazum med Vlado SFRJ inVIado Commonvvealtha
Avstralije, Beograd, 21.7.1970, objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, št. 30/
71;
6. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Avstralije o kulturnem
sodelovanju, Canberra, 14.9.1976, objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, št.
2/78.

1. Pogodba med Srbijo in Veliko Britanijo o medsebojnem izročanju
storilcev kaznivih dejanj, 6.12.1900, objavljena v Srbskem časniku,
št. 35/1901;

Sporazum naveden v aktu pod številko 4 se v slovenskem
prevodu objavi v Uradnem listu Republike Slovenije-Mednarodne
pogodbe hkrati z aktom.

2. Konvencija med Kraljevino Jugoslavijo in Kraljevino Veliko
Britanijo in Severno Irsko o ureditvi medsebojne pomoči pri vodenju
postopka v civilnih in trgovinskih zadevah, ki tečejo ali utegnejo

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

1 r'yr,:
OBRAZLOŽITEV
Zaradi zastarelosti so prenehali veljati: Sporazum o izmenjavi
uradnih publikacij z dne 19.11.1953, Sporazum o izmenjavi paketov
z dne 28.2.1956, Sporazum o izmenjavi poštnih nakaznic z dne
31.5.1972 in Sporazum o zračnem prometu z dne 3.4.1975.

Na podlagi določb 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
o nasledstvu mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila nekdanja
Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo, predlagamo
Državnemu zboru Republike Slovenije sprejem akta o nasledstvu
šestih dvostranskih mednarodnih pogodb, sklenjenih med
nekdanjo SFRJ in Avstralijo, ki naj še naprej veljajo med Republiko
Slovenijo in Avstralijo.

Predlagamo, da se ohrani veljavnost v predlogu akta navedenih
šestih mednarodnih pogodb.
Po odobritvi akta o nasledstvu bo Ministrstvo za zunanje zadeve
RS o tem obvestilo avstralsko stran.

Slovenska in avstralska stran sta po diplomatski poti uskladili, da
šest pogodb, veljavnih med nekdanjo Jugoslavijo in Avstralijo, še
naprej ostaja v veljavi med Republiko Slovenijo in Avstralijo.

poročevalec, št. 46
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socialne pomoči, ki jih Avstralija zagotavlja avstralskim
državljanom, pod enakimi pogoji, kot veljajo za njih.

SPORAZUM MED VLADO
COMMONVVEALTHA AVSTRALIJE IN
VLADO SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O BIVANJU
IN ZAPOSLOVANJU JUGOSLOVANSKIH
DRŽAVLJANOV V AVSTRALIJI

(2) Storitve in dajatve socialnih služb in dajatve državne socialne
pomoči, ki jih Avstralija zagotavlja avstralskim državljanom in
državljanom drugih držav in tudi jugoslovanskim državljanom v
Avstraliji pod enakimi pogoji, so: starostne in invalidske pokojnine
in dodatki za žene, pokojnine za vdove, pogrebnine, nadomestila
za čas porodniškega dopusta, otroški dodatki, nadomestila za
primer brezposelnosti, boleznine in posebne dajatve, dajatve za
zmanjšano delovno zmožnost, rehabilitacijske storitve in
zdravstvene, bolnišnične in farmacevtske dajatve.

VLADA COMMONVVEALTHA
AVSTRALIJE in

(3) Vladi preučita možnost sklenitve in si prizadevata za sklenitev
sporazuma o vzajemnosti plačevanja avstralskih socialnih in
zdravstvenih dajatev ter ustreznih jugoslovanskih dajatev socialne
varnosti.

VLADA SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

(4) Ob upoštevanju avstralskih zakonov in predpisov o
vzajemnosti se jugoslovanski državljani, katerih poškodba ali smrt
je posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni, ali njihovi
vzdrževanci v zvezi z dajatvijo za primer nesreče pri delu in
poklicne bolezni obravnavajo enako, vključno z enako pravico
iznosa te dajatve iz Avstralije, kot avstralski državljani in državljani
drugih držav po zakonih in predpisih Commonvvealtha in držav.
Če se ta dajatev ne plača vzdrževancem zunaj Avstralije, si
avstralska vlada po svojih najboljših močeh prizadeva za izplačilo
te dajatve tem vzdrževancem.

STA SE V ŽELJI urediti bivanje in zaposlovanje jugoslovanskih
državljanov v Avstraliji,
PREPRIČANI, da je sporazum o teh zadevah v interesu in v
dobro obeh držav,
SPORAZUMELI, kot sledi:

(5) Vladi preučita možnost sklenitve in si prizadevata za sklenitev
vzajemnega dogovora o izplačilu dajatve za primer nesreče pri
delu in poklicne bolezni družinskim članom delavcev, katerih smrt
ali poškodba je posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni v
državi ene od pogodbenic tega sporazuma, če so družinski člani
ostali v državi druge pogodbenice.

1. člen
V tem sporazumu, če kontekst ne zahteva drugače:
"Avstralija" pomeni ozemlje, ki obsega države in teritorije
Commonvvealtha Avstralije.
"Jugoslovanski državljan" pomeni osebo, ki ima jugoslovansko
državljanstvo v skladu z veljavnimi zakoni Socialistične federativne
Republike Jugoslavije.

(6) Jugoslovanski državljani s prebivališčem v Avstraliji, katerih
družinski člani so v Jugoslaviji, lahko plačujejo prispevke za
socialno zavarovanje teh članov jugoslovanskemu nosilcu in
potrebne zneske prenesejo v Jugoslavijo.

"Jugoslovanski delavec" pomeni jugoslovanskega državljana, ki
želi priti ali je že prišel prebivati v Avstralijo z namenom, da se
zaposli, vključno s samozaposleno osebo.

4. člen
(1) Avstralski organi nudijo jugoslovanskim delavcem dobre
usluge pri iskanju primerne nastanitve v Avstraliji za njih in njihove
družine, še posebej zato da omogočijo ponovno združitev družine.

"Družina" pomeni zakonca jugoslovanskega delavca, otroke
(vključno s posvojenci, pastorki, rejenci in lastnimi otroki) delavca,
vnuke delavca in starše delavca ali zakonca delavca.

(2) Ob upoštevanju veljavnih avstralskih zakonov in predpisov
imajo jugoslovanski državljani s prebivališčem v Avstraliji enake
pravice glede stanovanjskih zadev kot avstralski državljani.

2. člen
(1) Jugoslovanski delavci imajo po prihodu v Avstralijo, zato da bi
tam prebivali, enake pravice in obveznosti kot avstralski delavci
glede:

(3) Če delodajalec ponudi jugoslovanskemu delavcu nastanitev
za njega in njegovo družino, avstralski organi obravnavajo vsako
pritožbo delavca o nezadovoljivi nastanitvi ali višji najemnini od
tiste, ki jo plačujejo avstralski delavci ali drugi tuji delavci na istem
območju, ter ustrezno ukrepajo.

(a) pogojev zaposlovanja, svobodne zamenjave zaposlitve ali
dejavnosti, nadomestil za primer brezposelnosti, dajatve za primer
nesreče pri delu in poklicne bolezni, standardov varnosti pri delu,
zdravstvenih standardov in nastanitve; in

5. člen

(b) drugih zadev, predvidenih z avstralsko delovno zakonodajo
in predpisi.

(1) Ob upoštevanju finančnih predpisov, ki veljajo ob prenosu,
imajo jugoslovanski delavci v Avstraliji pravico prenesti v
Jugoslavijo ali vsako drugo državo svoj zaslužek in prihranke ter
sredstva iz sistemov zavarovanja na podlagi svojih plačil pod
pogoji, ki niso nič manj ugodni od tistih, ki se uporabljajo za vse
druge osebe s prebivališčem v Avstraliji.

(2) Avstralski organi sprejmejo vse razumne ukrepe za
zagotovitev spoštovanja teh določb.
3. člen

(2) Če so sredstva namenjena vzdrževanju njihovih družinskih
članov s prebivališčem v Jugoslaviji ali katerikoli drugi državi, so
jugoslovanski delavci upravičeni prenesti takšna sredstva pod

(1) Jugoslovanskim državljanom s prebivališčem v Avstraliji se
zagotovijo storitve in dajatve socialnih služb in dajatve državne
7. oktober 1997

39

poročevalec, št. 46

pogoji, ki niso nič manj ugodni od tistih, ki se uporabljajo za vse
druge osebe s prebivališčem v Avstraliji.

ovrednotenje šolskih spričeval vseh vrst, pridobljenih na ozemlju
ene ali druge vlade.

(3) Jugoslovanski delavci, ki za vedno zapuščajo Avstralijo, imajo
pravico prenesti iz Avstralije svoje prihranke in drugo premoženje
pod pogoji, ki niso nič manj ugodni od tistih, ki se uporabljajo za
vse druge osebe s prebivališčem v Avstraliji.

9. člen
(1) Jugoslovanski organi in avstralski organi sodelujejo pri
dejavnostih, ki lahko pomagajo pri prilagajanju jugoslovanskih
delavcev in njihovih družin na novo okolje v Avstraliji.

(4) Če jugoslovanski delavec umre v Avstraliji, ima njegov dedič
pravico prenesti iz Avstralije enkratne dajatve in odškodnine in
premoženje pokojnika pod pogoji, ki niso nič manj ugodni od tistih,
ki se uporabljajo za vse druge osebe s prebivališčem v Avstraliji.

(2) Ob upoštevanju veljavnih avstralskih zakonov in predpisov
se jugoslovanski državljani v Avstraliji obravnavajo enako kot
avstralski državljani v zvezi z družbenimi, kulturnimi in
rekreacijskimi dejavnostmi in svobodo veroizpovedi. V zvezi s
tem in pod pogoji veljavnih avstralskih zakonov in predpisov lahko
jugoslovanski državljani ustanovijo ustrezna društva.

6. člen
(1) Jugoslovanski državljani v Avstraliji imajo enake možnosti in
ugodnosti kot avstralski državljani pri obiskovanju šol vseh vrst v
Avstraliji.

10. člen
(1) Avstralski organi omogočijo jugoslovanskim delavcem in
njihovim družinam, da se naučijo angleškega jezika v Avstraliji,
vključno z ustanavljanjem razredov.

(2) Jugoslovanski delavci in njihove družine lahko na enaki podlagi
■ kot avstralski delavci in njihove družine zaprosijo za poklicno
usposabljanje, rehabilitacijo ali prekvalifikacijo v Avstraliji. Po
zaključenem usposabljanju, jim Služba za zaposlovanje
Commonvvealtha pomaga poiskati zaposlitev, ki ustreza njihovim
pridobljenim kvalifikacijam.

(2) Tečaji angleškega jezika za jugoslovanske državljane, ki jih
zanima migracija v Avstralijo, se lahko izvajajo tudi v Jugoslaviji.
Jugoslovanski organi in avstralski organi se sporazumejo o
organizaciji tečajev in drugih s tem povezanih zadevah.

(3) Avstralski organi in jugoslovanska diplomatska in konzularna
predstavništva spodbujajo in pomagajo jugoslovanskim delavcem
in njihovim družinam, da izkoristijo ugodnosti, opisane v drugem
odstavku tega člena.

