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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi osnutka zakona o obveznosti republike za 
uresničevanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod 
ugodnejšimi pogoji 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi osnutka zakona o obveznosti 
republike za uresnčevanje pravic iz po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja 
pod ugodnejšimi pogoji na 10. seji, dne 
9. 7. 1993, na podlagi 282. člena poslov- 
nika Skupščine Republike Slovenije in 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena za- 
časnega poslovnika državnega zbora 
sprejel v naslednjem besedilu 
SKLEP 

t. 

1. Osnutek zakona o obveznosti republi- 
ke za uresničevanje pravic iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja pod 
ugodnejšimi pogoji se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravita predlagate- 
lja zakona. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj pred- 
lagatelja proučita in upoštevata mnenja 
in stališča delovnega telesa, ter stališča, 
pripombe - vključujoč tudi predložene 
amandmaje ter predloge iz razprave po- 
slancev na seji zbora, ki se nanašajo na 
vsebino, ki se ureja s predlaganim za- 
konom. 

1. Državni zbor Republike Slovenije nala- 
ga Vladi Republike Slovenije, da za 12. 
sejo Državnega zbora pripravi popoln 
pregled vseh ugodnosti za vse kategorije 

upravičencev do prejemkov pod ugod- 
nejšimi pogoji. Pregled naj vsebuje opis 
bonitet, število upravičencev, skupno 
maso dajatev, najvišje zneske, kakor tudi 
število zneskov, ki presegajo povprečno 
pokojnino in povprečno plačo v Republi- 
ki Sloveniji. 

2. Vlada Republike Slovenije pripravi 
predlog za Izdajo sistemskega zakona 
v katerem povzame in na novo vzpostavi 
pravice iz invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja pod ugodnejšimi pogoji in 
jih uskladi z ustavno pravnim redom Re- 
publike Slovenije in pri tem upošteva nje- 
ne finančne zmožnosti ter splošne go- 
spodarske in socialne razmere. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o družinskih prejemkih 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o družinskih 
prejemkih na 10. seji, dne 9. 7. 1993, na 
podlagi 288. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije in v zvezi z drugim 
odstavkom 1. člena začasnega poslovni- 
ka državnega zbora sprejel v naslednjem 
besedilu 

SKLEP 

1. Predloženi predlog zakona o družin- 
skih prejemkih se sprejme kot osnutek 
zakona. 

2. Pri pripravi predloga zakona naj Vlada 
Republike Slovenije upošteva razpravo 
poslancev v Državnem zboru, vložene 

amandmaje kot pripombe k osnutku za- 
kona in razpravo Odbora za zdravstvo, 
delo, družino in socialno politiko. 

3. Vlada Republike Slovenije naj predlog 
zakona predloži Državnemu zboru v ro- 
ku, ki bo omogočil njegovo uvrstitev na 
dnevni red seje zbora v mesecu septem- 
bru 1993. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi odnosov med Republiko Slo- 
venijo in Republiko Hrvaško na 10. seji, 
dne 9. 7. 1993, na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije in v zvezi z drugim odstavkom 1. 
člena začasnega poslovnika državnega 
zbora sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEPE 
I. 

Državni zbor nalaga Vladi Republike Slo- 

venije, da pripravi poročilo, v katerem bo 
zajet: 

- popis vsega premoženja slovenskih fi- 
zičnih in pravnih oseb v Republiki Hr- 
vaški, 

- popis vsega premoženja hrvaških fizič- 
nih in pravnih oseb v Republiki Sloveniji, 

- popis vseh hrvaških investicij v Repu- 
bliki Sloveniji, 
- popis podjetij v Republiki Sloveniji, 

v katerih je hrvaški kapital in 

- pregled lastnine hrvaških pravnih oseb 
nad zemljišči v Republiki Sloveniji. 

II. 
Državni zbor zavezuje Vlado Republike 
Slovenije, da bo odločno zavrnila vsako 
povezovanje prostega prehoda na odprto 
morje z obveznostmi naše države, da Hr- 
vaški ugodi v njeni želji po uporabi »Pro- 
metnega pasu Macelj-Šentilj (cestni ko- 
ridor)«. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi poročila o sistemu plač in drugih prejemkov 
v javnem sektorju •      

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi poročila o sistemu plač in dru- 
gih prejemkov v javnem sektorju na 10. 

seji, dne 9. 7.1993, na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije in v zvezi z drugim odstavkom 1. 

člena začasnega poslovnika državnega 
zbora sprejel v naslednjem besedilu 
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SKLEP 

1. Poročilo o sistemu piafi in drugih pre- 
jemkov v javnem sektorju se sprejme. 

2. Sisteme plač v javnem sektorju je treba 
poenotiti tako glede načina določanja 
izhodiščnih plač, njihove višine in razpo- 
nov v plačah. Novi sistem naj ne izhaja iz 

neposredne povezave plač v tem sektorju 
s plačami v gospodarstvu, oziroma v po- 
djetniškem sektorju. 

3. Za sistemsko reševanje plač v javnem 
sektorju naj Vlada Repubike Slovenije 
pripravi zakon o javnih uslužbencih, ki 
naj opredeli krog javnih uslužbencev, nji- 
hov delovno pravni položaj, način ureja- 

nja delovnih razmerij, razpone plač ozi- 
roma plačilne razrede. 

4. V prehodnem obdobju se poenotenje 
sistema plač zagotovi z zakonom o raz- 
merjih plač v dejavnostih in organih, ki se 
financirajo iz javnih sredstev, to je v dr- 
žavnih organih (državna uprava, sodniki, 
poslanci) in družbenih dejavnostih. 

/ 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona o prevozih v cestnem 
prometu z osnutkom zakona  

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona 
o prevozih v cestnem prometu z osnut- 
kom zakona na 10. seji, dne 9. 7.1993, na 
podlagi 277. in 282. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije in v zvezi 
z drugim odstavkom 1. člena začasnega 

poslovnika državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu 

SKLEP 

1. Predlog za izdajo zakona o prevozih 
v cestnem prometu z osnutkom zakona 
se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Vlada Repu- 
blike Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj pred- 
lagatelj prouči in upošteva mnenja in sta- 
lišča delovnih teles ter stališča, pisne pri- 
pombe in predloge iz razprave poslancev 
na seji zbora. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona o pogojih za opravljanje 
reproduktivne video in audio dejavnosti z osnutkom zakona 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona 
o pogojih za opravljanje reproduktivne 
video in audio dejavnosti z osnutkom za- 
kona na 10. seji, dne 9. 7.1993, na podla- 
gi 277. In 282. člena poslovnika Skupšči- 
ne Republike Slovenije in v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega po- 

slovnika državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu 
SKLEP 
1. Predlog za izdajo zakona o pogojih za 
opravljanje reproduktivne video in audio 
dejavnosti z osnutkom zakona se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Vlada Repu- 
blike Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj pred- 
lagatelj prouči in upošteva mnenja in sta- 
lišča delovnega telesa, ter stališča, pri- 
pombe in predloge iz razprave na seji 
zbora. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona o strukturi nekaterih 
naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnic z osnutkom zakona 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona 
o strukturi nekaterih naložb določenih 
javnih zavodov, skladov in zavarovalnic 
z osnutkom zakona na 10. seji, dne 9. 7. 
1993, na podlagi 277. in 282. člena po- 
slovnika Skupščine Republike Slovenije 
in v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 

začasnega poslovnika državnega zbora 
sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 
1. Predlog za izdajo zakona o strukturi 
nekaterih naložb določenih javnih zavo- 
dov, skladov in zavarovalnic z osnutkom 
zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Vlada Repu- 
blike Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj pred- 
lagatelj prouči in upošteva mnenja in sta- 
lišča delovnega telesa, ter stališča, pri- 
pombe in predloge iz razprave na seji 
zbora. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona o trgu vrednostnih 
papirjev z osnutkom zakona 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona o tr- 
gu vrednostnih papirjev z osnutkom za- 
kona na 10. seji, dne 9.7.1993, na podla- 
gi 277. in 282. člena poslovnika Skupšči- 
ne Republike Slovenije in v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega po- 

slovnika državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu 

SKLEP 

1. Predlog za izdajo zakona o trgu vred- 
nostnih papirjev z osnutkom zakona se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Vlada Repu- 
blike Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj pred- 
lagatelj prouči in upošteva mnenja in sta- 
lišča delovnega telesa, ter stališča, pri- 
pombe in predloge iz razprave poslancev 
na seji zbora. 
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SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi poročila o delu in letnega obračuna Službe 
družbenega knjigovodstva Republike Slovenije za leto 1992 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi poročila o delu Službe družbe- 
nega knjigovodstva Republike Slovenije 
za leto 1992 in letnega obračuna Službe 
družbenega knjigovodstva Republike 
Slovenije za leto 1992 na 10. seji, dne 9. 
7. 1993, na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije in v zvezi 
z drugim odstavkom 1. člena začasnega 
poslovnika državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu 

SKLEP 

1. Poročilo o delu Službe Družbenega 
knjigovodstva Republike Slovenije za le- 
to 1992 in letni obračun Službe družbe- 
nega knjigovodstva Republike Slovenije 
za leto 1992 se sprejmeta. 

2. Kontrolo letnega obračuna Službe 
družbenega knjigovodstva Republike 
Slovenije za leto 1992 naj opravi pooblaš- 
čeni, neodvisni revizor, oziroma instituci- 
ja, ki se ukvarja z revizorstvom. 

Državni zbor Republike Slovenije poo- 
blašča Odbor za finance in kreditno-mo- 
netarno politiko, da določi inštitucijo, ki 
bo opravila kontrolo letnega obračuna 
Službe družbenega knjigovodstva Repu- 
blike Slovenije za leto 1992. 

3. Državni zbor Republike Slovenije pri- 
poroča Vladi Republike Slovenije, da za-, 
dolži Službo družbenega knjigovodstva 
Republike Slovenije, da pripravi informa- 
cijo o problemih stečajev in stečajnih po- 
stopkov v podjetjih. Vlada naj na osnovi 

te informacije pripravi predloge rešitev 
o stečajih in stečajnih postopkih v po- 
djetjih in jih pošlje Državnemu zboru. 
4. Državni zbor Republike Slovenije za- 
dolžuje Vlado Republike Slovenije, da na 
podlagi informacije in ugotovitev Službe 
družbenega knjigovodstva Republike 
Slovenije o problemih stečajev v podjet- 
jih, prouči in primerno zaostri pogoje vpi- 
sa v register pri ustanavljanju novih po- 
djetij. 
5. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da čimprej pripravi zakon o ra- 
čunskem sodišču, pristojne organe pa 
zadolži, da skupaj s stroko pripravijo me- 
rila (standarde za javno porabo, kot eno 
izmed pomembnih podlag za delovanje 
računskega sodišča. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi poročila družbenih pravobranilcev samoupravljanja 
v Republiki Sloveniji o stanju, pojavih in problemih na področju varstva družbene 
lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1992   

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi poročila družbenih pravobra- 
nilcev samoupravljanja v Republiki Slo- 
veniji o stanju, pojavih in problemih na 
področju varstva družbene lastnine in 
varstva pravic delavcev v letu 1992 na 10. 
seji, dne 9. 7. 1993, na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije in v zvezi z drugim odstavkom 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega 
zbora sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

1. Poročilo Družbenih pravobranilcev sa- 
moupravljanja v Republiki Sloveniji o sta- 
nju, pojavih in problemih na področu var- 
stva družbene lastnine in varstva pravic 
delavcev v letu 1992 se sprejme. 

2. Državni zbor Republike Slovenije oce- 
njuje poročilo kot izredno resen prikaz 
o stanju, pojavih in problemih na področ- 
ju varstva družbene lastnine in varstva 
pravic delavcev v letu 1992. 
3. Državni zbor Republike Slovenije pred- 
laga Vladi Republike Slovenije naj glede 

na to, da bo v kratkem ukinjena instituci- 
ja družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja in ob upoštevanju, da bodo lahko 
glede na določbe zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij, sodni postopki, 
ki bodo sledili ničnosti dejanj oziroma 
pogodb, po končanem revizijskem po- 
stopku trajali dlje od predvidenega roka 
za uskladitev z Ustavo, izoblikuje za to 
prehodno obdobje ustrezno rešitev, ter 
začasno uredi status ljudi, ki bodo še 
naprej opravljali delo družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi gradiva z oznako državna skrivnost, strogo zaupno 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi gradiva z oznako državna 
skrivnost, strogo zaupno na 10. seji, dne 
9. 7. 1993, na podlagi 260. člena poslov- 
nika Skupščine Republike Slovenije in 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena za- 

časnega poslovnika Državnega zbora 
sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Državni zbor ugotavlja, da je v obdobju 

osamosvajanja Republike Slovenije Var- 
nostno-informativna služba delovala 
v skladu z legitimnimi interesi države Slo- 
venije in da o tem vprašanju ni potrebna 
nadaljnja razprava. 
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Predlog zakona o VARUHU ČLOVEKOVIH PRVIČ - EPA 62 

dr. Lev KREFT 
Poslanec Združene liste 

Na podlagi tretjega odstavka 174. in 188. člena Poslovnika 
Državnega zbora v zvezi z drugim odstavkom 335. člena 
Poslovnika Državnega zbora (Ur. I. RS št. 40/93) pošilja 
v obravnavo in sprejem: 

• 
- PREDLOG ZAKONA O VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC 

Pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih telesih bo 
sodeloval predlagatelj, prosi pa, da na seje delovnih teles 
vabijo tudi 
- dr. Gorazda TRPINA, Inštitut za javno upravo in 
- Jerneja ROVŠKA, sekretarja Sveta za varstvo človeko- 
vih pravic in temeljnih svoboščin, 

ker sta sodelovala pri pripravi zakona. 

PREDLOG ZAKONA o varuhu človekovih pravic 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem zakonom se za varovanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne 
samouprave in nosilcev javnih pooblastil ustanovi varuh člo- 
vekovih pravic in določijo njegove pristojnosti in pooblastila. 

2. člen 

Varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic (v nadaljnjem 
besedilu: varuh) izvoli državni zbor na predlog predsednika 
republike. 

3. člen 

Varuh opravlja svoje delo na podlagi določil ustave in medna- 
rodnih pravnih aktov o človekovih pravicah in temeljnih svo- 
boščinah. Pri svojih intervencijah se lahko sklicuje tudi na 
načela pravičnosti in dobrega upravljanja. 

4. člen 

Varuh je pri svojem delu neodvisen in samostojen. 

5. člen 

O svojem delu varuh poroča državnemu zboru z rednimi 
letnimi ali posebnimi poročili. 

Sredstva za delo varuha določi državni zbor v državnem 
proračunu. 

6. člen 

Državni organi, organi lokalne skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil (v nadaljnjem besedilu: organi) morajo varuhu na 
njegovo zahtevo zagotoviti vse podatke in informacije iz nji- 
hove pristojnosti ne glede na stopnjo zaupnosti in mu omogo- 
čiti izvedbo preiskave. 

7. člen 

Varuh lahko naslovi organom predloge, mnenja, kritike ali 
priporočila, ki so jih ti dolžni obravnavati in nanje odgovoriti 
v roku, ki ga določi varuh. 

8. člen 

Postopek pri varuhu je zaupen. 

O svojih ugotovitvah in ukrepih varuh obvešča javnost in 
državni zbor. 

9. člen 

Vsakdo, ki meni, da so mu z aktom organa kršene človekove 
pravice ali temeljne svoboščine, lahko da pobudo za začetek 
postopka pri varuhu. Varuh lahko začne postopek tudi na 
lastno pobudo. 

Varuh lahko obravnava tudi širša vprašanja, ki so pomembna 
za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za 
pravno varnost državljanov v Republiki Sloveniji. 

Postopek pri varuhu je neformalen in za stranke brezplačen. 

Varuh je dolžan voditi postopek nepristransko in v vsaki 
zadevi pridobiti stališča prizadetih strani. 

10. člen 

Sedež varuha je v Ljubljani. 

Svojo organiziranost in delo uredi varuh s poslovnikom in 
drugimi splošnimi akti. 

II. IZVOLITEV IN POLOŽAJ VARUHA IN NJEGOVIH NA- 
MESTNIKOV 

11. člen 

Za varuha je lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je 
pravni strokovnjak. 

Kandidata za varuha predlaga v izvolitev predsednik repu- 
blike. 

12. člen 

Varuha izvoli državni zbor z dvotretjinsko večino glasov nav- 
zočih poslancev za dobo šestih let in je po poteku mandatne 
dobe lahko ponovno izvoljen. 

13. člen 

Postopek za izvolitev varuha se mora začeti najpozneje šest 
mesecev pred potekom mandatne dobe prejšnjega varuha. 

Državni zbor odloči o predlogu predsednika republike 
v 45—tih dneh od dne predložitve predloga. 

POPRAVEK 
y Ministrstvo za pravosodie je sporočilo, da se 

v predlogu za izdajo zakona o upravi z osnutkom , 
zakona - EPA 293, ki je bil objavljen v Poročeval- 
cu štev. 21,15. julija letos, črta 101. člen. 
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14. člen III. PRISTOJNOST VARUHA 

V postopku kandidiranja se smiselno uporabljajo določbe 
zakona o ustavnem sodišču, ki urejajo kandidiranje za sod- 
nike ustavnega sodišča. 

15. člen 

Varuh ima najmanj dva namestnika. Namestnika imenuje na 
predlog varuha državni zbor. 

Število namestnikov določi varuh s svojim aktom glede na 
vsebinsko delitev področij dela. Pri tem pridobi predhodno 
mnenje pristojnega delovnega telesa državnega zbora. 

Varuh predlaga državnemu zboru imenovanje namestnika 
najkasneje šest mesecev pred potekom mandatne dobe prejš- 
njega namestnika. 

O predlogu varuha za izvolitev namestnika državni zbor 
odloči v 45—tih dneh od dne predložitve predloga. 

16. člen 

Mandatna doba namestnikov traja šest let. Po poteku man- 
datne dobe so lahko ponovno imenovani. 

17. člen 

V primeru odsotnosti, smrti, poteka mandatne dobe, trajne ali 
začasne nesposobnosti za opravljanje funkcije, nadomešča 
varuha njegov namestnik. 

Varuh določi vrstni red namestnikov, ki ga nadomeščajo ob 
njegovi odsotnosti. 

18. člen 

Varuh in njegovi namestniki nastopijo funkcijo z dnem pri- 
sege, ki jo podajo pred državnim zborom in se glasi: 

»Prisegam, da bom opravljal svojo nalogo na podlagi ustave 
in zakona, da bom varoval človekove pravice in temeljne 
svoboščine in opravljal svoje delo vestno in nepristransko « 

19. člen 

Funkcija varuha ni združljiva s funkcijami v državnih organih, 
organih lokalne skupnosti, organih političnih strank in sindi- 
katov ter z drugimi funkcijami in dejavnostmi, ki po zakonu 
niso združljive z opravljanjem javne funkcije. 

Mnenje o združljivosti oziroma nezdružljivosti daje pristojna 
komisija državnega zbora. 

Če varuh ne opusti funkcije, ki je nezdružljiva s funkcijo 
varuha v 30 dneh od ugotovitve pristojne komisije državnega 
zbora o nezdružljivosti, se šteje, da ni nastopil funkcije. 

20. člen 

Varuh ni kazensko odgovoren za mnenje ali predlog, ki ga je 
izrekel v okviru opravljanja svoje funkcije. 

Varuh ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti 
kazenski postopek brez dovoljenja senata treh sodnikov 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. 

21. člen 

Varuh je lahko predčasno razrešen samo, če to sam zahteva, 
če je kaznovan za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti 
ali zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje 
svoje funkcije. 

22. člen 

Določbe 19., 20. in 21. člena veljajo tudi za namestnika va- 
ruha. 

23. člen 

Varuh ima pooblastila, določena s tem zakonom, do vseh 
državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev 
javnih pooblastil. 

Varuh ne more začeti postopka proti predsedniku republike, 
poslancem državnega zbora in sodnikom. 

O sporih glede pristojnosti varuha do organov iz prvega 
odstavka tega člena odloča ustavno sodišče. 

24. člen 

Varuh praviloma ne obravnava zadev, o katerih tečejo sodni 
ali drugi pravni postopki, razen če gre za neupravičeno zavla- 
čevanje postopka ali za očitno zlorabo oblasti. 

25. člen 

Varuh lahko vsakemu organu posreduje svoje mnenje z vidika 
varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v zadevi, ki jo 
obravnava, ne glede na stopnjo ali vrsto postopka, ki je v teku 
pred temi organi. 

IV. POSTOPEK 
26. člen 

Varuh začne postopek na pobudo predlagatelja ali na lastno 
pobudo. 

Vsakdo, ki meni, da so mu z aktom ali dejanjem državnega 
organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil 
kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine, lahko 
naslovi na varuha pobudo za začetek postopka. 

Če v posamični zadevi začne varuh postopek na lastno 
pobudo ali jo vloži v imenu prizadetega posameznika kdo 
drug, je potrebno za začetek postopka soglasje prizadetega. 

27. člen 

Vse pobude, naslovljene na varuha, morajo biti podpisane in 
označene z osebnimi podatki pritožnika ter vsebovati okoliš- 
čine, dejstva in dokaze, na katerih temelji pobuda za začetek 
postopka. Pobudnik mora tudi navesti, ali je v zadevi že 
uporabil pravna sredstva in če, katera. 

Pobuda za začetek postopka se praviloma vloži pisno. Za 
vložitev pobude ni potrebna formalna obličnost ali pomoč 
odvetnika. 

Osebe, ki jim je odvzeta prostost, imajo pravico nasloviti 
varuhu pobudo za začetek postopka v zaprti kuverti. 

28. člen 

Ko varuh prejme pobudo za začetek postopka, opravi 
potrebne poizvedbe in na tej podlagi sklene, da: 

1. se o pobudi odloči po skrajšanem postopku; 

2. začne preiskavo; 

3. pobudo zavrne, ker iz razpoložljivih podatkov in okoliščin 
nedvoumno izhaja, da ne gre za kršitev človekovih pravic ali 
temeljnih svoboščin, ali drugo nepravilnost, ali je vloga nepo- 
polna in jo pobudnik po predhodnem opozorilu ne dopolni; 

4. pobude ne vzame v obravnavo, ker je anonimna, prepozna, 
žaljiva in predstavlja zlorabo pravice do pritožbe. 

V primeru, da pobudo zavrne iz razlogov iz 3. ali 4. točke 
prejšnjega odstavka, je dolžan o tem v čimkrajšem roku 
pobudnika obvestiti, mu pojasniti razloge za zavrnitev in ga 
po možnosti napotiti na drugo ustrezno pot za rešitev zadeve. 
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29. člen 36. člen 

Varuh se o pobudi odloči po skrajšanem postopku (1. točka 
prvega odstavka 28.člena) zlasti v primeru, kadar so dejansko 
stanje in stališča prizadetih strani razvidni iz dokumentacije, 
priložene k pobudi za začetek postopka. 

30. člen 

Varuh zavrne začetek postopka (3. točka prvega odstavka 28. 
člena) zlasti iz naslednjih razlogov: 

- če ne gre za akt ali dejanje državnega organa, organa 
lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil; 
- če je zadeva v te*u pred pravosodnimi organi, razen v pri- 
merih, določenih v tem zakonu; 
- če gre za zadevo, ki je v pristojnosti preiskovalnih komisij 
državnega zbora v razmerju do nosilcev javnih funkcij; 
- če niso bila izčrpana vsa redna ali izredna pravna sredstva, 
razen če oceni, da bi bilo za posameznika nesmotrno začeti 
ali nadaljevati takšne postopke ali oceni, da bi bila posamez- 
nikom medtem prizadejana velika ali težko popravljiva škoda; 
- če je iz pobude razvidno, da gre za manj pomembno 
zadevo, ki tudi po opravljeni preiskavi ne bi mogla dati primer- 
nega rezultata. 

31. člen 

Odločitev varuha, da pobudo ne vzame v obravnavo ali jo 
zavrne, je dokončna. 

32. člen 

Varuh ne začne postopka, če je od dejanja ali zadnje odločitve 
organa preteklo več kot eno leto, razen če oceni, da je 
pobudnik zamudil rok iz objektivnih razlogov, ali da gre za 
tako pomembno zadevo, ki opravičuje njegovo ukrepanje ne 
glede na časovno oddaljenost. 

33. člen 

Ko se varuh odloči za začetek preiskave (2. točka prvega 
odstavka 29. člena) pošlje sklep o preiskavi pobudniku in 
organu ali organom na katere se nanaša pobuda za začetek 
postopka ter zahteva potrebna pojasnila in dodatne informa- 
cije. 

Varuh določi rok za prejem pojasnil in informacij iz prejšnjega 
odstavka tega člena, ki ne more biti daljši od 15 dni. Če organ 
ne posreduje varuhu pojasnil oziroma informacij v zahteva- 
nem roku, mora varuhu brez odlašanja sporočiti razloge, 
zaradi katerih ni ugodil njegovi zahtevi. 

O zamudi roka iz prejšnjega odstavka lahko varuh obvesti 
neposredno nadrejeni organ. 

Odklonitev ali nespoštovanje zahteve varuha, s strani organa 
ali njegovega uslužbenca, se šteje za oviranje dela varuha. 

Varuh lahko o tem poroča s posebnim poročilom pristojnemu 
delovnemu telesu državnega zbora, državnemu zboru ali 
obvesti javnost. 

34. člen 

Vsi državni organi so dolžni pomagati varuhu pri izvedbi 
preiskave in mu nuditi na njegovo zahtevo pravno in drugo 
strokovno pomoč. 

35. člen 

Varuh ima pravico vpogleda v vse podatke in dokumente iz 
pristojnosti organov Republike Slovenije ne glede na stopnjo 
njihove zaupnosti. 

Predpisi o varovanju tajnosti podatkov obvezujejo varuha, 
njegove namestnike in uslužbence. 

Vsi funkcionarji in uslužbenci organov iz 6. člena tega zakona 
se morajo odzvati varuhu na vabilo za sodelovanje v preiskavi 
ter na zašlišanje. 

Varuh lahko vabi na zaslišanje priče in izvedence. Če se 
pravilno vabljena priča ali izvedenec vabilu neupravičeno ne 
odzove, lahko varuh zahteva pri pristojnem sodišču prisilno 
privedbo v skladu z zakonom o pravdnem postopku. 

Glede vabil, zaslišanj in stroškov za priče ali izvedence se 
smiselno uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku. 

37. člen 

Varuh lahko prekine preiskavo, če ugotovi, da je bila zadeva 
rešena na drug način, če pritožnik neupravičeno ne sodeluje 
v postopku ali je iz njegovih dejanj razvidno, da ne kaže 
zanimanja za nadaljevanje preiskave. 

38. člen 

Po opravljeni preiskavi varuh izdela osnutek poročila o svojih 
ugotovitvah in ga posreduje prizadetim strankam, ki lahko 
posredujejo v roku, ki ga določi varuh, pripombe ali predloge 
za dopolnitev ugotovitev v poročilu. 

V nujnih primerih in kadar oceni, na podlagi dokumentacije 
s katero razpolaga, da so dejstva nesporna, lahko varuh 
sprejme svoje ugotovitve in predloge brez predhodnega pre- 
verjanja iz prejšnjega odstavka. 

39. člen 

Varuh v končnem poročilu navede svojo oceno dejstev in 
okoliščin posameznega primera in ugotovi, ali je šlo v obrav- 
navanem primeru za kršitev človekovih pravic ali temeljnih 
svoboščin ter na kakšen način so bile kršene oziroma, ali je 
šlo za drugo nepravilnost. 

Varuh hkrati predlaga način, s katerim naj se ugotovljena 
nepravilnost odpravi. Pri tem lahko predlaga, da organ 
ponovno izvede določen postopek, predlaga povrnitev škode 
ali predlaga drug način odprave nepravilnosti, ki je bila pov- 
zročena posamezniku. Pri tem ne posega v civilnopravne 
pravice, ki jih ima posameznik za povrnitev škode. 

Varuh lahko predlaga pristojnim osebam organov uvedbo 
disciplinskega postopka zoper delavce organov, ki so zakrivili 
ugotovljeno nepravilnost. 

40. člen 

Organi iz prejšnjega člena so dolžni varuha obvestiti o ukre- 
pih, na podlagi njegovih predlogov ali priporočil, najkasneje 
v roku 30 dni. 

Če organ ne predloži poročila o upoštevanju predlogov 
varuha ali njegove predloge upošteva le delno, lahko varuh 
o tem obvesti neposredno nadrejeni organ, pristojno ministr- 
stvo, poroča s posebnim poročilom državnemu zboru ali 
zadevo javno objavi. 

Varuh lahko na stroške organa objavi svoje poročilo in svoj 
predlog v javnih glasilih, če se organ na njegove predloge ali 
priporočila, po ponovni zahtevi, ni ustrezno odzval. 

41. člen 

Pri obravnavanju aktov in dejanj organov lokalne samouprave 
je varuh dolžan upoštevati posebnosti njihovega položaja, 
zlasti način sprejemanja odločitev. 

42. člen 

Varuh oziroma oseba, ki jo varuh pooblasti, lahko vstopi 
v uradne prostore vsakega državnega organa, organa lokalne 
skupnosti ali nosilca javnih pooblastil. 
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Varuh lahko opravi redne ali občasne preglede zaporov, dru- 
gih prostorov, v katerih so osebe, ki jim je odvzeta prostost ter 
drugih zavodov z omejeno svobodo gibanja. 

Varuh ima pravico, da opravi razgovor z osebami v zavodih iz 
prejšnjega odstavka brez navzočnosti drugih oseb. 

43. člen 

Varuh lahko sodeluje v postopkih pred državnimi organi in 
lahko vlaga pravna sredstva v skladu s predpisi, ki urejajo te 
postopke. 

44. člen 

Varuh lahko vloži zahtevo za začetek postopko za oceno 
ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov, 
izdanih za izvrševanje javnih pooblastil z ustavo in ustavno 
pritožbo, v skladu z zakonom o ustavnem sodišču. 

45. člen 

Varuh poroča državnemu zboru z rednimi ali posebnim poro- 
čili o svojem delu, ugotovitvah o stopnji spoštovanja človeko- 
vih pravic in temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti držav- 
ljanov v Republiki Sloveniji. 

Letno poročilo mora predložiti najkasneje do 30. septembra 
za preteklo leto. 

Posebna poročila lahko varuh naslovi pristojnemu delovnemu 
telesu državnega zbora ali neposredno državnemu zboru. 

46. člen 

Ob obravnavi rednega letnega poročila v državnem zboru 
lahko varuh osebno na seji državnega zbora predstavi povze- 
tek poročila in svoje ugotovitve na tej podlagi. 

Letno poročilo varuha se objavi na tak način, da je dostopno 
tudi širši javnosti. 

47. člen 

Varuh lahko daje državnemu zboru in vladi pobude za spre- 
membe zakonov in drugih pravnih aktov iz njihove pristoj- 
nosti. 

Varuh lahko daje državnim organom, zavodom in organizaci- 
jam, ki izvajajo javna pooblastila, predloge za izboljšanje 
njihovega poslovanja in ravnanja s strankami. 

48. člen 

Predsednik državnega zbora, predsednik vlade in ministri so 
dolžni osebno sprejeti varuha na njegovo zahtevo najkasneje 
v 48. urah. 

V. PRAVICE VARUHA 

49. člen 

Varuh ima pravico do plače v višini, ki je določena za predsed- 
nika ustavnega sodišča. 

Namestnik varuha ima pravico do plače v višini, ki je določena 
za sodnika ustavnega sodišča. 

50. člen 

Varuh, ki je do izvolitve opravljal funkcijo sodnika ali drugo 
trajno funkcijo v državnem organu, ima po prenehanju man- 
data pravico nadalje opravljati prejšnjo funkcijo, če v treh 
mesecih po prenehanju mandata sporoči pristojnemu 
organu, da želi nadalje opravljati prejšnjo funkcijo. 

Varuh, ki je bil do izvolitve v delovnem razmerju, ima pravico, 
da se v treh mesecih po prenehanju mandata vrne na delo, ki 

ga je opravljal, ali na drugo delo, ki ustreza vrsti in stopnji 
njegove strokovne izobrazbe. 

51. člen 

Varuh, ki mu je prenehal mandat in iz objektivnih razlogov ne 
more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne 
zaposlitve, niti ni izpolnil pogojev za upokojitev po splošnih 
predpisih, ima pravico do nadomestila plače v višini plače, ki 
bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo, dokler se ne zaposli 
oziroma dokler ne izpolni pogojev za upokojitev po splošnih 
predpisih, vendar najdlje eno leto od prenehanja mandata. 

Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko 
podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev po splošnih 
predpisih, vendar najdlje še za eno leto. 

Čas iz prejšnjih dveh odstavkov se šteje varuhu, ki mu je 
prenehal mandat, v delovno dobo. V tem času je socialno 
zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zavarovanje oseb 
v delovnem razmerju. 

52. člen 

Varuh, ki mu je prenehal mandat, razen če je bil razrešen na 
lastne zahtevo ali zaradi obsodbe za kaznivo dejanje, lahko 
uveljavi pravico do predčasne pokojnine po predpisih, ki 
veljajo za sodnike ustavnega sodišča. 

53. člen 

Določbe 50., 51. in 52. člena veljajo tudi za namestnika va- 
ruha. 

VI. SLUŽBA VARUHA 

54. člen 

Varuh sprejme poslovnik, s katerim se zlasti določijo delitev 
področij, organizacija dela in postopek z vlogami, po pred- 
hodnem mnenju pristojnega delovnega telesa državnega 
zbora. Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slove- 
nije. 

55. člen 

Varuh ima strokovno službo. Varuh imenuje in razrešuje sve- 
tovalce in druge uslužbence. 

Varuh imenuje generalnega sekretarja, ki vodi službo varuha. 

56. člen 

Varuh lahko imenuje svetovalce in druge strokovnjake 
v službi varuha za določen čas izmed delavcev v državnih 
organih, ki se imajo po poteku tega časa pravico vrniti na 
svojo prejšnjo funkcijo ali delovno mesto. 

57. člen 

Glede pravice do plače, nadomestil ter drugih osebnih pre- 
jemkov, povračil in pravic, se za generalnega sekretarja 
varuha smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih 
v državnih organih, za druge delavce pa smiselno določbe 
zakona o delavcih v državnih organih. 

58. člen 

Sredstva za delo varuha se zagotovijo v proračunu Republike 
Slovenije. Višino sredstev določi državni zbor na predlog 
varuha. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

59. člen 

Varuh začne opravljati svoje delo potem, ko so zagotovljeni 
potrebni kadri, prostori in drugi materialni pogoji za delo. 
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Z dnem začetka delovanja varuha preneha delovati Svet za 
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin na podlagi 
zakona. 

Varuh prevzame arhiv, nerešene zadeve in sredstva Sveta za 
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

60. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona, preneha veljati zakon o Svetu 
za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni 
list RS št. 14/90). 

61. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

/. UVOD 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 26.3.1993 
sprejel predlog za izdajo zakona o varuhu človekovih pravic. 
Predlagatelju je naložil, da pripravi osnutek zakona in pri tem 
prouči in upošteva mnenja in stališča delovnih teles ter sta- 
lišča, pisne pripombe in predloge iz razprave poslancev na 
seji zbora. Medtem je bil sprejet nov poslovnik državnega 
zbora, zato je v skladu s prehodnimi določbami poslovnika 
zakon pripravljen za drugo obravnavo predloga zakona. 