(3) Stroške izvajanja tečajev angleškega jezika, predvidenih s
prvim in drugim odstavkom tega člena, plača avstralska vlada.
11. člen

7. člen

(1) Avstralski organi s svojimi dobrimi uslugami podpirajo posebne
tečaje, ki jih lahko obiskujejo otroci jugoslovanskih delavcev, da
bi se lažje vključili v avstralski sistem izobraževanja.

(1) Na podlagi neposrednih ugotovitev avstralske tripartitne misije
za usposabljanje kvalificiranih delavcev v Jugoslaviji avstralska
vlada še nadalje koristi njene dobre usluge za razvijanje sistema
priznavanja in sprejemanja jugoslovanskih kvalifikacij v Avstraliji
v okviru avstralskih zakonov, predpisov in prakse.
oi ..
(2) Jugoslovanskim delavcem v Jugoslaviji, ki trdijo, da so
kvalificirani delavci kovinske in elektrotehniške stroke, Avstralska
vlada .zagotovi:.

(2) Avstralski organi sodelujejo z jugoslovanskimi diplomatskimi
In konzularnimi predstavništvi v Avstraliji pri vseh izvedljivih ukrepih
za zagotavljanje možnosti učenja materinščine otrokom
jugoslovanskih delavcev v Avstraliji.

(a) ocenitev njihove strokovne kvalifikacije ali posebne kvalifikacije
glede na standarde, ki se uporabljajo v Avstraliji za obravnavani
poklic;

Jugoslovanski delavci s prebivališčem v Avstraliji se obravnavajo
enako kot avstralski delavci v zvezi z včlanjenjem v sindikate in
sodelovanje pri njihovem delu.

(b) pisni nasvet o tem, v kolikšni meri njihove kvalifikacije ustrezajo
merilom za sprejem jugoslovanskih kvalificiranih delavcev v
Avstraliji.

13. člen

12. člen

(1) Jugoslovanski državljani s prebivališčem v Avstraliji se
obravnavajo enako kot avstralski državljani glede:

(3) Če jugoslovanski delavci, ki niso opisani v drugem odstavku
tega člena, predložijo pristojnim avstralskim organom v Jugoslaviji
dokaz o njihovih poklicnih kvalifikacijah in te organe zaprosijo za
nasvet, ali bodo njihove poklicne kvalifikacije priznane in sprejete
v Avstraliji za namen zaposlitve v njihovem poklicu, jim avstralski
organi svetujejo in jih po potrebi obvestijo o vseh dodatnih
zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati, da bi njihove poklicne
kvalifikacije priznali in sprejeli v Avstraliji.

(a) stalne zaščite in varnosti njihove osebnosti, premoženja in
pravic po zakonu;
(b) pravne pomoči (ki je brezplačna, kjer je to primerno); In
(c) dostopa do vseh sodišč.

(4) Pri priznavanju kvalifikacij se jugoslovanski delavci ne
obravnavajo nič manj ugodno kot delavci drugih držav, ki migrlrajo
v Avstralijo.

(2) Jugoslovanski državljani imajo v zvezi s kazenskim
postopkom, v katerega so lahko vpleteni v Avstraliji, pravico do
vseh pravosodnih jamstev in zaščite, do katere so upravičeni
avstralski državljani.

8. člen

14. člen

Obe vladi kakor hitro je mogoče določita v kolikšni meri se poklicne
kvalifikacije, pridobljene v šolah in drugih izobraževalnih ustanovah
v Jugoslaviji, priznajo v Avstraliji ter postopke za overovitev In

Jugoslovanski delavci imajo na enaki podlagi kot avstralski delavci
pravico do zastopanja v postopkih pred avstralskimi sodišči in
razsodišči v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na višino plače in
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(2) Če jugoslovanski državljan pride v Avstralijo pred dopolnjenim
dvajsetim letom in enim mesecem in mora odslužiti vojaški rok po
avstralskem zakonu:

pogoje zaposlovanja, ali s katerimikoli zadevami, ki izhajajo iz
njihove zaposlitve. Če ni v nasprotju z uveljavljenimi avstralskimi
zakoni, predpisi in prakso, so pri postopkih lahko navzoči
jugoslovanski diplomatski in konzularni predstavniki.

(a) je ob predložitvi potrdila pristojnega jugoslovanskega organa,
da je odslužil vojaški rok po jugoslovanskem zakonu, ki znaša
osemnajst mesecev v kopenski vojski ali dve leti v mornarici,
opravičen te obveznosti; in

15. člen
Jugoslovanskega državljana v priporu v Avstraliji seznanijo, da
se na njegovo zahtevo lahko o njegovem priporu obvesti najbližje
jugoslovansko diplomatsko ali konzularno predstavništvo. Če to
zahteva in ob upoštevanju veljavnih avstralskih zakonov in
predpisov, se jugoslovanskemu diplomatskemu ali konzularnemu
predstavniku omogoči obisk in stik s priprtim jugoslovanskim
državljanom.

(b) če zanj ni mogoče uporabiti točke (a) in pri Ministrstvu za delo
in nacionalno službo zaprosi pred dnem, ko se mora zglasiti na
služenje vojaškega roka, za dovoljenje, da raje zapusti Avstralijo
kot odsluži ta vojaški rok, dobi to dovoljenje.
(3) Če pride jugoslovanski državljan v Avstralijo in tam prebiva,
nato pa odide, preden mora na služenje vojaškega roka po
avstralskem zakonu in je ob vrnitvi v Avstralijo dolžan odslužiti
vojaški rok, se uporabljajo določbe točk (a) in (b) ali drugega
odstavka.

16. člen
Avstralski organi sprejmejo vse izvedljive ukrepe, s katerimi
zagotovijo, da je jugoslovansko diplomatsko ali konzularno
predstavništvo, kakor hitro je mogoče, obveščeno o vsaki nesreči
pri delu v Avstraliji, katere posledica je smrt jugoslovanskega
delavca, in o vsakem primeru, kjer je smrt posledica bolezni
jugoslovanskega delavca, o kateri je treba podati uradno obvestilo
in katere neposredni vzrok je značaj njegove zaposlitve. Če je
posledica nesreče pri delu jugoslovanskega delavca v Avstraliji
hujša invalidnost, si avstralska vlada prizadeva, da se podobno
uradno obvestilo pošlje jugoslovanskemu diplomatskemu ali
konzularnemu predstavništvu.

21. člen
(1) Prijave jugoslovanskih državljanov s prebivališčem v
Jugoslaviji za zaposlitev v Avstraliji avstralska vlada obravnava
na podlagi:
(a) jamstva sorodnikov ali prijateljev, ki že prebivajo v Avstraliji in
vložijo ustrezne obrazce v Avstraliji; ali

17. člen

(b) neposrednih prijav v Jugoslaviji na prijavnih obrazcih.

Jugoslovansko diplomatsko ali konzularno predstavništvo v
Avstraliji lahko v skladu z obstoječimi avstralskimi zakoni in
predpisi, pooblasti pravne zastopnike, da pred sodišči in
administrativnimi telesi ščitijo interese sorodnikov in dedičev
pokojnih jugoslovanskih državljanov, če so ti odsotni ali niso
imenovali svojih pooblaščencev.

(2) O dokončnem sprejetju jugoslovanskih državljanov, za katere
jamčijo v Avstraliji ali ki so zaprosili neposredno v Jugoslaviji, na
zaposlitev v Avstraliji z ali brez finančne pomoči za migrante, se
odloča na način iz 22. in 23. člena tega sporazuma.

18. člen

(1) Vladi skleneta poseben dogovor o prihodu v Avstralijo s
finančno pomočjo in o zadevah v zvezi z migracijo jugoslovanskih
državljanov v Avstralijo v skladu s tem sporazumom.

22. člen

(1) Jugoslovanski državljani s prebivališčem v Avstraliji lahko
zaprosijo avstralsko vlado za vrnitev v Jugoslavijo na stroške
avstralske vlade zaradi nezmožnosti za delo, bolezni ali
invalidnosti ali iz kateregakoli drugega posebnega razloga.
Avstralska vlada obravnava takšne prošnje z razumevanjem.

(2) Posebni dogovori iz prvega odstavka tega člena se sklenejo
z izmenjavo diplomatskih obvestil.
23. člen

(2) Če so jugoslovanski organi prepričani, da obstajajo razlogi za
vrnitev jugoslovanskih državljanov iz prvega odstavka tega člena,
lahko tudi oni predložijo primer avstralskim organom, ki ga
obravnavajo z razumevanjem.

(1) Z namenom izvajanja tega sporazuma obe vladi ustanovita v
Jugoslaviji Skupni stalni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki,
po dva iz vsake vlade.

19. člen

(2) Skupni stalni odbor prejme vse prijavne obrazce jugoslovanskih delavcev in njihovih družin, ki so jih za zaposlitev sprejeli
avstralski organi, za njihov sprejem pa je v skladu s tem sporazum
potrebna soglasna odločitev Odbora.

(1) Proti jugoslovanskim državljanom s prebivališčem v Avstraliji
ni mogoče sprožiti postopka za izgon ali sprejeti druge ukrepe za
njihov prisilni odhod, razen v skladu z veljavnimi avstralskimi
zakoni in predpisi.

(3) Avstralska vlada občasno uradno obvesti jugoslovansko vlado
o pogojih in merilih za sprejem jugoslovanskih državljanov na
bivanje in zaposlitev v Avstraliji po pogojih tega sporazuma.

(2) Če avstralski organi sprožijo kakršenkoli postopek za izgon
jugoslovanskega državljana o sprejetih ukrepih takoj obvestijo
jugoslovansko diplomatsko ali konzularno predstavništvo v
Avstraliji. Brezposelnost ni razlog za izgon.

24. člen
(1) Na zahtevo ene ali druge vlade se ustanovi Mešana komisija,
sestavljena iz predstavnikov obeh vlad. Vladi se sporazumeta o
številu članov komisije.

20. člen
(1) Jugoslovanskemu državljanu, ki prej ni prebival v Avstraliji in
pride v Avstralijo po dopolnjenem dvajsetem letu in enem mesecu,
ni treba na služenje vojaškega roka v Avstraliji.

(2) Mešana komisija preuči vse težave, ki se lahko pojavijo pri
izvajanju tega sporazuma. Komisija obravnava tudi vse druge
zadeve, ki ji jih predložita vladi.
41

poročevalec, št. 46

(3) Mešana komisija sestavi priporočila za vladi v zvezi z
zadevami, ki jih je preučila.

SESTAVLJENO v Canberri 12. februarja 1970 v štirih izvirnikih,
dveh v angleškem in dveh v srbohrvaškem jeziku, pri čemer sta
obe besedili enako verodostojni.

(4) Mešana komisija sestavi svoj poslovnik. Sestane se v
Jugoslaviji ali Avstraliji, kot se sporazumeta vladi, upoštevajoč
zadeve, ki jih bosta obravnavali.

ZA VLADO
COMMONVVEALTHA
AVSTRALIJE:

25. člen
(1) Ta sporazum začne veljati tistega dne, ko avstralska vlada
potrdi prejem obvestila jugoslovanske vlade, da so izpolnjene
zahteve jugoslovanske zakonodaje za izvajanje tega sporazuma.

/Podpisal:/

(2) Sporazum velja še stoosemdeset dni od dne, ko je ena vlada
prejela od druge vlade pisno obvestilo o njeni želji, da se odpove
sporazumu.
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SOCIALISTIČNE
FEDERATIVNE
REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE:
/Podpisal:/
ANTON POLAJNER, I. r.
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POSLANSKA

VPRAŠANJA
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije lahko zaključil
naslednje:

O nezakonitem poslovanju firme"MEDIAS INTERNATIONAL"

Medias International d.o.o. in Promed d.o.o. imata registirano
dejavnost pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Sedež imata na
Resljevi 30 v Ljubljani.
•
Obe podjetji imata odločbo Urada RS za zdravila, in sicer Medias
International d.o.o. ima odločbo pod št. 524-05/92-29, z dne
11.6.1992, Promed d.o.o. pa ima odločbo pod št. 512-20/97-01 z
dne 26.3.1997.

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 6. junija 1997 Vlado
Republike Slovenije vprašal:
Sprašujem Vlado Republike Slovenije, zlasti pa ministrstva
za zdravstvo, za notranje zadeve in za finance oziroma
davčno upravo, kako je možno, da je dr. Diana Dimnik lahko
istočasno direktorica firme Medias International d.o.o.,
Resljeva 30, Ljubljana, PROMED d.o.o., Resljeva 30, Ljubljana
in PRO MED holding LTD, Limassol, Cyprus?

Iz zapisnika o inšpekcijskem pregledu in prilog k zapisniku je bilo
pri naključni izbiri preparatov in kupcev razvidno, da je podjetje
Medias International d.o.o. prodajalo različne zdravilne izdelke
Kliničnem centru, Sanolaborju, Kemofarmaciji, Salusu, Irisu,
Bolnišnici Jesenice in tudi drugim. Iz dokumentacije je razvidno,
da naj bi podjetje Promed d.o.o. prodajalo le Zavodu za
zdravstveno varstvo Maribor. Pri inšpekcijskem pregledu podjetij
Kemofarmacija, Iris in Sanolabor je zdravstveni inšpektor ugotovil,
da je Medias International dejansko prodajal različne zdravilne
izdelke vsem trem podjetjem. Dobavitelj za obe podjetji je Albatros
s.r.l. iz Italije, za podjetje Medias International pa še podjetji
Intermedical iz Italije in Burnik iz Slovenije. Drugih dobaviteljev naj
ne bi bilo.

Sprašujem, kako lahko navedene firme med seboj trgujejo
in na ta način povečujejo cene zdravil in diagnostičnih
sredstev za najmanj 15 % do 30 %, ter s tem oškodujejo
zdravstvene zavode in posredno tudi Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije?
Sprašujem tudi, kdo je dovolil tem firmam kršenje
sporazuma GATT, oziroma WTO in Haaške konvencije o
industrijski odgovornosti?
Zahtevam takojšnje ukrepanje in sankcioniranje.

Iz inšpekcijskega pregleda je razvidno, da podjetji nimata določenih
odgovornih oseb v skladu z zakonom o zdravilih. Iz dokumentacije
(zapisnikov, prijav in odjav iz pokojninskega ter zdravstvenega
zavarovanja, pogodb o zaposlitvi) pa ni jasno razvidno, kako naj
bi bila zaposlena ga. Seneva Lovšin, dipl.inž.farm.

Vlada Republike Slovenije mu je posredovala naslednji odgovor:
Ministrstvo za zdravstvo je v skladu z veljavnimi predpisi izdalo
družbam Medias International, trgovanje in trženje z medicinskim
materialom, d.o.o., Ljubljana in Promed, trgovanje in trženje z
medicinskimi materialom, d.o.o., Ljubljana, odločbi o izpolnjevanju
predpisanih pogojev za promet na debelo z zdravili in pomožnimi
zdravilnimi sredstvi oziroma medicinskimi pripomočki. Obe družbi
sta ob izdaji odločb v celoti izpolnjevali z zakonom predpisane
pogoje za opravljanje prometa na debelo, zato ni bilo razlogov, da
teh odločb Ministrstvo za zdravstvo ne bi izdalo.

Zdravstveni inšpektorat RS je ugotovil kršitev 64. čl. zakona pri
obeh podjetjih in kršitev 66. čl. zakona o zdravilih pri podjetju
Medias International, zato bo ukrepal v skladu s svojimi
pristojnostmi.
Poslovanje podjetij Medias international d.o.o., Promed d.o.o. in
PROMED, Holding L.T.D., Ciper je takoj pregledala davčna uprava
RS, Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, Podružnica Ljubljana je v letu 1996 pred ustanovitvijo
nove Davčne uprave Republike Slovenije, opravila inšpekcijski
pregled pravilnosti in zakonitosti obračunavanja in plačevanja
davkov in prispevkov za leti 1994 in 1995 pri pravni osebi Medias
International d.o.o., Ljubljana, Resljeva 30 in pri pravni osebi
Promed d.o.o., Ljubljana, Resljeva 30.

Podatkov o medsebojnem poslovanju družb nimamo in jih tudi na
podlagi dokumentacije, s katero razpolagamo, ne moremo pridobiti.
Menimo, da so ti podatki razvidni iz dokumentacije posameznih
družb. Zato smo poslali vlogo Zdravstvenemu inšpektoratu
Republike Slovenije, da preveri poslovanje obeh družb in nam o
te nemudoma poroča.
Na podlagi pregleda podjetij Medias International d.o.o. in Promed
d.o.o. ter pregleda treh ljubljanskih podjetij (Kemofarmacija, Iris in
Sanolabor), ki imajo dovoljenje za promet z zdravili na debelo, je
7. oktober 1997

Inšpekcija pregleda sta bila opravljena na podlagi določb 40., 45.
43

poročevalec, št. 46

sofisticirana in modernejša orožja. Tako npr. za odličen
francoski top 105 mm LGIMkll, ki je težak samo 1500 kg in ki
ga lahko vleče tudi vozilo Puch ali pa prenaša helikopter, ki
jih uporablja Slovenska vojska, ter ima npr. ob uporabi
streliva GIAT HEEB Gl domet 17,5 km, pri uporabi ameriškega
streliva tipa US M 913 ali italijanskega streliva ERMI pa do 19
km. Res, da je rušilna moč manjša, toda glede na kofiguracijo
terena in gibljivost topa v Sloveniji je to njegova bistvena
prednost. Njegova cena je cca 500.000 USD z vso pripadajočo
opremo, vključujoč vadbeno.
t
Nakup izraelskih topov-havbic je stal po dosegljivih
podatkih cca 450.000 USD po orožju, v Ljubljani pa naj bi
mu cena narasla na okoli 1.200.000 USD. Sprašujem, kam je
šla morebitna razlika v denarju?

in 46. člena Zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (Ur. I. RS št. 48/94, 58/95, 73/
95). Iz navedenih določb izhaja, da je bil oddelek za inšpiciranje
pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje pristojen le za davčno nadziranje, ki poleg sprotnega
kontroliranja oziroma preverjanja zakonitosti in pravilnosti
obračunavanja in plačevanja davkov in prispevkov ter drugih z
zakonom predpisanih obveznosti, obsega tudi inšpiciranje
poravnavanja davkov in prispevkov, to je preverjanje obračunov
davkov in prispevkov ter knjigovodskih in drugih evidenc, ki se
nanašajo na ugotavljanje davkov in prispevkov. Iz navedenih
razlogov ne moremo posredovati zahtevanih informacij.
Podatki, ki jih davčni organ pridobi z zvezi z davčno obveznostjo
se po 36. členu Zakona o davčnem postopku, štejejo za davčno
tajnost in se lahko posredujejo le v primeru določenih s 37. členom
zakona.

V kolikor pa je kdo zaljubljen v 155 mm, bi bilo pametneje
kupiti finsko top-havbico 155 gh 52 APU (samohodno), ki
ima tudi avtomatsko polnjenje s kadenco tri granate v 12
sec, normalno pa izstreli 10 granat v minuti. Kupljeno
izraelsko orožje ima neprimerno slabše rezultate. Glede na
pisanje v časopisu Delo, da mora vlečno vozilo in top
prevoziti vse ovinke na Vršič pa še to: tako imenovani
obračalni krog izraelske havbice pa je po Jane's Defense 15
m, in če upoštevamo še vlečno vozilo, se sprašujem, kdo
bo to pripeljal na Vršič. Poleg tega ni jasno, kaj naj bi delal
takšen kolos na Vršiču in tudi kdo bi ga oskrboval z municijo
ter kam naj bi streljal? Ali morda na sile NATO pakta v Italiji?

Na podlagi njenih ugotovitev je preiskava, ki jo vodi Ministrstvo za
notranje zadeve, še v teku. V zvezi z medsebojnim poslovanjem
družb in posledičnem povečevanjem cen zdravil, pa pojasnjujemo,
da bo Ministrstvo za zdravstvo v bodoče odločnejše poseglo na
to področje, saj je zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96) v 77.
členu predvidel oblikovanje cen zdravil in medicinskih pripomočkov
na podlagi meril, ki jih določi minister, pristojen za zdravstvo.
Merila za oblikovanje cen so v pripravi, njihova uveljavitev pa bo
preprečila tudi povečevanje cen zdravil in medicinskih
pripomočkov, na katero v svojem pisnem poslanskem vprašanju
opozarja poslanec g. Zmago Jeliftčič.

Glede streliva, ki ga je videti ob orožju v naših tiskanih
medijih, se sprašujem, zakaj ne vidim npr. granat nemške
izdelave RB63, južno afriških granat ARMSCOR 155 ERFB
ali pa granat Copperhead ameriške izdelave, ki so se izkazale
z izredno natančnostjo z napadom na Irak. Res je, da so te
laserske granate drage, vendar pa so tudi izredno natančne
kar je za tako orožje bistvenega pomena. Celo topovi, kot je
npr. slovaški ZTS ZUZANA in celo havbica bivše Jugoslavije
M 65/84, so sposobni izstreljevati te granate.

O nesreči pri streljanju s havbico NT-90155 mm
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 26. junija 1997 ministra
za obrambo Republike Slovenije vprašal:
Sprašujem ministra za obrambo Republike Slovenije kdaj
bo podal pojasnila v zvezi z nesrečo pri streljanju s topom
- havbico TN-90 155 mm in kakšna so ta pojasnila. Ravno
tako sprašujem, ali je bilo smiselno kupiti to vrsto orožja,
kdo se je o tem odločal, kakšni so bili razlogi za odločitev
ter kdo je sprejel končno odločitev o nakupu.

Nemci in Izraelci izdelujejo celo kasetne granate, ki vsebujejo
kasetne bombice premera 42 mm, za katere trdi proizvajalec,
da prebijejo do 100 mm oklepa, francoski projetil GIAT Industries OGRE 155 G1, ki vsebuje 63 bombic, pa ima
minimalno RHA probojnost 90 mm pri dometu do 28,5 km.
Takih tipov granat tudi nismo videli pri naši vojski. Poleg
tega je proizvajalec GIAT, ki je bil edini dobavitelj Base Bled
granat v operacij Puščavski vihar (model OE 155 F2 visoko
eksplozivni projekti z dometom 28 km) razvil kasetni projektil
z dometom 40 km, ki je kompatibilen za vse 155 mm havbice
NATO standardov 52 kalibrske dolžine cevi. Sprašujem
ministra, kje je torej naše opevano usklajevanje orožja v
uporabi v Slovenski vojski s standardi NATA?