Ustavna podlaga za ustanovitev varuha človekovih pravic 
z zakonom je v 159. členu Ustave Republike Slovenije. Zakon 
o varuhu človekovih poravic se sprejema po rednem 
postopku, to je v treh zakonodajnih fazah. Predlog za izdajo 
zakona je vseboval oceno stanja, razloge za sprejem zakona, 
kratko primerjalno analizo tipov podobnih institucij v svetu ter 
poglavitna načela in rešitve za zakon. Predlogu za izdajo 
zakona so bile priložene tudi teze, ki so vsebovale tudi vari- 
antne predloge za posamezne rešitve. 

Predlog za izdajo zakona sta pred sejo državnega zbora 
obravnavala Odbor za notranje zadeve in pravosodje in 
Služba za zakonodajo Državnega zbora Republike Slovenije, 
ki sta dala pisni poročili. Predlog za izdajo zakona je na 8. seji 
dne 17.3.1993 obravnaval tudi Državni svet Republike Slove- 
nije in sprejel mnenje, v katerem je podprl predlagano zas- 
novo in poglavitne rešitve zakona o varuhu človekovih pravic. 

Razprava ob sprejemanju predloga za izdajo zakona na seji 
državnega zbora dne 26.3.1993 je potrdila potrebo po čim- 
prejšnji zakonski ureditvi varuha človekovih pravic. Predla- 
gana zasnova parlamentarnega tipa ombudsmana, ki pa je pri 
obravnavi konkretnih zadev samostojen in neodvisen, je bila 
podprta. Takšna ureditev je tudi v skladu s priporočili Odbora 
ministrov Sveta Evrope z dne 23. septembra 1985, v katerih 
priporočajo državam, da naj bi institucija ombudsmana imela 
tudi posebno vlogo na področju uveljavljanja človekovih pra- 
vic in temeljnih svoboščin. Gre za novo generacijo ombud- 
smanov, ki, poleg nadzora nad delovanjem državne uprave, 
s svojimi ukrepi in priporočili skrbijo za uveljavljanje in pro- 
mocijo konvencij s področja varstva človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin in pomagajo pri širjenju in uveljavljanju 
meril, ki so se uveljavila v organih, ki so zadolženi za izvajanje 
teh konvencij. V okviru Sveta Evrope sta to predvsem Komi- 
sija za človekove pravice in Sodišče za človekove pravice, ki 
obravnavata pritožbe na podlagi Evropske konvencije o var- 
stvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jo je Slove- 
nija podpisala maja 1993 ob sprejemu v polnopravno članstvo 
Sveta Evrope. 

V okviru Organizacije združenih narodov oziroma njenega 
centra za človekove pravice s sedežem v Ženevi se v zadnjih 
letih spodbuja ustanavljanje in uveljavljanje tako imenovanih 
»nacionalnih institucij za varstvo in promocijo človekovih 
pravic-. Njihovo ustanavljanje je priporočila z resolucijami 
v letih 1989 in 1990 tudi Generalna skupščina OZN. Na tej 
podlagi je Komisija za človekove pravice OZN na 52. seji dne 
3. marca 1992 sprejela priporočila vladam držav članic, da 
ustanovijo in dajo več pristojnosti nacionalnim institucijam za 
varstvo in promocijo človekovih pravic. Prvi sestanek takšnih 
nacionalnih institucij je bil oktobra 1991 v Parizu, kjer so bili 
sprejeti kriteriji in načela, ki jih morajo izpolnjevati nacionalne 
institucije, da so uvrščene v to kategorijo. Ta dokument, ki ga 
je marca 1992 potrdila Komisija OZN za človekove pravice in 
predlagala v sprejem Generalni skupščini OZN, se imenuje 

tudi Pariška načela (Pariš principles). Zadnje srečanje naci- 
onalnih institucij je bilo junija 1993 v okviru svetovne konfe- 
rence o človekovih pravicah na Dunaju, ki sta se ga udeležila 
iz Slovenije predstavnika Sveta za varstvo človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. 

V predlogu za izdajo zakona je bila predstavljena kratka 
primerjalna analiza različnih tipov ombudsmanov. Skoraj vse 
države imajo bodisi poseben organ za neformalno zaščito 
posameznikov pred ukrepi organov državne oblasti (ombud- 
sman), bodisi posebne neodvisne ali parlamentarne komisije, 
ki delujejo na podoben način. 

V razpravah se je pojavilo tudi vprašanje ustreznosti imena 
institucije in uporabe izraza »ombudsman«. Področje dela in 
s tem v osnovi tudi ime organa opredeljuje že ustava v 159. 
členu. V predlogu za izdajo zakona so bili posebej utemeljeni 
razlogi, zaradi katerih je naziv »varuh človekovih pravic« 
ustreznejši kot »varuh pravic državljanov«. Ime ombudsman 
se je v svetu uveljavilo, ne samo v strokovnih krogih pač pa 
tudi v širši javnosti, kot splošno ime za institucijo, ki varuje in 
zastopa posameznika v sporih z organi, ki izvajajo javna 
pooblastila. Ime ombudsman je švedska beseda in pomeni 
»pooblaščenec« oziroma -zastopnik«. Ko se je institucija 
ombudsmana, zaradi svoje uspešnosti in popularnosti, širila 
iz Švedske v druge države, se je z njo širil tudi naziv »ombud- 
sman«. Danes praktično v vseh državah, ki imajo z zakoni 
ustanovljene organe za izvensodno in neformalno varstvo 
pravic posameznikov, kot se tudi imenujejo, uporabljajo 
poleg uradnega naziva tudi ime ombudsman. Tako se, na 
primer, v Veliki Britaniji ombudsman uradno imenuje »Parli- 
amentary Commissioner for Administration«, v stikih z jav- 
nostjo in tudi v uradnih gradivih te institucije pa se uporablja 
naziv »Parliamentary Ombudsman«. 

Pri obravnavi institucije, ki se je uveljavila pod imenom 
ombudsman, je potrebno razlikovati prave od nepravih 
ombudsmanov, ki se imenujejo tudi »kvazi ombudsmani«. 
Pravi ombudsmani so le tisti, ki se ustanovijo z zakonom, ki 
tudi določi njihova pooblastila. Zakon določa tudi obveznost 
državnih organov in organov, ki izvajajo javna pooblastila, da 
jim omogočijo pregled in preiskavo. Pravi ombudsman je 
običajno vezan na parlament in popolnoma neodvisen od 
upravne in izvršilne oblasti. Pravi ombudsman ima lahko 
splošno pristojnost za obravnavo vseh državnih in podobnih 
organov, ali pa se ustanovijo posebni ombudsmani za obrav- 
navo posameznih področij delovanja države. V praksi so iz 
tujih pravnih redov praktično znani le posebni ombudsmani 
za nadzor vojaških struktur. Takšnega ombudsmana sta imela 
Švedska in Norveška; v Nemčiji pa je bil sploh ustanovljen na 
zvezni ravni le vojaški ombudsman. Ustava Republike Slove- 
nije z določilom drugega odstavka 159. člena omogoča, da se 
za posamezna področja z zakonom določijo posebni varuhi 
pravic državljanov. 

Za razliko od pravega ombudsmana, ki se bo pri nas imenoval 
varuh človekovih pravic in bo edini lahko uporabljal to ime, se 
lahko ustanovijo tudi organi, ki imajo podobna pooblastila kot 
ombudsmani, vendar ne na podlagi zakona, ampak na pod- 
lagi akta ustanovitelja ali ustanoviteljev. Takšne »kvazi 
ombudsmane« lahko, na primer, ustanovijo banke, zavaroval- 
nice, združenja za varstvo potrošnikov, poklicna združenja 
novinarjev ali odvetnikov, in podobni. Ti nepravi ombudsmani 
pa nimajo z zakonom določenih pooblastil, temveč se institu- 
cije, ki jih ustanavljajo, prostovoljno odločijo za ustanovitev 
posebnih neodvisnih organov, jim omogočijo pogoje za delo 
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In se zavežejo, da bodo upoštevali njihove predloge in pripo- 
ročila. S tem ustanovitelji želijo predvsem povečati svoj ugled 
v javnosti oziroma pri uporabnikih svojih storitev in ustvariti 
vtis, da so zainteresirani za izboljšanje svojega dela in odnosa 
do uporabnikov svojih storitev. V praksi drugih držav imajo ti 
nepravi ombudsmani vprašljiv ugled; predvsem se postavlja 
vprašanje njihove samostojnosti in neodvisnosti. 

II. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH DOLOČB PREDLOGA 
ZAKONA IN PRIKAZ RAZLIK MED TEZAMI ZA OSNUTEK 
ZAKONA IN PREDLOGOM ZAKONA 

1. Splošne določbe 

Splošne določbe vsebujejo temeljne norme glede položaja 
varuha človekovih pravic in njegovega odnosa do drugih 
organov, predvsem Državnega zbora, ki ga izvoli in kateremu 
je dolžan poročati. V skladu s pripombami iz razprav so 
posamezni členi splošnih določb prečiščeni in skrajšani tako, 
da se ne ponavljajo določila iz drugih poglavij tega zakona. 

V splošnih določbah zakona sta dodani določbi o načinu 
zagotavljanja sredstev za delo varuha in nov člen, v katerem je 
določeno, da bo sedež varuha v Ljubljani. Varuh pa bo lahko 
s poslovnikom in drugimi splošnimi akti svojo organiziranost 
in delovanje uredil tako , da bo prisoten tudi na drugih 
območjih Slovenije; z ustanovitvijo svojih pisarn ali z urad- 
nimi urami v drugih mestih Republike Slovenije. 

2. Izvolitev In položaj varuha In njegovih namestnikov 

Predlog zakona določa v 11. členu, da je za varuha človekovih 
pravic lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je 
pravni strokovnjak. Pri tem je črtan pridevnik »ugleden«, saj 
ugled ni pojem, ki bi ga bilo mogoče pravno definirati. Primer- 
jalna analiza zakonov, ki določajo pogoje za izvolitev ombud- 
smanov pokaže, da večina kot pogoj postavlja pravno izo- 
brazbo. Ponekod se za to funkcijo zahtevajo večletne izkušnje 
na mestu odvetnika ali sodnika (Malta). Prav gotovo mu 
ugled, ki ga uživa tako v strokovnih krogih kot v javnosti, 
olajša ali celo omogoča opravljanje njegovega poslanstva, saj 
je učinkovitost njegovih intervencij in predlogov povezana 
predvsem z ugledom, ki ga uživa. 

Način izvolitve varuha je pomemben tako za opredelitev nje- 
gove vloge glede na ustavni sistem delitve oblasti, kot tudi za 
utrditev njegovega samostojnega in neodvisnega položaja, ki 
ga mora imeti pri opravljanju svojega dela. Ob sprejemanju 
predloga za izdajo zakona je bila sprejeta zasnova varuha 
človekovih pravic, ki ga voli parlament in kateremu je dolžan 
poročati. Varuh je v celoti neodvisen in samostojen v razmerju 
do vlade in ministrov; pri reševanju konkretnih zadev pa tudi 
do državnega zbora. 

Iz predlaganega koncepta varuha človekovih pravic je izhajal 
tudi način njegove izvolitve, kot je bil predlagan v predlogu za 
izdajo zakona, to je, da ga izvoli državni zbor na predlog 
predsednika republike z navadno večino. 

Ustava Republike Slovenije v celoti prepušča način izvolitve 
varuha zakonu in glede tega ne vsebuje nobenih določb. Prva 
možnost: da varuha predlagala v izvolitev pristojna komisija 
državnega zbora, kot to velja za druge funkcionarje, ki jih voli 
državni zbor, ne bi bila primerna, glede na ustavno in zakon- 
sko opredeljeno vlogo varuha človekovih pravic, ki ima pose- 
ben položaj v sistemu delitve oblasti. Je v določenem raz- 
merju tako do zakonodajne kot izvršilne in pravosodne obla- 
sti, vendar pa nima nobenih oblastnih ali političnih funkcij. Iz 
tega izhaja, da predlaganje v okviru državnega zbora ne bi 
bilo primerno, saj ne gre za parlamentarnega funkcionarja 
v ožjem smislu. 

Iz teh razlogov je primerneje, da varuha predlaga v izvolitev 
predsednik republike, ki po ustavi nima, vsaj v miru, nobenih 
oblastnih funkcij in je neposredno izvoljen od državljanov 
Republike Slovenije. Ustava Republike Slovenije v 107. členu 
posebej ne predvideva, da predsednik republike predlaga 
v izvolitev posamezne funkcionarje, daje pa mu možnost, da 
-imenuje državne funkcionarje, kadar je to določeno z zako- 

nom«. Iz te ustavne določbe izhaja celo pooblastilo, da pred- 
sednik republike sam imenuje varuha, vendar pa bi to pose- 
galo v koncept varuhovega položaja. Predsednik republike 
namreč nima nobenih pooblastil glede nadzora izvršilnih in 
upravnih organov, zato je potrebno izvolitev varuha vezati na 
državni zbor, kateremu so po ustavi vlada in ministri odgo- 
vorni. Glede na to je kot najprimernejša predlagana rešitev, da 
varuha na predlog predsednika republike izvoli državni zbor. 

Tudi za izvolitev varuha v državnem zboru je potrebno čim 
širše soglasje v parlamentu in zmanjšanje možnosti, da bi bil 
varuh vezan na katerokoli politično usmeritev, zato je v pred- 
logu zakona upoštevan predlog iz razprave v državnem zboru 
ter predlagana kvalificirana večina, to je dve tretjini navzočih 
poslancev. Tudi v večini drugih pravnih sistemov je za izvoli- 
tev ombudsmana potrebna kvalificirana večina poslancev ali 
soglasna odločitev različnih parlamentarnih zbornic. 

V razpravah je bilo tudi predlagano, da naj bi predsednik 
republike predlagal več kandidatov državnemu zboru, ki bi se 
nato odločil za enega. Takšno možnost zakon ne izključuje. 
Vendar pa takšna rešitev ne bi bila smotrna, saj v primeru, če 
je za izvolitev potrebna dvotretjinska večina, predlaganje več 
kandidatov, ki bi si glasove razdelili, ne bi imelo smisla, saj 
najverjetneje z razpršitvijo glasov nobeden ne bi bil izvoljen. 
Prav tako pa bi v primeru razprave o več kandidatih prišlo do 
izraza »volilno vzdušje«, v katerem bi morali kandidati pred- 
stavljati svoje programe in »lobirati« politične stranke za 
izvolitev, kar je za to funkcijo neprimerno. Zato je bolje, da se 
za najbolj primernega kandidata, ki ga bo predlagal držav- 
nemu zboru, odloči predsednik republike, ki bo moral, glede 
na zahtevani kvorum za izvolitev, opraviti tudi predhodno 
usklajevanje s parlamentarnimi strankami. 

Zakon ne vsebuje posebnih določb o kandidacijskem 
postopku predlaganja kandidatov za varuha, temveč je dolo- 
čeno, da se za ta postopek smiselno uporabljajo določbe 
zakona o ustavnem sodišču o določitvi kandidatov za sodnike 
tega sodišča. 

Zakon ne določa števila namestnikov, saj bo njihovo število 
odvisno od zaokroženih področij, ki jih bodo pokrivali posa- 
mezni namestniki. Takšna praksa je tudi pri podobnih institu- 
cijah v svetu, pri tem pa se področja običajno prekrivajo 
z resorji posameznih ministrstev. Glede na to, da bo število 
namestnikov varuha prav gotovo manjše od števila ministr- 
stev, se bodo področja smiselno združevala. Vnaprej ni 
mogoče predvideti teh področij, saj bodo odvisna tudi od 
števila zadev, ki jih bo varuh prejel iz pristojnosti posamez- 
nega ministrstva ter od sredstev, ki jih bo imel za svoje 
delovanje. Tako zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93) 
že določa v petem odstavku 15. člena, da je za varovanje 
pravice do zdravega življenjskega okolja, kot posebnega 
področja v skladu z zakonom, pristojen tudi varuh. 

V skladu s pripombo iz razprave na seji zbora je črtana 
določba, da so namestniki varuha z dnem prisege novega 
varuha dolžni ponuditi odstop. S tem se utrjuje kontinuiteta 
institucije ob izvolitvi novega varuha in določena samostoj- 
nost namestnikov, ki je izpeljana tudi v drugih določbah 
zakona. 

Tako za varuha kot za njegove namestnike je bila v predlogu 
za izdajo zakona predlagana mandatna doba šestih let z mož- 
nostjo ponovne izvolitve. Na te določbe zakona ni bilo nobe- 
nih pripomb, zato je v osnutku ohranjena predlagana rešitev. 
Pomembno je, da mandat varuha ne sovpada z mandatom 
državnega zbora in predsednika republike. 

Funkcija varuha ni združljiva s funkcijami v državnih organih, 
organih lokalnih skupnosti, v organih političnih strank in 
sindikatov ter z drugimi funkcijami oziroma dejavnostmi, ki 
po zakonu niso združljive z opravljanjem javne funkcije. Pri 
tem se bodo glede nezdružljivosti smiselno upoštevale 
določbe zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije 
s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, 49/92). 

Primerjalna analiza položaja ombudsmanov v drugih pravnih 
sistemih kaže, da imajo bodisi v ustavi bodisi v zakonu opre- 
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deljeno formalno in materialno imuniteto, ki mu omogoča 
neovirano opravljanje njegove funkcije in ga varuje pred 
morebitnimi postopki, ki bi jih zoper njegove odločitve začele 
nezadovoljne stranke ali celo nosilci upravne in izvršilne 
oblasti, katere nadzira. Ustava Republike Slovenije ne govori 
posebej o imuniteti varuha, zato je v predlogu zakona predla- 
gano, da varuh ne more biti odgovoren za mnenje ali predlog, 
ki ga je izrekel v okviru opravljanja svoje funkcije, prav tako pa 
ne sme biti priprl ali se zoper njega začeti kazenski postopek 
brez dovoljenja senata treh sodnikov Vrhovnega sodišča RS. 
Podobna rešitev je sprejeta v zakonu o odvetništvu in pomeni 
za sodišče procesno predpostavko, brez katere ni mogoč 
kazenski postopek proti varuhu ali njegovemu namestniku. 

3. Pristojnost 

Že Ustava Republike Slovenije v 159. členu določa, da oprav- 
lja varuh svoje pristojnosti v razmerju do državnih organov, 
organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. 

V tezah, ki so bile priložene predlogu za izdajo zakona, so bile 
v variantah predlagane rešitve glede organov, zoper katere 
varuh ne bi smel voditi postopka. Pri tem je bilo v varianti 
predlagano, da bi bili izvzeti predsednik vlade in ministri. Po 
proučitvi tega vprašanja in predlogov iz razprav je v drugem 
odstavku 23. člena predloga zakona predlagano, da so iz 
njegove pristojnosti izvzeti le predsednik republike, poslanci 
državnega zbora in sodniki. Poslanci in predsednik republike 
so neposredno izvoljeni in so odgovorni vsem državljanom 
Republike Slovenije; sodniki vseh sodišč pa so izvzeti, ker je 
to v skladu z ustavnimi načeli neodvisnosti sodstva in delitve 
oblasti. Po proučitvi pristojnosti predsednika vlade in mini- 
strov, kot jih določajo ustava in zakoni, je bilo ugotovljeno, da 
tudi ti s svojimi akti lahko posegajo v individualne človekove 
pravice in svoboščine, zato je prav, da je tudi za obravnavo 
njihovih aktov pristojen varuh človekovih pravic. Predsednik 
vlade in ministri so izvzeti iz pristojnosti ombudsmanov 
v tistih pravnih sistemih, kjer člani kabineta niso obenem 
predstojniki upravnega organa in ne odločajo v posamičnih 
upravnih zadevah. 

V tretjem odstavku 23. člena je dodana nova določba, po 
kateri o sporih glede pristojnosti varuha oziroma o tem, do 
katerih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosil- 
cev javnih pooblastil ima pristojnosti, odloča ustavno sodišče. 
Takšna pristojnost ustavnega sodišča ima podlago v osmi 
alineji 160. člena ustave. 

Varuh spoštuje ustavno načelo delitve oblasti, zato praviloma 
ne obravnava zadev, o katerih so v teku sodni ali drugi pravni 
postopki, razen če gre ze neupravičeno zavlačevanje 
postopka. Takšno določbo vsebuje tudi zakon o Svetu za 
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin in pri njenem 
izvajanju doslej ni bilo problemov. Iz določb o postopku v 
v predlogu zakona (druga in četrta alineja 30. člena), je 
razvidno, da varuh zavrne začetek postopka v primerih, če 
zadeva v okviru pravosodnih organov še ni končana ali če 
niso bila izkoriščena vsa redna ali izredna pravna sredstva. 

V različnih državah je razmerje ombudsamana do pravosodja 
zelo različno, povsod pa, kljub določenim pristojnostim, ki jih 
ima v zvezi z nadzorom nad delom tega področja, spoštuje 
neodvisnost sodstva in nima nobenih pristojnosti poseganja 
v odločitve, ki so v pristojnosti sodnikov. 
Posebno vprašanje predstavlja delovanje ombudsmanov 
v državah bivšega »vzhodnega bloka', ki so ob prehodu iz 
socialističnega družbenega sistema in se soočajo z vprašanji 
neuskaljenosti predpisov, saj, kljub sprejetju ustave in temelj- 
nih zakonskih predpisov, ostaja še cela vrsta podzakonskih in 
drugih predpisov, ki še niso bili spremenjeni ali razveljavljeni. 
To je vodilo Poljsko k temu, da je dala svojemu ombudsmanu 
posebne pristojnosti na tem področju. Tako ima poljski 
ombudsman (Rzecznika Pravv Obywatelskich) možnost vložiti 
izredno pravno sredstvo, ki je podobno naši zahtevi za varstvo 
zakonitosti, poleg tega pa lahko zahteva od vrhovnega 
sodišča pravna mnenja o posameznih vprašanjih, na katere 
naleti pri svojem delu. S tem poljski ombudsman deluje pre- 
ventivno in prispeva k temu, da se ustavne določbe in načela 

varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin spoštujejo, 
ne da bi bil posameznik prisiljen izkoristiti vsa redna in 
izredna pravna sredstva, kar je za posameznika dolgotrajen in 
drag postopek. 

Pri nas za tako široka pooblastila varuha na tem področju 
verjetno ni posebnih razlogov, zato predlog zakona takšnih 
rešitev ne predvideva. Vendar pa določba 43. člena predloga 
zakona takšno možnost omogoča. V tem členu je predlagano, 
da lahko varuh sodeluje v postopkih pred državnimi organi in 
lahko vlaga pravna sredstva v skladu s predpisi, ki urejejo te 
postopke. Pri tem gre predvsem za možnost, da bi zakon 
o kazenskem postopku ali zakon o pravdnem postopku pred- 
videla izredno pravno sredstvo, ki bi ga lahko vložil varuh 
v primeru kršitev z ustavo zajamčenih človekovih pravic ali 
temeljnih svoboščin. V strokovni literaturi se je v zvezi s tem 
zakonom že pojavil predlog, da naj bi varuh imel možnost 
vlagati izredno pravno sredstvo - zahtevo za varstvo člove- 
kovnih pravic (Podjetje in delo, 2/1993). 

Določba 25. člena predloga zakona daje varuhu splošno poo- 
blastilo, da lahko vsakemu državnemu organu, organu 
lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila posreduje 
svoje mnenje z vidika varstva človekovih pravic ali temeljnih 
svoboščin. Varuh je pri tem omejen po vsebini, saj mora biti 
zadeva taka, da gre za vprašanje kršitev človekovih pravic ali 
temeljnih svoboščin, kot jih opredeljujejo ustava in medna- 
rodni dokumenti na tem področju. Omejen pa je tudi s svojo 
siceršnjo pristojnostjo, ki je lahko le v razmerju do državnih in 
njim podobnih organov. To praktično omejuje intervencijo 
varuha le na upravne in kazenske postopke, kjer je na eni 
strani posameznik, na drugi pa oblastni organ. Državni organ 
ali organ, ki izvaja javno pooblastilo mnenja varuha seveda ni 
dolžan upoštevati, varuh pa lahko v tem primeru uporabi le 
sredstva, ki mu jih daje ta zakon, to so predvsem pritiski prek 
javnosti ali državnega zbora. 

4. Postopek 
Postopek pri varuhu je neformalen in ne zahteva posebnih 
formalnih pravil. Pobudo za začetek postopka lahko da 
vsakdo, ki je prizadet z aktom organa Republike Slovenije. Če 
vloži pritožbo v imenu prizadetega kdo drug je potrebno 
njegovo soglasje ali domneva, da prizadeti takšno soglasje 
daje. V praksi bo verjetno prihajalo tudi do primerov, ko bodo 
pobude za začetek postopka vlagale tudi nevladne organiza- 
cije za varstvo človekovih pravic (za otrokove pravice, pravice 
žensk, invalidov, etničnih skupin in podobno), zato tretji 
odstavek 26. člena predloga zakona takšno možnost 
dopušča. 

Praviloma bo potrebno pobudi za začetek postopka priložiti 
dokumentacijoia ponuditi dejstva in dokaze, na katerih teme- 
lji pritožba ter pojasniti, katera pravna sredstva je posameznik 
že uporabil. Varuh človekovih pravic ni organ , ki bi reševal 
pritožbe na vseh področjih in bi bil pristojen za reševanje vseh 
zadev, pri katerih posameznik meni, da je prizadet z aktom 
državnega organa ali organa, ki izvršuje javna pooblastila. 
Praviloma bo varuh moral zahtevati, da pobudnik najprej 
uporabi redno pritožbeno pot in poskuša zadevo rešiti pri 
organu, pri katerem je nastalo sporno razmerje ali konflikt. 
Šele potem, ko posamezmik izkoristi redno pritožbeno pot in 
če z odgovorom ni zadovoljen, lahko predlaga posredovanje 
varuha človekovih pravic. Če redna pritožbena pot pri uprav- 
nem ali podobnem organu ni predvidena, bo moral varuh 
takšno pot organu predlagati, kar bo tudi ena od njegovih 
nalog. Pravna država pomeni tudi to, da ima vsakdo možnost 
pritožbe ne le v kazenskih in civilnih zadevah ampak tudi 
v primeru, če ni zadovoljen s storitvijo ali odnosom upravnega 
organa ali drugega organa, ki izvršuje javna pooblastila. 
S takšnimi intervencijami varuh opravlja tudi funkcijo predla- 
gatelja sprememb pri delovanju državnih organov, da bi delo- 
vali zakonito, učinkovito in v interesu državljanov. 

Ko varuh prejme pobudo za začetek postopka, se lahko 
o zadevi takoj odloči (skrajšani postopek), začne preiskavo, 
pobudo zavrže iz razlogov, ki so določeni v četrti točki prvega 
odstavka 28. člena ali pa jo zavrne iz vsebinskih razlogov, ki 
so navedeni v tretji točki tega člena in primeroma v 30. členu 
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predloga zakona. Če pobudo zavrže ali zavrne, je dolžan 
pritožniku pojasniti razloge za svojo odločitev in ga napotiti 
na drugo pot za rešitev njegovega problema. 

Iz poročil ombudsmanov v različnih državah, ki vsebujejo 
statistične analize reševanja vlog, je razvidno, da ombud- 
smani približno 80 % zadev zavrnejo že v prvi fazi, ker niso 
pristojni ali je zadeva v teku pred drugimi organi. Ombud- 
smani povsod po svetu prejmejo tudi veliko vlog posamezni- 
kov, ki subjektivno ne sprejemajo pravnomočnih odločitev 
pravosodnih organov oziroma terjajo njihovo spremembo. 
Takšne predloge mora ombudsman seveda zavrniti in pritož- 
niku pojasniti razloge za svojo odločitev in ga morebiti opozo- 
riti na redna ali izredna pravna sredstva, ki jih v zadevi lahko 
še izkoristi. Ko je bil na obisku v državnem zboru sodnik 
Evropskega sodišča za človekove pravice gospod Franz 
Matscher, je med drugim pojasnil, da v Avstriji, zlasti sodniki, 
takšno vlogo avstrijskega ombudsmana podpirajo, saj 
pomaga »prepričevati državljane v pravilnost sodnih odloči- 
tev«. 
V povprečju se le pri okoli 20 % zadev ombudsmani odločijo 
za izvedbo preiskave, v kateri preverijo dejstva in okoliščine 
obravnavanega primera ter navedbe, ki mu jih dajejo stranke 
v postopku Na podlagi izvedene preiskave, v okviru katere 
posamezna procesna in strokovna opravila opravijo njegovi 
uslužbenci, izdela poročilo o dejstvih posameznega primera 
in ga pošlje strankam v presojo. Ko prejme odgovore z more- 
bitnimi popravki svojih ugotovitev, se odloči, ali je šlo v posa- 
meznem primeru za kršitev človekovih pravic ali temeljnih 
svoboščin, slabo upravljanje, zavlačevanje postopka ali drugo 
nepravilnost. 

Za izvedbo preiskave mora imeti varuh možnost vpogleda 
v vso dokumentacijo pri državnem ali pri drugem organu, ki 
ima javna pooblastila in možnost zaslišanja funkcionarjev in 
uslužbencev teh organov ter prič, ki lahko prispevajo k razčiš- 
čevanju dejanskega stanja v posameznih primerih. V večini 
primerov se bo varuh lahko odločil o upravičenosti pritožbe 
že na podlagi pisnega gradiva, ki ga bo prejel od pritožnika ali 
pridobil od državnega organa, le izjemoma bo potrebno 
osebno zaslišanje funkcionarjev in uslužbencev državnih 
organov ali drugih prič. Vendar pa je za avtoriteto varuha 
potrebno predvideti sankcije, če državni organ ne ugodi nje- 
govi zahtevi po izročitvi dokumentacije ali se vabljeni ne 
udeleži zaslišanja, zato zakon predvideva, da varuh lahko 
predlaga prisilno privedbo prek pristojnega sodišča v skladu 
z zakonom o pravdnem postopku. Takšne ali podobne 
določbe vsebujejo tudi zakoni o ombudsmanih v drugih drža- 
vah, vendar se sankcije le redko uporabljajo, saj zadostuje 
grožnja v zakonu in ombudsman praviloma nima nobenih 
težav pri zbiranju dokaznih gradiv. V predlogu zakona je 
predlagano, da se glede vabil, zaslišanj injtbvrnitve stroškov 
za priče in izvedence smiselno uporabljajo določbe zakona 
o pravdnem postopku. 

Varuh lahko opravi tudi pregled delovanja državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil in na 
podlagi svojih ugotovitev predlaga izboljšanje nihovega 
poslovnaja v interesu uporabnikov njihovih storitev. Prav tako 
ima pravico opraviti pregled zaporov in drugih prostorov, 
v katerih so osebe, ki jim je odvzeta prostost, kar je ena od 
klasičnih funkcij ombudsmanov. 

Po zaključku preiskave varuh sprejme svoje ugotovitve o dej- 
stvih in okoliščinah posameznega primera in oceni, ali je 
prišlo in na kakšen način je prišlo do kršitve človekovih pravic 
ali temeljnih svoboščin ali do druge nepravilnosti, ki jo lahko 
obravnava. Hkrati predlaga pristojnemu organu, na kakšen 
način naj se posamezniku prizadejana krivica in nepravilnost 
odpravi. Lahko predlaga, da organ o zadevi ponovno odloča, 
lahko predlaga povrnitev prizadejane škode, včasih pa bo 
lahko le predlagal, da se organ posamezniku opraviči. Za 
uveljavitev svojih predlogov varuh nima nobenih prisilnih 
sredstev. Če njegov predlog ni upoštevan, najprej o tem 
obvesti neposedno nadrejeni organ ali pristojno ministrstvo, 
v naslednji fazi pa lahko o zadevi poroča državnemu zboru ali 
pa jo javno obelodani. Kadar bo ocenil, da gre za zadevo 
javnega pomena, bo poročal državnemu zboru s posebnim 

poročilom. V tem primeru je predvideno, da bo njegovo poro- 
čilo obravnavalo posebno delovno telo državnega zbora, pri- 
stojno za vprašanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Po ustaljeni praksi v parlamentih drugih držav naj bi delovno 
telo povabilo pristojnega ministra ali drugega odgovornega 
visokega državnega funkcionarja na sejo in s tem izvajalo na 
eni strani pritisk na upravno-izvršilno oblast z vidika pristoj- 
nosti parlamenta, na drugi strani pa javni pritisk, saj so raz- 
prave o teh vprašanjih javne. V tretjem odstavku 40. člena je 
posebej predvidena možnost, da lahko varuh svoje ugotovitve 
in predloge objavi na stroške organa, če se le-ta na njegov 
ponoven predlog ni ustrezno odzval. 

Določba 41. člena predloga zakona glede upoštevanja poseb- 
nosti položaja organov lokalne samouprave, zlasti glede 
načina sprejemanja odločitev, pomeni, da bo varuh pri svojih 
intervencijah moral upoštevati položaj in pristojnosti organov 
lokalne samouprave, kadar ti ne bodo v funkciji izvrševanja 
nalog državnih organov. Praviloma ne b» obravnaval aktov 
neposredno voljenih in nepoklicnih orgaripv lokalne samou- 
prave ali jih bo obravnaval z drugačnimi merili. 

Primerjalno ni sporna pristojnost varuha, da lahko nepo- 
sredno vloži zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti 
in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov Ustavnemu 
sodišču Republike Slovenije. Prav tako je predvideno, da bi 
lahko vložil ustavno pritožbo zaradi kršitev človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin. V obeh primerih bo položaj in pristoj- 
nost varuha uredil zakon o ustavnem sodišču. 

Čeprav je varuh pri svojem delu samostojen, je dolžan poro- 
čati državnemu zboru in sicer z rednimi letnimi poročili ali 
z občasnimi poročili o posebnih primerih, za katere bo ocenil 
, da imajo širši pomen. Letna poročila ombudsmanov imajo 
povsod po svetu tudi velik pedagoški in precedenčni pomen, 
saj vsebujejo usmeritve in predloge, ki naj jih pri svojem delu 
upoštevajo državni organi. Obenem pa za državljane pome- 
nijo usmeritev glede njihovih pravic v razmerjih do državnih 
organov in načinov prek katerih jih lahko uveljavljajo. Zato so 
poročila ombudsmanov običajno natisnjena v broširani ali 
knjižni obliki, da so dostopna strokovni in drugi zainteresirani 
javnosti. 

Primerjalno tudi ni sporna pristojnost varuha, da daje pobude 
za spremembe zakonov ali drugih predpisov zakonodajnim 
organom, saj na podlagi primerov, ki jih obravnava, lahko 
ugotavlja napake ali pomanjkljivosti v predpisih, ki povzro- 
čajo krivice posameznikom, nepotrebna upravna opravila, in 
podobno. 