Vprašanje utemeljujem z naslednjimi dejstvi:
Top-havbica izhaja iz modela Soltam M-71, ki je bil predelan
v Model M-839 P/dolžina cevi 39 kalibrov/ nato pa leta 1984
predelan v model 845 P/dolžina cevi 45 kalibrov/, kakršne je
kupila Slovenska vojska. Do sprememb v letu 1984 je glede
na navedene uradne podatke v strokovni literaturi prišlo po
tem, ko se je v Libanonski vojni leta 1982 zgodilo več nesreč
z žrtvami med izraelskimi vojaki pri izstreljevanju granat
modela M 483 A 1, iz tega orožja zaradi neizpravnega streliva.
Zaradi tega so omejili, oziroma prepovedali uporabo tega
streliva. Ali je bilo pri nas uporabljano enako strelivo? Glede
izjav o dometu granat ob padcu granate 9 km stran od
predvidenega cilja pa naslednje: največji domet (39 km) ima
samo granata z oznako ERFB - BB (Base Bleed) medtem jo
so standardni modeli HE M 107 samo z dometom 18,4 km,
izboljšana varianta HE M 107 A1 pa 24 km. Ali je bila
neustrezno uporabljena granata ERFB - BB? Zelo zanimivo
pa je, da je po nesrečah v zalivski vojni leta 1991 Izrael ohranil
samo 40 topov havbic tipa Soltam M 68/71 oziroma M-839P/
845P, medtem ko je ostale potegnil iz uporabe. Ali je ravno
to kupila Slovenska vojska?

Poleg tega potrebujejo havbice tega kalibra določeno
podporo na osnovi algoritemske obdelave podatkov in v
ameriški vojski uporabljajo za natančno streljanje na tako
velike razdalje sistem HFCC (Howitzer Fire Control
Computere). Ni mi jasno, kako se bodo izobrazili slovenski
vojaki v primeru vstopa v NATO, ko bodo morali uporabljati
namesto sedanjega smodniškega polnjenja "neobčutljivo"
tekoče modularno pogonsko polnjenje. To polnjenje je bilo
razvito tako zaradi nizke cene kakor tudi zaradi boljše zaščite
pred tako imenovanim inteligentnim strelivom, ki samo išče
namenske tarče, torej topovska orožja v uporabi.
Glede na konfiguracijo terena in še posebej glede na
klimatske razmere v Sloveniji, ki so bistveno drugačne od
tistih v Izraelu, bi morali posvetiti pozornost strelivu tega
nivoja oziroma podobnemu (npr. ameriškemu ADARM,

Sprašujem se, kako to, da se Slovenija ni odločila za bolj
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postopkom, ki velja za vse nakupe v okviru temeljnih razvojnih
programov 1994-2203. Odločitve za nakupe se v tem postopku
sprejemajo v ekspertnih projektnih skupinah v Ministrstvu za
obrambo, nadaljujejo na medresorski delovni skupini, potrjujejo
pa na vladni ministrski komisiji, ki daje soglasja k nakupom
oborožitve in specialne operativne tehnike.
♦
Na odločitev o nakupu orožij TN-90 je vplivalo več dejavnikov
Ključno pa je dejstvo, da po osamosvojitvi leta 1991 Slovenska
vojska ni imela nobenega orožja za artilerijsko podporo z dometom
preko 15 km. Z orožji, ki jih je Sloveniji zapustila bivša JLA, je
možno delovanje po globini, največ do 8 km. Odločitev o nakupu
orožij TN-90 je bila sprejeta na podlagi natančno določenih
taktično-tehničnih zahtev in kriterijev. Nabavljena so bila
popolnoma nova orožja, ki so bila izdeiana v letih 1996-1997,
cena za eno havbico pa znaša 580.000 USD. Okoli 40 % delov
havbice TN-90 je bilo izdelanih v STO Ravne, med drugim tudi
odkovki cevi.

francoskemu ACED, švedskemu BONUS ali nemškemu
strelivu tipa SMart).
V zvezi s tem bi bilo zagotovo tudi veliko pametneje kupovati
v tujini surove granate in jih nato glede na trenutne potrebe
slovenske obrambe opremljati z vžigalniki, ki so potrebni v
določeni situaciji in ne nabavljati kompletnih granat pri enem
proizvajalcu; v ta segment sodi cela vrsta vžigalnikov, kot
so npr. bližinski vžigalnik FB 375 B (Italija), bližinski vžigalnik
ESTER (Francija), bližinski vžigalnik MULTIFUNCTIONS FURA, univerzalni vžigalnik ZELAR (Švedska), dvojno delujoči
vžigalnik MTSQ M 564 (USA oziroma NATO), elektronski
tempirni vžigalnik FU-DE-ELN za osvetljujoče granate,
evropski večnamenski vžigalnik NFT PPD 440 in podobni.
Glede smodniškega polnjenja, ki se uporablja za topove havbice, ki jih je nabavila Slovenska vojska, predvsem pa da
bi se izognili morebitnim novim nesrečam, pa je potrebno
osvetliti nekatera dejstva, ki morda niso bila znana oziroma
niso bila upoštevana ob nabavi smodniških polnjen. Pri teh
orožjih se uporabljajo tako imenovani hladni dvobazni
smodniki. Smodniška poljnenja morajo biti glede na svojo
kemično strukturo vsaki dve leti nujno laboratorijsko
pregledana (po ameriških vojaških standardih) zaradi
stabilnosti smodnika. Ves čas namreč smodnik razpada
navkljub optimalnemu čuvanju oziroma hranjenju, kar pa
še pospešijo atmosferski vplivi, kot so vlaga, povečana
temperatura in svetloba pa še kaj. Pri razgrajevanju se
pojavlja določena povišana temperatura in lahko pride tudi
do samovžiga smodnika, še bolj verjetno pa je da neželjen
vžig smodnika sproži neprimerno ravnanje. Zunanjih
vizuelnih razpadov smodnika ni moč opaziti, kar je še
posebej nevarno, zato je potrebno vsaki dve leti ugotoviti
tudi kemično stabilnost smodnika. Glede na rezultate se
določi, za koliko se podaljša doba hranjenje smodnika. Morda
je bil ravno to lahko vzrok za nesrečo v Slovenski vojski.
Tudi pogoji skladiščenja so v Izraelu drugačni, kot pri nas,
sploh pa je vprašljivo, kako usposobljeni so naši vojaški
skladiščniki in kakšno je njihovo poznavanje streliva ter
hranjenja le-tega. Ravno tako sprašujem ministra za
obrambo, kako je mogoče, da predstavniki ministrstva za
obrambo, kakor tudi predstavniki generalštaba Slovenske
vojske na tiskovnih konferencah obdolžujejo častnike, še
preden je bila zaključena uradna preiskava, ter v izjavah
tudi prejudicirajo končne odločitve preiskovalne komisije.

Primerjava francoskega topa 105 mm LGIMkll (domet 17,5 km
in poraba streliva 2 - 3 krat večja za enak cilj) in top-navbice 155
mm TN-90 (domet 39 km in poraba streliva 2 - 3 krat manjša za
enak cilj) ni sprejemljiva. Gre namreč za popolnoma različni
artilerijski orožji. Cena obeh orožij je približno enaka, kar potrjuje
odločitev držav proizvajalk, da z unificirano proizvodnjo pocenijo
proizvodnjo artilerijskih orožij srednjega kalibra. Cena streliva 105
mm in 155 mm je skoraj enaka. Dejstvo pa je, da se za nevtralizacijo
enakega cilja porabi 2 -3 krat manj streliva 155 mm, ob uporabi
kasetnega streliva pa kar 7-krat manj kot pa pri manjšem kalibru
105 mm. Odločitev za kaliber 155 mm je bila popolnoma upravičena
tako s taktičnega kot ekonomskega vidika.
Prav tako ni mogoče primerjati artilerijskih samovoznih in vlečnih
orožij. Primerjajo pa se lahko vlečna artilerijska orožja različnih
tipov in proizvajalcev in samovozna artilerijska orožja različnih
tipov in proizvajalcev.
Orožja z večjim dometom imajo vsekakor prednost v vefikem
manevru s krivuljo projektila in izbiro ognjenih položSjev^v večji
globini. Manevrske sposobnosti artilerijskega orožja t|>p-havbice
155 mm TN-90 so velike, saj znaša hitrost premika po cestah do
100 km/h, po brezpotju pa je hitrost premikanja orožja enaka
hitrosti vlečnega vozila.
Tudi samovozna artilerijska orožja 155 mm imajo svoje prednosti
in slabosti. Zapleten in predvsem dražji je zlasti sistem vzdrževanja.
Režim ognja - hitrost streljanja z orožjem finske proizvodnje, ki je
navedeno v vprašanju, pa pomeni, da se morajo pri takšnem
orožju pogosteje menjati cevi.

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije mu je odgovorilo:
Pojasnila v zvezi z nesrečo pri streljanju z artilerijskim orožjem
top-havbico 155 mm TN-90 dne 11.4.1997 je podal načelnik
Generalštaba Slovenske vojske na seji Vlade Republike Slovenije,
nato pa še na tiskovni konferenci dne 12.6.1997.

Top havbica 155 mm TN-90 lahko uporablja vse vrste NATO
klasičnega in specialnega streliva, kar pomeni, da lahko izstreljuje
tudi lasersko vodene in vse ostale specialne projektile, ki seveda
zahtevajo še dodatno opremo. V prvi fazi so nabavljeni klasični
M107, M56 In kasetni BB projektili. Domet projektilov je odvisen
od notranje in zunanje balistike. Z uprabo streliva in ustreznih
smodniških polnitev, ki jih ima trenutno Slovenska vojska, lahko
doseže vse cilje v dometu do 34 km.

Na podlagi ugotovitev komisije, ki je bila oblikovana takoj po nesreči
z namenom, da preuči vzroke in okoliščine nesreče, je bilo
ugotovljeno, da je izključena možnost povzročitve nesreče zaradi
neustreznega orožja ali streliva. Na podlagi zahteve državnega
tožilca in preiskovalnega sodnika, je bila dne 21.4.1997 v vojašnici
Postojna, opravljena rekonstrukcija nesreča.

Top-havbica 155 mm TN-90 in strelivo so izdelani izključno po
NATO standardih. Ne glede na proizvajalca, so vsa streliva, ki so
omenjena v vprašanju, približno enake kakovosti, saj so NATO
standardi enaki za vse NATO proizvajalce in natanko določajo
postopke, tehnologijo in meje dovoljenjih odstopanj. Projekti ZDA
o uporabi t.i. "tekočih" smodniških polnitev so v fazi razvoja in
testiranj, uporabljali pa se bodo na artilerijskih orožjih 21. stoletja
"CRUSAIDERH" "Tekoča" smodniška polnitev, ki se vbrizgava v
komoro zaklepa pa še ni v operativni uporabi.

Vsa dejstva so bila predstavljena slovenski javnosti v medijih.
Analiza orožij, ki jo podaja poslanec g. Zmago Jelinčič, je v
marsičem upravičena, vendar je le-ta narejena za "normalne"
tržne razmere. Zavedati se je potrebno, da se je nakup izvajal v
razmerah embarga, ko proizvajalci, ki jih omenja g. poslanec
Zmago Jelinčič, niso bili pripravljeni dati predstavnikom Ministrstva
za obrambo niti osnovnih komercialnih pogojev.
Postopek nakupa orožij TN-90 je bila opravljen v skladu s
7. oktober 1997

45

poročevalec, št. 46

zahtevami preverjeni na podlagi neodvisne strokovne ocene, ki
sta jo opravila dva priznana mednarodna strokovnjaka dr. David
Markwel - koordinator EU/G7 Healthcards WG7 lnteroperability
in Herve Doare - koordinator za zdravstvene kartice EU Foruma
Eurocards G7.

O nezakonitostih in kaznivih dejanjih vodstva
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri
uvajanju zdravstvene kartice
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 30. junija 1997 Vlado
Republike Slovenije vprašal:

V prvi fazi uvedbe sistema je vrednost investicije ocenjena na
2.900,00 mio SIT. Viri financiranja so predvideni iz sredstev
poslovnega sklada Zavoda, iz sredstev prostovoljnega
zavarovanja in s sofinanciranjem bank in dobaviteljev kartične
tehnologije, ki bodo zbrani na mednarodnem razpisu. V celoviti
analizi stroškov in koristi je Zavod ugotovil, da se bo vložek v
pripravo projekta glede na sprotne ekonomske učinke povrnil v
četrtem letu po uvedbi.

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, zlasti pa Ministrstvo
RS za zdravstvo in Ministrstvo za notranje zadeve, zakaj
dovoljujeta ožjemu vodstvu Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, da samovoljno, brez zakonske
podlage, torej nezakonito s kaznivim dejanjem, spreminja
legalno zdravstveno kartico (obrazec ZK) nelagalno kartico
zdravstvenega zavarovanja (samozvani obrazec KZZ), pri
čemer se bo s podatki na tej čipno pametni kartici dalo
manipulirati, jih ponarejati, hote ali nehote spreminjati,
dopisovati ali brisati?

Evropska zveza že več let pripravlja projekt "European Health
Card", v katerem si prizadeva za harmonizacijo in medsebojno
kompatibilnost sistemov, ki bodo čitljivi v vseh zdravstvenih
inštitucijah držav EU. Trenutno pa v EU še vedno razvijajo projekt
v smeri uvedbe treh kartic: administrativne, medicinske in
profesionalne.

Sprašujem, kako lahko ožje vodstvo ZZZS brez moralnih
zavor, mimo zakona, nenamensko troši milijonske vsote v
DEM, javnega zdravstvenega denarja v škodo prebivalstva
in države, pri čemer ignorira tehnološki napredek, denar pa
uporablja za nesorazmerno visoke honorarje, nepotrebna
potovanja, nelegalno posojanje javnih sredstev itd.?

O tehnoloških rešitvah se je EU že odločala, kar je razvidno iz
dveh njenih dokumentov: European Health Card in Strategy for
European Social Security Cards. V njih je navedla, da je tehnologija
pametnih kartic primerna za prenos, čitanje, vpisovanje in hranjenje
podatkov v zdravstvenem sistemu.

Sprašujem tudi, kako lahko ZZZS poleg 33 milijonov DEM
vrednega nesmiselnega in neracionalnega projekta uvajanja
čipne-pametne kartice, na enak potraten ter neracionalen in
nesmiseln način zapravlja denar iz javnih zdravstvenih
sredstev za še 38 razvojnih projektov?

Vlada RS za projekt ZZZS - Kartica zdravstvenega zavarovanja
še ni dala svojega mnenja. Tudi, če bo dobil projekt pozitivno
strokovno oceno, bo Vlada RS sklepala predvsem o tem ali ga je
z vidika pomembnosti potrebno uvrstiti med prednostne naloge s
področja zdravstva.

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila naslednji odgovor:

Kljub temu je Skupščina Zavoda na 21. seji dne 30.6.1997 sprejela
sklep, da se skladno s sklepom skupščine z dne 12.12.1996
izvedejo vse aktivnosti priprave projekta Kartica zdravstvenega
zavarovanja in da Skupščina pooblašča Upravni odbor Zavoda
za sprejemanje aktivnosti izvajanja ,in sprejemanja odločitev,
potrebnih za tekoče izvajanje projekta.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Ur. list št. 9/92, 13/93 in 9/96) v 78. členu in Pravila obveznega
zdravstvenega zavarovanja (Ur. list št. 79/94, 73/95, 39/96 in 70/
96) v 276. členu določata, da Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (v nadaljevanju besedila Zavod) predpisuje listino, s
katero se bo zavarovana oseba identificirala v vseh postopkih
uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V skladu z določbami Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Ur.l.RS, št. 9/92, 13/93 in 9/96) Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije opravlja kot javno službo
izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zavod je septembra 1995 začel razvijati projekt uvedbe
zamenjave zdravstvene izkaznice s sodobnim računalniško
berljivim dokumentom - kartico zdravstvenega zavarovanja.

Zavod upravlja skupščina, ki sprejme statut zavoda, splošne
akte za uresničevanje zdravstvenega zavarovanja, določi finančni
načrt in sprejme zaključni račun. Soglasje k statutu zavoda daje
Vlada RS. Skupščino sestavlja 45 članov od tega 20 predstavnikov
delodajalcev in 25 predstavnikov zavarovancev. Volitve
predstavnikov delodajalcev in predstavnikov zavarovancev za
člane skupščine ureja statut Zavoda.

Skupščina Zavoda je na seji 3.4.1996 obravnavala in sprejela
fazno poročilo o poteku projekta, na seji 12.12.1996 je Skupščina
obravnavala in podprla celovit dokument - Načrt za uvedbo kartice
zdravstvenega zavarovanja, na seji 1.4.1997 pa je Skupščina
Zavoda projekta ZZZS - Kartica zdravstvenega zavarovanja
vključila v finančni načrt za leto 1997.
Ker slovenski projekt poteka vzporedno z nekaterimi pomembnimi
projekti uvajanja kartične tehnologije na področju zdravstvenega
varstva v Evropi (Francija, Nizozemska, Belgija, Irska, Češka)
so snovalci projekta sprotno spremljali in usklajevali svoje
aktivnosti z aktivnostmi v treh državah, kar mu daje ustrezno
mednarodno primerjavo. Za pomoč pri izdelavi projekta je bilo na
osnovi javnega razpisa po predhodnem soglasju Projektnega
sveta in Upravnega odbora Zavoda izbrano konzultantsko podjetje
"Projektburo Versicheretnkarte-dr. Peter Debold Gmbh" iz Nemčije.
Pogodba sklenjena s to organizacijo obsega sodelovanje pri
pripravi načrta za uvedbo kartice zdravstvenega zavarovanja,
določa obveznosti in roke za pripravo izdelkov, metode dela,
nosilce in dogovorjeno kvaliteto. Celotni pogodbeni znesek za
delo konzultantskega podjetja znaša 290.000 DEM.

V skladu s 15. členom statuta (Ur.l.RS št. 9/95) šestnajst članov
- predstavnikov delodajalcev volijo organizacije in delodajalci,
organizirani v gospodarski zbornici in drugih združenjih
delodajalcev, ki so organizirani za območje države ter štiri člane
- predstavnike delodajalcev za področje uprave in negospodarskih
javnih služb.
Skupščina Zavoda med drugim določa politiko in strategijo
zdravstvenega zavarovanja, določa finančni načrt ter sprejema
finančno in poslovno poročilo in v soglasju z ministrom za
zdravstvo določa obseg pravic do zdravstvenih storitev,
standarde in normative iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Izvršni organ skupščine je upravni odbor, ki ima 11 članov, ki jih
skupščina imenuje izmed svdjih članov in strokovnih delavcev

Nastajajoči izdelki projekta so bili skladno s pogodbenimi
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zavoda. Predstavniki delodajalcev so zastopani s štirimi člani, od
katerih je eden izmed predstavnikov delodajalcev s področja
državne uprave in negospodarskih javnih služb.

Slovenija ekonomsko ne zmore večjega bremena in da se
bo to breme nadaljevalo tudi v prihodnosti, kajti po njenih
predvidevanjih bo v RS po končani agresiji ostalo približno
10.000 začasnih beguncev, ki se ne bodo želeli vrniti in bodo
do izpolnjevanja pogojev za pridobitev slovenskega
državljanstva prebivali pri nas kot tujci. Že takrat so potekali
pogovori o tem, kako zagotoviti njihovo nastanitev (razpršeno ali strnjeno) in poskrbeti za asimilacijo. Zato
sprašujemo, kje je sedaj nastanjenih teh 7.000 začasnih
beguncev in ali morda prav oni ne predstavljajo že tistega
števila, ki se želi asimilirati in ostati tu.

Poslovodni organ zavoda je generalni direktor Zavoda, ki je
odgovoren za strokovnost in zakonitost dela in je odgovoren za
svoje delo in delo zavoda skupščini, ki ga imenuje na podlagi
javnega razpisa na predlog upravnega odbora za dobo 4 let. K
imenovanju generalnega direktorja Zavoda daje soglasje Državni
zbor RS.
Stopnje prispevkov določi Državni zbor na podlagi skupščine
Zavoda. Če Zavod med letom ob obračunih ugotovi in oceni, da
dotok sredstev presega ali ne zagotavlja nemotenega izvajanja
zdravstvene dejavnosti, mora predlagati Državnemu zboru
ustrezno spremembo stopenj za obvezno zdravstveno
zavarovanje.

Za ustrezno nastanitev začasnih beguncev je Vlada
poskrbela v zbirnih centrih, ki jih je z izdatno tujo pomočjo
uredila. Sklep Visokega komisariata za bugunce in drugih
tujih organizacij je bil, da se ti objekti po njihovem odhodu
uporabijo v humanitarne namene: za reševanje socialnih
stisk ali kot darilo Slovenije v obliki pomoči Bosni pri obnovi
in vzpostavitvi pogojev za varno vračanje začasnih
beguncev.

Iz tega izhaja, da vse poslovne in finančne odločitve v zvezi s
politiko in strateškimi odločitvami sprejemata upravni odbor, v
katerem imamo za področje delodajalcev s strani Vlade RS enega
predstavnika, in Skupščina Zavoda, v kateri imamo štiri
predstavnike.

Obnovljenih je bilo veliko stavb: vojašnica Črnomelj, Škofja
Loka, Ljubljana-Roška, Bloke, Čatež, postavljeni
kontejnerski objekti v Hrastniku, na Blokah, v Črnomlju.
Zanima nas usoda kontejnerskih kuhinj in kako je urejena
uporaba čistilnih naprav v Tolminu, Črnomlju, na Blokah.
Kateri zbirni centri še delujejo, kdo uporablja tiste, ki so jih
začasni begunci že zapustili in kako so spoštovani sklepi
Visokega komisariata za begunce glede njihove nadaljnje
uporabe.
■ » j' ,r,
4. Ali ima Republika Slovenija res samo dva begunca?