5. Položaj varuha In službe varuha 
Neodvisen položaj varuha zahteva tudi ureditev njegovega 
materialnega položaja v času opravljanja funkcije, kot tudi po 
poteku mandata. Določbe o višini plače in o njegovi socialni 
varnosti po prenehanju funkcije vsebuje večina predpisov 
o ombudsmanih drugih držav, saj bi bilo nesprejemljivo, da bi 
mu višino plače sproti določali izvršilni ali drugi oblastni 
organi, ker bi s tem izgubil bistveni element svoje neodvisno- 
sti. V predlogu zakona je predlagano, da naj bi imel varuh 
pravico do plače, kot jo ima predsednik ustavnega sodišča, 
namestnik pa kot sodnik ustavnega sodišča. 
V zakonu je predvideno, da varuh sprejme svoj poslovnik, 
s katerim določi notranjo delitev področij, način dela, posto- 
pek z vlogami in drugo, po predhodnem mnenju pristojne 
komisije državnega zbora. To mnenje je potrebno predvsem 
glede področij, ki naj jih varuh pokriva s posameznimi 
namestniki, potrebno pa je tudi zaradi zagotovitve obsega 
potrebnih sredstev za njegovo delo. 

V zakonu je predvideno, da sredstva za financiranje varuha 
določi državni zbor v proračunu Republike Slovenije na pred- 
log varuha. Tudi s to določbo se zagotavlja njegova materi- 
alna neodvisnost, saj ne bi bilo primerno, da bi mu sredstva 
določala vlada. 

Varuh po določbah predloga zakona tudi imenuje in razrešuje 
generalnega sekretarja, ki vodi službo, svetovalce in druge 
uslužbence. 
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6. Prehodna In končne določbe 

Varuh bo pričel opravljati z delom, ko bo imel kadrovske in 
materialne pogoje za usposobitev službe. Po sprejemu 
zakona bo potrebno najprej začeti kandidacijski postopek za 
izvolitev varuha, po njegovi izvolitvi pa še namestnikov. Nato 
bo varuh lahko razpisal ostala mesta in začel kadrovsko 
usposabljati institucijo. Ponekod se je pokazala kot uspešna 
praksa regrutiranja strokovnih delavcev iz uprave za določen 
čas, ki se po opravljenem delu pri varuhu vrnejo v upravni 
organ, obogateni z izkušnjami pri delu varuha, ki jim poma- 
gajo pri izboljševanju delovanja upravnih organov. 

V prehodnih določbah predloga zakona je predvideno, da bi 
varuh prevzel arhiv in zadeve, ki jih je doslej prejel Svet za 
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Z dnem 
uveljavitve tega zakona bo namreč prenehal veljati zakon 
o Svetu za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki 
je bil sprejet leta 1990. 

V razpravi ob predlogu za izdajo zakona je bilo med drugim 
predlagano, da naj bi varuh človekovih pravic prevzel tudi 
družbene pravobranilce samoupravljanja. Nekateri pa so 
temu predlogu nasprotovali in predlagali naj se vprašanje 
nadaljnjega delovanja družbenih pravobranilcev samouprav- 
ljanja obravnava ločeno od sprejemanja tega zakona. Glede 
nadaljevanja dela družbenih pravobranilcev samoupravljanja 
je Vlada Republike Slovenije v svojem mnenju z dne 1.4.1993 
sprejela stališče, da bo predložila Državnemu zboru Repu- 
blike Slovenije zakon, s katerim bo predlagala, da se institu- 
cija družbenega pravobranilca samoupravljanja ukine. 
S kadri, ki sedaj delajo v teh institucijah naj bi se, po tem 
mnenju, okrepila javna pravobranilstva in inšpekcije za delo. 

III. FINANČNE POSLEDICE SPREJETJA ZAKONA 

Sprejem zakona in na tej podlagi ustanovitev in delovanje 
varuha človekovih pravic bo imelo za posledico določeno 
dodatno finančno obremenitev državnega proračuna. V pro- 
računu Republike Slovenije bo, predvidoma od leta 1994 
dalje, potrebno zagotoviti sredstva za delo tega organa. 

Vnaprej je težko predvideti višino teh sredstev, ki bo odvisna 
predvsem od števila zaposlenih pri organu. Ombudsmani 
v svetu imajo v povprečju zaposlenih od petindvajset do sto 
ljudi, izmed katerih je več kot polovica strokovnih delavcev, 

v glavnem pravnikov, ki ombudsmanu pomagajo pri selekci- 
oniranju vlog, koncipiranju strokovnih odgovorov za stranke, 
predvsem pa pri izvedbi preiskovalnih dejanj. 

Če predvidevamo, da bo imel naš varuh tri ali štiri namestnike, 
ki bodo zadolženi za zaokrožena področja iz njegove pristoj- 
nosti in bodo odgovorni za delo oddelka, ki bo imel v pov- 
prečju tri preiskovalce, pridemo, skupaj s funkcionarji, do 
števila trinajstih do sedemnajstih strokovnjakov. Tem je 
potrebno prišteti še približno deset administrativnih, tehnič- 
nih in drugih delavcev. Skupaj je to okrog petindvajset delav- 
cev, kar je minimalno število za normalno delovanje organa. 
Število delavcev in delovanje organa bi se lahko racionalizi- 
ralo, če bi varuh deloval v okviru drugega organa, pri čemer, 
glede na njegov položaj, pride v poštev praktično le državni 
zbor. S tem bi se bistveno zmanjšali stroški za delo pomožnih 
služb, kot so vratarska, varnostna, telefonska, razmnoževalna, 
kurirska in druge. 

Predvideno število delavcev pri varuhu ni veliko, če ga primer- 
jamo z delovanjem podobnih institucij pri nas in v svetu. Tako 
so imeli družbeni pravobranilci samoupravljanja v Republiki 
Sloveniji največje skupno število vseh funkcionarjev v letu 
1987, in sicer skupaj 51. 

Pri načrtovanju predvidenih obremenitev za državni prora- 
čun, je potrebno tudi upoštevati, da bo z ustanovitvijo varuha 
človekovih pravic prenehal delovati Svet za varstvo človeko- 
vih pravic in temeljnih svoboščin, ki je imel posebno postavko 
v proračunu Republike Slovenije. Varuh bo prevzel tudi neka- 
tere naloge drugih organov, katerih delovanje se zmanjšuje 
ali ukinja. 
Potrebno pa je upoštevati tudi pozitivne učinke delovanja 
varuha človekovih pravic. Varstvo človekovih pravic in temelj- 
nih svoboščin, pravna varnost državljanov in delovanje 
pravne države so vrednote, ki jih ni mogoče vrednotiti le 
finančno. Upoštevanje navednih vrednot je bisveno za ugled 
države in njenih organov doma in v svetu in prispeva k legitim- 
nosti delovanja državnih organov. Ne glede na to pa je 
mogoče predvideti tudi neposredne pozitivne finančne 
učinke delovanja varuha človekovih pravic; s svojim preven- 
tivnim delovanjem bo prispeval k zmanjšanju števila spornih 
primerov, ki se rešujejo pred sodišči in upravnimi organi in 
s tem prispeval k zmanjšanju stroškov za delo teh organov, ki 
se tudi financirajo iz proračuna. 
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Osnutek zakona o VARSTVU PRED POŽAROM - EPA 149 

Vlada Republike Slovenije je na 36. seji dne 15. julija 1993 
določila besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije in 1. člena začasnega 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Supščine Republike Slovenije ter 1. 

člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu 
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sode- 
lovali: 

- Janez JANŠA, minister za obrambo, 
- Franci ŽNIDARŠIČ, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 
- Miran BOGATAJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za obrambo, 
- Bojan UŠENIČNIK, direktor Republiške uprave za zaš- 
čito in reševanje. 

OSNUTEK ZAKONA o varstvu pred požarom 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen zakona) 

(1) Ta zakon ureja sistem varstva pred požarom. 

(2) Sistem varstva pred požarom obsega organiziranje, načr- 
tovanje, izvajanje, nadzor ter financiranje dejavnosti in ukre- 
pov varstva pred požarom. 

2. člen 
(delavnosti varstva pred požarom) 

(1) Dejavnosti varstva pred požarom lahko opravljajo fizične 
in pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. 

(2) Dejavnosti varstva pred požarom po tem zakonu so razi- 
skovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje ukre- 
pov varstva pred požarom, nadziranje, požarno zavarovanje, 
gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite, 
dimnikarstvo, požarno varovanje premoženja in druge. 

3. člen 
(Javna služba) 

(1) Zakon določa dejavnost, ki jo opravljajo gasilske enote, 
kot obvezno javno službo. 
(2) Zakon, oziroma predpis lokalne skupnosti, določa dejav- 
nosti varstva pred požarom, ki se opravljajo kot neobvezne 
javne službe. 
(3) Naloge, organizacijo in status gasilskih organizacij ureja 
poseben zakon. 

4. člen 
(cilji varstva pred požarom) 

(1) Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varova- 
nje ljudi, živali in premoženja ter okolja pred požarom in 
eksplozijo (v nadaljnjem besedilu požarom). 
(2) Za uresničevanje ciljev iz prejšnjega odstavka je treba 
zagotoviti: 

1. načrtovanje in upoštevanje preventivnih ukrepov varstva 
pred požarom; 
2. odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito 
gašenje požara: 
3. varen umik ljudi in živali s požarno ogroženega območja; 
4. preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara 
in eksplozije za ljudi, živali in premoženje ter okolje; 
5. vzpostavitev ekonomskih razmerij med predpisanimi pre- 
ventivnimi ukrepi varstva pred požarom in pričakovano 
požarno škodo. 

5. člen 
(pojmi In n|lhova razlaga) 

(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 

1. Požar je proces hitrega gorenja, ki se nenadzorovano širi 
v prostoru in času. Za požar je značilno sproščanje toplote 
skupaj z dimom, strupenimi plini in plameni. Posledica zelo 
hitrega gorenja je lahko eksplozija. 
2. Eksplozija je zelo hitra reakcija oksidacije ali razpada, ki 
ima za posledico povišanje temperature ali tlaka oziroma 
obeh hkrati. 
3. Požarna ogroženost je potencialna nevarnost za izgubo 
življenja ali poškodobo oziroma materialno škodo ob požaru. 
4. Požarno tveganje je verjetnost, da bo prišlo do požara, ki bo 
povzročil človeške žrtve ali poškodbe oziroma materialno 
škodo. 
5. Požarna varnost je varnost ljudi, živali in premoženja ob 
požaru. S tem zakonom zahtevani ukrepi varstva pred poža- 
rom zagotavljajo predvsem varnost ljudi, živali in premoženja 
ter preprečujejo nastanek večjih požarov. 
6. Ukrepi varstva pred požarom so vsi gradbeni, tehnološki, 
tehnični in organizacijski ukrepi, ki zmanjšujejo požarno tve- 
ganje in zagotavljajo požarno varnost. Delijo se na preven- 
tivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom. 
7. Preventivni ukrepi varstva pred požarom so vsi preventivni 
gradbeni, tehnološki, tehnični in organizacijski ukrepi, ki 
zmanjšujejo možnost za nastanek požara, ob njegovem 
nastanku pa zagotavljajo varno evakuacijo ljudi in premože- 
nja ter preprečujejo njegovo širjenje. 
8. Aktivni ukrepi varstva pred požarom so vsi tehnični in 
organizacijski ukrepi, ki so namenjeni za gašenje požara. Med 
te ukrepe spadajo tudi sistemi, naprave, oprema in postopki 
za odkrivanje in gašenje požara ter odvajanje dima in toplote 
ob požaru. 
9. Sistem aktivne požarne zaščite obsega sisteme in opremo, 
ki so vgrajeni, in so namenjeni za zmanjševanje nevarnosti za 
ljudi, živali in premoženje, za odkrivanje in gašenje požara ter 
za odvajanje dima in toplote ob požaru. 
10. Oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred poža- 
rom so vsa sredstva, naprave in oprema, ki se uporabljajo za 
preprečevanje in gašenje požara. 
11. Evakuacija je organizirano gibanje ljudi na varno mesto ob 
požaru. 
12. Poseg v naselje in naravno okolje je vsako trajno ali 
začasno človekovo ravnanje ali opustitev, ki lahko vpliva na 
požarno varnost. 
13. Metode požarnega inženirstva so postopki za oceno 
požarne varnosti s pomočjo računskih metod, ki upoštevajo 
obnašanje proizvodov ter vpliv preventivnih in aktivnih požar- 
novarnostnih ukrepov na potek požara. 
14. Požarno nevarne snovi so gorljive trdne, tekoče in plinaste 
snovi. 
15. Ravnanje s požarno nevarnimi snovmi so vsa dela s temi 
snovmi. 
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16. Požarno nevarna dela in opravila so vsa dela, pri katerih je 
zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ali narave dela pove- 
čana nevarnost nastanka požara. 
17. Požarno nevarne naprave so vse naprave, ki lahko zaradi 
uporabe požarno nevarnih snovi ali zaradi svojega delovanja 
pomenijo povećano nevarnost nastanka požara. 

6. člen 
(načelo celovitosti) 

(1) Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu država), 
občine in druge lokalne skpnosti (v nadaljnjem besedilu 
lokalne skupnosti) zagotavljajo celovit sistem varstva pred 
požarom s sprejemanjem predpisov, načrtovanjem in izvaja- 
njem ukrepov, nadzorom, politiko financiranja in drugimi 
ukrepi. 

7. člen 
(načelo zaičlte) 

(1) Osnovni namen predpisanih ukrepov varstva pred poža- 
rom je zagotavljanje zaščite življenja in zdravja ljudi, živali in 
premoženja. 

8. člen 
(načelo zaščite sosedovega premoženja) 

(1) predpisani ukrepi varstva pred požarom morajo prepreče- 
vati širjenje požara na sosedovo premoženje. 

9. člen 
(načelo odgovornosti) 

(1) Vsaka fizična in pravna oseba je v skladu z zakonom 
kazensko in odškodninsko odgovorna za neizvajanje ukrepov 
varstva pred požarom ter za posledice, ki zaradi tega nasta- 
nejo. 

10. člen 
(načelo preventive) 

(1) Ukrepi varstva pred požarom morajo biti načrtovani in 
izvedeni tako, da čim bolj preprečijo nastanek požara, ob 
požaru pa omejijo njegovo širjenje. 

11. člen 
(načelo spodbujanja) 

(1) Država in lokalne skupnosti so dolžne spodbujati razvoj 
požarno nenevarnih tehnologij in takih posegov v prostor, ki 
zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov. 

12. člen 
(načelo javnosti) 

(1) Javnost ima pravico biti obveščena o dejavnostih in drugih 
zadevah varstva pred požarom. Podatki o stanju in varstvu 
pred požarom so javni. 

(2) Državni organi in organi lokalne skupnosti obveščajo 
javnost in dajejo podatke v skladu s tem zakonom in drugimi 
predpisi. 

13. člen 
(pravica do varstva pred požarom) 

(1) Vsakdo ima pravico do varstva pred požarom. 

II. PROGRAMIRANJE IN RAZISKOVANJE VARSTVA PRED 
POŽAROM 
1. Programiranje 

14. člen 
(vsebina nacionalnega programa) 

(1) V nacionalnem programu varstva pred požarom se dolo- 
čijo cilji, usmeritve in strategija varstva pred požarom za 
obdobje najmanj petih let. 

(2) Nacionalni program varstva pred požarom vsebuje: 
1. analizo stanja varstva pred požarom; 
2. oceno ogroženosti pred požarom; 

3. oceno pričakovanih stroškov in koristi; 

4. zasnovo dolgoročnega razvoja varstva pred požarom; 

5. cilje, prednostne naloge in potrebna sredstva za njihovo 
uresničitev. 

15. člen 
(priprava nacionalnega programa varstva pred požarom) 

(1) Nacionalni program varstva pred požarom sprejme 
Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu; Vlada). 

16. člen 
(programi lokalne skupnosti) 

(1) Lokalne skupnosti sprejmejo za dejavnosti, zadeve in 
ukrepe varstva pred požarom lokalnega pomena svoje pro- 
grame varstva pred požarom, ki ne smejo biti v nasprotju 
z nacionalnim programom varstva pred požarom. 

17. člen 
(načrti varstva pred požarom) 

(1) Vlada v letnem načrtu varstva pred požarom določi naloge 
za uresničevanje nacionalnega programa varstva pred po- 
žarom. 

(2) Načrt varstva pred požarom lokalne skupnosti ne sme biti 
v nasprotju z nacionalnim programom in načrtom varstva 
pred požarom iz prejšnjega odstavka. 

2. Raziskovanje 

18. člen 
(raziskovalni In razvojni projekti varstva pred požarom) 

(1) Raziskovalni in razvojni projekti varstva pred požarom so 
sestavina nacionalnega raziskovalnega programa. 

(2) Ministrstvo, pristojno za varstvo pred požarom (v nadalj- 
njem besedilu ministrstvo), sodeluje pri odločanju o razisko- 
valnih in razvojnih projektih za uresničevanje nacionalnega 
raziskovalnega programa varstva pred požarom, tako da: 

1. predlaga tematska polja s področja varstva pred požarom; 
2. sodeluje pri ocenjevanju raziskovalnih in razvojnih pro- 
jektov; 
3. financira ali sofinancira raziskovalne in razvojne projekte 
varstva pred požarom. 

(3) Ministrstvo lahko tudi samostojno izbira in financira razi- 
skovalne in razvojne projekte, ki so posebnega pomena za 
varstvo pred požarom. 

III. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA VARSTVO 
PRED POŽAROM 

1. Izobraževanje 

19. člen 
(Izobraževanje) 

(1) Vsebine s področja varstva pred požarom se posredujejo 
v osnovnem, srednjem in visokem izobraževanju. 

2. Usposabljanje 

20. člen 
(usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom) 

(1) Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali 
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začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, poučen o var- 
stvu pred požarom ob: 

1. nastopu dela 
2. premestitvi na drugo delovno mesto; 
3. razporeditvi na drugo delo; 
4. spremembi ali uvajanju nove delovne opreme; 
5. spremembi in uvajanju nove tehnologije. 

(2) Pri usposabljanju se morajo upoštevati nove in spreme- 
njene požarne nevarnosti, posebnosti delovnega mesta ter 
znanje občasno obnavljati. 

(3) Usposabljanje za varstvo pred požarom opravljajo fizične 
ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Usposab- 
ljanje morajo izvajati v skladu s predpisi, ki določajo vrsto, 
način in periodičnost usposabljanja. 

(4) Minister, pristojen za varstvo pred požarom (v nadaljnjem 
besedilu minister), določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
fizične in pravne osebe, ki usposabljajo zaposlene za varstva 
pred požarom ter vrste, način in periodičnost usposabljanja. 

21. člen 
(usposabljanje prebivalstva) 

(1) Prebivalci se usposabljajo za varstvo pred požarom z raz- 
nimi neobveznimi oblikami usposabljanja, ki jih organizira 
država in lokalna skupnost. 

IV. NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA 
PRED POŽAROM 

22. člen 
(prostorsko planirani«) 

(1) Pri načrtovanju in izvajanju prostorskih planskih in izved- 
benih aktov je treba upoštevati prostorske, gradbene in teh- 
nične ukrepe varstva pred požarom, zlasti pa zagotoviti: 
1. pogoje za varen umik ljudi, živali ter premoženja; 
2. potrebna odmike med objekti ali potrebno protipožarno 
ločitev; 
3. prometne in delovne površine za intervencijska vozila; 
4. vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. 

(2) Pri načrtovanju in izvajanju prostorskih planskih aktov se 
morajo v ukrepih varstva pred požarom upoštevati tudi 
požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo 
nastanka požara v naseljih zaradi uporabe požarno nevarnih 
snovi in tehnoloških postopkov ter širjenja požara med posa- 
meznimi poselitvenimi območji. 

(3) Pri načrtovanju in graditvi novih naselij se morajo zaradi 
zmanjšanja požarnega tveganja upoštevati vplivi obstoječih in 
novih industrijskih objektov ter obstoječih in novih tehnolo- 
ških procesov. 

23. člen 
(graditev objektov) 

(1) Pri graditvi objektov, napeljav in postrojev ter pri izdelavi 
naprav in izdelkov se morajo upoštevati ukrepi varstva pred 
požarom, zlasti pa ukrepi za: 
1. zmanjšanje možnost nastanka požara; 
2. pravočasno odkrivanje in obveščanja o požaru; 
3. varen umik ljudi, živali in premoženja; 
4. omejevanje širjenja ognja in dima ob požarul; 
5. učinkovito in varno gašenje požara ter reševanje v in iz 
objekta; 
6. zagotovitev prometnih in delovnih površin za intervencijska 
vozila. 

(2) Ukrepi varstva pred požarom se morajo upoštevati in 
izvajati pri graditvi in rekonstrukcijah objektov. 

(3) Naprave, napeljave, postroji, izdelki, elementi ter sklopi 
nosilnih konstrukcij objektov morajo biti zgrajeni oziroma 
izdelani tako in iz takih materialov, da zagotavljajo požarno 
varnost v skladu s prvim odstavkom. 

24. člen 
(ravnanje s požarno nevarnimi snovmi) 

(1) Pri ravnanju s požarno nevarnimi snovmi, pri požarno 
nevarnih delih in opravilih ter pri požarno nevarnih napravah, 
se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom za: 
1. zmanjšanje možnosti nastanka požara; 
2. zagotovitev učinkovitega in varnega reševanja ljudi, živali 
ter premoženja ob požaru; 
3. zmanjšanje škode ob požaru. 

25. člen 
(promet) 

(1) Pri prevozu ljudi in živali ter transportu blaga v cestnem, 
železniškem, cevnem, ladijskem in letalskem prometu se 
morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom. 

(2) Prometna in transportna sredstva morajo biti izdelana 
tako, da je zagotovljena varnost ljudi, živali in blaga ob 
nastanku požara. 

(3) Pri prevozu požarno nevarnih snovi se morajo upoštevati 
tudi zahteve iz prejšnjega člena tega zakona. 

26. člen 
(naravno okolje) 

(1) Pri načrtovanju in izvajanju opravil v naravnem okolju se 
morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom, s katerimi se 
zmanjšuje možnost za nastanek požara, zlasti pri uporabi 
odprtega ognja in drugih požarno nevarnih opravilih v narav- 
nem okolju. 

(2) Pri izvajanju ukrepov za preprečevanje nastanka požara 
v naravnem okolju morajo sodelovati lastniki in uporabniki 
ogroženih območij. 

27. člen 
(normativna ureditev) 

(1) Ukrepe varstva pred požarom iz 22., 23., 24., 25. in 26. 
člena in način njihovega izvajanja predpišejo pristojni mini- 
stri. 

28. člen 
(merila za načrtovanje) 

(1) Pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom je treba 
upoštevati: 

1. vrsto in namembnost posega, objekta, naprave ali sredstva; 
2. požarno tveganje in ogroženost; 
3. požarno varnost, predpisano s tem zakonom in drugimi 
predpisi. 

(2) Požarno tveganje in ogroženost iz prejšnjega odstavka 
zajema tiste dejavnike, ki vplivajo na verjetnost nastanka in 
razširitve požara ter ogroženosti življenja in zdravja ljudi, 
živali ter premoženja. 

(3) Iz projektne, tehnične in druge dokumentacije mora biti 
razvidno kateri predpisi, standardi in ukrepi varstva pred 
požarom so bili upoštevani. 

(4) Minister določi metodologijo in kriterije za ugotavljanje 
požarnega tveganja, požarne varnosti in ogroženosti. 

29. člen 
(uporaba metod požarnega Inženlrstva) 

(1) Metode požarnega inženirstva se uporabljajo za načrtova- 
nje ukrepov varstva pred požarom: 

1. če posamezno področje ni normativno urejeno ali če ni 
standardov; 

2. če se želi s tehničnimi in ekonomsko primernejšimi ukrepi 
in rešitvami doseči predpisano oziroma višjo požarno var- 
nost: 
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30. člen 
(študija polarne varnosti) 

(1) Za načrtovanje ukrepov varstva pred požarom se pri gradi- 
tvi in rekonstrukcijah objektov izdela študija požarne varnosti, 
ki mora vsebovati: 

1. opis načrtovanega posega; 
2. oceno požarnega tveganja in ogroženosti; 
3. opis in oceno ustreznosti načrtovanih ukrepov varstva pred 
požarom in požarne varnosti. 

(2) študije požarne varnosti lahko izdelujejo le fizične in 
pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Fizične in 
pravne osebe morajo izdelati študijo požarne varnosti 
v skladu s predpisi. 

(3) Minister predpiše vsebino in metodologijo izdelave študije 
požarne varnosti ter pogoje za pridobitev in odvzem poobla- 
stila za izdelavo študije požarne varnosti iz prejšnjega od- 
stavka. 

(4) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za graditev 
objektov, predpiše objekte, za katere je obvezna izdelava 
študije požarne varnosti. 

V. POŽARNO ZAVAROVANJE 

31. člen 
(požarno zavarovanja) 

(1) Požarno zavarovanje, ki ga izvajajo zavarovalnice, je 
sestavni del varstva pred požarom. 

(2) Zavarovalnice v pogojih požarnega zavarovanja določijo 
najmanj enako požarno varnost, kot jo določa ta zakon in na 
njegovi podlagi izdani predpisi. 

VI. INFORMACIJSKI SISTEM VARSTVA PRED POŽAROM 

1. Informacijski sistem 

32. član 
(namen In nosilec) 

(1) Ministrstvo vzpostavi informacijski sistem, ki vsebuje evi- 
dence in podatke o: 

1. požarih in nastali škodi; 

2. eksplozijah in nastali škodi; 

3. gasilskih intervencijah; 

4. organizacijah in delavcih, ki se ukvarjajo z varstvom pred 
požarom; 

5. opremi, napravah in drugih sredstvih za požarno zaščito; 

6. fizičnih in pravnih osebah, ki so pooblaščene za opravljanje 
nalog varstva pred požarom v skladu s tem zakonom; 

7. fizičnih in pravnih osebah, ki imajo vgrajene sisteme 
aktivne požarne zaščite. 

(2) Državni organi, pravne osebe in samostojni podjetniki 
posamezniki morajo voditi evidence s podatki o: 

1. požarih in eksplozijah pri njih ter o nastali škodi; 

2. usposobljenosti zaposlenih delavcev za področje varstva 
pred požarom; 

3. zdravstvenih pregledih gasilcev; 

4. opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred po- 
žarom. 

(3) Državni organi, organi lokalne skupnosti, pravne osebe in 

samostojni podjetniki posamezniki so dolžni poročati 
o dogodkih, povezanih s požari in eksplozijami ministrstvu. 

(4) Minister predpiše vsebino in način zbiranja in obdelave ter 
izmenjave podatkov iz tega člena. 

33. člen 
(zbirke podatkov) 

(1) V zbirkah podatkov iz 4. in 6. točke prvega odstavka in 2. in 
3. točke drugega odstavka prejšnega člena se zbirajo in 
vodijo naslednji osebni podatki: 

- enotna matična številka; 
- ime in priimek; 
- datum in kraj rojstva; 
- stalno ali začasno prebivališče; 
- poklic; 
- izobrazba; 
- vrsta, način in periodičnost usposabljanja za področje 
varstva pred požarom; 
- datum zdravniškega pregleda. 

(2) V zbirki podatkov iz 7. točke prvega odstavka prejšnjega 
člena se zbirajo o fizičnih in pravnih osebah naslednji podatki 

- enotna matična številka; 
- ime in priimek oziroma ime firme; 
- stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež. 

(3) V zbirki podatkov iz 1. točke drugega odstavka prejšnjega 
člena se zbirajo naslednji osebni podatki: 

- enotna matična številka; 
- ime in priimek; 
- datum in kraj rojstva; 
- stalno ali začasno prebivališče. 

(4) Osebni podatki, določeni v tem členu, se pridobivajo 
neposredno od posameznikov, o katerih se vodijo evidence, 
ali pa se pridobijo iz že obstoječih zbirk podatkov, ter se 
shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, kot je to potrebno za 
dosego namena, za katerega so bili zbrani. 

(5) Osebne podatke, določene v tem členu, smejo uporabljati: 

- državni organi, organi lokalne skupnosti, pravne osebe, 
samostojni podjetniki ter oseba, pooblaščena za varstvo pred 
požarom, za izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred po- 
žarom; 
- inšpektorji za varstvo pred požarom za opravljanje svojih 
nalog; 
- državni organi in organi lokalne skupnosti za potrebe 
delovnega področja, ki ga pokrivajo in kadar je tako določeno 
z zakonom. 

34. član 
(požarna statistika) 

(1) Ministrstvo predlaga statistična raziskovanja za potrebe 
varstva pred požarom, ki se v sladu s tem zakonom izvajajo 
v okviru nacionalnega programa statističnih raziskovanj. 

VII. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM 

35. član 
(požarni rad, načrt In pripravljenost sredstev) 

(1) Lastniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih ter indu- 
strijskih objektov (razen družinskih stanovanjskih hiš) morajo 
določiti požarni red, ki vsebuje: 

1. organizacijo varstva pred požarom; 
2. ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in 
bivalne razmere; 
3. navodilo za ravnanje v primeru požara; 
4. način usposabljanja. 
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(2) V poslovnih, stanovanjskih in industrijskih objektih mora 
biti del požarnega reda iz 12. in 3. točke prejšnjega odstavka 
izobešen na vidnem mestu. 

(3) V objektih iz prejšnjega odstavka mora biti za primer 
požara pripravljena oprema, naprave in druga sredstva za 
varstvo pred požarom, ki jih je potrebno vzdrževati v skladu 
s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalcev. 

(4) Za požarno bolj ogrožene objekte in za objekte, v katerih 
se zbira več ljudi, je treba izdelati tudi požarne načrte. 

(5) Minister določi objekte iz prejšnjega odstavka, vsebino in 
pogoje za pripravo požarnega reda ter načrta, potrebno 
opremo, naprave in druga sredstva. 

36. člen 
(odgovorna oseba) 

(1) Lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih ter indu- 
strijskih objektov je odgovoren za varstvo pred požarom. 

(2) Lastnik ali uporabnik lahko pooblasti ustrezno usposob- 
ljeno fizično ali pravno osebo, ki mu je odgovorna za izvajanje 
ukrepov varstva pred požarom. Kot odgovorno osebo se 
lahko pooblasti tudi fizično osebo, ki ni zaposlena pri lastniku 
ali uporabniku. V večstanovanjskih hišah se lahko za izvajanje 
ukrepov varstva pred požarom pooblasti tudi upravitelja, če je 
ustrezno usposobljen. 

(3) Minister predpiše strokovno usposobljenost fizične in 
pravne osebe, ki se jo lahko pooblasti za izvajanje ukrepov 
varstva pred požarom. 

37. člen 
(požarna straža) 

(1) Požarno stražo mora organizirati: 

1. kdor pretaka količine nad 5 m3 lahko vnetljivih snovi in 
gorljivih plinov; 
2. kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi 
proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej 
prilagojen za ta opravila; 
3. prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevar- 
nost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije; 
4. lokalna skupnost, lastnik oziroma upravljaiec gozda ali 
drugega zemljišča, ko je razglašena povečana nevarnost 
požarov v naravnem okolju. 

(2) Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci, v primeru iz 1. in 
2. točke prejšnjega odstavka pa tudi za gašenje usposobljene 
osebe. 

(3) Požarna straža se mora izvajati dokler traja povečana 
požarna nevarnost. 

1. Oprema, naprave In druga sredstva za varstvo pred 
požarom 

38. člen 
(oprema, naprave In druga sredstva za varstvo pred 

požarom) 

(1) Oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred poža- 
rom) morajo imeti: 

1. certifikat o skladnosti oziroma morajo ustrezati veljavnim 
standardom ali imeti potrdilo o opravljenem preskusu; 
2. znak ustreznosti in priloženo deklaracijo. 

(2) Način označevanja, vsebina znaka, deklaracije in certifi- 
kata ter postopek preskusa in izdaje potrdila, morajo biti 
usklajeni s predpisi s področja standardizacije. 

(3) Opremo, naprave in druga sredstva, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz prvega odstavka, se ne sme dajati v promet ali 
uporabljati. 

(4) Minister pooblasti organizacijo za preskušanje opreme, 
naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom ter izdaja- 
nje potrdil v skladu s predpisi o standardizaciji. 

39. člen 
(prodaja surovin, polizdelkov ali Izdelkov) 

(1) Proizvajalec ali prodajalec ne sme dati v prodajo požarno 
nevarne snovi ali embalaže zanjo, če ni ustrezno opremljena 
z deklaracijo in oznako o požarni ali eksplozijski nevarnosti 
v skladu s predpisi ter navodilom za ravnanje. 

40. člen 
(vzdrževanje gasilnih aparatov) 

(1) Ročne in prevozne gasilne aparate vzdržujejo fizične in 
pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Fizične in 
pravne osebe morajo ročne in prevozne gasilne aparate vzdr- 
ževati v skladu s predpisi. 

(2) Minister predpiše minimalne tehične in druge pogoje za 
vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov ter pogoje 
za pridobitev in odvzem pooblastila za servisiranje. 

41. člen 
(nadzor vgrajenih sistemov) 

(1) Lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih ter indu- 
strijskih objektov si mora pred pričetkom uporabe vgrajenega 
sistema aktivne požarne zaščite pridobiti potrdilo o brezhib- 
nosti delovanja sistema ter skrbeti za stalen tehnični nadzor 
vgrajenega sistema v skladu s tehničnimi predpisi in navodili 
proizvajalca. 

(2) Potrdilo o brezhibnosti delovanja vgrajenega sistema 
aktivne požarne zaščite in o opravljenem tehničnem nadzoru 
se izda, ko so bile odpravljene vse pomanjkljivosti sistema. 
Kopijo potrdila pošlje fizična ali pravna oseba, ki preskuša 
vgrajene sisteme požarne zaščite, na Inšpektorat Republike 
Slovenije za varstvo pred požarom, ki o tem vodi evidenco. 

(3) Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda fizična ali pravna 
oseba, ki izpolnjuje pogoje za preskušanje vgrajenih sistemov 
aktivne požarne zaščite. Fizična in pravna oseba morata vgra- 
jene sisteme aktivne požarne zaščite preskušati in nadzirati 
v skladu s predpisi. 

(4) Minister predpiše obseg preskusa, način izdaje potrdila 
o brezhibnosti delovanja vgrajenega sistema aktivne požarne 
zaščite, postopek tehničnega nadzora in izdaje potrdil ter 
pogoje za fizične in pravne osebe iz prejšnjega odstavka. 

42. člen 
(požarno varovan|e premoženja) 

(1) Pravne osebe, ki so registrirane za varovanje premoženja, 
lahko opravljajo tudi požarno varovanje, če izpolnjujejo 
pogoje, ki jih predpiše minister. 

2. Posebni ukrepi za varstvo pred požarom 

43. člen 
(posebni ukrepi) 

(1) Vlada ali minister lahko predpiše ali razglasi posebne 
ukrepe varstva pred požarom v naseljih ali naravnem okolju. 

(2) Lokalna skupnost lahko glede na geografske, vremenske, 
urbanistične ali druge razmere predpiše posebne ukrepe var- 
stva pred požarom za naselje ali naravno okolje ter razglasi 
povečano požarno ogroženost na svojem območju. 

(3) Predpisani posebni ukrepi lokalne skupnosti ne smejo biti 
v nasprotju z ukrepi, ki jih predpiše ali razglasi Vlada ali 
minister. 
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44. člen 
(opozorila prebivalstvu) 

(1) Ministrstvo, organi lokalne skupnosti, gasilske organiza- 
cije ter drugi pristojni organi dajejo, v času povečane požarne 
ogroženosti in ob velikih požarih v naselju oziroma v narav- 
nem okolju, opozorila, napotila ali prepovedi prebivalstvu. 