Vlada RS pripravlja predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Ena od pomembnih sprememb bo vsekakor zagotovitev večjega
vpliva Vlade RS v upravnem odboru in skupščini Zavoda.
Po navedbah Ministrstva za notranje zadeve o dejanjih vodstva
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri uvajanju
zdravstvene kartice kriminalistična služba MNZ zbira obvestila
na podlagi zahteve Okrožnega državnega tožilca.

Na TV ekranih lahko vsak dan zasledimo sporočilo, ki pravi,
da imamo v Republiki Sloveniji le dva begunca, medtem ko
jih je v Nemčiji 20.000.
Pri tem se Amnesty International sklicuje na Konvencijo o
statusu beguncev, sestavljeno v Ženevi 28.7.1951.

MIROSLAV MOZETIČ je v imenu poslanske skupine
SKD, 18. julija 1997, Vlado Republike Slovenije
vprašal:

Vlada Republike Slovenije je ob pritisku mednarodne
javnosti zaradi omejitve pritoka začasnih beguncev v
Slovenijo ob agresiji na Bosno in Hercegovino skušala
uveljaviti izraz "začasni begunec". Konvencija o statusu
beguncev namreč ne opredeljuje množičnega pritoka
prebivalcev zaradi vojnega nasilja. Po mnenju mnogih
strokovnjakov s področja mednarodnega prava njihovega
statusa ni mogoče enačiti s statusom begunca, pri katerem
gre za azilanta. Nihče od pribeglih z vojnega območja ni
izpolnjeval kriterijev za pridobitev tega statusa.

1. Koliko denarja dobijo za delo z "začasnimi begunci" v
Sloveniji nevladne organizacije, ki delujejo kot prostovoljne
organizacije?
2. Kje prebiva 7.000 začasnih beguncev, ki so še ostali v
Sloveniji?
3. Kaj je z usodo stavb in druge infrastrukture, namenjene
uporabi začasnim beguncem, ki je bila zgrajena ali
obnovljena s sredstvi mednarodnih organizacij (Visoki
komisariat za begunce, THW, avstrijski RK in drugi)?

Danes poslušamo izpoved otrok iz Srebrenice, ki se nam
zahvaljujejo za nudeno zatočišče, hkrati pa zgovorni
podatek o tem, da imamo pri nas samo dva begunca, v
primerjavi z 20.000 v Nemčiji še toliko bolj trka na našo vest.

OBRAZLOŽITEV:
V današnjem Večeru smo prebrali članek o protestu
nevladnih organizacij proti odločitvi Vlade o vračanju
"začasnih beguncev" na njihove "domove".

Zanima nas, kakšne kategorije beguncev imamo v Sloveniji
in koliko, če imamo samo beguncev z začasnim zatočiščem
preko 7.000.

Po prihodu prvih začasnih beguncev so pri njihovem
"vživljanju" v nove življenjske pogoje znatno prispevale tudi
nevladne organizacije, med njimi tiste, ki danes protestirajo
proti njihovemu vračanju in tudi številne tuje. Njihovo delo
kljub temu, da so se v začetku deklarirale kot humanitarne
organizacije, ni bilo neplačano. Sredstva za njihovo delo so
zagotovljali Vlada, tuje vlade in mednarodne organizacije.

Vlada Republike Slovenije je posredovala naslednji odgovor:
1) Kolikor imamo informacij, nevladnim organizacijam za delo z
"začasnimi begunci" v Sloveniji zagotavlja sredstva Visoki
komisariat za begunce na podlagi vsakoletnih programov
dejavnosti. Tako so v letu 1996 na podlagi programov, ki jih je
odboril Visoki komisariat za begunce, nevladne organizacije dobile

Vlada RS je v času, ko je "zaprla" meje za nove začasne
begunce, to svojo odločitev obrazložila z dejstvom, da
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razlogov, če ne obstajajo razlogi za izdajo dovoljenja za začasno
ali stalno prebivanje, takojšnja zapustitev območja Republike
Slovenije pa bi zaradi objektivnih okoliščin pomenila ogrožanje
osebne varnosti tujca. To dovoljenje je bilo v letu 1995 izdano trem
tujcem, v letu 1996 dvema tujcema in v prvem polletju 1997 trem
tujcem.

za svoje delo sredstva v skupini višini 30.000 USD, letos pa
20.000 USD
2) V Sloveniji je zdaj še ostalo 5.100 oseb z začasnim zatočiščem,
od tega jih 2.500 prebiva v 12 zbirnih centrih, 2.600 pa je nastanjenih
pri gostujočih družinah, prijateljih in znancih. Število oseb z
začasnim zatočiščem se vsak dan znižuje, saj se še vedno
počasi vračajo v svojo domovino. Tu ostajajo predvsem begunci
iz Republike Srbske, ki se ne morejo vrniti v svoja bivališča, ker
še ni možnosti za varno vračanje. Ti begunci se po našem mnenju
ne želijo asimilirati in ostati v Sloveniji, pač pa se bodo vrnili, ko bo
njihova vrnitev mogoča in povsem varna.

O nezakonitem delovanju in ponarejanju
dokumentov s strani družbe MOBITEL

3) Kar zadeva stavbe in drugo infrastrukturo, namenjeno uporabi
začasnim beguncem, ki je bila zgrajena ali obnovljena s sredstvi
mednarodnih organizacij, je treba poudariti, da je šlo le za urejanje
najnujnejših razmer nastanitve začasnih beguncev v nekdanjih
vojaških objektih. Nobeden od navedenih objektov ni bil obnovljen
v takšni meri, da bi se po odhodu beguncev lahko uporabil v
humanitarne namene oziroma za reševanje socialnih stisk. V
nekdanjih vojaških objektih trenutno še delujejo zbirni centri
Črnomelj, Ilirska Bistrica, Kozina, Postojna in Škofja Loka. Poleg
teh pa na podlagi najemnega razmerja še delujejo zbirni centri
Celje, Hrastnik, Ljubljana (Vič in Šmartinska), Maribor, Novo mesto
inVidonci.

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 1. julija 1997 Vlado
Republike Slovenije, Ministrstvo za promet in zveze RS in
Ministrstvo RS za notranje zadeve vprašal:
Sprašujem Vlado Republike Slovenije, zakaj je izdala dve
uredbi z isto številko, tako da je nezakonito podelila koncesijo Mobitelu za opravljanje GSM storitev?
Sprašujem Ministrstvo RS za promet in zveze, zakaj dovoljuje
Mobitelu, da že skoraj celo leto opravlja in komercialno trži
storitve na podlagi eksperimentalnega dovoljenja Uprave
RS za telekomunikacije, ki ne dovoljuje komercialne uporabe
in komercialnega opravljanja storitev?

Objekte, ki so bili s tujo pomočjo urejeni za nastanitev začasnih
beguncev in so jih začasni begunci že zapustili, v dveh primerih
uporablja Ministrstvo za šolstvo in šport (Ljubljana-Roška in
Maribor-Slava Klavora), drugi vojaški objekti pa so bili v skladu z
Dogovorom o začasni brezplačni uporabi objektov vrnjeni
Ministrstvu za obrambo. Kontejnerske kuhinje v zbirnih centrih
Hrastnik in Črnomelj še vedno obratujejo za begunce, medtem
ko je kontejnerska kuhinja v vojašnici na Velikih Blokah po
dogovoru z donatorjem (Visokim komisariatom za begunce)
trenutno še v uporabi za potrebe Ministrstva za obrambo. Prav
tako obratujejo vse čistilne naprave. Upravljajo jih lokalne skupnosti,
s katerimi se premoženjsko-pravna razmerja še urejajo. Ob vsem
navedenem so bili upoštevani dogovori z Visokim komisariatom
za begunce.

Sprašujem Ministrstvo RS za promet in zveze, zakaj je
dovolilo družbi Mobitel, da se je včlanila v Mednarodno
združenje GSM MoU s sedežem na Irskem na podlagi
ponarejenega dokumenta (izjave) Uprave RS za telekomunikacije?
Sprašujem Ministrstvo RS za notranje zadeve, zakaj v tej
zadevi ni uvedlo preiskave in vložilo kazenske ovadbe, ker
ne gre le za nezakonitosti, ampak tudi za kaznive dejanja?
Vlada Republike Slovenije mu je'pripravila odgovor:
1.

4) Najprej bi želeli opozoriti, da slovenska zakonodaja ne pozna
izraza azilant, ampak le izraz status begunca. To je urejeno v
Zakonu o tujcih (Ur.l.RS, št. 1/91-1 in 11/97) v členih od 34 do 42.
Tako je v 34. členu navedenega zakona določeno, kateremu
tujcu se lahko v Republiki Sloveniji prizna status begunca, in
sicer tistemu tujcu, ki je zapustil državo, katere državljan je ali v
kateri se je za stalno naselil kot oseba brez državljanstva, da bi
se izognil preganjanju zaradi svojega političnega prepričanja,
kulturnega ali znanstvenega udejstvovanja ali narodnostne, rasne
oziroma verske pripadnosti. Prav tako je pomemben 37. člen
tega zakona, ki določa, da mora tujec prošnjo za priznanje statusa
begunca vložiti osebno v treh dneh po prihodu v državo na postaji
ali oddelku policije.

Ob obravnavi in sprejemu Uredbe o spremembah in dopolnitvah
uredbe o reorganizaciji PTT podjetja Slovenije p.o. v Telekom
Slovenije p.o. (Uradni list RS, št. 2/96) je Vlada Republike Slovenije
na 173. seji dne 14.12.1995 izdala tudi sklep pod številko 2 glede
nosilca opravljanja mobilne telefonije v digitalni tehniki (GSM).
Ker je bil zapisnik 173. seje v točki, ki obravnava zadevno
vprašanje, napisan ne dovolj natančno, je bilo na 174. seji Vlade
ob sprejemu zapisnika 173. seje sklenjeno, da se 2. točka sklepov
dopolni. Samo besedilo druge točke sklepa 174. seje Vlade
Republike Slovenije je istovetno z besedilom sklepa 173. seje
Vlade. Oba sklepa sta napisana pod enako klasifikacijsko številko,
vendar z različnima datumoma, kar je uveljavljen administrativni
postopek.

V Republiki Sloveniji je od leta 1991 do 30.6.1997 vložilo vlogo za
priznanje begunca 158 tujcev. Od tega števila sta pridobila status
begunca dva tujca, ker sta le ta dva izpolnjevala vse zakonske
pogoje, ki jih za podelitev tega statusa zahteva navedeni zakon.
Povedati je treba, da je bilo veliko prošenj za priznanje statusa
begunca zavrženih, ker so prosilci zamudili navedeni tridnevni
rok za vložitev prošnje, ki je prekluziven, kar pomeni, da ga ni
mogoče podaljševati, ampak ima za posledico izgubo pravice.
Ministrstvo za notranje zadeve pri svojih odločitvah poleg Zakona
o tujcih seveda upošteva in spoštuje tudi ženevsko Konvencijo o
statusu begunca iz leta 1951 ter newyorški Protokol iz leta 1967.

2.
Mobilna telefonija GSM se je do uveljavitve Zakona o
telekomunikacijah (Ur.l.RS št. 35/97) oz. glede na delno odločbo
ustavnega sodišča U-l-180/97 se bo lahko opravljala do uveljavitve
predpisa iz drugega odstavka 17. člena zakona o telekomunikacijah, na podlagi ustreznih radijskih dovoljenj, izdanih na podlagi
Zakona o sistemih zvez (Ur.l.SFRJ, št. 41/88 s spremembami in
dopolnitvami) in ustreznih podzakonskih predpisov. Sam zakon,
kakor pa tudi izdana dovoljenja, ne urejajo opravljanja storitev,
temveč zakon ureja ključna vprašanja telekomunikacijskega
omrežja in tehnološke enotnosti tega omrežja.

Poleg tega je v 18. členu Zakona o tujcih dana možnost, da tujci
pridobijo dovoljenje za začasno prebivanje iz humanitarnih
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dne je bilo to izvršeno, ter podatek o velikosti odobrenega območja
za delo, t.j. ali se dovoljenje nanaša na celo državo ali samo na del
države.

Družbi Mobitel so bila tako na podlagi 69. člena zakona o sistemih
zvez izdana dovoljenja za radijske postaje:
-dne 3.4.1996, 54 radijskih dovoljenj pod št. od S 18302/00 do
S 18351/00 in pod št. od 18502/00 do 18502/00 z devet mesečno
veljavnostjo

Glede na to je Ministrstvo za promet in zveze zgoraj navedenemu
sekretariatu poslalo sporočilo, s katerim je potrdilo, da je na podlagi
sklepa Vlade RS št. 023-03/93-4/11-2 Mobitel dobil ustrezna
dovoljenja na podlagi katerih je postal GSM operator na celotnem
ozemlju Republike Slovenije ter da mu je bil dodaljen frekvenčni
pas 900.0 MHz (906.6-915.0 MHz in 951.6-960 MHz).

-dne 21.8.1996, radijsko dovoljenje pod št. S 18352/00 z
veljavnostjo do 21.5.1997
-dne 12.12.1996, 55 radijskih dovoljenj pod št. od S 20854/00 do
S 20899/00 z veljavnostjo do 23.1.2007 ter 7 radijskih dovoljenj
pod št. S 21253/00 do S 21259/00 z veljavnostjo do 23.1.2007
-dne 25.4.1997, 65 radijskih dovoljenj pod št. 22201/00 do
S 22265/00 z veljavnostjo do 24.4.2007.

4.
Ministrstvo za notranje zadeve ne razpolaga s podatki o sumu
storitve kaznih dejanj, vendar bo kriminalistična služba skupaj z
Ministrstvom za promet in zveze preverila navedena dejstva ter
v primeru utemeljnega suma storitve kaznivega dejanja podala
kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

V skladu z določbami Pravilnika o preverjanju skladnosti in izdaji
dovoljenj za priključitev telekomunikacijske opreme na javno
telekomunikacijsko omrežje (Ur.l.RS, št. 16/95), so bila za
eksperimentalno preskušanje posameznih baznih postaj oz.
sklopov teh postaj izdana naslednja dovoljenja:
št. 224-010/95-003 z veljavnostjo od
št. 224-010/95-011 z veljavnostjo od
št. 224-003/96-003 z veljavnostjo od
št. 224-010/95-020 z veljavnostjo od
št. 270-018/96-003 z veljavnostjo od
št. 225-004/96-003 z veljavnostjo od
št. 222-001/97-002 z veljavnostjo od

1.2.1996 do 1.3.1996
5.3.1996 do 1.11.1996
11.4.1996 do 11.4.1997
9.5.1996 do 1.11.1996
8.8.1996 do 3.1.1997
9.1.1997 do 9.6.1997
7.2.1997 do 7.9.1999

O višini najemnine za poslovne prostore upravnih
organov v denacionaliziranih stavbah
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 18. julija 1997 Vlado
Republike Slovenije vprašal:
Sprašujem Vlado Republike Slovenije, koliko finančnih
sredstev skupno je potrebno iz proračuna mesečno
nakazovati za plačilo najmnin v vrnjenih - denacionaliziranih
stavbah, v katerih so danes vladne službe?

Zgoraj navedena dovoljenja omogočajo preverjanje telekomunikacijske opreme z eksperimentalnim preizkušanjem z namenom,
da se ugotovi ustreznost telekomunikacijskih naprav za uporabo
ali za priključitev na javno telekomunikacijsko omrežje.

Sprašujem tudi, ali je res, da vladni sekretar g. Pirkmajer
dobiva na ta račun nekaj deset tisoč DEM (baje 60.000 DEM)
mesečno.

a
Kakor določa 2. člen Mou (Memorandum of Understanding on the
implementation of a Pan European 900 MHz digital cellular mobile
telecommunications service by 1991, 7 September 1987) lahko
ta sporazum podpiše vsaka uprava za telekomunikacije in/ali
javni telekomunikacijski operator, ki opravlja storitve javnih digitalnih
celularnih mobilnih telekomunikacij. Postopek vpisa vodi vsak
subjekt sam.

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:

. v,/; fts; ;• '•
V vrnjenih denacionaliziranih stavbah, v katerih so danes vladne
službe, mesečno iz proračuna ni potrebno nakazovati nobenih
finančnih sredstev in dr. Pirkmajer na ta račun ne dobiva nobenega
denarja, saj denacionaliziranih nepremičnin družine Pirkmajer ne
zaseda nobena vladna služba.

Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije je dne 11.1.1996
izdala Mobitelu naslednjo izjavo:

Vlada Republike Slovenije pa ne glede na točno vsebino
postavljenega vprašanja glede postopkov vrnitve - denacionalizacije nepremičnim fizičnim osebam kot upravičencem za stavbe
v Ljubljani, za katere je Republika Slovenija zavezanka za vrnitev
nepremičnine, pojasnjuje še naslednje:

"Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije namerava v
skladu s predpisi izdati radijska dovoljenja v eni tretjini predvidenega
frekvenčnega pasu 900 Mhz družbi Mobitel d.d. za delovanje
GSM mobilne telefonije v Republiki Sloveniji.
Izjavo podajamo za pridobitev članstva v GSM MoU društvu."

1. Stavba Vrtača 11 je bila vrnjena v last do polovice na podlagi
pravnomočnega sodnega sklepa polovica hiše dr. Edu Pirkmajerju
in do druge polovice na podlagi delne odločbe upravnega organa
upravičencu pok. Milku Pirkmajerju oziroma njegovim pravnim
naslednikom. Na stavbi je v času denacionalizacije obstojalo
najemno razmerje in sicer je 5.4.1990 Republika Slovenija, Izvršni
svet kot takratna najemodajalka sklenila Zvezo združenj borcev
NOV Slovenije kot najemnico najemno pogodbo za celotno stavbo
za dobo 10 let. Ker po določbi 24. člena zakona o denacionalizaciji
vrnitev nepremičnine prejšnjim lastnikom ne vpliva na najemna
razmerja, nastala pred uveljavitvijo zakona, so bili lastniki stavbe
dolžni skleniti z Republiko Slovenijo kot najemnico najemno
pogodbo do 1.4.2000. Pogodba se lahko razdre prej samo na
zahtevo najemnice S to najemno pogodbo namreč Republika
Slovenija izpolnjuje obveznost oddajanja prostorov za Zvezo
združenj borcev NOV Slovenije po pogodbi z dne 5.4.1990.
Najemnina po najemni pogodbi z dne 15.11.1993 oziroma aneksu
z dne 26.10.1996 znaša za skupno 702 m2 mesečno
1.382.000,00 SIT na dan 7.11.1996 oziroma 2.100 SIT /m2 in jo

Ministrstvo za promet in zveze je z istim datumom izdalo naslednjo
ugotovitev:
"Ministrstvo za promet in zveze na podlagi drugega odstavka 7.
člena Zakona o sistemu zvez (Ur.l. SFRJ, št. 41/88), pogodbe o
pristopu k družbi Mobitel telekomunikacijske storitve, z dne
19.12.1991, sklepa Vlade RS, št. 023-03/93-4/11-8, z dne
21.12.1995 in dogovora med Telekomom p.o. Ljubljana in Mobitelom
d.d. Ljubljana, z dne 5.11.1996 ter I. dodatku k temu dogovoru z
dne 11.1.1996, ugotavlja, da je družba Mobitel d.d. Ljubljana operator GSM sistema v Republiki Sloveniji.
MoU GSM sekretariat je dne 15.5.1996 posredoval sporočilo, v
katerem je Mobitela d.d. zaprosil, da glede na ne povsem jasno
izjavo ministrstva pridobi potrditev ministrstva, da je bilo dovoljenje
že izdano in da je Mobitel že dobil frekvenco ter podatek, katerega
7. oktober 1997
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Sprašujem Ministra za notranje zadeve, zakaj uslužbenci
ministrstva za notranje zadeve kot poslovne kartice
uporabljajo kartice American Express? Gre namreč za
hrvaško firmo, ki zadevo vodi preko svoje ekspoziture Atlas
d.o.o. v Ljubljani. S tem, da uslužbenci Ministrstva za
notranje zadeve uporabljajo kartice preko sosednje države,
omogočajo Hrvatom, da točno kontrolirajo izdatke
uslužbencev ministrstva, kar je z varnostnega stališča
nedopustno.

Republika Slovenija plačuje komanditni družbi družine Pirkmajer.
Višina najemnine je določena v skladu s predpisi, ki urejajo najem
poslovnih prostorov, ki so v lasti občine, kjer nepremičnina leži.
2. Stavba Levstikova 10 je bila vrnjena s pravnomočnim sklepom
sodišča z dne 25.4.1995 pravnim naslednikom upravičenke dr.
Tatjane Gogala. V času vrnitve nepremičnine je stavbo uporabljal
Urad Vlade Republike Slovenije za informiranje. Ker Republika
Slovenija ni mogla zaradi splošno znanega pomanjkanja poslovnih
prostorov za potrebe državnih organov takoj zagotoviti drugih
prostorov, je morala s pravnima naslednikoma upravičenke skleniti
najemno pogodbo do 31.7.1997 pod pogoji lastnika kot
najemodajalca za mesečno najemnino 1.742.924,00 SIT oziroma
32 DEM/m2 za skupno 565,84 m2. Stavba je bila 29.7.1997
izročena zaradi preselitve Urada za informiranje v druge prostore
v posest lastniku in tako Republika Slovenija od 1.8.1997 ne
plačuje več najemnine za to stavbo.