45. člen 
(obveznost prijave) 

(1) Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali 
eksplozije oziroma kdor opazi požar, mora nevarnost odstra- 
niti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti 
zase in za druge. 
(2) Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti najbližjo 
gasilsko enoto, center za obveščanje ali policijsko postajo. Pri 
tem mu mora pomagati vsak, ki razpolaga s sredstvom za 
zveze ali prevoznim sredstvom. 

VIII. SVET ZA VARSTVO PRED POŽAROM 

46. člen 
(vloga In položaj sveta) 

(1) Pri Vladi se kot strokovno posvetovalno telo ustanovi svet 
za varstvo pred požarom (v nadaljnjem besedilu: svet), ki ima 
devet članov. 

(2) Člane sveta na predlog ministra imenuje Vlada. 
(3) Svet za varstvo pred požarom obravnava, sprejema sta- 
lišča, daje mnenja in pobude zlasti: 

1. o stanju varstva pred požarom; 
2. o strategiji nacionalne politike varstva pred požarom; 
3. o nacionalnem programu varstva pred požarom. 

IX. STROKOVNO ZDRUŽENJE 

47. člen 
(strokovno združenje) 

(1) Fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti varstva 
pred požarom, se lahko združujejo v strokovno združenje 
v skladu z zakonom. 

X. PRIZNANJA IN NAGRADE 

48. člen 
(priznanja In nagrade) 

(1) Na področju varstva pred požarom se podeljujejo prizna- 
nja in nagrade za: 

1. prispevke organizacij in posameznikov; 
2. hrabra dejanja pri gašenju požarov in reševanju; 
3. tehnološke rešitve in iznajdbe; 
4. dosežke pri organiziranju izobraževanja in usposabljanja; 
5. raziskovalne in razvojne projekte; 
6. druge pomembne dosežke na tem področju.. 

(2) Pogoje, postopek izbire, način podeljevanja in vrsto priz- 
nanj določi minister. 

XI. UPRAVNA ORGANIZIRANOST VARSTVA PRED 
POŽAROM 

1. Uprava Republike Slovenije za zaščito In reševanje 

49. člen 
(splošne naloge varstva pred požarom) 

(1) Splošne upravne, strokovne, razvojne in tehnične naloge 
na področju varstva pred požarom opravlja Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje in pri tem zlasti: 

1. sodeluje pri usmerjanju in usklajevanju razvojnih in stro- 
kovno tehničnih nalog na področju varstva pred požarom; 
2. opravlja naloge povezane z organizacijo, načrtovanjem, 
delovanjem in razvojem dejavnosti varstva pred požarom; 
3. opravlja naloge in koordinira delo povezano z uresničeva- 
njem nacionalnega programa varstva pred požarom in načr- 
tom varstva pred požarom; 
4. opravlja določene naloge v zvezi s financiranjem dejavnosti 
in zadev varstva pred požarom; 
5. izvaja posebne ukrepe, ko je razglašena povečana požarna 
ogroženost; 
6. organizira in skrbi za izobraževanje in usposabljanje na 
področju varstva pred požarom; 
7. sodeluje pri pripravi standardov za področje varstva pred 
požarom; 
8. opravlja naloge v zvezi z izgradnjo in gospodarjenjem 
z objekti ali napravami potrebnimi za opravljanje dejavnosti in 
zadev varstva pred požarom državnega pomena. 

2. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred požarom 

50. člen 
(požarna Inšpekcija) 

(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona in drugih predpisov, ki 
urejajo varstvo pred požarom opravlja Inšpektorat Republike 
Slovenije za varstvo pred požarom. 

(2) Inšpektorji za varstvo pred požarom (v nadaljnjem besedilu 
inšpektor) sodelujejo z drugimi inšpekcijami pri nadzoru izva- 
janja predpisov, izdanih v skladu z določbami tega zakona, ki 
urejajo načrtovanje in izvajanje ukrepov za varstvo pred poža- 
rom po posameznih področjih oziroma dejavnostih. 

51. člen 
(naloge Inšpektorja) 

(1) Inšpektor nadzira tudi: 

1. delovanje gasilskih enot; 

2. pooblaščene fizične in pravne osebe, ki opravljajo naloge 
varstva pred požarom v skladu s tem zakonom; 

3. vodenje evidenc in podatkov o požarih in eksplozijah; 

4. izvajanje usposabljanja zaposlenih; 

5. usklajenost projektne, tehnične ali druge dokumentacije 
s predpisi varstva pred požarom. 

52. člen 
(Inšpektor) 

(1) Inšpektor mora imeti izobrazbo VII. stopnje tehnične smeri 
in opravljen strokovni izpit za inšpektorja ter izpolnjene 
splošne in posebne pogoje za delavca v državni upravi. 

(2) Minister predpiše program in postopek opravljanja stro- 
kovnega izpita za inšpektorja za varstvo pred požarom ter 
obliko in vsebino službene izkaznice. 

53. člen 
(strokovna dela Inšpekcijskega nadzora) 

(1) Glavni inšpektor lahko pooblasti za posamezna strokovna 
inšpekcijska opravila osebo, ki ima najmanj VI. stopnjo teh- 
nične smeri. 
(2) Pri opravljanju posameznih strokovnih inšpekcijskih opra- 
vil se pooblaščene osebe izkazujejo s pismenim pooblastilom 
glavnega inšpektorja. 
(3) Pooblaščena oseba mora o opravljenih inšpekcijskih opra- 
vilih poročati inšpekciji. 

54. člen 
(pravice In dolžnosti) 

(1) Inšpektorji in pooblaščene osebe iz prejšnjega člena imajo 
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pri opravljanju inšpekcijskih opravil poleg pravic in dolžnosti, 
ki jih imajo po splošnih predpisih, v skladu s tem zakonom, še 
tele pravice in dolžnosti: 

1. vstopiti v objekte, kjer se opravlja proizvodnja ali dejavnost 
s požarno nevarnimi snovmi, kjer se opravljajo požarno 
nevarna dela in opravila ter v poslovne in obratovalne pro- 
store oziroma v druge prostore, v katerih je kurilna naprava, 
skladišče goriva, dimni vod ali prezračevalna naprava; 

2. pregledati objekte, naprave in materiale ter tehnično ali 
drugo dokumentacijo, ki se nanaša na varnost objekta in 
njegovih naprav pred požarom ali na dolžnost zaposlenih pri 
izvrševanju predpisov o varstvu pred požarom; 

3. zbirati obvestila, po potrebi pa tudi izjave delavcev, ki so 
odgovorni za izvajanje ukrepov varstva pred požarom; 

4. sodelovati s policijo in kriminalistično službo pri ugotavlja- 
nju vzrokov večjih požarov; 

5. določiti rok za odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilno- 
sti pri izvajanju predpisov s področja varstva pred požarom; 

6. odrediti potrebne ukrepe varstva pred požarom, če z grad- 
benimi, tehnološkimi in organizacijskimi ukrepi ni zagotov- 
ljena zadostna varnost pred požarom; 

7. odrediti druge ukrepe, da se ukrene vse potrebno za zava- 
rovanje ljudi, živali in premoženja pred požarom. 

(2) Pravice in dolžnosti iz 3., 4., 6. in 7. točke prejšnjega 
odstavka imajo samo inšpektorji. 

(3) Če fizična ali pravna oseba ne dopusti vstopa inšpektorju 
ali pooblaščeni osebi v stanovanje ali v druge prostore, odloči 
o tem na zahtevo inšpektorja sodišče. 

55. člen 
(prepovedi) 

(1) Če obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije in je 
ogroženo življenje in zdravje ljudi ter njihovo premoženje, in 
če z drugimi ukrepi ni mogoče odpraviti nevarnosti, lahko 
inšpektor z odločbo začasno omeji ali prepove: 

1. obratovanje objekta ali naprave; 

2. uporabo nevarne snovi, tehnološkega postopka ali izdelka; 

3. opravljanje posamezne dejavnosti in opravil. 

56. člen 
(odločba In pritožba) 

(1) Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba v 8 dneh 
od dneva vročitve. 

(2) Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve naloženih 
ukrepov. 

XI. FINANCIRANJE VARSTVA PRED POŽAROM 

57. člen 
(viri financiranja) 

(1) Varstvo pred požarom se financira iz: 
1. proračuna države; 
2. proračunov lokalnih skupnosti; 
3. prostovoljnih prispevkov pravnih in fizičnih oseb; 
4. drugih virov. 

58. člen 
(proračunska sredstva) 

(1) Iz proračuna države se zagotavljajo sredstva za: 
1. upravne, strokovne, nadzorne in informacijske naloge na 

področju varstva pred požarom; 

2. posebne oblike izobraževanja za varstvo pred požarom in 
gasilstvo; 
3. znanstveno-razskovalno delo na področju varstva pred 
požarom; 
4. dejavnosti varstva pred požarom, kadar jih v javnem inte- 
resu zagotavlja država; 
5. sofinanciranje opreme, usposabljanje in delovanja opera- 
tivnih gasilskih enot širšega pomena; 
6. sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih 
enot; 
7. raziskave na področju varstva pred požarom; 
8. izobraževanje in usposabljanje na področju varstva pred 
požarom. 
(2) Sredstva za namene iz 6., 7., in 8. točke prejšnjega 
odstavka se vodijo na postavki požarni sklad. S sredstvi 
požarnega sklada razpolaga odbor, ki ga imenuje Vlada. 

(3) Odbor iz prejšnjega odstavka sestavljajo po dva člana 
izmed predstavnikov prostovoljnih gasilcev, pa dva člana 
izmed predstavnikov poklicnih gasilcev ter po en član 
s področja zavarovalniške, raziskovalne, šolske in gospodar- 
ske dejavnosti ter Uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje. 

59. člen 
(požarna taksa) 

(1) Zavarovalnice vplačujejo požarno takso od vsote požarnih 
premij. Višino požarne takse, roke in način plačevanja določi 
Vlada. 
(2) Sredstva požarne takse se uporabljajo za namene 6., 7., in 
8. točke prvega odstavka prejšnjega člena. 

60. člen 
(požarni davek) 

(1) Lokalna skupnost lahko uvede požarni davek kot njen 
izvirni dohodek v skladu z zakonom. 
(2) Sredstva požarnega davka se uporabljajo za financiranje 
gasilske zaščite in reševalne opreme, ki jo potrebujejo opera- 
tivne gasilske enote ter za izobraževanje in usposabljanje 
gasilcev. 

XII. KAZENSKE DOLOČBE 

61. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 

1. ne pouči o varstvu pred požarom vsakega, ki je redno ali 
začasno oziroma občasno zaposlen pri njem ob nastopu dela 
ali premestitvi na drugo delovno mesto ali razporeditvi na 
drugo delo ali spremembi ali uvajanju nove delovne opreme 
ali spremembi in uvajanju nove tehnologije (prvi odstavek 20. 
člena); 
2. najame za usposabljanje za varstvo pred požarom fizično 
ali pravno osebo, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev (tretji 
odstavek v zvezi s četrtim odstavkom 20. člena); 
3. izvaja usposabljanja za varstvo pred požarom v nasprotju 
s predpisom, ki ureja vrsto, način in periodičnost usposablja- 
nja (tretji odstavek v zvezi s četrtim odstavkom 20. člena); 
4. usposablja za varstvo pred požarom in ne izpolnjuje predpi- 
sanih pogojev (tretji odstavek v zvezi s četrtim odstavkom 20. 
člena); 
5. izdeluje študije požarne varnosti in ne izpolnjuje predpisa- 
nih pogojev (drugi odstavek v zvezi s tretjim odstavkom 30. 
člena); 
6. izdeluje študije požarne varnosti v nasprotju z zakonom in 
predpisi (drugi odstavek v zvezi s tretjim odstavkom 30. 
člena); 

7. nima študije požarne varnosti za poseg, pri katerem je le 
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ta obvezna (prvi odstavek 30. člena); 

8. ne vodi evidence s podatki o požarih ali eksplozijah pri 
njih ter o nastali škodi, o usposobljenosti zaposlenih delavcev 
za področje varstva pred požarom, o zdravstvenih pregledih 
gasilcev, o opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo 
pred požarom (drugi odstavek 32. člena); 

9. ne poroča o dogodkih, povezanih s požari ali eksplozi- 
jami ministrstvu (tretji odstavek 32. člena); 

10. uporablja osebne podatke iz 32. in 33. člena v nasprotju 
z zakonom (četrti odstavek 33. člena); 

11. pretaka količine nad 5 m3 lahko vnetljivih snovi in gorlji- 
vih plinov ali vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri 
uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar ali 
ni posebej prilagojen za ta opravila aii prireja javni shod ali 
prireditev, na kateri je nevarnost, da izgruhne požar ali pride 
do eksplozije, in ne organizira požarne straže ali se ne izvaja 
ves čas povečane požarne nevarnosti (prvi odstavek v zvezi 
z tretjim odstavkom 37. člena); 

12. če ne organizira požarne straže, ko je razglašena pove- 
čana nevarnost požarov v naravnem okolju ali če se ne izvaja 
ves čas povečane požarne nevarnosti (4. točka prvega 
odstavka 37. člena v zvezi z tretjim odstavkom 37. člena); 

13. organizira požarno stažo tako, da jo opravljajo osebe, ki 
niso gasilci ali za gašenje usposobljene osebe, vendar slednje 
le v primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka 37. člena (drugi 
odstavek 37. člena); 

14. če daje v promet ali uporablja opremo, naprave ali druga 
sredstva, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev iz prvega in 
drugega odstavka 38. člena (tretji odstavek 38. člena); 
15. preskuša opremo, naprave ali druga sredstva za varstvo 
pred požarom in izdaja potrdila o opravljenem preskusu ter ni 
za to pooblaščena ali če preskuša in izdaja potrdila 
v nasprotju s predpisi (4. odstavek 38. člena); 

16. daje v prodajo požarno nevarne snovi ali embalažo zanje 
in te niso ustrezno opremljene z deklaracijo ali oznako 
o požarni ali eksplozijski nevarnosti v skladu s predpisi ali 
nimajo navodila za ravnanje z njimi (prvi odstavek 39. člena); 

17. vzdržuje ročne in prevozne gasilne aparate in za to ni 
pooblaščen ali pa če opravlja vzdrževanje v nasprotju s pred- 
pisi (prvi odstavek v zvezi z drugim odstavkom 40. člena); 

18. izdaja potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega 
sistema aktivne požarne zaščite in o opravljenem tehničnem 
nadzoru in ne izpolnjuje predpisanih pogojev za preizkušanje 
ali če ne pošlje kopijo potrdila na Inšpektorat Republike 
Slovenije za varstvo pred požarom ali če opravlja preskuse 
v nasprotju s predpisi (drugi in tretji odstavek v zvezi s četrtim 
odstavkom 41. člena); 

19. opravlja požarno varovanje in ne izpolnjuje predpisanih 
pogojev (42. člen); 

* 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje 
pravne osebe tudi odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejš- 
njega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba lokalne skupnosti, ki stori prekršek iz 12. 
točke prvega odstavka tega člena. 

62. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek lastnika ali uporabnika, ki je pravna oseba in stori 
prekršek, če: 

1. nima požarnega reda ali če del požarnega reda ni izobešen 
na vidnem mestu ali če nima izdelanega požarnega reda 
v skladu s predpisano vsebino in pogoji (prvi in drugi odsta- 
vek v zvezi s petim odstavkom 35. člena); 

2. v poslovnih, stanovanjskih ali industrijskih objektih nima 
pripravljene opreme, naprav ali drugih sredstev za varstvo 
pred požarom ali če jih ne vzdržuje v skladu s tehničnimi 
predpisi ali navodili proizvajalcev (tretji odstavek v zvezi 
s petim odstavkom 35. člena); 
3.nlma v požarno bolj ogroženem objektu ali v objektu v kate- 
rem se združuje več ljudi izdelanega požarnega načrta (četrti 
odstavek v zvezi s petim odstavkom 35. člena); 
4. pooblasti fizično ali pravno osebo oziroma upravitelja za 
izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki ni ustrezno uspo- 
sobljen (drugi odstavek v zvezi s tretjim odstavkom 36. člena); 
5. si pred pričetkom uporabe vgrajenega sistema aktivne 
požarne zaščite ne pridobi potrdila o brezhibnosti delovanja 
sistema ali ne skrbi za stalen tehnični nadzor vgrajenega 
sistema v skladu s tehničnimi predpisi ali navodili proizvajalca 
(prvi odstavek v zvezi s četrtim odstavkom 41. člena); 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi lastnika ali uporabnika, ki je fizična oseba in 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

63. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek fizična oseba, ki: 
1. opazi, da grozi nevarnost požara ali eksplozije ali opazi 
požar in ne odstrani nevarnosti ali ne pogasi požara v kolikor 
to lahko stori brez nevarnosti zase ali za drugega (prvi odsta- 
vek 45. člene); 

2. takoj ne obvesti o požaru najbližje gasilske enote ali centra 
za obveščanje ali policijsko postajo (drugi odstavek 45. 
člena); 

3. ne da na razpolago prevoznega sredstva ali zveze, da se 
obvesti o požaru najbližjo gasilsko enoto ali center za obveš- 
čanje ali policijsko postajo (drugi odstavek 45. člena); 

4. stori dejanje iz 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 
17. in 18. točke prvega odstavka 61. člena tega zakona. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

64. člen 
(izjeme za inšpektorje) 

(1) Inšpektorji, ki ne izpolnjujejo pogojev glede strokovne 
izobrazbe določene s tem zakonom, lahko delo inšpektorja 
opravljajo še največ štiri leta po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Izjemoma lahko delo inšpektorja opravlja tudi inšpektor 
z višjo šolo tehnične smeri, če je do uveljavitve tega zakona 
opravljal delo inšpektorja najmanj 10 let in če mu do redne 
upokojitve manjka 5 let delovne dobe. 

65. člen 
(1) Dosedanje občinske in medobčinske inšpekcije za varstvo 
pred požarom postanejo s 01. 01. 1994 izpostave Inšpektorata 
Republike Slovenije za varstvo pred požarom. S tem dnem 

■prevzame ministrstvo njihove delavce, opremo, dokumenta- 
cijo in arhive. 

66. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon 
o varstvu pred požarom (Uradni list SRS št. 2/76 in 15/84), 
razen določb, ki urejajo gasilstvo in določb, ki urejajo izdaja- 
nje soglasij k lokacijskim, gradbenim in uporabnim dovolje- 
njem. 

67. člen 

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
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1. Splošno 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji v mesecu maju 
obravnaval in sprejel predlog za izdajo zakona o varstvu pred 
požarom s tezami. Predlagatelju je naložil, da naj ob upošte- 
vanju mnenj in stalšč delovnih teles ter stališč in predlogov iz 
razprave poslancev na seji zbora čimprej pripravi osnutek 
zakona. Pripombe k predlogu za izdajo zakona s tezami so 
dala tudi delovna telesa Državnega sveta. 

Predlagatelj je ob upoštevanju predlogov iz razprav poslan- 
cev ter delovnih teles Državnega zbora in Državnega sveta pri 
pripravi osnutka upošteval še predloge Gasilske zveze Slove- 
nije in predloge, ki so se izoblikovali ob razpravi v gasilskih 
društvih, zvezah ter navodih. 

V osnutku zakona so tudi nekatere redakcijske spremembe in 
dopolnitve zaradi poenostavitve, jasnosti in medsebojne 
usklajenosti zakonskih določb. Te izboljšave besedila ne 
pomenijo vsebinskih sprememb, zato niso posebej obrazlo- 
žene. 
2. rešitve v osnutku zakone, ki odstopalo od rešitev 
v predlogu za Izdalo zakona 

Glede na številne pripombe k 27. tezi, ki ureja merila za 
načrtovanje ukrepov varstva pred požarom, da stopanja 
požarne varnosti v zakonu ni zadostno definirana in glede na 
to, da gre za vsebinsko obširno tematiko, katere ne bi imelo 
smisla opredeljevati v zakonu, je predlagatelj v tretjem 
odstavku sedaj 28. člena osnutka določil, da se bodo stopnja, 
metodologija in kriteriji razdelali v podzakonskem aktu. 

V poglavju o informacijskem sistemu so natančneje oprede- 
ljeni podatki in evidence, ki se vodijo na področju varstva 
pred požarom, nosilci teh evidenc in dolžnost poročanja 
ministrstvu, ki vodi in vzpostavi informacijski sistem za celo 
državo. 

Poglavje o ukrepih varstva pred požarom je delno spreme- 
njeno predvsem zaradi boljše vsebinske povezave med določ- 
bami, ki sedaj predstavljajo zaokroženo celoto. V prvem delu 
so določbe, ki določajo obveznosti lastnikom in uporabnikom 
stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov ter ureditev 
požarne straže, v drugem delu so združene določbe, ki urejajo 
opremo, naprave in druga sredstva in v tretjem posebni ukrepi 
varstva pred požarom. Obveznost priprave požarnega reda, 
požarnega načrta in pripravljenost opreme, sredstev in 
naprav sedaj zakon veže na vsakokratnega lastnika, oziroma 
uporabnika. Iz besedila je izpuščen delodajalec, ker bi ta 
lahko odgovarjal le tedaj, ko se ureja varstvo zaposlenih. 
S požarnim redom, načrtom ter opremo, sredstvi in napra- 
vami se mora opremiti stanovanjske, poslovne in industrijske 
objekte, zato je smiselno, da se za to zadolži vsakokratnega 
lastnika oziroma uporabnika neglede na to ali je to fizična ali 
pravna oseba. Ta odgovarja za primerno požarno opremlje- 
nost objekta (35. člen osnutka) in je dolžan priskrbeti tudi 
ustrezno potrdilo pred pričetkom uporabe vgrajenega 
sistema aktivne požarne zaščite ter skrbeti za stalen tehnični 
nadzor le-te (41. člen). V skladu s pripombami je predviden 
tudi podzakonski akt, v katerem se bo natančneje opredelila 
vsebina požarnega reda in načrta ter potrebna oprema, sred- 
stva in naprave. Opozoriti je potrebno na določbo 36. člena 
osnutka zakona, ki določa odgovorno osebo za varstvo pred 
požarom. To je vedno lastnik oziroma uporabnik, ki pa lahko 
za tehnično izvedbo varstva pred požarom pooblasti dolo- 
čeno fizično ali pravno osebo. Tako bo pravna oseba, ki je 
lastnik nekega industrijskega objekta pooblastila delavca, ki 
je strokovno ustrezno usposobljen za varstvo pred požarom, 
lastniki oziroma uporabniki stanovanj in poslovnih prostorov 
(ne glede na to ali so fizične ali pravne osebe) bodo lahko 
pooblastili upravitelja hiše in podobno. 

Določba 42. člena (prej 44. teza), sedaj v spremenjeni obliki 
določa, da lahko osebe, ki so registrirane za varovanje premo- 
ženja, opravljajo tudi varovanje premoženja pred požarom. 
Požarno varovanje premoženja bodo opravljale samo tiste 

osebe, ki so registrirane za varovanje premoženja, če bodo 
izpolnjevale pogoje, ki jih bo določil minister. 

Nova je določba, ki ureja združevanje vseh, ki se ukvarjajo 
z varstvom pred požari v posebnem strokovnem združenju. 
Glede na organiziranost fizičnih in pravnih oseb, ki se ukvar- 
jajo z varstvom pred požari v strokovnih združenjih v tujini, se 
kaže tudi pri nas potreba po takšni obliki sodelovanja, ki bi 
lahko prispevala k razvoju varstva pred požarom. 

Določbe, ki urejajo upravno organiziranost varstva pred poža- 
rom, se v glavnem niso spremenile, razen kolikor jih je bilo 
potrebno uskladiti z nastajajočo novo organizacijo državne 
uprave. V okviru dileme ali naj bi bila požarna inšpekcija 
organizirana na dveh ravneh, to je v okviru upravnih okrajev in 
na državni ravni v okviru ni razlogov za delitev nalog in 
pristojnosti, ampak bo nadzor nad izvajanjem zakona in 
v okviru tega požarne varnosti opravljala požarna inšpekcija 
organizirana na državni ravni v okviru Inšpektoratra RS za 
varstvo pred požarom. Zaradi tega je v prehodnih določbah 
tudi določena ukinitev občinskih in medobčinskih inšpekcij in 
njihov prehod v Inšpektorat RS za varstvo pred požarom. Ta 
prevzame s 1. 1. 1994 njihove delavce, opremo, dokumenta- 
cijo in arhivo. 

Glede na to, da zakon ureja le del varstva pred požarom za 
katerega je zadolžena država zakon določa, za katere namene 
se lahko uporabljajo proračunska sredstva. Ne opredeljuje pa 
se namen in način porabe sredstev lokalne skupnosti. Kjer je 
varstvo pred požarom delno zadeva lokalnega pomena, zakon 
predvideva možnost, da lokalna skupnost pridobi sredstva na 
podlagi požarnega davka, če njena izvirna sredstva ne bodo 
zadostovala za potrebe varstva pred požarom (upoštevati je 
treba dejstvo, da je gasilstvo, ki je sicer urejeno s posebnim 
zakonom, nepridobitna lokalna javna služba, ki bo za svoje 
nemoteno delovanje potrebovala ustrezna sredstva). 

V razpravi o predlogu za izdajo zakona so bila posredovana 
različna stališča, glede sredstev, ki se pridobivajo s požarno 
takso, to je od požarnih premij. Enotno stališče v matičnem 
delovnem telesu Državnega zbora, v več razpravah na Držav- 
nem zboru ter celotne gasilske organizacije je bilo, da je treba 
ustanoviti poseben sklad. Zaradi nestrinjanja gasilskih zvez in 
društev z ureditvijo v tezah, da bi se sredstva zbirala v prora- 
čunu in potem delila med gasilske organizacije, je predlaga- 
telj v osnutku zakona predvidel poseben požarni sklad kot 
proračunsko postavko. Pri oblikovanju teh določb je predla- 
gatelj izhajal iz namena združevanja teh sredstev na ravni 
celotne države in potem razdelitve glede na potrebe posamez- 
nih območij, požarne ogroženosti in nenazadnje tudi obsega 
vsote požarne takse, ki jih bodo zavarovalnice odvajale od 
požarne premije. 

V osnutku zakona so na novo oblikovane kazenske določbe, 
ki določajo za kršitev zakona, ki jo stori pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik denarno kazen v višini naj- 
manj 200.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe najmanj 
20.000 SIT ter fizična oseba najmanj 25.000 SIT. 

V prehodnih in končnih določbah zakon določi, da požarnim 
inšpektorjem, ki ob uveljavitvi tega zakona ne bodo izpolnje- 
vali predpisanih pogojev glede strokovne izobrazbe, v roku 
4 let po uveljavitvi zakona delovno razmerje preneha, razen če 
imajo višjo izobrazbo tehnične smeri in najmanj 10 let delovne 
dobe in jim do redne upokojitve manjka še 5 let. Urejen je tudi 
prevzem medobčinskih in občinskih inšpekcij v Inšpektorat 
RS za varstvo pred požarom. 

3. Predlogi, ki lih nI bilo mogoče upoštevati 

Med predlogi delovnih teles Državnega zbora, Državnega 
sveta ter gasilskih zvez in društev, ki jih ni bilo mogoče 
upoštevati pri pripravi osnutka, so zlasti naslednji: 

1. podrobnejša opredelitev katere naloge varstva pred poža- 
rom so državnega in katere lokalnega pomena. Taka opredeli- 
tev je v okviru tega zakona nesmotrna, saj zakon v glavnem 
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ureja predvsem obveznosti in dolžnosti države in njenih orga- 
nov na eni strani ter pravice in obveznosti fizičnih in pravnih 
oseb na drugi strani. Vse ostalo, kar v tem zakonu ni urejeno, 
in kar bo lokalna skupnost opredelila v svojem programu ter 
izhaja iz zakona o gasilstvu, so lokalne zadeve, ki se tudi 
financirajo iz sredstev lokalne skupnosti. Pri tem bodo seveda 
med lokalnimi skupnostmi nastajale določene razlike glede 
na ogroženost, naravne danosti in podobno; 

2. opredelitev pravne narave, načina zbiranja in uporabe sred- 
stev požarne takse. Osnovni problemi in različni predlogi so 
podani že v okviru razlage določb osnutka. Namen predlaga- 

OSNUTEK ZAKONA o gasilstvu 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.čien 
(namen zakona) 

(1) Ta zakon ureja naloge, organizacijo in status gasilstva. 

2. člen 
(definicija gaallatva) 

(1) Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in 
nemoteno opravljanje zagotavljajo lokalne skupnosti in dr- 
žava. 

3. člen 
(naloge gaallatva) 

(1) Gasilske organizacije opravljajo naloge gašenja in reševa- 
nja ob požarih, druge, zlasti preventivne, naloge varstva pred 
požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter pre- 
moženja ob naravnih in drugih nesrečah ter določene stori- 
tve. Opravljanje storitev ne sme onemogočiti opravljanja 
temeljnih nalog gasilskih organizacij. 

(2) Operativnih nalog gasilstva ni mogoče opravljati kot prido- 
bitne dejavnosti. 

4. člen 
(omejitve pravic) 

(1) Vodja intervencije sme ob požaru ali drugi nesreči, ko ni 
mogoče drugače zavarovati ljudi in premoženja, v skladu 
s tem zakonom, začasno omejiti: 
- svobodo gibanja; 
- pravico do nedotakljivosti stanovanja; 
- pravico do uživanja lastnine. 

5. člen 
(pojmi in njihova razlaga) 

(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 

telja in v skladu s tem namenom tudi opredelitev pravne 
narave teh sredstev je, da gre za sredstva, ki bi se namensko 
uporabljala za skladen razvoj gasilstva in varstva pred poža- 
rom, del sredstev pa tudi za izobraževanje in razvoj; 

3. da naj bo delodajalcu prepuščena v kakšnem časovnem 
razmiku se bodo delavci izobraževali za varstvo pred poža- 
rom. Te pobude ni bilo mogoče sprejeti predvsem iz razloga 
varnosti delavcev, katerih varnost bi bila tako prepuščena 
prosti volji delodajalca. Zato je potrebno z zakonom oziroma 
podzakonskimi predpisi to obveznost tudi natančneje urediti. 

1. Gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja 
operativne naloge gasilstva in je psihofizično in zdravstveno 
sposobna ter strokovno usposobljena za opravljanje teh 
nalog. 
2. Operativne naloge gasilstva po tem zakonu so gašenje in 
reševanje ob požarih, zaščita in reševanje oseb in premoženja 
ob naravnih in drugih nesrečah, tehnična in druga pomoč ob 
požarih, tehničnih in tehnoloških nesrečah ter druge splošne 
reševalne naloge. 
3. Intervencija je izvajanje operativnih nalog gasilstva. 
4. Operativni gasilski načrt je načrt, ki ureja organizacijo, 
obveščanje in alarmiranje ter delovanje gasilskih enot in je 
sestavni del načrta varstva pred požarom. 
5. Sistem obveščanja in alarmiranja obsega opazovanje, 
obveščanje in alarmiranje gasilstva. 
6. Gasilska enota je poklicna ali prostovoljna enota, ki oprav- 
lja operativne naloge gasilstva in izpolnjuje druge pogoje, 
določene z zakonom. 
7. Gasilske organizacije so gasilska društva in njihove gasil- 
ske enote, gasilske zveze, zavodi za gašenje in reševanje ter 
režijski obrati. 
8. Gasilska zaščitna oprema je oprema za osebno in skupin- 
sko zaščito gasilcev pri gašenju in reševanju. 
9. G&siiska reševalna oprema je vsako orodje, naprava ali 
sredstvo, ki je izdelano ali pridobljeno z namenom, da se 
uporablja za gašenje in reševanje. 

II. NOSILCI IN NALOGE 

6. člen 
(naloge lokalne akupnostl) 

(1) Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotav- 
lja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. 

(2) Na podlagi načrta varstva pred požarom lokalna skupnost 
zagotavlja sredstva za. 
1. redno delovanje gasilskih enot; 
2. gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za 
opazovanje, obveščanje in alarmiranje; 

Osnutek zakona o GASILSTVU - EPA 148 

Vlada Republike Slovenije je na 36. seji dne 15. julija 1993 
določila besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA 0 GASILSTVU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., in 267. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije in 1. člena začasnega 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republika 

Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu 
delovnih teles Državnega zbora Republika Slovenije dolo- 
čila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu delovnih teles 
Državnega zbora Republika Slovenije sodelovali: 

- Janez JANŠA, minister za obrambo, 

- Franci ŽNIDARŠIČ, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 

- Miran BOGATAJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za obrambo, 

- Bojan UŠENIČNIK, direktor Republiške uprave za zaš- 
čito in reševanje. 
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3. vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme; 
4. izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov 
gasilskih enot; 
5. gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje 
gasilstva; 
6. povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog 
gasilstva; 
7. povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi oprav- 
ljanja nalog gasilstva, navedenih iz 3. člena; 
8. opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij. 

(3) Lokalna skupnost zagotavlja opravljanje nalog gasilstva 
preko gasilskih organizacij. 

(4) Če v naselju, več naseljih ali v lokalni skupnosti ni gasilske 
enote, lokalna skupnost za opravljanje nalog gasilstva usta- 
novi ustrezno enoto civilne zaščite. 

7. člen 
(naloge iiriih samoupravnih lokalnih skupnosti) 

(1) Na širšo samoupravno lokalno skupnost se lahko prenese 
opravljanje nalog gasilstva, ki so pomembne za varstvo pred 
požarom in drugimi nevarnostmi, kot je nakup, vzdrževanja in 
hramba gasilske zaščitne in reševalne opreme za zahtevnejše 
intervencije, velike požare in druge velike nesreče. 

8. člen 
(naloge države) 

(1) Država na področju gasilstva: 
1. ustanovi in zagotovi delovanje gasilske šole za izobraževa- 
nje in usposabljanje kadrov v gasilstvu; 
2. sofinancira naloge zaščite in reševanja, ki so širšega 
pomena, zlasti na področju zaščite pred nesrečami v prometu 
in nesrečami v prometu in nesrečami z nevarnimi snovmi; 
3. zagotavlja del sredstev za znanstvenoraziskovalno dejav- 
nost na področju gasilstva ter za razvijanje gasilske zaščitne 
in reševalne opreme; 
4. zagotavlja pogoje za delovanje Gasilske zveze Slovenije; 
5. zagotavlja skladen razvoj gasilstva v državi; 
6. zagotavlja delovanje sistema obveščanja in alarmiranja na 
območju države in posameznih geografsko ali kako drugače 
poveznanih širših območjih državnega ozemlja. 

(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu Vlada); 
1. predpiše uniformo, čine in oznake poklicnih gasilcev; 
2. določi gasilske enote za opravljanje nalog zaščite in reševa- 
nja, ki so širšega pomena. 

(3) Minister, pristojen za varstvo pred požarom (v nadaljnjem 
besedilu minister), predpiše minimalno osebno in skupinsko 
zaščito opremo gasilcev. 

III. GASILSKE ENOTE 

9. člen 
(vrste gasilstva) 

(1) Gasilske enote so poklicne ali prostovoljne. 

(2) Gasilske enote so organizirane kot: • 
1. poklicne gasilske enote; 
2. prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih; 
3. gasilske enote v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah. 

10. člen 
(osnovna merila) 

(1) Osnovna merila za organiziranje in opremljanje gasilskih 
enot so: 
a) za naselja: 
- število prebivalcev; 
- tip naselij glede na gostoto in način pozidave, stopnjo 
razvitosti ter storitvene, oskrbovalne, proizvodne in kmetijske 
dejavnosti; 
b) za podjetja, zavode in druge organizacije: 
- požarna ali ekplozijska nevarost tehnološkega procesa; 
- število zaposlenih; 

- površina in razmestitev objektov; 
- oddaljenost ustrezne gasilske enote. 

(2) Vlada predpiše podrobnejša merila za organiziranje in 
opremljanje gasilskih enot. 

11. člen 
(organizacija gasilstva) 

(1) Organizcija gasilstva v lokalni skupnosti se določi z načr- 
tom varstva pred požarom lokalne skupnosti v skladu z merili 
iz prejšnjega člena. 

1. POKLICNE GASILSKE ENOTE 
12. člen 

(poklicna gasilska enota) 

(1) Poklicna gasilska enota opravlja preventivna in operativna 
dela v zvezi z varstvom pred požarom Im zaščito in reševanje 
ob naravnih in drugih nesrečah na nlunočju, za katero je 
ustanovljena. 

(2) Poklicne gasilske enote se organizimjo v skladu z merili iz 
10. člena tega zakona kot zavod ali kol režijski obrat. 
(3) Poklicne gasilske enote se strokovno povezujejo v Gasil- 
sko zvezo Slovenije. 

13. člen 
(poklicni gasilec) 

(1) Kandidat za gasilca, ki poklicno opravlja naloge gasilstva 
(v nadaljnjem besedilu: poklicni gasilec), mora poleg splošnih 
pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še 
posebne pogoje: 
1. da ima najmanj strokovno izobrazbo IV. stopnje tehniške 
smeri in je polnoleten; 
2. da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno 
obsojen za kaznivo dejanje zoper življenja, telo in premo- 
ženje; 
3. da opravi predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti. 

(2) Po sklenitvi delovnega razmerja mora kandidat za poklic- 
nega gasilca, v roku enega leta uspešno zaključiti šolanje 
dopolnilnega izobraževanja v gasilski šoli in opraviti predpi- 
san strokovni izpit. 

(3) Kandidatu za poklicnega gasilca, ki ni uspešno končal 
gasilske šole ali tudi po ponovnem preverjanju ni opravil 
predpisanega strokovnega izpita, delovno razmerje preneha. 

(4) Poklicni gasilec, ki vodi operativno delo, mora poleg 
splošnih pogojev in pogojev iz 2. in 3. točke prvega odstavka 
tega člena, imeti najmanj VI. stopnjo tehniške izobrazbe in 
opravljen predpisan strokovni izpit. 

14. člen 
(dolžnosti poklicnega gasilca) 

(1) Poklicni gasilec mora vsako leto opraviti predpisan preiz- 
kus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in zdravniški 
pregled. 

(2) Ce je bilo pri preizkusu psihofizičnih sposobnosti in Zdrav- 
niškem pregledu iz prejšnjega odstavka ugotovljeno, da 
poklicni gasilec ni sposoben za opravljanje svojega dela, se 
razporedi na delovno mesto, ki ustreza njegovim zdravstve- 
nim in psihofizičnim sposobnostim. 
(3) Če je ocena preizkusa znanja iz prvega odstavka negativna 
tudi po ponovnem preverjanju, poklicni gasilec ne more več 
opravljati operativnih nalog. 

(4) Minister predpiše obseg ugotavljanja psihofizičnih in 
zdravstvene sposobnosti za poklicnega gasilca. 

15. člen 
(stavka) 

(1) Delavci v poklicni gasilski enoti lahko organizirajo in 
vodijo stavko na način, določen s splošnimi predpisi, vendar 
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pod pogojem, da se zagotovi stalna pripravljenost dela gasil- 
cev za intervencijo v primeru požara oziroma naravne ali 
druge nesreče. Gasilci ne smejo v korist stavke uporabljati niti 
gasilske zaščitne in reševalne opreme niti znakov za alarmira- 
nje in opozarjanje. 

(2) Če med trajanjem stavke pride do požara oziroma naravne 
ali druge nesreče, morajo poklicni gasilci stavko takoj preki- 
niti. Stavka se lahko nadaljuje, ko je požar pogašen oziroma 
odpravljene posledice nesreče ter ponovno vzpostavljena pri- 
pravljenost enote. 

16. člen 
(zavarovalna doba, ki •• št«]« a povečanjem) 

(1) Poklicnemu gasilcu, ki stalno opravlja operativne naloge 
gasilstva, se šteje vsakih 12 mesecev dejansko prebitih 
v delovnem razmerju v gasilski enoti za 15 mesecev zavaro- 
valne dobe. 

2. PROSTOVOLJNE GASILSKE ENOTE V GASILSKIH 
DRUŠTVIH 

17. člen 
(Javna služba) 

(1) Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih opravljajo 
javno službo, če izpolnjujejo s tem zakonom določene 
pogoje, in če jih za opravljanje javne službe določi pristojni 
organ lokalne skupnosti. 

18. člen 
(obseg opravljanja Javne službe) 

(1) Pristojni organ lokalne skupnosti določi zlasti: 

1. obseg in način opravljanja javne službe; 

2. začetek izvajanja javne službe; 

3. sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja pri- 
stojni organ lokalne skupnosti; 

4. sredstva, ki so namenjena za plačevanje prispevkov za vse 
pravice v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni; 

5. nadzor nad izvajanjem javne službe; 

6. sredstva, ki so namenjena za usposabljanje gasilske mla- 
dine in drugih društvenih dejavnosti. 

(2) Obseg in način opravljanja javne službe se določita 
v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih 
enot. 

19. člen 
(Izvajanje Javne službe) 

(1) Kadar se ugotovi, da gasilsko društvo ne opravlja javne 
službe v skladu s predpisi in pod pogoji iz prejšnjega člena, 
mu pristojni organ lokalne skupnosti določi rok za odpravo 
pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti ne odpravi v določenem 
roku, se mu opravljanje javne službe ustrezno omeji ali odv- 
zame. 

20. člen 
(prostovoljni gasilec) 

(1) Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasil- 
stvu (v nadaljnjem besedilu prostovoljni gasilec), je oseba, ki: 

1. je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima 
opravljen predpisan izpit za prostovoljnega gasilca; 

2. je psihofizično in zdravstveno sposobna opravljati opera- 
tivne naloge gasilstva; 

3. ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper 
življenje, telo in premoženje; 

4. je stara od 18 do 60 let - moški oziroma 18 do 50 let 
- ženske. 

(2) Podrobnejše dolžnosti, pravice in obveznosti prostovoljnih 
gasilcev določa Gasilska zveza Slovenije. 

21. člen 
(prostovoljna gasilska enota) 

(1) Prostovoljna gasilska enota v skladu s pooblastilom oprav- 
lja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred 
požarom ter zaščito in reševanjem na območju ali delu 
območja lokalne skupnosti, za katero je bila ustanovljena. 

(2) Prostovoljna gasilska enota mora imeti najmanj 15 prosto- 
voljnih gasilcev ter potrebno gasilsko zaščito in reševalno 
opremo ter orodišče 

(3) Evidenco o prostovoljnih gasilskih enotah in o prostovolj- 
nih gasilcih vodi Gasilska zveza Slovenije in gasilske organi- 
zacije za svoje potrebe. 

22. člen 
(zbirka osebnih podatkov) 

(1) V zbirki podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena se 
zbirajo naslednji osebni podatki o prostovoljnih gasilcih: 

- enotna matična številka; 
- ime in priimek; 
- datum in kraj rojstva; 
- stalno ali začasno bivališle: 
- izobrazba; 
- poklic; 
- leto vstopa v gasilsko društvo ter funkcije v gasilstvu; 
- vrsta, način in periodičnost usposabljanja na področju 
gasilstva; 
- datum zdravniškega pregleda in pregleda psihofizičnih 
sposobnosti; 
- vrsta gasilskih odlkikovanj. 

(2) Osebni podatki, določeni v tem členu, se pridobivajo 
neposredno od posameznikov, o katerih se vodijo evidence, 
ali pa se pridobijo iz že obstoječih zbirk podatkov ter se 
shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, kot je to potrebno za 
dosego namena, za katerega so bili zbrani. 

(3) Osebne podatke, določene v tem členu, smejo uporabljati: 

- organi gasilskih zvez in društev; 
- inšpektorji za varstvo pred požarom za opravljanje svojih 
nalog; 
- državni organi, kadar je tako določeno z zakonom. 

23. člen 
(poklicno Jedro) 

(1) V prostovoljnih gasilskih enotah se lahko v skladu z merili 
za organiziranje in opremljanje gasilskih enot ustanovi 
poklicno jedro, kot sestav prostovoljne gasilske enote 
s poklicnimi gasilci. 

(2) Za poklicne gasilce v poklicnem jedru veljajo določila 13., 
14., 15. in 16. člena tega zakona. 

24. člen 
(poveljnik) 

(1) Poveljnik prostovoljne gasilske enote organizira in vodi 
strokovno delo enote. 

(2) Poveljnik prostovoljne gasilske enote zlasti: 

1. skrbi za njeno intervencijsko pripravljenost in jo vodi med 
intervencijo; 

2. organizira in nadzira strokovno usposabljanje, urjenje in 
kondicijsko pripravljenost pripadnikov enote; 
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3. skrbi za brezhibnost gasilske zaščitne in reševalne opreme. 

(3) Način izbire, naloge in pristojnosti poveljnikov prostovolj- 
nih gasilskih enot in njegovih namestnikov določajo pravila 
Gasilske zveze Slovenije. 

25. člen 
(nadomestila) 

(1) Prostovoljnemu gasilcu med intervencijo ali med usposab- 
ljanjem, na podlagi poziva pristojnega organa lokalne skup- 
nosti, pripada nadomestilo plače, če bi moral v tem času 
delati, oziroma izgubljen zaslužek. Nadomestilo plače izplača 
delodajalec v breme lokalne skupnosti. 

Varianta: Sredstva za nadomestilo plače zagotavlja deloda- 
jalec. 

(2) Če traja intervencija več kot 4 ure, imajo udeleženci pra- 
vico do brezplačne prehrane. 

(3) Prostovoljnega gasilca, zaradi udeležbe na intervenciji ali 
na usposabljanju, delodajalec ne sme odpustiti, razporediti 
na drugo delovno mesto ali ga kako drugače oškodovati. 

26. člen 
(zavarovanje prostovoljnih gasilcev) 

(1) Prostovoljni gasilec, ki se med intervencijo ali med stro- 
kovnim usposabljanjem poškoduje ali zaradi opravljanja 
nalog med intervencijo zboli, je zavarovan po predpisih 
o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju za 
poškodbo pri delu in poklicno bolezen. 

(2) Prostovoljnemu gasilcu, ki ni zaposlen ali za katerega je to 
ugodnejše, pripada nadomestilo za čas zadržanosti od dela 
zaradi poškodbe pri delu iz prejšnjega odstavka v višini 100% 
povprečne mesečne plače na zaposlenega delavca v državi 
v zadnjem mesecu pred nastankom poškodbe. 

(3) Čas in kraj nastanka poškodbe ugotovi vodja intervencije, 
na kateri se je gasilec poškodoval, prijavi pa se pristojnemu 
organu. 

(4) Če je prostovoljni gasilec med intervencijo ali med stro- 
kovnim usposabljanjem izgubil življenje, imajo njegovi dru- 
žinski člani pravico do: 

1. pokojnine v skladu s predpisi o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju; 
2. enkratne denarne pomoči; 
3. povračila stroškov prevoza in pogreba. 

(5) Če se je prostovoljni gasilec med intervencijo ali med 
strokovnim usposabljanjem poškodoval brez svoje krivde 
tako, da je njegov organizem okvarjen najmanj za 20%, ima 
pravico do enkratne denarne pomoči po predpisih o vojaških 
invalidih. 

(6) Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne sme 
biti manjša od dvanajstih povprečnih plač zaposlenih v državi 
v zadnjih šestih mesecih ter višino povračil. 

27. člen 
(sredstva lokalne skupnosti) 

(1) Lokalna skupnost krije izgubljen zaslužek in nadomestilo 
plač (varianta: »in nadomestilo plač« se črta), stroške za 
prehrano iz 25. člena ter prispevke in stroške iz 26. člena. 

3. GASILSKE ENOTE V PODJETJIH 

28. člen 
(ustanovitev gasilske enote) 

(1) Podjetje, zavodi in druge organizacije morajo ustanoviti 
gasilsko enoto, če: 

a) - proizvajajo smodnik in eksploziva; 
- proizvajajo elektirčno energijo z jedrsko tehnologijo; 
- skladiščijo, izdelujejo ali predelujejo vnetljive tekočine in 
pline; 

b) imajo nad 500 zaposlenih v: 
- kemijski industriji; 
- metalurgiji in kovinsko predelovalni industriji; 
- proizvodnji in predelavi plastičnih mas; 
- tekstilni industriji; 
- lesno predelovalni industriji; 
- papirni industriji; 
- industriji s povečano nevarnostjo nastanka požara, eksplo- 
zije ali druge posebne nevarnosti. 

(2) Vrsto in obseg gasilskih enot iz prejšnjega odstavka se 
določi v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasil- 
skih enot, izdanimi na podlagi drugega odstavka 10. člena 
tega zakona. 

(3) Podjetja, zavodi in druge organizacije iz prvega odstavka 
lahko izjemoma zagotovijo opravljanje nalog varstva pred 
požarom tako, da sklenejo pogodbo z ustrezno gasilsko 
enoto, če lahko le-ta zagotovi učinkovito opravljanje nalog. 

(4) Gasilsko zaščitno in reševalno opremo za delovanje gasil- 
ske enote zagotovi ustanovitelj. 

(5) Za prostovoljne gasilce v podjetju, zavodu ali drugi orga- 
izaciji veljajo določbe 20., 24., 25. in 26. člena tega zakona. Za 
poklicne gasilce veljajo določbe 13., 14., 15. In 16. člena tega 
zakona. 

29. člen 

(1) Lokalna skupnost lahko pooblasti podjetje, zavod in drugo 
organizacijo, v kateri je primerna gasilska enota, za opravlja- 
nje nalog gasilstva na območju ali delu območja lokalne 
skupnosti pod pogoji, ki jih ta zakon določa za prostovoljne 
gasilske enote 

IV. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

30. člen 
(Izobraževanja) 

(1) Za izobraževanje in usposabljanje s področja gasilstva se 
pri ministrstvu ustanovi gasilska šola. 

(2) V gasilski šoli se lahko preskuša gasilsko zaščitno in 
reševalno opremo in izdajajo certifikati, če si šola pridobi 
dovoljenje za opravljanje te dejavnosti v skladu s predpisi. 

31. člen 
(Izobraževalni programi) 

(1) Minister v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije pred- 
piše: 

1. izobraževalne programe za temeljno in dopolnilno uspo- 
sabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot;. 

2. programe za izpite pripadnikov prostovoljnih gasilskih 
enot. 

(2) Minister predpiše: 

1. izobraževalne programe za dopolnilno izobraževanje 
poklicnih gasilcev, diplomantov IV., V., VI. in VII. stopnje 
ustreznih usmeritev; 

2. program preverjanja znanja poklicnih gasilcev; 

3. programe strokovnih izpitov poklicnih gasilcev. 
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I 
V. GASILSKE ZVEZE 

32. člen 
(gasilska zveze) 

(1) Gasilske organizacije se povezujejo v gasilske zveze. 

(2) Gasilske zveze poleg svojih društvenih nalog opravljajo 
tudi organizacijske in strokovno tehnične naloge gasilstva, za 
katere jih pooblasti država ali lokalna skupnost. 

(3) Poveljnik gasilske zveze je član pristojnega štaba za 
civilno zaščito. 

(4) Način izbire, naloge in pristojnosti poveljnikov gasilskih 
zvez in njegovih namesntikov določajo pravila Gasilske zveze 
Slovenije. 

33. člen 
(Gasilska zveza Slovenije) 

(1) Gasilska zveza Slovenije je najvišja oblika povezovanja 
gasilskih organizacij v državi. 

(2) Gasilska zveza Slovenije poleg svojih društvenih nalog 
opravlja tudi naloge, za katere jo pooblasti minister, zlasti pa: 

1. določene strokovno-tehnične naloge varstva pred po- 
žarom; 

2. organizacijske in druge naloge, s katerimi se zagotavlja 
razvoj prostovoljnega gasilstva v državi in njegovo medna- 
rodno povezovanje z drugimi gasilskimi organizacijami 
v svetu; 

3. izdaja strokovno literaturo o varstvu pred požarom in gasil- 
stvu. 

(3) Gasilska zveza Slovenije je pravna oseba. 

(4) Organiziranost, naloge in pristojnosti svojih organov 
določi Gasilska zveza Slovenije v svojih pravilih. 

34. člen 
(pravila gasilske službe) 

(1) Gasilska zveza Slovenije v soglasju z ministrom določi 
pravila gasilske službe, s katerimi se uredi zlasti; 

1. naloge in odgovornost prostovoljnih gasilcev; 

2. organiziranost gasilskih enot v gasilskih društvih in njiho- 
vih zvezah; 

3. strokovno usposabljanje prostovoljnih gasilcev; 

4. uniformo, čine in oznake prostovoljnih gasilcev. 

(2) Gasilska zveza Slovenije v soglasju z ministrom predpiše 
uniforme, čine in oznake prostovoljnih gasilcev. 

35. člen 
(poveljnik) 

(1) Poveljnik Gasilske zveze Slovenije opravlja zlasti naslednje 
strokovno-tehnične naloge: 

1. sodeluje pri vodenju intervencije v večjih požarih; 

2. skrbi za povezanost gasilstva v sistemu zaščite in reše- 
vanja; 

3. daje predloge in mnenja o opravljanju strokovnih nalog 
gasilstva v državi; 

4. sodeluje z gasilskimi poveljstvi sosednjih in drugih držav. 

(2) Poveljnik Gasilske zveze Slovenije je član štaba za civilno 
zaščito Republike Slovenije. 

VI. GASILSKE INTERVENCIJE 

1. OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 

36. člen 
(alarmiranje gasilskih enot) 

(1) V lokalni skupnosti se zagotavlja enotno obveščanje in 
alarmiranje gasilskih enot. 

(2) Kadar gre gasilska enota lokalne skupnosti na intervencijo 
zaradi požara ali druge nesreče, mora vodja intervencije 
o tem obvestiti pristojni center za obveščanje in krajevno 
pristojno policijsko postajo. 

(3) Za obveščanje in alarmiranje v primeru gasilskih interven- 
cij veljajo predpisi, ki urejajo opazovanje in obveščanje na 
področju zaščite in reševanja. 

(4) Gasilske organizacije uporabljajo zveze v sistemu zaščite 
in reševanja. 

2. MEDSEBOJNA POMOČ GASILCEV 

37. člen 
(medsebojna pomoč) 

«- 
(1) Gasilske enote si morajo ob večjih požarih ali drugih 
nesrečah medsebojno pomagati. Gasilske enote lahko poma- 
gajo le, če zagotovijo ustrezno intervencijsko pripravljenost 
na območju, za katerega so ustanovljene. 

(2) Pomoč iz prejšnjega odstavka odredi vodja intervencije, 
lahko pa tudi pristojni štab za civilno zaščito. 

38. člen 
(pomoč iz sosednjih driav) 

(1) Če je za gašenje požara ali ob drugih velikih nesrečah 
potrebna pomoč gasilskih enot iz sosednje države, lahko na 
zahtevo vodje intervencije zaprosi za takšno pomoč organ 
lokalne skupnosti, ki je ob državni meji, ali pristojni poveljnik 
civilne zaščite, če z meddržavnimi sporazumi ni drugače 
dogovorjeno. 

(2) Za pomoč pri gašenju požara ali ob drugih velikih nesre- 
čah v lokalnih skupnostih, ki niso ob državni meji, zaprosi 
poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, če z meddržav- 
nimi sporazumi ni drugače dogovorjeno. 

39. člen 
(pomoč sosednjim državam) 

(1) Če je za gašenje požara ali ob drugih velikih nesrečah 
potrebna pomoč gasilskim enotam sosednjih držav, odobri 
pomoč gasilskih enot v lokalnih skupnostih, ki so ob državni 
meji, organ lokalne skupnosti ali pristojni poveljnik civilne 
zaščite oziroma poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije 
za lokalne skupnosti, ki niso ob državni meji, če z meddržav- 
nimi sporazumi ni drugače dogovorjeno. 

3. VODENJE INTERVENCIJ 
40. člen 

(vodenje Intervencij) 

(1) Intervencije vodi poveljnik gasilske enote, na območju 
katere je požar ali druga nesreča (vodja intervencije). 

(2) intervencije, pri katerih sodeluje več gasilskih enot, vodi 
poveljnik gasilske enote, na območju katere je požar ali druga 
nesreča, lahko pa sporazumno preda vodenje poveljniku višje 
kategorizirane enote ali višjemu po činu. Vsi poveljniki sode- 
lujočih gasilskih enot in drugih reševalnih enot sestavljajo 
operativno vodstvo intervencije, ki je odgovorno vodji inter- 
vencije. 

(3) Intervencijo v podjetju, zavodu ali drugi organizaciji, ki ima 
svojo poklicno gasilsko enoto, vodi poveljnik te enote ne 
glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena. 
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(4) V primeru velikih požarov in drugih nesreč vodja interven- 
cije vodi intervencijo v skladu z usmeritvami pristojnega štaba 
za civilno zaščito. 

41. člen 
(pravice in dolžnosti vodje intervencije) 

(1) Vodja intervencije iz prejšnjega člena ima pravico in dolž- 
nost, da: 

1. prepove dostop nepoklicanim osebam na kraj intervencije 
in promet mimo tega kraja; 

2. odredi evakuacijo ljudi, živali in premoženja iz ogroženih 
objektov in območij; 

3. odredi prekinitev električnega toka, dovajanje plina ali 
drugih vnetljivih tekočin; 

4. odvzame ali omeji uporabnikom dotok vode na območju, 
kjer je požar; 

5. odredi uporabo vode iz bližnjih vodnjakov, cistern in rezer- 
voarjev; 

6. odredi uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo 
vzppstavitev; 

7. odredi odstranitev vozil in drugih ovir, ki onemogočajo 
uspešno intervencijo oziroma odvzem vode za gašenje; 

8. odredi sežig nevarne snovi, če je ni mogoče drugače 
odstraniti; 

9. odredi uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz 
poškodovanih oseb oziroma potrebne gasilske zaščitne in 
reševalne opreme; 

10. odredi, da vse sposobne osebe, ki so v neposredni bližini 
požarišča ali druge nesreče, pomagajo pri gašenju in reševa- 
nju v skladu z njihovimi sposobnostmi, z vozili, orodjem in 
drugimi sredstvi, ki so primerna za gašenje in reševanje; 

11. odredi delno ali popolno porušitev objekta, po katerem bi 
se utegnil požar razširiti in tega ni mogoče drugače prepre- 
čiti; 

12. odredi posek gozdnega drevja za preprečitev širjenja 
gozdnega požara. 

(2) Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko vodja intervencije 
odredi le, če ne more na drug način zagotoviti zaščito in 
reševanje ljudi in premoženja, trajati pa smejo le toliko časa, 
kolikor je to nujno potrebno. 

(3) Vodja intervencije mora najkasneje v petih dneh po inter- 
venciji izdelati in predložiti poročilo o intervenciji organu, 
pristojnemu za varstvo pred požarom. Vsebino in način poro- 
čanja predpiše minister. 

4. DOLŽNOST LASTNIKOV OZIROMA UPORABNIKOV 
42. člen 

(dolžnosti lastnikov oziroma uporabnikov) 

(1) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč, stavb in drugih 
objektov morajo ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in 
drugim v intervenciji sodelujočim dovoliti: 

1. prehod preko zemljišč, stavb in drugih objektov ter njihovo 
uporabo za gasilska in reševlna dela; 

2. uporabo njihovih zalog vode za gašenje in reševanje. 
(2) Lastniki oziroma uporabniki morajo dopustiti izvjanje 
ukrepov iz prejšnjega odstavka, ki jih odredi vodja interven- 
cije, imajo pa pravico do povrnitve nastale škode. 

(3) Povračilo škode, povzročene lastnikom oziroma uporabni- 
kom v času intervencije, bremeni tisto lokalno skupnost, na 
območju katere je nastal požar ali druga nesreča. 

5. STROŠKI INTERVENCIJE 
43. člen 

(stroški intervencije) 

(1) Stroške intervencije, ki izhajajo iz nalog gasilstva v skladu 
s tem zakonom krije lokalna skupnost. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek stroške intervencije krije: 
1. povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročiil namenoma ali 
iz velike malomarnosti; 
2. kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu, skla- 
diščenju ali drugih opravilih z nevarnimi snovmi; 
3. kdor ne organizira požarne straže v skladu s predpisi; 
4. kdor namerno in brez razloga alarmira gasilsko enoto. 
(3) Stroške intervencij v skladu s prejšnjim odstavkom izterja 
pristojni organ lokalne skupnosti. 

VII. FINANCIRANJE 
44. člen 

(financiranje gasilstva) 

(1) Dejavnosti gasilski enot se financirajo iz: 
1. proračuna države in lokalne skupnosti; 
2. dohodkov iz lastnih dejavnosti; 
3. prispevkov, daril in volil fizičnih in pravnih oseb. 
(2) V skladu s tem zakonom se financirajo iz virov iz prejš- 
njega odstavka tudi dejavnosti gasilskih društev, ki so 
pomembne za razvoj gasilstva. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

45. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 
1. ni ustanovil gasilske enote v skladu z merili za organiziranje 
in opremljanje gasilskih enot (prvi odstavek v zvezi z drugim 
odstavkom 28. člena); 
2. odpusti, razporedi na drugo delovno mesto ali kako dru- 
gače oškoduje prostovoljnega gasilca zaradi udeležbe na 
intevenciji ali na usposabljanju (tretji odstavek 25. člena). 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr- 
šek iz prejšnjega odstavka. 

46. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek lastnik oziroma uporabnik zemljišča, stavbe ali dru- 
gega objekta,, ki je pravna osebna, in ki stori prekršek, če: 
1. ne dovoli ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in drugim 
v intervenciji sodelujočim prehoda preko zemljišča, stavbe ali 
drugih objektov ali njihovo uporabo za gasilska ali reševalna 
dela ali uporabo njihovih zalog vode za gašenje ali reševanje 
(prvi odstavek v zvezi z drugim odstavkom 42. člena). 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr- 
šek iz prejšnjega odstavka. 

47. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, če: 
1. v korist stavke uporablja gasilsko zaščitno in reševalno 
opremo ter znake za alarmiranje in opozarjanje (prvi odstavek 
15. člena); 

2. kot vodja intervencije ob intervenciji odredi ukrepe 
v nasprotju z določbami prvega odstavka 41. člena; 

3. kot vodja intervencije odredi ukrepe, navedene v prvem 
odstavku 41. člena, pa bi lahko kako drugače zagotovil zaš- 
čito in reševanje ljudi ali pa če odrejeni ukrepi trajajo dlje, kot 
je to potrebno (drugi odstavek 41. člena); 

4. kot vodja intervencije v petih dneh po intervenciji ne pred- 
loži pristojnemu organu za varstvo pred požarom poročila 
o intervenciji (tretji odstavek 41. člena); 
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5. ne dovoli ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in drugim 
v intervenciji sodelujočim prehoda preko zemljišča, stavbe ali 
drugega objekta ali njihovo uporabo za gasilska ali reševalna 
dela ali uporabo njegove zaloge vode za gašenje ali reševanje 
(prvi odstavek v zvezi z drugim odstavkom 42. člena). 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
48. člen 

(lastnina na premičninah in nepremičninah) 

(1) Prostovoljna gasilska društva in njihove zveze pridobijo 
z dnem uveljavitve tega zakona lastninsko pravico na premič- 
nem in nepremičnem premoženju, ki je namenjeno gasilstvu 
in s katerim upravljajo ob uveljavitvi tega zakona. 

(2) Gasilsko društvo ne sme brez poprejšnjega soglasja 
lokalne skupnosti odtujiti gasilske zaščitne in reševalne 
opreme ter objektov, namenjenih za opravljanje nalog gasil- 
stva, razen če pristojni organ lokalne skupnosti ne določi 
drugače. 

49. člen 
(centri za obveščan|e in alarmiranje) 

(1) Funkcijo operativnih centrov za obveščanje in alarmiranje 
v smislu tega zakona do ustanovitve operativnih regijskih 
centrov za obveščanje in alarmiranje opravljajo operativni 
centri tistih gasilskih enot, ki opravljajo operativne naloge 
gasilstva regijskega pomena. 

50. člen 
(davki, carine, prispevki in druge dajatve) 

(1) Davki, razen prometnega davka, carine, prispevki in druge 
dajatve se ne plačujejo od gasilske zaščitne in reševalne 
opreme ter od orodišč (varianta: gasilskih domov). 

(2) Vlada podrobneje določi gasilsko zaščitno in reševalno 
opremo ter orodišča iz prejšnjega odstavka. 

51. člen 
(uskladitev predpisov) 

✓ 
(1) Organi, določeni s tem zakonom, so dolžni izdati izvršilne 
predpise v roku enega leta po uveljavitvi zakona. 

52. člen 
(prenehanje veljavnosti zakona) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 
zakona o varstvu pred požarom (Uradni list SRS št. 2/76 in 15/ 
84), ki urejajo gasilstvo. 

53. člen 
(pričetek veljavnosti zakona) 

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

1. Splošno 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji v mesecu maju 
1993 obravnaval in sprejel predlog za izdajo zakona o gasil- 
stvu s tezami. Predlagatelju je naložil, da naj ob upoštevanju 
mnenj in stališč delovnih teles ter stališč in predlogov iz 
razprave poslancev na seji zbora čimprej pripravi osnutek 
zakona. Pripombe k predlogu za izdajo zakona s tezami so 
dala tudi delovna telesa državnega sveta. Večino teh pripomb 
in predlogov je predlagatelj vlključil in upošteval pri pripravi 
osnutka zakona. 

Predlagatelj je poleg upoštevanja predlogov iz razprav 
poslancev ter razprav na delovnih telesih državnega zbora ter 
državnega sveta pri pripravi osnutka upošteval še predloge 
Gasilske zveze Slovenije in predloge, ki so se izblikovali med 
razpravo v gasilskih društvih, zvezah ter zavodih. 

V osnutku zakonia so tudi nekatere spremembe in dopolnitve 
določb zaradi poenostavitve, jasnosti in medsebojne usklaje- 
nosti zakonskih določb ter spremembe redakcijske narave. 
Omenjene izboljšave besedil ne pomenijo vsebinskih spre- 
memb, zato niso posebej obrazložene. 

2. Rešitve osnutka zakona, ki odstopajo od rešitev 
v predlogu za Izdajo zakona. 

Poglavja, »splošne določbe«, »nosilci in naloge« ter 
»poklicne gasilske enote«, so vsebinsko ostala enaka. Glede 
na to, da se predstavniki Gasilske zveze Slovenije in društev 
niso strinjali z določbo predloga za izdajo s tezami, da Vlada 
RS predpiše uniforme, čine in oznake prostovoljnih gasilcev, 
je sedaj določeno, da ta akt izda Gasilska zveza Slovenije. 

Na podlagi razprave je poglavje o prostovoljnih gasilskih 
enotah v gasilskih enotah v gasilskih društvih doživelo nekaj 
bistvenih sprememb. 

Glede na številne pripombe k tezam 17 do 19 je predlagatelj 
spremenil te določbe tako da prostovoljne gasilske enote 
v gasilskih društvih opravljajo javno službo, če izpolnjujejo 
zakonske pogoje in jih za opravljanje javne službe določbi 
pristojni organ lokalne skupnosti (in ne na podlagi koncesije, 
kot je bilo predvideno v tezah). 

Nova je določba 22. člena, v kateri so v skladu z zakonom 
o varstvu podatkov določene zbirke podatkov, vrste podatkov 
ter uporabniki tako zbranih podatkov, ki se vodijo v Gasilski 
zvezi Slovenije in drugih gasilskih organizacijah. 

Glede na številne pripombe k 24. tezi (ki je urejala nadome- 
stilo plače za čas opravljanja nalog gasilstva) se je pojavila 
dilema ali je delodajalec dolžan kriti plačo za gasilca v času 
odsotnosti med intervencijo in med usposabljanjem oziroma 
ali to ne spada med obveznosti lokalne skupnosti, glede na to, 
da je gasilstvo lokalna javna služba, ter da so zadeve varstva 
pred požarom zadeve lokalnega pomena. Zaradi omenjene 
dileme je poleg določbe 25. člena, da nadomestilo plače 
izplačuje delodajalec v breme lokalne skupnosti, dodana še 
varianta, da nadomestilo plače zagotavlja delodajalec. Enako 
tudi pri 27. členu, kjer je v varianti določeno, da lokalna 
skupnost v primeru, da bo sprejeta varianta k 1. odstavku 25. 
člena, ne zagotavlja sredstev za nadomestila plač. 

Dopolnjena je tudi določba 26. člena, v kateri je sedaj urejeno 
celotno zavarovanje prostovoljnih gasilcev, katerih zavarova- 
nje je bilo dosedaj deloma urejeno s predpisi o obrambi in 
zaščiti deloma pa s tem zakonom. 

Razen redakcijskih sprememb in uskladitev z novimi predpisi 
določbe v poglavjih o gasilskih enotah v podjetjih ter o izobra- 
ževanju in usposabljanju niso spremenjene. 

Vsebinsko je dopolnjena določba 32. člena osnutka, ki ureja 
gasilske zveze, kjer je določeno, da se gasilske organizacije 
lahko povezujejo v gasilske zveze. Gasilske zveze poleg dru- 
štvenih nalog opravljajo tudi organizacijske in strokovno teh- 
nične naloge gasilstva, za katere jih pooblasti država ali 
lokalna skupnost. V skladu s tem je Gasilska zveza Slovenije 
najvišja oblika povezovanja gasilstva v državi. Gasilska zveza 
Slovenje opravlja poleg društvenih nalog tudi določene 
naloge državnega pomena na podlagi pooblastila. Z določbo 
34. člena je med drugim pooblaščena, da v soglasju s pristoj- 
nim ministrom določi pravila gasilske službe ter predpiše 
uniformo, čine in oznake za prostovoljne gasilce. 

V razpravi v državnem zboru je bilo opozorjeno, da je pri 
določanju dolžnosti in pravic vodje intervencije do omejitve 
gibanja ter drugih omejitev določenih v 41. členu potrebno 
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izhajati iz določb 32. (svoboda gibanja) in 36. člena (nedotak- 
ljivost stanovanja) ustave. Zato je pri 41. členu dodan novi 
drugi odstavek, ki določa obseg (če se ne more na drug način 
zagotoviti zaščite in reševanja ljudi in premoženja) in čas 
trajanja odrejenih ukrepov (le toliko časa, kot je nujno po- 
trebno). 

V osnutku zakona so oblikovane tudi kazenske določbe, ki 
določajo za prekršek kazen za pravne osebe ali samostojne 
podjetnike v višini najmanj 200.000 SIT, za odgovorno osebo 
pravne osebe najmanj 20.000 SIT ter za fizične osebe najmanj 
25.000 SIT. 

V prehodnih in končnih določbah osnutka zakona se v 50. 
členu določa, da se ne plačujejo davki, razen prometnega 
davka, carine, prispevki in druge dajatve od gasilske zaščitne 
in reševr.ine opreme ter orodišča. 