Predlagam Ministru za notranje zaeve, da obstoječo situacijo
spremeni, da za uslužbence pridobi kartico slovenskega
podjetja, ter da prouči na kakšni osnovi je bil sklenjen
dosedanji dogovor z Atlas d.o.o., tako z ekonomskega,
pravnega in varnostnega stališča.
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije mu je
posredovalo naslednji odgovor:

3. Stavba Barjanska 3 je še v postopku denacionalizacije in ker
odločba o vrnitvi še ni pravnomočna, Republika Slovenija ne
plačuje najemnine za poslovne prostore, ki jih sicer še zaseda
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

Na poslansko vprašanje o uporabi kartic American Express v
Ministrstvu za notranje zadeve minister odgovarja: Poslovne
kartice so nekaj normalnega in so namenjene izključno uporabi
na službeni poti - za plačevanje hotelskih in podobnih storitev.
Poslovna kartica se uporablja v skladu z Zakonom o izvajanju
proračuna v dovoljene namene, zato je kakršna koli skrb o
skrivanju njene uporabe nepotrebna. Podatki o uporabi plačilnih
kartic so dostopni vsakomur, ki je do teh podatkov upravičen.

O uporabi kreditne kartice American Express za
potrebe uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve

Izdajatelj kartice American Express je podjetje Atlas d.o.o., ki je v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah slovensko podjetje.

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 7. avgusta 1997 ministra
za notranje zadeve vprašal:
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POSLANSKE

POBUDE

Rezultati meritev so pokazali, da je edina primerna prosta in še
nekoordinirana frekvenca na tej lokaciji 103,2 MHz, zato je URST
na podlagi teh ugotovitev v začetku leta 1997 začel postopek
mednarodne koordinacije (GE 84) za difuzijsko radijsko postajo
na oddajni točki Plešivec in frekvenci 103,2 MHz. Avstrijska
administracija je predlog zavrnila, na naše ponovno posredovanje
pa je pojasnila razloge svoje zavrnitve z utemeljitvijo, da bi
predlagana difuzijska radijska postaja škodljivo motila njihove
mednarodno koordinirane difuzijske radijske postaje, ki oddajajo
na bližnjih frekvencah. Glede na rezultate meritev, opravljene
analize in neuspel poizkus koordiniranja edine primerne nove še
nekoordinirane proste frekvence na lokaciji Plešivec, žal
ugotavljamo, da na lokaciji Plešivec trenutno ni proste mednarodno
koordinirane frekvence. Če se bo kakšna frekvenca sprostila, bo
Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije na podlagi 5.
odstavka 39. člena zakona o telekomunikacijah (Ur.l. RS, št.35/
97) v Uradnem listu Republike Slovenije objavila javni razpis.

POSLANSKA POBUDA IN VPRAŠANJE
ODGOVOR
Ministrstva za promet in zveze, Sektor za pošto in
telekomunikacije na pobudo BOJANA KONTIČA,
poslanca ZLSD, v zvezi s frekvencami za Radio
Velenje
1. Poslanska pobuda:
Ministrstvo za promet in zveze naj v najkrajšem možnem času
poskrbi za ugotovitev, ali na oddajniku Plešivec resnično ni možno
zagotoviti še ene frekvence upoštevajoč dejstvo, da gre za
meddržavni dogovor, kar zahteva seveda več volje, časa in
denarja.

2. Glede poslanskega vprašanja, ki se nanaša na prestavitev
mestne frekvence 88,9 MHz (88,9 MHz za oddajno lokacijo
Velenje), Vam sporočamo, daje URST zaradi specifičnosti zadeve
najprej vodil aktivnosti iskanja in koordiniranja morebitne nove
proste frekvence na Plešivcu. Po neuspelem izidu koordiniranja
koncem junija 1997 je pričel postopek prestavitve mestne
frekvence 88,9 na novo lokacijo Sveti Križ in postopek obravnave
možnosti dodelitve nove frekvence (97,9 MHz) na tej lokaciji.
Ocenjujemo, da bo za oddajno lokacijo Sveti Križ primernejša
rešitev dodelitev nove frekvence, kakor pa prestavitev že
obstoječe frekvence na novo lokacijo.

2. Poslansko vprašanje:
Kdaj bo odobrena prestavitev mestne frekvence 88,9 MHz na
Svetem križu, ki bo omogočila dopolnitev slišnosti, ki jo daje
frekvenca 107,8 MHz, v primeru, da ni možno uresničiti namen
pobude pod zaporedno številko 1.
Odgovor Ministrstva za promet in zveze:
1 .V zvezi s poslansko pobudo, ali na Plešivcu ni možno zagotoviti
še ene frekvence, sporočamo, da je Uprava Republike Slovenije
za telekomunikacije (v nadaljevanju URST) na podlagi želja in
vloženih zahtev več družb, med njimi tudi družbe "Naš čas
Časopisno-založniška in RTV družba, d.o.o. Velenje", v letu 1996
opravljala intenzivne meritve in analize, da bi našli še kakšno
prosto frekvenco na tej lokaciji in jo poizkušali mednarodno
koordinirati, saj so zaradi izredne pomembnosti glede na ugodno
lego in nadmorsko višino (1699 m), ki jo predstavlja Plešivec, vse
mednarodno koordinirane frekvence na tej lokaciji že bile oddane
(frekvence 90,0 MHz, 92,4 MHz in 101,4 MHz so dodeljene RTV
SLO, frekvenca 97,2 MHz je dodeljena družbi Koroški radio d.o.o.,
frekvenca 107,8 MHz pa je dodeljena v souporabo družbi Naš
čas Časopisno-založniška in RTV družba, d.o.o. jn družbi Radio
Alfa d.o.o.).

7. oktober 1997

Glede očitkov, da so se na bližnjih lokacijah delile frekvence drugim
družbam, bi pripomnili, da je takrat pristojni Svet za radiodifuzijo
RS na predlog URST, v Uradnem listu RS, objavil razpis prostih
mednarodno koordiniranih frekvenc in sicer: razpis za prosto
mednarodno koordinirano radiodifuzijsko frekvenco na oddajni
točki Vransko na frekvenci 89,1 MHz je bil objavljen v Ur.l. RS št.
16/1996, razpis za prosto mednarodno koordinirano frekvenco
na oddajni točki Svetina in frekvenci 87,8 MHz pa je bil objavljen
v Ur.l. RS št.57/95. Obe navedeni lokaciji sta bili po našem mnenju
zelo zanimivi tudi za družbo Naš čas Časopisno-založniška in
RTV družba, d.o.o. Velenje, vendar omenjena družba ni vložila
prijave na prej omenjena razpisa.
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kot nove organizacijske oblike Področja poslovanja Nova Gorica
na način, kot je predlagano v predloženem Elaboratu.

POSLANSKI POBUDI
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo BOJANA
KONTIČA, poslanca ZLSD, o spremembi zakona o
dohodnini

2. Banka hči se ustanovi z dnem izstopa NKBM d.d. iz sanacije in
po pridobitvi vseh potrebnih soglasij in dovoljenj.

V zvezi s pobudo gospoda Bojana Kontiča, poslanca Državnega
zbora Republike Slovenije za spremembo zakona o dohodnini v
delu, ki se nanaša na uveljavljanje olajšav za otroke, Vlada
Republike Slovenije odgovarja, da se zaveda obveznosti priprave
sprememb zakona o dohodnini na podlagi sklepa Ustavnega
sodišča Republike Slovenije št. U-l-19/94 z dne 14.11.1996
(Ur.l.RS, št.68/96) in da bo, upoštevaje navedeni sklep Ustavnega
sodišča, pripravila ustrezne rešitve ter spremembe zakona o
dohodnini predolžila Državnemu zboru Republike Slovenije.

4. Na naslednjo sejo se predloži čistopis Elaborata, ki vključuje
vse pripombe, dane na današnji seji.

3. Zadolžujejo se strokovne službe ASBH, da izdelajo vso
dokumentacijo, potrebno za ustanovitve banke hčere.

5. K Elaboratu je potrebno priložiti statuta banke matere in banke
hčere."
Na podlagi sprejetih sklepov je ASBH pristopila k izdelavi Elaborata
z upoštevanjem pripomb UO ASBH. Pri izdelavi Elaborata so se
najprej uporabili podatki iz revidiranih bilanc za leto 1995, na katerih
so temeljile tudi delitvene bilance. Ker pa je Banka Slovenije šele
nedavno sprejela odločbo o zaključku sanacijskega postopka v
NKBM d.d., je bilo potrebno Elaborat uskladiti v številčnem delu,
ki bo temeljil na revidiranih podatkih bilance stanja in bilance uspeha
banke za leto 1996. Ker so revidirani podatki po določilih 51. člena
zakona o bankah in hranilnicah (Ur.l. RS, št. 1/91 in 38/92) na
voljo v petih mesecih po preteku koledarskega leta, so strokovne
službe ASBH takoj po pridobitvi podatkov pričele z njihovim
usklajevanjem. Konec meseca junija je Ministrstvo za finance od
ASBH prejelo obvestilo, da so glede razdruževanja NKBM d.d.
pripravljeni osnutki pogodbe o ustanovitvi banke, osnutek pogodba
o prenosu bančnih poslov in ureditvi medsebojnih razmerij in
osnutek statuta banke hčere.

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo DAVORINA
TERČONA, poslanca LDS, v zvezi z razdružitvijo
Nove Kreditne banke Maribor
V zvezi z vašim dopisom z dne 14.7.1997, v katerem ste
Ministrstvu za finance poslali pobudo poslanca Državnega zbora
Republike Slovenije g. Terčona v zvezi z razdruževanjem Nove
Kreditne banke Maribor d.d., vam posredujemo naslednji odgovor.
Pri pripravi odgovora na navedeno pobudo je Ministrstvo za finance uporabilo informacije, ki so bile pridobljene od Agencije
Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic.

Glede na določila 4. točke odločbe o zaključku sanacijskega
postopka v NKBM d.d. je Banka Slovenije kot pogoj za uveljavitev
navedene odločbe določila, da mora banka sprejeti statut in
vzpostaviti organe upravljanja v skladu z določili zakona o
gospodarskih družbah. Ta pogoj je bil dne 16.7.1997 izpolnjen in
NKBM d.d. je s tem dnem formalno zaključila sanacijski postopek.
Vse dejavnosti glede razdruževanja banke so torej s tem dnem
prešle v pristojnost novih organov upravljanja.

Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic je bila
ustanovljena na podlagi uredbe Vlade Republike Slovenije o
Agenciji Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Ur.l.
RS, št.25/93 in 50/93), ki v 9.a členu opredeljuje Upravni odbor
kot organ upravljanja ASBH. V času sanacije pa je Upravni odbor
ASBH opravljal tudi vlogo nadzornega sveta obeh bank v sanaciji.

Vsekakor pa želimo poudariti, da je za ustanovitev banke kot
delniške družbe (tudi banke hčere) potrebno dovoljenje Banke
Slovenije za poslovanje banke, ki ga Banka Slovenije izda v skladu
z določili 15. člena zakona o bankah in hranilnicah (Ur.l. RS, št.
1/91 in 38/92). Vlogo za dodelitev dovoljenja za poslovanje banke
je na Banko Slovenije mogoče vložiti po uveljavitvi odločbe Banke
Slovenije o zaključku sanacijskega postopka v NKBM d.d.

V zvezi z razdruževanjem NKBM d.d. je Upravni odbor ASBH na
svoji 70. seji dne 25.10.1996 sprejel naslednje sklepe:
" 1. Upravni odbor ASBH se strinja z ustanovitvijo banke hčere
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|
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| Datum:
| podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
j Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA
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ena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.
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