3. Predlogi, kijih nI bilo mogoče upoštevati 

Med predlogi delovnih teles državnega zbora, državnega 
sveta, ter gasilskih zvez in društev, ki jih ni bilo mogoče 
upoštevati so zlasti naslednji: 

1. predlogi, da se z zakonom določi opredelitev statusa gasil- 
skega društva, po katerem gasilsko društvo združuje krajane, 
ki prostovoljno opravljajo naloge na področju gasilstva in 
požarne varnosti in druge aktivnosti, ki so pomembne za 
razvoj in delo gasilstva. Namen zakona je predvsem urediti 
gasilstvo kot obvezno lokalno javno službo, ne pa urediti 

oblike in pogoje interesnega združevanja ljudi, saj imajo 
državljani na podlagi drugega odstavka 42. člena ustave pra- 
vico, da se svobodno združujejo z drugimi in zato takega 
združevanja ni mogoče predpisati. Poleg tega bo društva 
urejal tudi nov zakon o društvih (kot to ureja že veljavni), ki bo 
določil postopek ustanovitve društva, ne bo pa urejal načina 
delovanja in obveznosti, saj bi to bilo protiustavno na eni 
strani, na drugi strani pa ni razloga, da bi država posegala 
v notranjo organizacijo interesnih organizacij. V osnutku 
zakona so zato omenjene le tiste dejavnosti gasilskih društev, 
ki so neposrednega pomena za učinkovito opravljanje nalog 
gasilskega (npr. 18. člen). S tem ta zakon ureja predvsem 
opredelitev gasilske enote, pogoje za njihovo delovanje, 
pogoje za gasilce in podobno. Zato se v ničemer ne spreminja 
pomen gasilskih društev, saj prostovoljno gasilske enote 
predstavljajo le del dejavnosti vsakega društva; 

2. predlogi, da gasilska društva opravljajo javno službo nepo- 
sredno na podlagi zakona. Glede na to, da je gasilstvo lokalna 
javna služba, ne more država z zakonom določiti, da gasilska 
društva avtomatično prevzamejo opravljanje javne službe, če 
izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. To je potrebno 
prepustiti lokalni skupnosti, da uredi razmerje med lokalno 
skupnostjo in društvom; 

3. predloge, da zakon določi način povezovanja društev 
v zveze ter način izbire poveljnikov. Glede na to, da gre za 
svobodno združevanje in povezovanje, bo lahko gasilska 
organizacija v svojih pravilih popolnoma avtonomno določila 
oblike združevanja v skladu s potrebami ter hkrati s tem 
uredila tudi postopek izbire poveljnikov in namestnikov. 
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Predlog resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike 

Slovenije z vidika obrambe, varnosti ter zaščite in reševanja - EPA 316 

Vlada Republike Slovenije je na 36. seji dne 15. julija 1993 
obravnavala: 

- PREDLOG RESOLUCIJE O IZHODIŠČIH ZASNOVE 
NACIONALNE VARNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE 
Z VIDIKA OBRAMBE, VARNOSTI TER ZAŠČITE IN REŠE- 
VANJA, 

ki vam jo pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
166. in 170. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Janez JANŠA, minister za obrambo, 

- Ivan BIZJAK, minister za notranje zadeve, 

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve. 

• 
Na podlagi drugega odstavka 1. člena v zvezi z 2. členom 
začasnega poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, št. 62/92) 
in v zvezi z 256. členom poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije (prečiščeno besedilo Ur. list SRS, št. 34/85) je 
Državni zbor Republike Slovenije sprejel naslednjo 

RESOLUCIJO 

o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti 
Republike Slovenije z vidika obrambe, varnosti 
ter zaščite in reševanja 

I. NACIONALNA VARNOST IN TEMELJNA IZHODIŠČA 

1. S to resolucijo Državni zbor določa temeljna izhodišča 
zasnove nacionalne varnosti, nacionalne varnostne politike in 
nacionalno varnostnega sistema z vidika obrambe, varnosti in 
zaščite. 

2. Nacionalna varnost Republike Slovenije je stanje, v katerem 
je zagotovljeno uresničevanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, uravnotežen gospodarski, socialni in kulturni raz- 
voj ter uresničevanje drugih življenjskih interesov, delovanje 
demokratične, pravne in suverene ter ozemeljsko enotne in 
nedeljive države Republike Slovenije. 

3. Nacionalno varnostna politika Republike Slovenije je celota 
političnih, ekonomskih, socialnih, ekoloških, pravnih, 
obrambnih, varnostnih in drugih opredelitev, aktivnosti in 
prizadevanj s katerimi se zagotavlja čim višja možna stopnja 
nacionalne varnosti. To je tudi temeljni cilj nacionalne var- 
nostne. To je tudi temeljni cilj nacionalne varnostne politike. 
4. Nacionalni varnostni sistem Republike Slovenije je celota 
mehanizmov (nosilcev in njihove dejavnosti, ki zagotavljajo 
nacionalno varnot s preprečevanjem in odpravljanjem ogro- 
žanja temeljnih vrednost v skladu z ustavo in mednarodno 
priznanimi standardi razvitih parlamentarnih demokracij ter 
mednarodnih organizacij. 

5. Državni zbor Republike Slovenije meni, da je za enotnost 
interesov in pripravljenosti pri zagotavljanju nacionalne var- 
nosti večine prebivalcev, s tem pa tudi organov jn inštitucij, 
nujno dosledno ter učinkovito varstvo človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin določenih z ustavo. 

6. Posebnega pomena za večjo varnost je spodbujanje var- 
nostnega samoorganiziranja državljanov, ljudske iniciative ter 
delovanja interesnih organizacij. Teh dejavnosti ni mogoče 
nadomestiti z državnimi ali oblastnimi institucijami. 

7. Republika Slovenija bo uresničevala takšno razvojno, 
gospodarsko, zdravstveno in socialno politiko, ki v kar naj- 
večji možni meri prispeva k socialni pravičnosti, krepi zdravje 
in socialno varnost vseh slojev, varstvo življenjskega okolja 
v najširšem smislu in stabilnost države kot celote ter s tem 
zagotavlja enotnost varnostnega in obrambnega interesaa 
prebivalcev Republike Slovenije. 

8. Pri razreševanju konfliktnih družbenih razmerij in odnosov 
je potrebno iskati in dajati prednost nenasilnim oblikam njiho- 
vega razreševanja in odprave. Državni zbor in drugi organi 
političnega odločanja pa morajo skrbeti za preprečevanje 
nastajanja in pravočasno reševanje konfliktnih situacij. 

9. Temeljna usmeritev vseh sodelujočih organov in inštitucij 
Republike Slovenije pri zagotavljanju nacionalne varnosti je 
odvračanje nevarnosti, ogrožanja ter napada na temeljne 
vrednote, določene z ustavo in druge življenjske interese 
Republike Slovenije, kadar je to mogoče na nenasilen način, 
z uveljavljanjem mirovne politike ter kulture miru. 

10. Globalne družbene spremembe v Evropi in v svetu so 
v zadnjih letih sprožile, poleg procesov demokratizacije zno- 
traj držav in v odnosih med njimi, vrsto zapletenih gospodar- 
skih, političnih in še zlasti varnostnih vprašanj. Po razpadu 
političnega, gospodarskega in vojaškega bipolarnega sistema 
se je demokratični svet moral soočiti z globoko družbeno in 
gospodarsko krizo ter splošno zaostalostjo nekdanjih sociali- 
stičnih držav. Tem procesom daje posebno razsežnost razpad 
socialističnih zveznih držav kot so Sovjetska zveza, Jugosla- 
vija ter ČSFR. Vojna na Balkanu in oboroženi konflikti v neka- 
terih državah nekdanje Sovjetske zveze še posebej opozarjajo 
na potrebo po oblikovanju koncepta nacionalne varnosti 
držav in sistema kolektivne varnosti v Evropi in v svetu. 

11. Za Republiko Slovenijo kot sestavni del nove mednarodne 
stvarnosti in kot državo v neposredni bližini balkanskega 
kriznega območja, je zagotavljanje nacionalne varnosti pri- 
marnega pomena. To vrednoto in cilj Republika Slovenija 
uresničuje tudi z zunanjo politiko, ki temelji na načelih Usta- 
novne listine OZN, sklepnih dokumentov iz Helsinkov in 
Pariza ter drugih mednarodnih aktov s ciljem soustvarjati 
takšne mednarodne odnose, ki krepijo medsebojno zaupanje, 
sožitje in izključujejo uporabo sile kot sredstva za reševanje 
mednarodnih nesporazumov in konfliktov. Zato razvija odprto 
in konstruktivno zunanjo politiko in dobre odnose s sosed- 
njimi državami, tvorno sodeluje v mednarodnih ustanovah in 
organizacijah ter spodbuja in sprejema vse dosežke demokra- 
tizacije mednarodnih odnosov. 

12. V procesu vključevanja v evropske in druge mednarodne 
gospodarske in politične povezave, Republika Slovenija prev- 
zema hkrati pravice in odgovornosti, ki jih te povezave terjajo 
na obrambnem področju. To še toliko bolj, ker je življenjsko 
zainteresirana za vzpostavitev učinkovitega sistema kolek- 
tivne varnosti v svoji soseščini, Evropi in svetu. Kot pomem- 
ben cilj si pri tem postavlja vključitev v NATO. 

13. V okviru prizadevanj za mirno reševanje mednarodnih 
spordV Republika Slovenija sodeluje v graditvi kolektivne 
varnosti in sodelovanja v Evropi, kar je tudi pomembna sesta- 
vina koncepta njene nacionalne varnosti. Republika Slovenija 
bo pri zagotavljanju svoje varnosti upoštevala predvsem 
lastne potrebe ter se opirala na lastne zmogljivosti in izkušnje, 
pa tudi izkušnje drugih manjših držav, iz katerih izhaja spoz- 
nanje, da je za lastno varnost ključnega pomena pripravlje- 
nost in sposobnost za samoobrambo. Skladno s tem bo 
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Republika Slovenija gradila lastne človeSKe in materialne 
zmogljivosti, ki bi ji omogočale, da tudi z oboroženo silo 
odgovori na morebitni napad na njeno suverenost in ozemelj- 
sko celovitost. 

Moč in obseg svojih varnostnih potencialov bo Republika 
Slovenija prilagajala varnostnemu položaju v Evropi in svetu, 
odnosno procesom, ki bi posredno ali neposredno vplivali na 
stopnjo njene objektivne ogroženosti. 

14. Nacionalno varnostno politiko Republika Slovenija uresni- 
čuje z usklajevanjem varnostnih, obrambnih in zaščitnih inte- 
resov z gospodarskimi, zdravstvenimi, socialnimi, razvojnimi, 
mednarodnimi in drugimi interesi ter z usklajenim izvajanjem 
vseh varnostnih, obrambnih in zaščitnih dejavnosti Republike 
Slovenije kot celote. 

II. OBLIKE OGROŽANJA NACIONALNE VARNOSTI 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Pri zagotavljanju nacionalne varnosti Republika Slovenija 
upošteva vse vrste nevarnosti, od možne agresije in drugih 
nasilnih posegov tujih sil, organizirane in mednarodne krimi- 
nalitete, ter vseh oblik ogrožanja osebne in kolektivne varno- 
sti pa do ogrožanja življenjskega okolja z zdravju in kvaliteti 
življenja nevarnimi posegi v okolje. Z vidika obrambe, varnosti 
ter zaščite pa je pomembna zlasti vojaška ogroženost, ogro- 
žanje notranje varnosti, človekovih pravic in svoboščin, kul- 
turne in naravne dediščine ter človekovega okolja. 

Vojaško ogrožanje nacionalne varnosti Republike Slovenije 

1. Na morebitno vojaško ogrožanje nacionalne varnosti Repu- 
blike Slovenije dolgoročno vplivajo predvsem procesi sploš- 
nega zmanjševanja napetosti, razoroževanja in demilitariza- 
cije v evropskih in globalnih merilih, procesi gospodarske 
integracije in razvoja kolektivne varnosti ter sodelovanja 
v Evropi. V naslednjem obdobju je za ogroženost Republike 
Slovenije odločilnega pomena stabiliziranje razmer na 
območju Balkana oziroma na preostanku bivše Jugoslavije 
ter razmer v vzhodnih državah, nastalih po razpadu Sovjetske 
zveze. Republika Slovenija kot mlada država in občutljivo 
stičišče različnih interesnih področij, si prizadeva za celovito 
in uspešno reševanje konfliktnih razmer na teh območjih. 
2. Navedeni procesi ne bodo premočrtni in ne brezkonfliktni, 
kar bo tudi v prihodnosti bistveno vplivalo na varnost Repu- 
blike Slovenije. Na njeno varnost pa bo vplivala tudi njena 
usposobljenost, da aktivira obrambne zmogljivosti, s katerimi 
razpolaga kot samostojna, neodvisna in suverena država. 
3. Nacionalna varnost Republike Slovenije je lahko vojaško 
ogrožena predvsem: 
- Zaradi nerazrešenih nacionalnih, gospodarskih, političnih, 
vojaških in drugih odnosov ter interesov med državami, ki so 
nastale na območju nekdanje Jugoslavije in nadaljevanjem 
prizadevanj, da se ti odnosi uveljavljajo s silo, kar lahko 
privede do vojaških spopadov širših razsežnosti: 
- zaradi morebitnih zahtev in poskusov »popravljanja nepra- 
vičnih in nezgodovinskih meja« s katerokoli utemeljitvijo. Do 
takšnih zahtev pride lahko predvsem v primeru izrazitejše 
notranje gospodarske, socialne, politične ali obrambne osla- 
bitve Republike Slovenije pa tudi nadaljnjega stopnjevanja 
spopadov na območju Balkana; 
- zaradi večjega zastoja v zmanjševanju napetosti ali inte- 
gracijskih procesih ter ponovnega oživljanja konfliktnih vpra- 
šanj in kriznih žarišč v Evropi ali na vzhodu iz različnih, tudi 
nepredvidljivih razlogov in še posebej dokler na tem prostoru 
obstojajo nakopičeni vojaški potenciali vključno z jedrskim 
orožjem. 

Ogrožanje notranje varnosti Republike Slovenije 

1. Nacionalno varnost Republike Slovenije lahko ogrozijo 
tudi: 
- neposredni ali posredni nasilni posegi za spremembo 
ustavne ureditve, v okviru katerih lahko pričakujemo zlasti 
intenzivno obveščevalno delovanje, proučevanje ter spodbu- 
janje pogojev in možnosti povzročanja izrednega stanja kot 
tudi konkretne subverzivne ali teroristične aktivnosti; 

- nezakonito ali subverzivno organiziranje in delovanje 
z namenom povzročanja izrednega stanja na socialni, naci- 
onalni ali drugi osnovi še posebej v razmerah poslabšanja 
socialnih, ekonomskih, političnih in drugih razmer; 
- razne oblike zlorab slovenskega nacionalnega prostora ali 
območja države za teroristično dejavnost ekstremnih, ireden- 
tističnih skupin in terorističnih organizacij za delovanje proti 
ali v funkciji tretjih držav; 
- naraščanje različnih pojavnih oblik kriminalitete znotraj 
Republike Slovenije ter naraščanje organiziranega medna- 
rodnega kriminala (trgovina z mamili, orožjem, belim blagom, 
tatvine vozil), kot tudi nižja raven prometne varnosti; 
- različne oblike ekonomskega ogrožanja zaradi kaznivih 
dejanj in drugih škodljivih pojavov v procesu lastninjenja, 
privatizacije in vključevanja v mednarodne gospodarske to- 
kove; 
- množične kršitve javnega reda in miru; 
- kršitve nedotakljivosti državnih meja in povzročanje mej- 
nih incidentov; 
- množično prehajanje beguncev preko državne meje kot 
posledica vojaških spopadov v sosednih državah ali nezako- 
nito množično prehajanje državne meje v okviru ekonomskih 
in političnih migracijskih tokov, pogojenih tudi v prihodnje 
z omejevanjem priliva tuje delovne sile, ki bi ogrozilo stabil- 
nost notranjih razmer. 

Ogroženost življenjskega okolja Republike Slovenije 

1. Obseg in ekološko ravnovesje življenjskega okolja v Repu- 
bliki Sloveniji sta hkrati pogoj in omejevalnik dejavnik nje- 
nega obstoja in nadaljnjega razvoja. Zaradi majhnosti in izpo- 
stavljenosti življenjskega okolja različnim negativnim vplivom 
ter njegove občutljivosti in ranljivosti, je varovanje in zaščita 
življenjskega okolja izjemnega pomena tudi za nacionalno 
varnost Republike Slovenije. 
2. Življenjsko okolje ogrožajo predvsem: 
- morebitna nesmotrna, neuravnotežena in čezmerna izraba 
prostora in naravnih virov pri nadaljnji urbanizaciji in tehnolo- 
škemu razvoju; 
- nesmotrno in čezmerno onesnaževanje, ki lahko poruši 
ekološko ravnovesje; 
- naravne in druge zlasti tehnološke nesreče velikega 
obsega v ali izven Republike Slovenije. 
3. Življenjsko okolje v Repubiki Sloveniji lahko ogrozijo tudi 
posledice uporabe sodobnega konvencionalnoga ali jedr- 
skega, kemičnega ali biološkega orožja v primeru vojaškega 
napada na Republiko Slovenijo ali vojaškega spopada v njeni 
soseščini. 

III. ZAGOTAVLJANJE OBRAMBE, VARNOSTI TER ZAŠČITE 
IN REŠEVANJA 

Upoštevaje temeljni cilj nacionalne varnostne politike, izho- 
dišča zunanje, razvojne, gospodarske in socialne politike ter 
načela, ki jih zastopa Republika Slovenija pri preprečevanju, 
odkrivanju in odpravljanju ogroženosti vseh vrst, Slovenija 
razvija obrambni in varnostni sistem ter sistem zaščite in 
reševanja kot pomemben del zagotavljanja nacionalne varno- 
sti. Pri tem dosledno spoštuje ustavne In zakonske opredeli- 
tve ter načela mednarodnega vojnega in humanitarnega 
prava. 

Obrambni sistem 

Obrambni sistem Republike Slovenije je namenjen njeni 
obrambi pred zunanjo vojaško agresijo in drugimi nasilnimi 
posegi tujih oboroženih sil zoper njeno neodvisnost, samo- 
stojnost in ozemeljsko celovitost. Sestavljata ga vojaška in 
civilna obramba. 

a) Obrambne sile 

1. Republika Slovenija ima obrambne sile, Slovensko vojsko 
in Narodno zaščito kot posebej organiziran del obrambnih sil, 
ki so namenjene odvračanju morebitnega napada nanjo ter 
pripravam in izvajanju vojaške obrambe ob zunanji agresiji ali 
ob drugih nasilnih posegih tujih oboroženih sil zoper Repu- 
bliko Slovenijo. 
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2. Naloge Slovenske vojske so: 

- vojaško strokovno usposabljanje za izvajanje oboroženega 
boja in za druge oblike vojaškega odpora: 

- zagotavljanje potrebne bojne pripravljenosti; 

- izvajanje vojaške obrambe ob napadu na državo; 

- pomoč ob velikih naravnih in drugih hudih nesrečah; 

- izvrševanje morebitnih obveznosti, ki jih Republika Slove- 
nija sprejme v skladu z ustavo v mednarodnih organizacijah. 

Naloga Narodne zaščite je predvsem bojni nadzor območij 
lokalnih skupnosti. 

3. Organizacija, opremljenost in usposobljenost Slovenske 
vojske mora omogočati njeno visoko učinkovitost ter mož- 
nost prilagajanja konkretnim bojnim razmeram in nalogam. 
Slovenska vojska se organizira v dveh funkcionalnih sestavi- 
nah, ki se medsebojno dopolnjujeta glede na strateško vlogo, 
organizacijo in zmogljivosti. Del slovenske vojske se organi- 
zira po operativnem načelu v združene taktične in operativne 
enote za izvajanje oboroženega boja na celotnem vojskova- 
lišču Republike Slovenije. Te enote imajo že v svoji osnovni 
sestavi potrebne zmogljivosti za odločnejše zoperstavljanje 
agresorju. Del Slovenske vojske pa se organizira po teritorial- 
nem načelu, v taktične enote namenjene predvsem za izvaja- 
nje bojnega nadzora celotnega ozemlja Republike Slovenije 
v primeru napada. Po teritorialnem načelu se organizira tudi 
Narodna zaščita. 

4. Bojna pripravljenost in pripravljenost za opravljanje drugih 
mirnodobnih nalog Slovenske vojske temelji na čim višji pro- 
fesionalni usposobljenosti mirnodobne sestave, v kateri so 
poklicni pripadniki in vojaki na služenju vojaškega roka. Pri- 
pravljenost Slovenske vojske za obrambo države in oboroženi 
boj pa temelji na čim višji usposobljenosti vojne sestave, ki se 
dopolnjuje z rezervno sestavo. 

Materialno in zdravstveno oskrbo, socialne in druge potrebe 
Slovenske vojske se zagotavlja predvsem z delovanjem civilne 
obrambe s čimer se zmanjšuje neborbeni del in celotni stroški 
vojske. 

5. Slovenska vojska mora biti nepolitična in nestrankarska, 
niti je v ta namen ni dovoljeno uporabiti. Njeni profesionalni 
pripadniki morajo biti državljani Republike Slovenije in ne 
smejo biti člani nobene stranke. 

b) Civilna obramba 

1. Civilna obramba obsega najnujnejše obrambne in zaščitne 
ukrepe ter dejavnosti, s katerimi se z nevojaškimi sredstvi 
podpira in dopolnjuje vojaške ter krepi nevojaški odpor agre- 
sorju. Priprave in delovanje civilne obrambe mora biti organi- 
zacijsko in funkcionalno usklajeno s pripravami in izvajanjem 
vojaške obrambe. 

2. Civilna obramba obsega gospodarsko obrambo, obrambne 
ukrepe državnih in drugih organov, psihološko obrambo in 
druge oblike neoboroženega odpora agresorju. 

Gospodarska obramba obsega zlasti nujne priprave in ukrepe 
za zagotovitev materialnih, zdravstvenih in drugih potreb 
obrambnih, varnostnih in zaščitnih sil ter prebivalstva v vojni. 

Obrambni ukrepi oblastnih in drugih organov obsegajo pri- 
prave in ukrepe, da se zagotovi nepretrganost njihovega delo- 
vanja v vojni. 

Psihološka obramba obsega priprave za delovanje množičnih 
medijev v vojni ter propagandno in psihološko delovanje 
zoper agresorja. 

Neoborožen odpor obsega vse druge vrste in oblike aktivno- 
sti, s katerimi se agresorju preprečuje nadzor institucij civilne 

družbe ali podpira oborožen odpor. Vsakdo ima pravico sode- 
lovati ali izvajati neoborožene oblike odpora. 

Varnostni sistem 

Varnostni sistem v ožjem smislu sestavljajo državni organi in 
službe, ki zagotavljajo varnost s preprečevanjem in odpravlja- 
njem ogrožanja temeljnih vrednot določenih z ustavo in 
zakoni. Funkcije varnostnega sistema v ožjem smislu oprav- 
ljajo Ministrstvo za notranje zadeve, varnostne in obvešče- 
valne službe, nadzorni in inšpekcijski ter pravosodni organi. 
Za zagotavljanje varnosti je posebnega pomena opravljanje 
dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve ter delo varnostnih 
in obveščevalnih služb. 
a) Dejavnost Ministrstva za notranje zadeve kot subjekta v var- 
nostnem sistemu 

1. Ministrstvo za notranje zadeve v varnostnem sistemu oprav- 
lja zadeve notranje varnosti (zadeve javne varnosti in upravne 
notranje zadeve). 
2. Ministrstvo za notranje zadeve opravlja zadeve javne varno- 
sti, ki se nanašajo na: 
- varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja; 
- preprečevanje in odkrivanje delovanja terorističnih skupin, 
organizacij in posameznikov; 
- preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, 
odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in drugih 
iskanih oseb in njihovo izročanje pristojnim organom; 
- vzdrževanje javnega reda in miru; 
- urejanje in nadzor prometa na javnih cestah; 
- varovanje določenih oseb in objektov ter zbiranje podatkov 
in informacij o osebah, ki bi lahko ogrožale varnost določenih 
oseb, objektov in varnost države; 
- varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole in 
- opravljanje policijskih nalog, določenih v predpisih o tujcih. 
3. Ministrstvo za notranje zadeve opravlja upravne notranje 
zadeve, ki se nanašajo na: 
- interesna združevanja; 
- zbiranja in javna zborovanja; 
- osebne izkaznice; 
- prijavo in odjavo prebivališča; 
- matične knjige in osebna imena; 
- registracijo vozil in opravljanje vozniških izpitov; 
- državljanstvo; 
- gibanje in prebivanje tujcev; 
- potne listine; 
- posest, nošenje in promet orožja in streliva; 
- promet in prevoz eksplozivnih snovi ter prevoz drugih 
nevarnih snovi. 
4. Ministrstvo za notranje zadeve v izrednem ali vojnem stanju 
opravlja naloge s svojega delovnega področja tako, da prila- 
gaja svojo organiziranost, oblike in metode dela nastalim 
razmeram. Za delo v izrednem al vojnem stanju se enote 
Ministrstva za notranje zadeve popolnjujejo tudi iz rezervne 
sestave in posebej usposabljajo. 

5. Pri izvrševanju svojih nalog Ministrstvo za notranje zadeve 
dosledno upošteva načelo spoštovanja človekove fizične in 
informacijske zasebnosti, zakonitosti, uporabe najbolj huma- 
nega ukrepa, absolutne informacijske odprtosti in parlamen- 
tarnega nadzora nad njegovim delom. 

6. Ministrstvo za notranje zadeve se vključuje v mednarodno 
policijsko skupnost preko Interpola, agencije Organizacije 
združenih narodov, raznih oblik sodelovanja v Svetu Evrope 
in Evropske skupnosti ter z navezavo neposrednih odnosov 
s posameznimi državami, predvsem s sosednjimi državami, 
kjer krepi tudi medregijsko sodelovanje. 

b) Obveščevalno varnostna dejavnost 

1. Z obveščevalno varnostno dejavnostjo se zagotavlja pristoj- 
nim organom nujne informacije ter analitične in operativne 
ocene, ki so potrebne za odločanje pri zagotavljanju varnosti 
Republike Slovenije. 

2. Obveščevalno varnostno dejavnost opravljajo varnostno 
obveščevalna služba Vlade, varnostna služba Ministrstva za 
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obrambo ter pristojne službe Ministrstva za zunanje zadeve in 
Ministrstva za notranje zadeve s tem, da zbirajo, dokumenti- 
rajo in analizirajo: 

- informacije o prizadevanjih tujih držav, organizacij in sku- 
pin, ki so usmerjene proti obstoju, varnosti in ustavni ureditvi 
Republike Slovenije; 
- informacije, ki imajo zunanjepolitični, varnostni, obrambni 
in gospodarski pomen za državo; 
- informacije o delovanju terorističnih in organiziranih kri- 
minalnih skupin in organizacij; 
- informacije o osebah, ki bi lahko ogrožale varnost določe- 
nih oseb ali objektov. 

3. Državni zbor določa strateške smeri dela in politično 
usmerja delovanje varnostno obveščevalnih služb v funkciji 
zagotavljanja suverenosti Republike Slovenije ter izvaja parla- 
mentarni nadzor nad delovanjem teh služb. 

4. Vlada na podlagi usmeritev Državnega zbora določa pred- 
nosti dela, usmerja in usklajuje delovanje služb, ki opravljajo 
obveščevalno varnostno dejavnost. 

Sistem zaščite In reševanja 

1. Zaščita in reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin sta 
sistem organiziran predvsem za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, ki svojo dejavnost opravlja tudi v izred- 
nem ali vojnem stanju. 

2. Naloge sistema zaščite in reševanja so zlasti: 

- raziskovanje vzrokov in ogroženosti zaradi naravnih in 
drugih nesreč ter odkrivanje, spremljanja in opozarjanje na 
nevarnosti; 
- izvajanje priprav za zaščito in reševanje, predvsem prepre- 
čevanje ogroženosti in povečevanje možnosti zaščite in reše- 
vanja, načrtovanje zaščitnih ukrepov, izvajanje priprav zaš- 
čitno-reševalnih sil, oblikovanje rezerv materialnih sredstev 
ter usposabljanje za zaščito in reševanje; 
- neposredno izvajanje zaščite in reševanja v vseh razmerah 
ter preprečevanje sekundarnih posledic in verižnih nesreč; 
- odpravljanje in sanacija posledic nesreč in vojnih dejstvo- 
vanj. 

3. Izvajalci teh nalog so predvsem državni organi, podjetja, 
zavodi in druge organizacije, ki se v svoji osnovni dejavnosti 
ukvarjajo z zaščito in reševanjem ali pa je njihova dejavnost 
kako drugače pomembna za zaščito in reševanje. Splošne 
reševalne naloge in aktivnosti izvajajo zlasti operativni sestavi 
gasilske organizacije ter druge organizacije in društva, kot so 
organizacija Rdečega križa in druge humanitarne organiza- 
cije, jamarska in gorska reševalna služba, potapljači in drugi 
ter neposredno državljani v okviru osebne in vzajemne samo- 
zaščite. 

Za izvajanje zaščitnih in reševalnih nalog zlasti ob množičnih 
ali večjih nesrečah in v vojni, se na ravni države, v regijah in 
lokalnih skupnostih, po potrebi pa tudi v ožjih okoljih, organi- 
zirajo štabi in enote Civilne zaščite kot posebne, namenske 
sile za zaščito in reševanje. Štabi in enote Civilne zaščite se 
popolnjujejo na podlagi z zakonom določene dolžnosti držav- 
ljanov. Zaščito in reševanje večjega obsega vodijo štabi za 
civilno zaščito kot strokovno operativni organi. 

Izvajalci v sistemu zaščite in reševanja opravljajo zaščitno in 
reševalno dejavnost v vojni po načelih mednarodnega prava 
in v skladu z Ženevskimi konvencijami ter drugimi sprejetimi 
mednarodnimi dogovori in akti. 

IV. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABUANJE 

1. Vzgoja in izobraževanje (ter usposabljanje) mladih za 
sodelovanje pri zagotavljanju lastne in skupne varnosti, ter 
razreševanje konfliktnih razmerij in odnosov z nenasilnimi 

sredstvi, poteka v okviru vsebine rednih vzgojno izobraževal- 
nih programov in ne posebnih predmetov. 

2. Strokovni delavci vseh ravni strokovne izobrazbe se pravi- 
loma usposabljajo za delo na področju obrambe, varnosti in 
zaščite z dopolnilnim usposabljanjem po končanem sploš- 
nem izobraževanju ustrezne smeri doma, po potrebi pa tudi 
v tujini. Za področje varnosti in notranjih zadev se izvaja 
izobraževanje tudi v posebnih šolah. 

3. Usposabljanje državljanov za vojaško obrambo in varnost 
se izvaja na podlagi splošne vojaške dolžnosti z upošteva- 
njem ugovora vesti vojaški dolžnosti. Državljani, ki uveljav- 
ljajo ugovor vesti, se usposobijo za zaščito in reševanje, da 
lahko sodelujejo pri obrambi države v skladu z ustavo. 

4. Usposabljanje za starešinske dolžnosti v stalni sestavi Slo- 
venske vojske se izvaja po opravljenem ustreznem splošnem 
izobraževanju, v vojaških šolah ter z različnimi oblikami 
dopolnilnega vojaško strokovnega usposabljanja. Usposab- 
ljanje za starešinske dolžnosti v rezervni sestavi se izvaja med 
služenjem vojaškega roka in z nadaljnjim usposabljanjem na 
vojaških dolžnostih v vojni sestavi vojske. 

5. Usposabljanje za opravljanje nalog na področju zaščite in 
reševanja se izvaja zlasti v okviru predpisanih programov 
v strokovnih in interesnih organizacijah ter tudi v namenskih 
centrih in šolah. 

V. VODENJE IN NADZOR. 

1. Vse dejavnosti obrambe, varnosti ter zaščite in reševanja, 
pomembne za nacinalno varnost, morajo biti med seboj 
usklajene in racionalne, tako po smotru, kot po času, pro- 
storu, sredstvih in načinu izvajanja. Usklajevanje se zagotavlja 
vertikalno in horizontalno. 

2. Izhodišča in temeljne opredelitve sistema nacionalne var- 
nosti ter nacionalne varnostne politike določa Državni zbor. 
V tem okviru Državni zbor odloča tudi o politiki, razvoju in 
drugih temeljnih vprašanjih obrambnega in varnostnega 
sistema ter sistema zaščite in reševanja. Državni zbor nadzo- 
ruje priprave in izvajanje obrambe, varnosti ter zaščite in 
reševanja v skladu z ustavo in zakoni neposredno in preko 
ustreznih delovnih teles. Državni zbor skrbi, da je zagotov- 
ljena učinkovita varnost, obramba in zaščita celotnega držav- 
nega ozemlja in akvatorija ter zračnega prostora v skladu 
z določili mednarodnega prava. 

3. Državni zbor sprejema nacionalno varnostne programe 
s katerimi določa nosilce, ukrepe in aktivnosti za zagotavlja- 
nje čim višje stopnje varnosti. 

4. Vrhovni poveljnik obrambnih sil je predsednik republike, ki 
svojo funkcijo uresničuje v skladu z ustavo in zakoni. 

5. Vlada skrbi za enotnost in usklajenost priprav, delovanja in 
razvoja vseh varnostnih, obrambnih in zaščitnih sil z naci- 
onalno varnostno politiko. 

Vlada skrbi za priprave in izvajanje obrambe, varnostnega 
sistema ter zaščite in reševanja v skladu z odločitvami Držav- 
nega zbora, ustavo in zakoni in v ta namen imenuje Svet za 
nacionalno varnost kot posvetovalni in uskaljevalni organ. 

VI. DOPOLNJEVANJE RESOLUCIJE 

Državni zbor bo spremljal uresničevanje te resolucije, sproti 
ocenjeval doseganje nacionalne varnosti in določil tudi izho- 
dišča ter temeljne opredelitve na tistih področjih in sestavni- 
nah sistema nacionalne varnosti ter nacionalne varnostne 
politike, ki v tej resoluciji niso zajete. Po potrebi bo dopolnil 
tudi to resolucijo. 
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Predlog za izdajo zakona o ORGANIZACIJI MINISTRSTEV z osnutkom 

zakona - EPA 308 

Vlada Republike Slovenije je na 36. seji dne 15. julija 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ORGANIZACIJI MINI- 
STRSTEV Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. Člena, drugega odstavka 265. člena, 266. 
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in 
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Repu- 

I blike Slovenije za sejo Državnega zbora Republike Slove- 
nije dne 26. julija 1993. 

Navedeni zakon je pripravljen v skladu z določbami 
zakona o Vladi Republike Slovenije, po katerih je treba 

organizacijo in delovno področje ministrstev in drugih 
upravnih organov prilagoditi določbam citiranega zakona. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri 
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije 
sodelovala: 

- Miha KOZINC, minister za pravosodje, 

- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o organizaciji ministrstev 

■- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Ob sprejemu zakona o organizaciji in delovnem področju, 
republiške uprave v mesecu juniju 1991 so zbori Skupščine 
Republike Slovenije sprejeli sklep, da naj Izvršni svet v roku 
&estih mesecev po sprejemu tega zakona pripravi nov predlog 
*a izdajo tega zakona, saj je sedanja organizacija republiške 
uprave neracionalna in ne odseva slike dejanskih potreb. Že 
°b pripravi sedanje organizacije republiške uprave je bil pri- 
pravljen predlog, po katerem bi bilo število resornih upravnih 
organov manjše od obstoječega. Vendar pa glede takega 
Predloga takrat ni bil dosežen politični konsenz, saj bi pred- 
'og pomenil tudi zmanjšanje števila članov Izvršnega sveta, 
*ato taka reorganizacija republiške uprave ni bila predlagana. 

Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je 
določil ministrstva, njihova organizacija in delovno področje 
Pa bi morala biti prilagojena določbam tega zakona najkas- 
neje v treh mesecih po zaprisegi ministrov, imenovanih po 
citiranem zakonu. 

Spremembe v organizaciji republiške uprave in oblikovanje 
nekaterih novih organov v sestavi ministrstev pogojuje tudi 
Proces oblikovanja javnih služb. V tem sklopu dobivajo repu- 
bliški upravni organi nove oziroma vsebinsko drugačne 
naloge, od zagotavljanja sistemskih in materialnih pogojev za 
funkcioniranje dejavnosti, dajanja koncesij in upravnih dovo- 
ljenj in nadzorstva do neposrednega opravljanja javnih služb. 

<1. POGLAVITNE REŠITVE 

S predlaganim zakonom se ohranja resorski princip organizi- 
ranosti republiške uprave, ki je bil uveljavljen že s sedanjim 
zakonom. Delovna področja posameznega ministrstva in 
organov v njegovi sestavi naj bi bila opredeljena tako, da se 
določajo samo zadeve, ki sodijo na določeno področje in iz 
katerih je razvidna razmejitev do drugih področij. Zato v opi- 
sih delovnih področij ni naštevanja konkretnih nalog ali posa- 
meznih opravil, ki sodijo v določen širši sklop zadev iz delov- 
nega področja ministrstva. 

Ppravljanje funkcij, ki jih na področju socialne politike razvija 
in vodi država, naj bi bilo zagotovljeno v enem resornem 
organu, na področju zdravstva pa v samostojnem ministrstvu. 
Ker je del socialne politike že vključen v sedanje Ministrstvo 
*a delo, je v zakonu predvideno, da se celotno področje 
socialne politike organizira v Ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve. 

V Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve naj bi se 
opravljale tudi naloge na področju invalidskega varstva. Tako 

naj bi v enem upravnem organu združevali specifično proble- 
matiko celotne invalidske populacije in omogočili izvajanje 
razvojne strategije invalidskega varstva. Obenem naj bi bila 
tako zagotovljena tudi koordinacija z drugimi resorji, ki se 
v večji ali manjši meri pri urejanju vprašanj iz svoje pristojno- 
sti srečujejo tudi z invalidsko problematiko. Kot nov organ 
v sestavi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je 
Urad Republike Slovenije za invalide. V pristojnosti tega 
urada naj bi bile tiste naloge, ki ne sodijo v pristojnost posa- 
meznih področij ministrstva ali drugih resorjev, racionalno in 
učinkovito pa bi jih bilo mogoče opravljale le v samostojnem 
organu. 

Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu se 
ustanovi kot nov organ v sestavi Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve. Gre predvsem za povezovanje s sorodnimi 
inštitucijami, zlasti s strokovnimi telesi Mednarodne organiza- 
cije dela in Komisije za varnost in zdravje pri delu pri Svetu 
Evrope, ki zahtevajo, da sodelujejo z državami članicami 
preko posebej določenega koordinativnoga telesa, ki se bo 
lahko včlanilo v mednarodni sistem opozarjanja o varnostnih 
in zdravstvenih tveganjih pri MOD. Primerjava z ureditvijo 
tega področja v ES in drugih razvitih državah kaže, da imajo 
vse razvite države posebne strokovne inštitucije, kar je 
v skladu z zahtevo Konvencije št. 155 o varnosti in zdravju pri 
delu ter delovnem okolju. Razlog za ustanovitev tega urada 
v sestavi Ministrstva je dejstvo, da bi bila vzpostavitev večje 
inštitucije (npr. javnega zavoda) trenutno finančno in kadrov- 
sko prezahtevna za sedanje razmere v Sloveniji. 

Zaradi nujnosti po celovitem obravnavanju notranje in zuna- 
njetrgovinske menjave naj bi bilo z zakonom področje eko- 
nomskih odnosov s tujino oziroma zunanje trgovine prene- 
šeno iz Ministrstva za zunanje zadeve v Ministrstvo za eko- 
nomske odnose in razvoj, s čimer bi bilo omogočeno, da se 
zunanja in notranja trgovina obravnavata kot enotna dejav- 
nost v istem resornem organu. V skladu z določbami zakona 
o varstvu konkurence se kot nov organ v sestavi tega ministr- 
stva ustanavlja Urad Republike Slovenije za varstvo konku- 
rence, katerega naloga bi bila predvsem vodenje postopkov 
na podlagi predpisov s področja konkurenčnega prava. Prav 
tako se kot organ v sestavi ustanovi Urad Republike Slovenije 
za varstvo potrošnikov, katerega naloge bi se nanašale pred- 
vsem na organiziranje primerjalnih ocenjevanj proizvodov in 
storitev ter na svetovanje potrošnikom. 

Zakon o gospodarskih javnih službah je določil, naj bi se 
z zakonom, ki ureja organiziranost uprave, oblikujejo direk- 
cije, ki bodo opravljale strokovnotehnične, organizacijske in 
razvojne naloge na področju javnih služb. Zato naj bi se 
oblikovala Direkcija Republike Slovenije za oskrbo z energijo 
kot organ v sestavi Ministrstva za gospodarske dejavnosti, ki 
bo opravljala strokovnotehnične, organizacijske in razvojne 
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naloge za zagotovitev kakovostne in učinkovite preskrbe 
z energijo. Podobno naj bi se kot organ v sestavi tega ministr- 
stva oblikovala tudi Agencija Republike Slovenije za učinko- 
vito rabo energije, ki bo zagotavljala in spodbujala ukrepe za 
učinkovito rabo energije. Podobne rešitve ločenega organizi- 
ranja pristojnosti za preskrbo z energijo ter učinkovito rabo 
energije so znane tudi v praksi razvitih držav. 

V proračunu za leto 1993 so zagotovljena sredstva za ustano- 
vitev Direkcije Republike Slovenije za trgovinsko središče, kot 
neprofitne organizacije, katere vloga je omogočiti gospodar- 
stvu oziroma vsem zainteresiranim institucijam dostop do 
strateških mednarodnih poslovnih informacij. Direkcija Repu- 
blike Slovenije za trgovinsko središče se ustanavlja kot organ 
v sestavi Ministrstva za gospodarske dejavnosti. Narava dejav- 
nosti te direkcije pa zahteva, da bi le-ta nastopala v pravnem 
prometu kot samostojna pravna oseba. 

V sestavi Ministrstva za kulturo sta Arhiv Republike Slovenije 
in Inšpektorat Republike Slovenije za področje (varianta: 
naravne in) kulturne dediščine. 

V sestavi Ministrstva za notranje zadeve je Višja šola za 
notranje zadeve kot vzgojnoizobraževalna in raziskovalna 
organizacija in Prehodni dom Republike Slovenije za tujce. 

Organi v sestavi Ministrstva za obrambo so: Generalštab 
slovenske vojske, Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje in Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in 
požarno varnost. 

V sestavi Ministrstva za okolje in prostor so: Uprava republike 
Slovenije za varstvo narave, Zavod Republike Slovenije za 
meteorologijo, hidrologijo in geofiziko, Zavod Republike Slo- 
venije za prostorsko planiranje, Geodetska uprava Republike 
Slovenije, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost in 
Inšpektorat republike Slovenije za okolje in prostor. 

Zaradi povezave področij dela in socialnega varstva, ki je zelo 
pogosta tudi v sistemih drugih držav, naj bi za področje 

zdravstva delovalo samostojno ministrstvo. Dejavnosti tega 
področja ni mogoče povezovati z drugimi, glede na zahtev- 
nost problematike pa je tudi utemeljen obstoj posebnega 
resorja. Kot nov organ v sestavi tega ministrstva naj bi se 
ustanovil Urad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno 
zdravstveno organizacijo. Republika Slovenije je postala čla- 
nica te organizacije, s čemer je prevzela tudi vse obveznosti, 
ki iz tega izhajajo. Resolucija Evropskega parlamenta pripo- 
roča, da se za uspešnejše izvajanje Programa intenzivnega 
sodelovanja z deželami centralne in vzhodne Evrope v vsaki 
od dežel članic tega dela Evrope ustanovi poseben urad za 
sodelovanje. Urad naj bi opravljal predvsem naloge, ki se 
nanašajo na sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo 
in drugimi mednarodnimi organizacijami ter na promocijo 
slovenskega zdravstva. 

Organ v sestavi Ministrstva za zunanje zadeve je Urad Repu- 
blike Slovenije za Slovence po svetu. Urad naj bi opravljal 
predvsem naloge v zvezi s kulturnim prosvetnim in gospodar- 
skim povezovanjem slovenske manjšine v sosednjih državah; 
z matično državo ter koordiniral dejavnosti pristojnih ministr- 
stev na področju sodelovanja s Slovenci izven Republike 
Slovenije. 

V prehodnih določbah je določeno, kateri organi se odpravijo 
in prenehajo z delom in da začnejo z delom novoustanovljeni 
upravni organi v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Za izvedbo zakona ne bodo potrebna dodatna finančna sred- 
stva v proračunu Republike Slovenije. S predlaganimi spre- 
membami se zmanjšuje število ministrstev. Za izvrševanje 
tega zakona niso potrebni izvršilni predpisi. Predstojniki 
novoustanovljenih upravnih organov bodo morali v roku dveh 
mesecev po ustanovitvi pripraviti nove akte o notranji organi- 
zaciji in sistemizaciji delovnih mest ter določiti nalogam ter 
načinu dela primerno število in vrsto delavcev; predstojniki 
tistih upravnih organov, katerim naj bi se z zakonom spreme- 
nilo delovno področje, pa v istem roku te akte uskladiti s tem 
zakonom. 

OSNUTEK ZAKONA o organizaciji ministrstev 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem zakonom se določa organizacija ministrstev in njihovo 
delovno področje. 

2. člen 

Naloge državne uprave opravljajo neposredno ministrstva. 
V njihovi sestavi se lahko za opravljanje določenih nalog 
z ustreznega področja, ki zahtevajo posebej organizirano 
službo, ustanavljajo uprave, zavodi, direkcije, inšpektorati in 
uradi kot upravni organi ali upravne organizacije v sestavi. 

Ministrstva in upravni organi ter upravne organizacije v nji- 
hovi sestavi opravljajo na delovnih področjih, določenih s tem 
zakonom, upravne in strokovne naloge, zadeve v zvezi z med- 
narodnim sodelovanjem iz svoje pristojnosti, naloge v zvezi 
z informatiko, vodijo evidence ter opravljajo druge naloge, 
določene z zakoni in drugimi predpisi. 

Ministrstva na delovnih področjih, določenih s tem zakonom, 
izdajajo koncesije ter opravljajo nadzorstvo nad delom javnih 
zavodov in javnih služb. 

Ministrstva nastavljajo, vodijo in izmenjujejo podatke iz evi- 
denc v njihovi pristojnosti, jih povezujejo v skupne baze 
podatkov in v nacionalni program statističnih raziskovanj 
Republike Slovenije, ter izvršujejo analitično funkcijo. 

3. člen 

Ministrstva so: 
1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; 
v njegovi sestavi je: 
- Urad Republike Slovenije za invalide, 
- Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu, 
- Inšpektorat Republike Slovenije za delo; 

2. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj; 
v njegovi sestavi so: 
- Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in 
razvoj, 
- Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov, 
- Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, 
- Urad Republike Slovenije za tuje investicije, 
- Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
- Tržni inšpektorat Republike Slovenije; 

3. Ministrstvo za finance: 
v njegovi sestavi so: 
- Davčna uprava Republike Slovenije, 
- Carinska uprava Republike Slovenije, 
- Devizni inšpektorat Republike Slovenije; 

4. Ministrstvo Z£> gospodarske dejavnosti; 
v njegovi sestavi so: 
- Direkcija Republike Slovenije za oskrbo z energijo, 
- Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije, 
- Direkcija Republike Slovenije za trgovinsko središče, 
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- Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko, rudarstvo in 
gradbeništvo; 

5. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo; 
v njegovi sestavi so: 
- Veterinarska uprava Republike Slovenije, 
- Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva, 
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo; 

6. Ministrstvo za kulturo; 
v njegovi sestavi sta: 
- Arhiv Republike Slovenije, 
- Inšpektorat Republike Slovenije za področje (varianta: 
naravne in) kulturne dediščine; 

7. Ministrstvo za notranje zadeve; 
v njegovi sestavi so: 
- Višja šola za notranje zadeve, 
- Prehodni dom Republike Slovenije za tujce; 

8. Ministrstvo za obrambo; 
v njegovi sestavi so: 
- Generalštab slovenske vojske, 
- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 
- Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in požarno 
varnost; 

9. Ministrstvo za okolje in prostor; 
v njegovi sestavi so: 
- Uprava Republike Slovenije za varstvo narave, 
- Zavod Republike Slovenije za meteorologijo,hidrologijo in 
geofiziko, 
- Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje, 
- Geodetska uprava Republike Slovenije, 
- Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, 
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor; 

10.Ministrstvo za pravosodje; 

11.Ministrstvo za promet in zveze; 
v njegovi sestavi so: 
- Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, 
- Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, 
- Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije, 
- Direkcija Republike Slovenije za ceste, 
- Prometni inšpektorat Republike Slovenije; 

12.Ministrstvo za šolstvo in šport; 
v njegovi sestavi so: 
- Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 
- Urad Republike Slovenije za mladino, 
- Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport; 

13.Ministrstvo za zdravstvo; 
v njegovi sestavi sta: 
- Urad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno zdrav- 
stveno organizacijo, 
- Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije; 

14.Ministrstvo za znanost in tehnologijo; 
v njegovi sestavi sta: 
- Urad Republike Slovenije za standardizacijo in mero slovje, 
- Urad Republike Slovenije za varstvo intelektualne lastnine; 

15.Ministrstvo za zunanje zadeve; 
v njegovi sestavi je: 

Urad Republike Slovenije za Slovence po svetu; 

II. DELOVNA PODROČJA 

4. člen 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve opravlja 
zadeve, ki se nanašajo na položaj, pravice in obveznosti 
delavcev pri delu in iz dela; na dohodkovno politiko in ureja- 
nje sistema plač, na kolektivne pogodbe in urejanje odnosov 
s socialnimi partnerji; na politiko zaposlovanja doma in 

v tujini; na zavarovanje za primer brezposelnosti; na položaj 
in celovito družbeno varstvo invalidov, mladine in družine; na 
štipendiranje in na poklicno izobraževanje; na sistem pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja; na varstvo pri delu; na 
družinsko in demografsko politiko; na socialno varstvo in 
socialno skrbstvo; na družbeno pomoč ogroženim posamez- 
nikom, družinam in skupinam prebivalstva; na usposabljanje 
otrok z motnjami v razvoju; na varstvo oseb, ki niso zmožne 
skrbeti zase; na varstvo družinskih članov, katerih hranilec je 
v obvezni vojaški službi; na varstvo in pravice vojnih vetera- 
nov, vojaških invalidov in žrtev vojn ter na obnovo in vzdrževa- 
nje grobov in grobišč vojnih veteranov in žrtev vojn. 

Urad Republike Slovenije za invalide opravlja zadeve, ki se 
nanašajo na izvajanje nacionalnega programa invalidskega 
varstva v državnih organih, javnih službah ter institucijah 
civilne družbe, ter strokovne naloge za sklad za nagrajevanje 
inovacij na področju usposabljanja in zaposlovanja invalidov, 
sklad za financiranje programov dejavnosti invalidskih ter 
humanitarnih organih in komisijo Vlade Republike Slovenije 
za invalidsko varstvo. 

Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu oprav- 
lja zadeve, ki se nanašajo na strokovne podlage za izdajo 
izvršilnih predpisov in standardov; na ocenjevanje poklicnih 
tveganj za zdravstvene okvare delavcev; na informacijsko- 
-dokumentacijsko dejavnost področja varnosti in zdravja pri 
delu. 

Inšpektorat Republike Slovenije za delo nadzoruje izvajanje 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo polo- 
žaj delavcev in pravice ter obveznosti delavcev pri delu, zago- 
tavljanje varnosti in zdravja pri delu ter zaposlovanje doma in 
v tujini. 

5. člen 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj opravlja zadeve, 
ki se nanašajo na koncept, strategijo in usmerjanje nacional- 
nega in regionalnega razvoj; na ukrepe tekoče ekonomske 
politike; na hitrejši razvoj demografsko ogroženih območij ter 
drugih območij, ki imajo razvojne probleme; na oblikovanje 
sistema in izvedbe lastninskega preoblikovanja; na vzpostavi- 
tev sistema investicijskih družb in vzajemnih skladov; na 
področje ekonomskih odnosov s tujino, ki vključuje zunanje- 
trgovinsko politiko, vključno z zaščitno politiko (uvozne daja- 
tve, uvozne kontingente, prelevmane in druge oblike zaščite); 
zunanjetrgovinsko poslovanje, tuja vlaganja ter druge zuna- 
njetrgovinske posle; gospodarsko sodelovanje s posamez- 
nimi državami in koordinacijo gospodarskega sodelovanja 
z domačimi in tujimi subjekti, obmejno gospodarsko sodelo- 
vanje; na sodelovanje z mednarodnimi ekonomskimi organi- 
zacijami, institucijami in integracijami; na prilagajanje instru- 
mentov trgovinske politike Republike Slovenije z Evropsko 
skupnostjo, koordinacijo prilagajanja na drugih področjih in 
usklajeva- nje blagovnega prometa s standardi in zahtevami 
tržišč razvitih držav; na urejanje in usmerjanje opravljanja 
blagovnega prometa in trgovinske dejavnosti; na pospeševa- 
nje in racionalizacijo blagovnih tokov ter posodabljanje 
metod trgovanja in njegove informatike; na spremljanje bla- 
govnih tokov in preskrbljenosti z osnovnimi živili ter zagotav- 
lja- nje in izvajanje finančnih intervencij in intervencij s trž- 
nimi blagovnimi rezervami v primeru potrebe po uravnote- 
ženju blagovnih tokov; na pripravo ukrepov, vezanih na pre- 
skrbo v primeru izrednih razmer; na urejanje sistema blagov- 
nih rezerv in finančnih intervencij pri osnovni preskrbi ter 
pripravo letnih in srednjeročnih programov na teh področjih; 
na zagotavljanje pravic potrošnikov in njihovo varstvo; na 
spremljanje gibanja cen blaga in storitev; na izvajanje pravic 
in dolžnosti države na področju nadzora nad cenami s spreje- 
manjem ukrepov določitve cen, zlasti glede cen osnovnih živil 
te storitev in proizvodov monopolnih dejavnosti; na zagotav- 
ljanje nadomestil pri cenah, sprejetih zaradi stabilizacije cen 
oziroma zaradi onemogočenega nadomeščanja stroškov za 
enostavno reprodukcijo. 

Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in 
razvoj opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na pripravo 
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in usklajevanje osnov, usmeritev in nalog razvojne in tekoče 
politike; na izdelavo analiz gospodarskega, socialnega in 
regionalnega razvoja; na simuliranje in oceno učinkov eko- 
nomskih in razvojnih ukrepov ter institucionalnih sprememb; 
na razvoj in uporabo metodoloških orodij za področje dela. 

Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov opravlja 
zadeve, ki se nanašajo na vzgojo, izobraževanje in obveščanje 
potrošnikov, organiziranje primerjalnih ocenjevanj proizvo- 
dov in storitev ter na svetovanje potrošnikom. 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence opravlja 
naloge na področju pravil o konkurenci ter vodi postopke na 
podlagi predpisov s področja konkurenčnega prava. 

Urad Republike Slovenije za tuje investicije opravlja zadeve, 
ki se nanašajo na strokovne naloge v zvezi s predlaganjem 
politike do tujih investicij, izvrševanjem zakona o tujih vlaga- 
njih, promocijo možnosti za tuje investicije v Republiko Slove- 
nijo, koordiniranjem ministrstev in drugih institucij zaradi 
hitrejšega pridobifanja informacij o možnostih izpeljave posa- 
meznih investicij ter na pripravo analiz in inforamcij o stanju 
in razvoju tujih investicij v Republiki Sloveniji. 

Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve opravlja 
naloge na področju oblikovanja, hrambe, obnavljanja in upo- 
rabe blagovnih rezerv in poslovanja z njimi ter izgradnje in 
vzdrževanja skladišč, silosov in rezervoarjev za shranjevanje 
rezerv. Republiška direkcija je pravna oseba. 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje na domačem 
trgu in prek mejhnih kontrol izvrševanje zakonov in drugih 
predpisov, ki urejajo promet blaga in opravljanje storitev, 
cene blaga in storitev, njihovo kakovost in standarde ter 
varstvo blagovnih in storitvenih znamk, znakov kakovosti in 
označb izvora blaga. 

6. člen 

Ministrstvo za finance opravlja zadeve, ki se nanašajo na 
denarni in bančni sistem; na devizni sistem; na sistem finanč- 
nih odnosov s tujino; na sistem davkov, prispevkov, taks, 
carin in drugih javnih prihodkov; na sistem zavarovalništva; 
na sistem vrednostnih papirjev; na sklade in druge finančne 
organizacije; na igre na srečo; na sistem javne porabe; na 
proračun; na upravljanje s premoženjem in dolgovi Republike 
Slovenije (zakladnica Republike Slovenije); na skupne naloge 
republiških upravnih organov in vladnih služb pri opravljanju 
finančno računovodskih služb. 

Davčna uprava Republike Slovenije opravlja zadeve, ki se 
nanašajo na davčni sistem in ukrepe davčne politike; na 
odmero in pobiranje davkov in drugih obveznosti; na inšpek- 
cijsko nadzorstvo nad pravilnostjo izpolnjevanja davčnih in 
drugih obveznosti ter na davčne evidence. 

Carinska uprava Republike Slovenije opravlja zadeve, ki se 
nanašajo na carinski sistem; na carinjenje blaga, na carinski 
nadzor in na druge zadeve pri kontroli prometa potnikov, 
blaga in storitev s tujino ter na postopek o carinskih prekr- 
ških. 

Devizni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje izvrševa- 
nje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo 
devizno in zunanjetrgovinsko poslovanje, kreditne odnose 
s tujino in opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini ter vodi 
postopek o prekrških proti pravnim in fizičnim osebam, kršil- 
cem predpisov iz delovnega področja inšpektorata. 

7. člen 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti opravlja zadeve, ki se 
nanašajo na razvoj gospodarstva ter njegovo pospeševanje 
z ekonomskimi in drugimi ukrepi sistemske narave; oprede- 
ljuje in vodi gospodarsko politiko za posamezne panoge in 
podjetja v industriji in rudarstvu ter zadeve, povezane 
z malimi in srednjevelikimi podjetji ter svetovalnimi in pospe- 
ševalnimi organizacijami na tem področju; na primerno in 
transformirano energijo, na pridobivanje, predelavo ali dode- 

lavo virov energije (premog, uran, nafta, zemeljski plin, 
biomase in novi obnovljivi viri) in na racionalno ravnanje 
z njimi; na ravnanje z in iztrošenim jedrskim gorivom; na 
primarno in predelovalno industrijo ter na gradbeništvo (vari- 
anta: graditev objektov); na razvoj turizma in gostinstva; na 
organiziranje potovanj in turistično posredovanje in prosto- 
časno dejavnost; na turistične takse in druge pristojbine za 
razvoj turizma. 

Direkcija Republike Slovenije za preskrbo z energijo opravlja, 
strokovne, tehnične, organizacijske in razvojne naloge na 
področju zanesljive in kakovostne oskrbe z energijo. 

Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije 
izvaja programe za spodbujanje učinkovite rabe energije. 

Direkcija Republike Slovenije za trgovinsko središče zagotav- 
lja državni upravi, trgovini, gospodarski zbornici, (mednarod- 
nim) prevoznikom, špediterjem, bankam, zavoravalnicam ter 
drugim zainteresiranim institucijam dostop do strateških 
mednarodnih poslovnih informacij s povezovanjem v speciali- 
zirane svetovne informacijske centre. Direkcija je pravna 
oseba. 

Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko, rudarstvo in 
gradbeništvo nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpi- 
sov in splošnih aktov, ki urejajo elektroenergetiko in termo- 
energetiko, proizvodnjo materialov in opreme za energetiko, 
plinovodnih sistemov in naprav ter tlačnih posod in raci- 
onalno porabo energije; nadzoruje izvrševanje zakonov, dru- 
gih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo raziskovanje in 
izkoriščanje vseh vrst rudnin; nadzoruje izvrševanje zakonov, 
drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo (varianta: grad- 
beništvo in graditev objektov) proizvodnjo gradbenih proizvo- 
dov in izvedbo gradbenih konstrukcij. 

8. člen 

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo opravlja zadeve, ki se 
nanašajo na kmetijstvo; gozdarstvo; na živilsko industrijo in 
predelavo; na dopolnilne dejavnosti na kmetijah; na veterinar- 
stvo; na lovstvo in ribištvo; na kmetijska zemljišča in gozdove; 
na divjad in ribe; na celostno urejanje in razvoj podeželja in 
vasi; na usmerjanje državnih vlaganj v podeželski prostor in 
vas; na prehrano z vidika proizvodnih, predelovalnih in oskrb- 
nih možnosti ter potreb; na proizvodnjo zdravstveno neopo- 
rečnih kmetijskih pridelkov in živinorejskih proizvodov; na 
kakovost kmetijskih pridelkov in živinorejskih proizvodov ter 
kakovost živil;na sooblikovanje tržne cenovne in zaščitne 
politike kmetijskih, gozdarskih in živilskih proizvodov; na 
socialni položaj kmeta; na kmetijsko, gozdarsko, ribiško in 
drugo zadružništvo. 

Veterinarska uprava Republike Slovenije opravlja zadeve, ki 
se nanašajo na veterinarsko službo, zdravstveno varstvo 
živali, promet z zdravili, mamili in strupi za rabo v veterini; 
veterinarsko-sanitarno nadzorstvo nad proizvodnjo in pro- 
metom z živili, surovinami in odpadki živalskega izvora; var- 
stvo in higieno okolja in živali; neškodljivo odstranjevanje 
živalskih trupel in drugih odpadkov živalskega izvora, gradnjo 
objektov za živali in objektov živilske industrije za živila žival- 
skega izvora, dodelavo, obdelavo in predelavo živalskih proiz- 
vodov, surovin, odpadkov in krmil; mejno veterinarsko službo 
ter pogoje za uvoz, izvod in tranzit živali in živil, surovin in 
odpadkov živalskega izvora in izvoznih objektov ter načrtova- 
nje in vodenje financiranja javne veterinarske službe; inšpek- 
cijsko nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in drugih predpi- 
sov ter splošnih aktov, ki urejajo zdravstveno varstvo živali, 
zdravstveno nadzorstvo nad proizvodnjo in prometom z živili, 
surovinami in odpadki živalskega izvora, promet zdravil, 
mamil in strupov za rabo v veterini, varstvo in higieno okolja 
in živali, gradnjo objektov za živali in objektov za dodelavo, 
obdelavo in predelavo živalskih proizvodov v živilski industriji, 
krmil in izvoznih objektov ter preha- janje živali in pošiljk živil 
živalskega izvora ter drugih živalskih proizvodov, surovin in 
odpadkov čez državno mejo. 

Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva 
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opravlja zadeve, Ki se nanašajo na kmetijsko pospeševalno in 
svetovalno službo ter na prenos novih tehnologij v prakso. 

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovsko in ribištvo nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih pred- 
pisov in splošnih aktov, ki urejajo kmetijstvo, kakovost mine- 
ralnih gnojil, fitofermacevtskih sredstev, semena, sadilnega 
materiala, zdravstveno stanje rastlin, krmil, vina, varstvo, ure- 
janje ter izkoriščanje kmetijskih zemljišč ter druge zadeve 
v zvezi s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom, vinogradni- 
štvom, vinarstvom in hmeljarstvom, izvajanje zadev v zvezi 
z registracijo fitofarmacevtskih sredstev in prenos rastlin ter 
'itofarmacevtskih sredstev čez državno mejo, gozdarstvo, 
kakovost gozdnih semen in gozdnega sadilnega materiala, 
varstvo gozdov ter druge zadeve v zvezi z gozdovi in gozdar- 
stvom, varstvo, gojitev in lov divjadi, upravljanje lovišč, mor- 
sko in sladkovodno ribištvo. 

9. člen 

Ministrstvo za kulturo opravlja zadeve, ki se nanašajo na 
ustvarjanje in posredovanje kulturnih vrednot, na varstvo 
(varianta: naravne in) kulturne dediščine (varianta: ter narav- 
nih vrednot); na splošnoizobraževalno knjižničarstvo; na 
avtorske in njim sorodne pravice, na mednarodno kulturno 
sodelovanje, vključno s promocijo slovenske kulture v tujini in 
na kulturne programe narodnosti v Republiki Sloveniji ter 
Slovencev zunaj Republike Slovenije. 

Arhiv Republike Slovenije opravlja strokovne naloge, ki se 
nanašajo na arhivsko in dokumentarno gradivo, ki nastaja pri 
državnih organih in drugih, z zakonom določenih osebah. 

Inšpektorat Republike Slovenije za področje (varianta: 
naravne in) kulturne dediščine nadzoruje izvrševanje zako- 
nov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo varstvo 
(varianta: naravne in) kulturne dediščine. 

10. člen 

Ministrstvo za notranje zadeve opravlja zadeve, ki se nanašajo 
na sistem, organizacijo in delovanje upravnih organov; na 
sistem financiranja, plače in druge prejemke v državni upravi; 
na sistem delovnih razmerij v državni upravi; na nadzorstvo 
nad izvajanjem predpisov o upravnem postopku in na druge 
zadeve obče uprave; na izvedbo programov za pridobivanje 
Izobrazbe; na izpopolnjevanje in usposabljanje na področju 
varnosti in notranjih zadev; na usposabljanje kadrov za oprav- 
ljanje upravnih nalog in strokovne izpite; na upravno stati- 
stiko; na ugovor vesti vojaški dolžnosti; na gibanje in prebiva- 
nje tujcev; na potne listine; na posest in nošenje ter promet 
orožja in streliva; na promet in prevoz eksplozivnih snovi ter 
Prevoz drugih neravnih snovi; na interesna in politična zdru- 
ževanja občanov; na zbiranje in javna zborovanja; na osebne 
Izkaznice; na prijavo in odjavo prebivališča; na registracijo 
vozil in opravljanje vozniških izpitov; na državljanstvo, 
Matične knjige in osebna imena; na varovanje življenja ljudi in 
Premoženja; na vzdrževanje javnega reda in mira; na urejanje 
jn nadzorovanje prometa na javnih cestah; na preprečevanje 
In odkrivanje kaznivih dejanj ter prekrškov; na odkrivanje, 
Prijetje in izročanje osumljencev in drugih iskanih oseb 
v zvezi s kaznivimi dejanji pristojnim organom; na varovanje 
določenih oseb in objektov; na varovanje državne meje in na 
nadzor prehajanja čez državno mejo. 

Višja šola za notranje zadeve je vzgojnoizobraževalna in razi- 
skovalna organizacija, ki izvaja programe za pridobitev višje 
strokovne izobrazbe, skrbi za izpopolnjevanje po pridobljeni 
višji in visokošolski izobrazbi ter opravlja znanstveno in razi- 
skovalno delo, povezano z izobraževalnim delom in drugo 
raziskovalno delo. Višja šola za notranje zadeve ima položaj 
zavoda. 

Prehodni dom Republike Slovenije za tujce skrbi za sprejema- 
le, nastanitev in oskrbo tujcev, ki so v postopku zaradi 
Priznanja statusa begunca, za katere teče postopek za ugoto- 
vitev identitete, in tujcev, ki jih iz kakršnihkoli razlogov ni 
mogoče odstraniti iz države. Prehodni dom Republike Slove- 
nje za tujce ima položaj zavoda. 

11. člen 

Ministrstvo za obrambo opravlja upravne in strokovne zadeve, 
ki se nanašajo na obrambni načrt države, razvoj, organizacijo, 
opremljanje, delovanje in vodenje obrambnih sil, na priprave 
civilne obrambe, na upravne zveze in kriptografsko zaščito 
v obrambnem sistemu, na vojaško šolstvo, na priprave 
sistema zaščite in reševanja ter na pravice in dolžnosti držav- 
ljanov na področju obrambe, zaščite in reševanja. 

Generalštab slovenske vojske opravlja vojaško strokovne 
naloge, ki se nanašajo na organizacijo, usposabljanje in delo- 
vanje oboroženih sil. 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje opravlja 
upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na organizacijo, 
pripravljanje in delovanje sistema zaščite in reševanja, na 
civilno zaščito, požarno varstvo in gasilstvo, na usklajevanje 
priprav in delovanje splošnih reševalnih služb, na priprave in 
delovanje Republiškega štaba za civilno zaščito ter druga 
strokovna opravila na tem področju. 

Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in požarno var- 
nost nadzoruje izvrševanje predpisov in drugih aktov, ki ure- 
jajo obrambno področje; nadzoruje izvajanje predpisov, ki 
urejajo požarno varstvo in gasilstvo. 

12. člen 

Ministrstvo za okolje in prostor opravlja zadeve, ki se nana- 
šajo na varstvo okolja (varianta: in varstvo naravnih vrednot); 
na vode in vodno gospodarstvo; na geološke, seizmološke, 
meteorološke in druge geofizikalne pojave oziroma naravne 
pojave; na prostorsko planiranje, (varianta: gradbene in 
druge) posege v prostor, (varianta: graditev objektov) ter 
z njimi povezane premoženjskopravne zadeve; na jedrsko 
varnost; na stanovanjske zadeve; na geodezijo In geoorienti- 
rane informacijske sisteme ter na inšpekcijsko nadzorstvo na 
teh področjih. 

Uprava Republike Slovenije za varstvo narave opravlja 
upravne naloge, ki se nanašajo na celovito varstvo okolja, 
varstvo voda, zraka, tal, flore, faune in na ravnanje z odpadki; 
na študije ranljivosti okolja in presojo vplivov na okolje; na 
javne službe varstva okolja in varstva naravnih dobrin, na 
strokovne podlage za financiranje ter ukrepe varstva okolja; 
(varianta: na varstvo, ohranjanje in razvoj naravne dediščine), 
na vodenje informacijskega sistema ter strokovne naloge za 
ekološko razvojni sklad; na vodni režim, vodnogospodarske 
ureditve in druge posege v vodo; na investicijsko načrtovanje 
in gradnjo ter vzdrževanje in gospodarjenje z vodami ter 
vodnogospodarskimi objekti in napravami; na javne službe 
urejanja voda ter podeljevanje koncesij za rabo voda in na 
odpravo posledic naravnih in drugih nesreč. 

Zavod Republike Slovenije za meteorologijo, hidrologijo in 
geofiziko opravlja strokovne in z njimi povezane upravne 
naloge, ki se nanašajo na omrežje postaj ter monitoring in 
drugo evidentiranje meteoroloških, hidroloških, agroloških, 
ekoloških, geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih 
pojavov, na njihovo rajonizacijo in kateagorizacijo; na varstvo 
in zaščito ter zgodnje opozarjanje pred škodljivim delovanjme 
meteoroloških, hidroloških, geoloških in potresnih pojavov in 
drugimi nevarnostmi; na potresno varnost objektov in naprav; 
na meteorološko varnost zračne in pomorske plovbe; na 
uporabniške pgornose in obveščanje ter na mednarodno 
izmenjavo podatkov. 

Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje opravlja 
strokovne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje ter na izhodišča za 
urejanje prostora; na pripravo prostorskega plana Slovenije, 
regionalnih komponent plana in detajlne plane (prostorske 
izvedbene akte) infrastrukturnih objektov regionalnega in 
republiškega pomena; na rabo prostora in gospodarjenje 
z njim; na nadzorstvo nad pripravo prostorskih planov lokal- 
nih skupnosti ter na prostorski informacijski sistem. 

Geodetska uprava Republike Slovenije opravlja upravne in 
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strokovne zadeve, ki se nanašajo na osnovni geodetski 
sistem, državno mejo, topografske načrte in karte; na kataster 
zemljišč in zgradb; na register upravnih teritorialnih enot; na 
register hišnih številk in na druge evidence o zemljiščih, 
drugih nepremičninah in naravnih danostih; na evidentiranje 
posebnih prostorskih enot In režimov ter oblik teh enot; na 
imenovanje in evidentiranje naselij, ulic in stavb; na naloge 
v zvezi s komasacijo zemljišč ter na geodetsko dokumenta- 
cijo. 

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost opravlja 
upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na jedrsko var- 
nost; na varnost jedrskih objektov; na promet in ravnanje 
z jedrskimi in radioaktivnimi materiali; na materialno bilanco 
in fizično zaščito jedrskih materialov; na odgovornost za 
jedrsko škodo; na kvalificiranost uporabnikov jedrskih objek- 
tov In njihovo šolanje ter na zagotovitev monitorlnga kvalitete 
zgodnjega obveščanja. 

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostornadzoruje 
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki 
urejajo varstvo okolja (varianta; in naravnih vrednot) ter eko- 
loški nadzor na državni meji; vodni režim, urejanje voda in 
gospodarjenje z njimi; področje urejanja prostora in naselij 
ter posege v prostor (varianta: in graditev objektov); stano- 
vanjske zadeve; jedrsko varnost in jedrske objekte. 

13. člen 

Ministrstvo za pravosodje opravlja zadeve, ki se nanašajo na 
zakonodajo s področja kazenskega prava, prava o prekrških, 
stvarnega, obligacijskega in dednega prava; na zakonodajo 
o sodnih postopkih; na organizacijsko zakonodajo s področja 
sodstva, državnega tožilstva, odvetništva in notariata; na pri- 
pravo pobud in osnutkov za sklepanje mednarodnih pogodb 
o sodelovanju na področju kazenskega in civilnega prava; na 
financiranje ter zagotavljanje kadrovskih, tehničnih in pro- 
storskih pogojev za poslovanje sodišč in državnih tožilstev; 
na usposabljanje kadrov za potrebe pravosodja in strokovne 
izpite; na mednarodno pravno pomoč; na amnestijo in pomi- 
lostitve; na nadzor nad poslovanjem sodišč, državnih tožil- 
stev, odvetništva In notariata; na pravosodno statistiko; na 
izvrševanje kazenskih sankcij; na organizacijo in vodenje 
kazenskih poboljševalnih zavodov; na zagotavljanje finanč- 
nih, materialnih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za 
delovanje kazenskih poboljševalnih zavodov; na usposablja- 
nje kadrov za potrebe Izvrševanja kazenskih sankcij; na uve- 
ljavljanje pravic in obveznosti oseb, ki jim je vzeta prostost; na 
zaščito osebnih podatkov ter na inšpekcijsko nadzorstvo 
v zvezi s tem. 

14. člen 

Ministrstvo za promet In zveze opravlja zadeve, ki se nanašajo 
na železniški, pomorski in zračni promet; na promet na notra- 
njih vodah; na prekladalne storitve; na ceste in cestni promet, 
razen nadzorstva in urejanja prometa na cestah; na poštni in 
telekomunikacijski promet; na telekomunikacijske zveze in 
sisteme; na žičnice ter na mednarodne odnose v prometu. 

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo opravlja zadeve, ki 
se nanašajo na gospodarjenje s pristaniško infrastrukturo ter 
na varnost plovbe na morju, rekah in jezerih. 

Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo opravlja zadeve, 
ki se nanašajo na kontrolo zračnega prostora Republike Slo- 
venije; na kontrolo letenja in vodenja letal; na podatke za 
Identifikacijo objektov v zraku; na tehnična sredstva in pri- 
prave za vodenje letal ter druge zadeve v zvezi z zračnim 
prometom. 

Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije opravlja 
zadeve, ki se nanašajo na upravljanje radijskega frekvenč- 
nega spektra; na telekomunikacijske sistema in naprave, na 
urejanje telekomunikacijskih storitev ter druge zadeve v zvezi 
s telekomunikacijami. 

Direkcija Republike Slovenije za ceste opravlja zadeve, ki se 
nanašajo na pripravo strokovnih podlag za načrtovanje raz- 
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voja državnih cest in letnih programov gospodarjenja z njimi; 
oddajo del na državnih cestah; nadzor nad stanjem državnih 
cest in vodenje predpisanih evidenc; ukrepe za varstvo cest in 
prometa na njih ter na izdelavo razvojnih in raziskovalnih 
nalog. 

Prometni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje izvrševa- 
nje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo 
železniški, cestni in zračni promet, ceste, letališča, poštni in 
telekomunikacijski promet, telekomunikacijske zveze in 
sisteme ter obratovanje žičniških naprav. 

15. člen 

Ministrstvo za šolstvo in šport opravlja zadeve, ki se nanašajo 
na predšolsko vzgojo s pripravo otrok na šolo; na obvezno 
osnovnošolsko izobraževanje; na osnovno glasbeno izobra- 
ževanje; na izobraževanje in usposabljanje otrok in mladost- 
nikov z motnjami v razvoju; na položaj in družbeno zaščito 
otrok; na srednje izobraževanje; na izobraževanje odraslih; 
na področje visokega šolstva; na dijaške in študentske 
domove; na izobraževanje pripadnikov italijanske in madžar- 
ske narodnostne skupnosti ter Romov; na izobraževanje pri- 
padnikov slovenske manjšine v Italiji, v Avstriji in na Madžar- 
skem; na dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture za 
Slovence po svetu; na športno vzgojo in rekreacijo; na pre- 
ventivno in korektivno športno dejavnost; na selektivni in 
vrhunski šport; na pripravo sistemskih in drugih rešitev; na 
pripravo nacionalnega programa in programa javne službe; 
na pripravo meril za financiranje javne službe; na vzpostavitev 
bilance nepremičnin in pripravo programa investicij in investi- 
cijskega vzdrževanja; na oblikovanje informacijskega sistema 
za področje šolstva in športa; na vzpostavitev kadrovske evi- 
dence in izobraževanje pedagoških, andragoških in drugih 
strokovnih delavcev ter na napredovanje v nazive. 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo opravlja zadeve, ki se 
nanašajo na pripravo programske zasnove; na pripravo vzgoj- 
nih, vzgojno-izobraževalnih programov in drugih gradiv, 
o katerih odloča z zakonom pooblaščeni organ; na strokovno 
proučevalno in svetovalno delo na področju vzgoje in izobra- 
ževanja in na druge zadeve v zvezi z razvojem vzgojno-izo- 
braževalne dejavnosti. 

Urad Republike Slovenije za mladino opravlja zadeve, ki se 
nanašajo na celovito spremljanje vloge in položaja mladih 
v družbi; na izboljševanje pogojev za organiziranje in delova- 
nje mladih in njihovih organizacij; na pospeševanje mobilno- 
sti mladih; na pospeševanje dejavnosti informiranja in sveto- 
vanja za mlade; na pospeševanje mednarodnih izmenjav mla- 
dih in regresiranje potovanj otrok in mladine; na zagotavljanje 
drugih ugodnosti za mlade; na vzpodbujanje interesnih dejav- 
nosti mladih in na oblikovanje pogojev za vključevanje mladih 
v družbene procese. 

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport nadzoruje 
izvrševanje zakonov, drugih predpisov In splošnih aktov, ki 
urejajo predšolsko vzgojo: obvezno osnovnošolsko izobraže- 
vanje; osnovno glasbeno izobraževanje; izobraževanje in 
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju; 
srednje izobraževanje; dijaške in študentske domove; visoko 
šolstvo ter področje športa. 

16. člen 

Ministrstvo za zdravstvo opravlja zadeve, ki se nanašajo na 
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje; na zdrav- 
stvene dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni; 
na spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva in pripravo 
ter izvajanje programov za krepitev zdravja; na ekonomske 
odnose v zdravstvu in pripravo programa investicij na sekun- 
darni in terciarni ravni; na zdravstvene ukrepe ob naravnih in 
drugih nesrečah; na varstvo prebivalstva pred boleznimi 
odvisnosti; na varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi 
in HIV okužbami; na zdravstveno ustreznost živil v smislu 
kakovosti hranilne sestave in higienske ustreznosti živil in 
pitne vode zaradi preprečevanja kemičnega, biološkega in 
radiološkega onesnaženja ter vodenje politike prehranjevanja 
prebivalcev; na proizvodnjo, promet in preskrbo z zdravili in 
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medicinskih potrebščin; na proizvodnjo in promet s strupi in 
mamili; na zdravstveno ustreznost predmetov splošne upo- 
rabe; na zdravstveno-ekološke probleme okolja, kjer je vpliv 
na človeka neposreden, ki se nanašajo na pitno vodo, kopalne 
vode, zrak, tla, hrup in vibracije; na ravnanje z odpadki 
z vidika varovanja zdravja prebivalcev; na varstvo človeka 
pred ionizirnimi in neionizirnimi sevanji v bivalnem in delov- 
nem okolju; na pogoje za jemanje in presajevanje delov člove- 
škega telesa ter na izvajanje mednarodnih sporazumov 
o socialni varnosti. 

Urad Republike Slovenije za sodelovanje s svetovno zdrav- 
stveno organizacijo opravlja naloge, ki se nanašajo na sodelo- 
vanje s svetovno zdravstveno organizacijo in z državami, 
članicami te organizacije, z drugimi mednarodnimi organiza- 
cijami združenih narodov, z ustreznimi mednarodnimi institu- 
cijami ter na promocijo slovenskega zdravstva. 

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje izvrše- 
vanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo 
zdravstveno sanitarno, zdravstveno higiensko in zdravstveno 
ekološko varstvo prebivalstva; izvršuje zdravstveni nadzor 
nad bivalnim in delovnim okoljem in drugod, kjer je vpliv na 
človenka neposreden, in sicer nad imisijskimi vrednostmi 
kvalitete tal in zraka, nad hrupom, vibracijami in vodami, 
vključno z obalnim morjem in kopalnimi vodami; nad živil, 
vključno s pitno vodo, nad predmeti splošne uporabe, nad 
zdravili, mamili, strupi, viri ionizirnih in neionizirnih sevanj, 
nad zdravstvenim varstvom delavcev v zvezi z delom, nad 
odpadki v zdravstvenih domovih in snovmi, ki vplivajo na 
zdravje, vključno s snovmi s kasnimi učinki na zdravje (geno- 
toksičnost in kancerogenost); izvršuje zdravstveno nadzor- 
stvo na državni meji. 

17. člen 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo opravlja zadeve, ki se 
nanašajo na temeljno raziskovanje; na ciljno aplikativno razi- 
skovanje ter tehnološki in drug razvoj; na usposabljanje in 
podiplomsko izobraževanje mladih raziskovalcev, program 
gibanja znanost mladini in promocijo znanosti; na razvoj, 
zagotavljanje in delovanje infrastrukture za raziskovalno 
dejavnost; na znanstveno publicistiko in znanstvene 
sestanke; na sistem znanstvenega informiranja in komunici- 
ranja; na informatiko za področje raziskovalne dejavnosti; na 
informatizacijo Slovenije; na mednarodno znanstveno in teh- 
nično sodelovanje ter na tujo tehnično pomoč. 

Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje 
opravlja zadeve, ki se nanašajo na tehnične predpise, izdaja- 
nje standardov; izvajanje sistema akreditiranja, homologira- 
nja vozil ter njihovih delov; na meroslovni sistem, ki obsega 
področje merskih enot, zakonskih meril in njihove kontrole, 
na nadzorovanje količin in označevanje predpakiranih proiz- 
vodov; na razvoj in vzdrževanje etalonske baze; na organiza- 
cijo kalibracijske službe; na kontrolo predmetov iz plemenitih 
kovin ter na zastopanje in predstavljanje standardizacije in 
meroslovja v Republiki Sloveniji v mednarodnih in drugih 
meddržavnih organizacijah s tega področja; na izvajanje 
obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov in član- 
stev v teh organizacijah; ter na vključevanje v mednarodne 
sisteme akreditiranja, preskušanja in certificiranja. 

Urad Republike Slovenije za varstvo intelektualne lastnine 
opravlja zadeve, ki se nanašajo na varstvo izumov, blagovnih 
in storitvenih znamk, označb geografskega porekla in izvora 
blaga, vzorcev in modelov. 

18. člen 

Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja zadeve, ki se nanašajo 
na globalne odnose Republike Slovenije z drugimi državami 
in mednarodnimi organizacijami na vseh področjih, zlasti na 
izvajanje zunanje politike, na sklepanje, ratificiranje, evi- 
denco, hrambo in izvrševanje mednarodnih pogodb ter 
obveznosti Republike Slovenije; na stike s predstavniki dru- 
gih držav in mednarodnih ustanov ter organizacij; na zaščito 
interesov Republike Slovenije in njenih državljanov ter prav- 
nih oseb v tujini; na slovenske manjšine v sosednjih državah 

ter na pripadnike slovenskega naroda v tujini; na diplomatsko 
konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini (vele- 
poslaništva, misije, konzulati, kulturnoinformativni centri); na 
pravno varstvo tujcev v Republiki Sloveniji. 

Urad Republike Slovenije za Slovence po svetu opravlja 
naloge, ki se nanašajo na slovensko manjšino v sosednjih 
državah ter na slovenske zdomce in izseljence po svetu; na 
njihovo kulturno, prosvetno in gospodarsko povezovanje 
z matično državo Republiko Slovenijo; na informiranje, sveto- 
vanje in na pomoč na področju pravne zaščite; na spremljanje 
in koordiniranje dejavnosti pristojnih ministrstev na področju 
sodelovanja s Slovenci izven Republike Slovenije. 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

19. člen 

V 30 dneh po uveljavitvi tega zakona začnejo z delom nasled- 
nji republiški upravni organi, ustanovljeni s tem zakonom: 
- Urad Republike Slovenije za invalide in Urad Republike 
Slovenije za varnost in zdravje pri delu kot organa v sestavi 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve; 
- Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov, Urad 
Republike Slovenije za varstvo konkurence in Urad Republike 
Slovenije za tuje investicije kot organi v sestavi Ministrstva za 
ekonomske odnose in razvoj, 
- Direkcija Republike Slovenije za oskrbo z energijo, Agen- 
cija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije in Direk- 
cija Republike Slovenije za trgovinsko središče kot organi 
v sestavi Ministrstva za gospodarske dejavno sti; 
- Inšpektorat Republike Slovenije za področje (varianta: 
naravne in) kulturne dediščine kot organ v sestavi Ministrstva 
za kulturo; 
- Višja šola za notranje zadeve kot organ v sestavi Ministrstva 
za notranje zadeve; 
- Urad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno zdrav- 
stveno organizacijo kot organ v sestavi Ministrstva za zdrav- 
stvo, 
- Urad Republike Slovenije za Slovence po svetu kot organ 
v sestavi Ministrstva za zunanje zadeve. 

20. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljujejo z delom s položa- 
jem, nazivom in delovnim področjem, določenim s tem zako- 
nom, naslednji upravni organi v sestavi Ministrstva za okolje 
in prostor: 
- Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije in Seizmolo- 
ški zavod Republike Slovenije kot Zavod Republike Slovenije 
za meteorologijo, hidrologijo in geofiziko; 
- Zavod Republike Slovenije za varstvo okolja in vodni režim 
in Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanja voda kot 
Uprava Republike Slovenije za varstvo narave; 
- Republiški vodnogospodarski inšpektorat in Republiški 
urbanistični inšpektorat kot Inšpektorat Republike Slovenije 
za okolje in prostor. 

Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Republiški 
štab za teritorialno obrambo z dosedanjimi nalogami kot 
Generalštab slovenske vojske. 

Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo in šport kot Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo. 

Z dnem uveljavitve tega zakona se za naloge na področju 
lokalne samouprave ustanovi Služba Vlade Republike Slove- 
nije za lokalno samoupravo. Predstojnik Službe je nepo- 
sredno odgovoren Vladi in predsedniku Vlade. 

21 .člen 

Uprava Republike Slovenije za javne prihodke začne z delom 
kot Davčna uprava Republike Slovenije z dnem uveljavitve 
zakona, ki bo urejal Davčno upravo Republike Slovenije. 
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22. člen 

V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona nadaljujejo z delom 
po določbah zakona o Izvrševanju kazenskih sankcij, (Uradni 

• list SRS, št. 17/78 in Uradni list RS, št. 12/92) kot notranje 
organizacijske enote Ministrstva za pravosodje, Kazensko 
poboljševalni zavodi in Prevzgojni dom za mladoletnike. 

23. člen 

Položaj upravne organizacije imajo naslednji republiški 
upravni organi: Zavod Republike Slovenije za makroekonom- 
ske analize in razvoj, Arhiv Republike Slovenije, Inšpektorat 
Republike Slovenije za področje (varianta: naravne in) kul- 
turne dediščine, Zavod Republike Slovenije za meteorologijo, 
hidrologijo in geofiziko, Zavod Republike Slovenije za pro- 
storsko planiranje in Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

24. člen 

Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve nadaljuje 
z delom z delovnim področjem, določenim s tem zakonom, do 
uveljavitve zakona, ki bo urejal blagovne rezerve Republike 
Slovenije. 

25. člen 

Republiški upravni organi in vladne službe, ki prevzamejo po 
določbah tega zakona naloge dosedanjih republiških uprav- 
nih organov, prevzamejo hkrati tudi delavce, ki so na dan 
uveljavitve tega zakona opravljali te naloge. 

Republiški upravni organi iz prejšnjega odstavka prevzamejo 
tudi opremo, prostore, inventar, dokumentacijo in arhiv ter 
nedokončane zadeve. 

26. člen 

Ministri ter predstojniki republiških upravnih organov iz 20. in 
21. člena tega zakona morajo najkasneje v dveh mesecih od 
uveljavitve tega zakona uskladiti akte o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest z določbami tega zakona. 

Funkcionarji, ki vodijo republiške upravne organe iz 19. člena 
tega zakona, morajo najkasneje v dveh mesecih od roka, 
določenega za začetek dela teh organov, izdati akte o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. 

27. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
- določbe zakona o organizaciji in delovnem področju repu- 
bliške uprave (Uradni list RS, št. 27/91), razen določb dru- 
gega, tretjega in četrtega odstavka 9. člena, tretjega odstavka 
10. člena, 25.člena in 26. člena; 
- določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list 
SRS, št. 17/78 in Uradni list RS, št. 12/92), ki so v nasprotju 
s tem zakonom; 
- določbe 34. do 37. člena zakona o Vladi Republike Slove 
nije (Uradni list RS; št. 4/93). 

28. člen 

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

Vrsta in število ministrstev je določeno z zakonom o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93), njihova organi- 
zacija in delovno področje pa mora biti ustrezno nalogam na 
posameznem področju. 

Resorski princip organiziranosti republiške uprave, ki ga 
ohranja tudi predlagani zakon,je bil uveljavljen že s sedanjim 
zakonom. Delovna področja posameznega ministrstva in 
organov v njegovi sestavi so opredeljena tako, da se določajo 
samo zadeve, ki sodijo na določeno področje in iz katerih je 
razvidna razmejitev do drugih področij. Zato v opisih delovnih 
področij ni naštevanja konkretnih nalog ali posameznih opra- 
vil, ki sodijo v določen širši sklop zadev iz delovnega področja 
ministrstva. 

Opravljanje funkcij, ki jih na področju socialne politike razvija 
in vodi država, mora biti zagotovljeno v enem resornem 
organu, na področju zdravstva pa v samostojnem ministrstvu. 
Ker je del socialne politike že vključen v sedanje Ministrstvo 
za delo, je v zakonu predvideno, da se celotno področje 
socialne politike organizira v Ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve. 

Zakon določa, da se v Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve opravljajo tudi naloge na področju invalidskega var- 
stva. Tako bo v enem upravnem organu združena specifična 
problematika celotne invalidske populacije in omogočeno 
izvajanje razvojne strategije invalidskega varstva. Obenem bo 
tako zagotovljena tudi koordinacija z drugimi resorji, ki se 
v večji ali manjši meri pri urejanju vprašanj iz svoje pristojno- 
sti srečujejo tudi z invalidsko problematiko. V zakonu je 
predvidena ustanovitev novega organa v sestavi - Urada 
Republike Slovenije za invalide, ki bo opravljal tiste naloge, ki 
ne sodijo v pristojnost posameznih ministrstev ali drugih 
resorjev, njihovo racionalno in učinkovito opravljanje pa je 
mogoče zagotoviti samo v samostojnem upravnem organu. 

V zakonu je predvidena tudi ustanovitev Urada Republike 
Slovenije za varnost in zdravje pri delu kot organa v sestavi 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki bo skrbel 
predvsem za povezovanje s sorodnimi institucijami in stro- 
kovnimi telesi Mednarodne organizacije dela in Komisije za 

varnost in zdravje pri delu pri Svetu Evrope. Ustanovitev 
javnega zavoda za to področje je za sedanje razmere v Slove- 
niji finančno in kadrovsko prezahtevna. 

Zaradi nujnosti po celovitem obravnavanju notranje in zuna- 
njetrgovinske menjave zakon predvideva,da se področje eko- 
nomskih odnosov s tujino oziroma zunanje trgovine prenese 
iz Ministrstva za zunanje zadeve v Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj, s čimer bo mogoče zunanjo in notranjo 
trgovino obravnavati kot enotno dejavnost v istem resornem 
organu. Z zakonom se ustanavljata dva nova organa v sestavi 
tega ministrstva: Urad Republike Slovenije za varstvo konku- 
rence in Urad Republike Slovenije za varstvo potrošni- kov. 
Ustanovitev Urada za varstvo konkurence je predvidena glede 
na določbe zakona o varstvu konkurence, naloga urada pa bo 
predvsem vodenje postopkov na podlagi predpisov 
s področja konkurenčnega prava. Naloga Urada Republike 
Slovenije za varstvo potrošnikov bo predvsem svetovanje 
potrošnikom ter organiziranje primerjalnih ocenjevanj proiz- 
vodov in storitev. 

V skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah, po kate- 
rem naj se za opravljanje strokovnotehničnih, organizacijskih 
in razvojnih nalog na področju javnih služb organizirajo direk- 
cije, zakon predvideva ustanovitev treh novih organov 
v sestavi Ministrstva za gospodarske dejavnosti: Direkcijo 
Republike Slovenije za oskrbo z energijo, Agencijo Republike 
Slovenije za učinkovito rabo energijo in Direkcijo Republike 
Slovenije za trgovinsko središče. Prva bo opravljala strokov- 
notehnične, organizacijske in razvojne naloge za zagotovitev 
kakovostne in učinkovite oskrbe z energijo, agencija bo zago- 
tavljala in spodbujala ukrepe za učinkovito rabo energije. 
Zakon predvideva ustanovitev direkcije za trgovinsko sre- 
dišče kot najustreznejšo obliko za delovanje Trgovinskega 
središča kot neprofitne organizacije. 

Predlagani zakon natančneje določa delovno področje Mini- 
strstva za kmetijstvo in gozdarstvo, kar omogoča razmejitev 
z nalogami drugih ministrstev. 

V sestavi Ministrstva za kulturo sta, kot doslej, predvidena 
Arhiv Republike Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije 
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ta področje varstva (varianta: naravne in) kulturne dedišči- 
no, kot organa v njegovi sestavi. 
Prav tako je predvidena ustanovitev Inšpektorata Republike 
Slovenije za področje (varianta: naravne in) kulturne dediš- 
čine, ki bo opravljal nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih 
predpisov na celotnem področju varstva dediščine, ki sedaj 
Sistemsko ni bil ustrezno zagotovljen. 
v Ministrstvu za notranje zadeve sta organa v sestavi Višja 
'Ola za notranje zadeve, kot vzgojnoizobraževalna in razisko- 
valna organizacija, ki izvaja programe za pridobitev višje 
strokovne izobrazbe in Prehodni dom Republike Slovenije za 
tujce. 

^ Ministrstvu za okolje in prostor so organi v sestavi: Uprava 
Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod Republike Slo- 
yonije za meteorologijo, hidrologijo in geofiziko, Zavod Repu- 
blike Slovenije za prostorsko planiranje, Geodetska uprava 
Republike Slovenije, Uprava Republike Slovenije za jedrsko 
Varnost in Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in pro- 
ftor. 

Zaradi povezave področij dela in socialnega varstva, ki je zelo 
Pogosta tudi v sistemih drugih držav, ostaja za področje 
zdravstva samostojno ministrstvo. Dejavnosti tega področja 
W mogoče povezovati z drugimi, glede na zahtevnost proble- 
matike pa je tudi utemeljen obstoj posebnega resorja. Repu- 
blika Slovenija je postala članica Svetovne zdravstvene orga- 
nizacije, iz česar pa izhajajo tudi določene obveznosti. Reso- 
'Ucija Evropskega parlamenta priporoča deželam centralne in 
Vzhodne Evrope, da za uspešnejše izvajanje Programa inten- 
zivnega sodelovanja z deželami članicami v tem delu Evrope 
ustanovijo posebne urade. Zato zakon predvideva, da se kot 
0rgan v sestavi Ministrstva za zdravstvo ustanovi Urad za 

sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo, ki bo 
opravljal predvsem naloge, ki se nanašajo na sodelovanje s to 
in drugimi mednarodnimi organizacijami in institucijami ter 
na promoviranje slovenskega zdravstva. 

Zakon predvideva kot organ v sestavi Ministrstva za zunanje 
zadeve Urad Republike Slovenije za Slovence po svetu. 
Naloga Urada bo kulturno, prosvetno in gospodarsko povezo- 
vanje slovenske manjšine v sosednjih državah z matično 
državo ter koordiniranje dejavnosti pristojnih ministrstev na 
področju sodelovanja s Slovenci izven Republike Slovenije. 
V prehodnih določbah je določeno, kateri organi se odpravijo 
in prenehajo z delom in da začnejo z delom novoustanovljeni 
upravni organi v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona. 

V zakonu je v prehodnih določbah predvideno, da se za 
naloge Ministrstva za pravosodje na področju lokalne samou- 
prave ustanovi Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo. Dela in naloge dosedanjega Izobraževalnega 
centra Ministrstva za pravosodje, se prenesejo v Ministrstvo 
za notranje zadeve. 

V zakonu je določeno, da Republiški upravni organi in vladne 
službe, ki prevzamejo naloge dosedanjih republiških upravnih 
organov, prevzamejo hkrati tudi delavce, opremo, prostore, 
inventar, dokumentacijo in arhiv, ter nedokončane zadeve. 
Nove akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest oziroma spremembe teh aktov morajo upravni organi 
pripraviti najpozneje v dveh oziroma treh mesecih po uvelja- 
vitvi tega zakona. 

V končnih določbah je predvideno, kateri predpisi oziroma 
posamezne določbe teh predpisov prenehajo veljati z dnem 
uveljavitve tega zakona. 
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Prsdlog za izdajo zakona o ODLIKOVANJIH REPUBLIKE SLOVENIJE 

z osnutkom zakona - EPA 306 

Vlada Republike Slovenije je na 36. seji dne 15. julija 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ODLIKOVANJIH 
REPUBLIKE SLOVENIJE Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. 
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in 
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme pred- 
log za izdajo zakona z osnutkom zakona, ker se s spreje- 

mom zakona omogoči čimprejšnja ureditev podeljevanja 
odlikovanj v Republiki Sloveniji. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri 
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije 
sodelovala: 

- Miha KOZINC, minister za pravosodje, 

- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o odlikovanjih Republike Slovenije 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Z ustavnim amandmajem XCVI k ustavi Republike Slovenije 
(Ur. list RS, št. 35/90) in ustavnim zakonom za izvedbo ustav- 
nega amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije (Ur. list 
RS, št. 37/90 in 4/91) sta v Republiki Sloveniji prenehala veljati 
drugi in tretji odstavek 13. člena zakona o odlikovanjih bivše 
SFRJ. 

Že pred sprejemom ustavnega zakona za izvedbo navedenega 
ustavnega amandmaja, po katerem v Republiki Sloveniji ni 
bilo več možno dajati pobud in predlogov za odlikovanja, so 
bile, glede na nastalo pravno praznino, dane pobude za 
uvedbo državnih odlikovanj. Razmere, ki so nastale z razglasi- 
tvijo samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter 
zasluge, dosežene za njeno obrambo, suverenost in medna- 
rodno priznanje so narekovale takojšnjo najnujnejšo ureditev 
področja odlikovanj. Tako je bilo prvo državno odlikovanje 
samostojne in suverene Republike Slovenije ustanovljeno 
v maju 1992 z Zakonom o odlikovanju častni znak svobode 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92). Na podlagi tega 
zakona se odlikovanja podeljujejo za zasluge pri obrambi 
svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. To 
ni v nasprotju s prakso v drugih državah, ki so tudi ustanav- 
ljale posamezna odlikovanja za posebne primere z zakoni 
(npr.: Avstrija, Italija). Podelitev vrste odlikovanja bo odvisna 
od zaslug, opredeljenih v že veljavnem, ali zaslug, ki jih bo 
določil predlagani zakon. 

V času od sprejema zakona o odlikovanju častni znak svo- 
bode Republike Slovenije se je pokazalo, da to odlikovanje ne 
zadostuje več in da z njim ni mogoče izkazati priznanja za vse 
zasluge pomembne za slovensko državo. Zaradi tega je 
potrebno sprejeti nov zakon, ki bo uredil sistem državnih 
odlikovanj, kot enega izmed pomembnih simbolov države. 

Iz preteklosti so v Sloveniji znane medalje in spomenice, ki se 
nanašajo na slovenske tabore ter različne zgodovinske 
dogodke, proslave in jubileje. Prva odlikovanja je v Sloveniji 
1942. leta ustanovil IO OF (znak hrabrosti, red slovenske 
osvobodilne zastave in red partizanske zvezde) kot priznanje 
za zasluge za osvobodilno vojno slovenskega naroda, ki pa 
niso bila podeljena. 

Od 1943. leta dalje so se v Sloveniji podeljevala odlikovanja 
SFRJ - najprej za zasluge dosežene med NOB, kasneje pa 
tudi za delovne in druge širše zasluge. V desetih letih od 1981. 
do vključno 1990. leta, ko so se v Sloveniji še podeljevala 
odlikovanja SFRJ, je bilo podeljenih 16.780, v zadnjih petih 
letih tega obdobja pa 6.069 odlikovanj. 

V Republiki Sloveniji se na različnih ravneh podeljujejo šte- 

vilna družbena priznanja za zasluge: v kulturi, umetnosti 
znanosti, zdravstvu, športu, gospodarstvu, humanitarnih 
dejavnostih, na obrambnem področju, na področju varnosti, 
itd.Državna odlikovanja so eden izmed državnih simbolov 
Republike Slovenije, s katerim se daje priznanje za zasluge in 
dejanja posebnega pomena za blaginjo Slovenije. Zaradi 
navedenega je potrebno, da se odlikovanja Republike Slove- 
nije predpišejo z zakonom. 

II. TEMELJNA NAČELA IN GLAVNE REŠITVE PREDLAGA- 
NEGA ZAKONA 

S predlaganim zakonom naj bi se uvedla odlikovanja Repu 
blike Slovenije za zasluge dosežene na civilnem, mednarod 
nem ter varnostnem in obrambnem področju. Z zakonom naj 
bi se oblikoval tak sistem podeljevanja odlikovanj, ki bi bil 
jasen in ne bi dovoljeval kopičenja raznih vrst odlikovanj za 
iste zasluge. 
Praviloma bi se odlikovanja podeljevala državljanom Repu- 
blike Slovenije in tujim državljanom. Ker pa ni vedno možno 
izločiti zaslug, ki jih dosežejo posamezniki, bi bilo v posebnih 
primerih, ko gre za skupne akcije, ustreznejše dati priznanje 
skupinam državljanov, ki so formalno ali neformalno organizi- 
rane, nadalje pravnim osebam in drugim organizacijam ter 
tujim in mednarodnim organizacijam. Predsedniku Republike 
Slovenije naj bi z izvolitvijo trajno pripadla najvišja odlikova 
nja Republike Slovenije, kakor je to urejeno tudi v nekaterih 
drugih državah (npr.: v Avstriji, enaka praksa je uveljavljena 
v Nemčiji in Italiji). 

Državljan Republike Slovenije bi smel prejeti tuje odlikovanje 
le s poprejšnjim soglasjem predsednika republike, kajti pode 
litev tujega odlikovanja ne bi smela biti v nasprotju z interesi 
Republike Slovenije. Taka rešitev je poznana tudi v Nemčiji in 
Italiji. 

Odlikovanja bi se podeljevala kot redi v stopnjah in kot meda- 
lja; redi in medalje se podeljujejo tudi v drugih državah (npr.: 
Francija, Nemčija, Avstrija). 

Zakon naj bi predvidel štiri vrste odlikovanj, s poimenovanji, 
ki bi izražala namen, za katerega se podeljujejo. Posamezna 
vrsta bi bila namenjena zaslugam na določenem področju, 
tako da bi bila podelitev odlikovanja odvisna od zaslug dose- 
ženih na civilnem, ali varnostno obrambnem, ali mednarod- 
nem področju in izključena možnost, da bi se za iste zasluge 
podeljevala odlikovanja različnih vrst. Tak sistem bi onemo- 
gočal kopičenje odlikovanj in tako posredno vplival in krepil 
pomen odlikovanj. 

Red Republike Slovenije ter Red varne Slovenije bi se pode- 
ljevala državljanom Republike Slovenije, izjemoma pa skupi- 
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nam državljanov, pravnim osebam in drugim organizacijam. 
Red slovenske himne bi se praviloma podeljeval tujim držav- 
ljanom (lahko tudi državljanom Republike Slovenije), izje- 
moma pa tudi tujim in mednarodnim organizacijam. Medalja 
za državljansko hrabrost naj bi se podeljevala samo državlja- 
nom Republike Slovenije. 

Posamezni redi bi bili opredeljeni v petih stopnjah (ali po 
varianti v treh stopnjah). Podelitev posamezne stopnje bi bila 
odvisna od pomena zaslug oziroma dejanj. Odlikovanja so 
opredeljena v stopnjah tudi v drugih državah. • 

Zakon naj bi zajemal bistvene opredelitve v zvezi z odlikova- 
nji, odločitev o izgledu odlikovanj in načinu nošenja pa naj bi 
bila prepuščena Vladi Republike Slovenije, ki bi tudi določila, 
kako naj se pridobi oziroma izbere celostna likovna in teh- 
nična rešitev izvedbe odlikovanj. 

Zakon naj bi določal, da lahko dajejo predloge za odlikovanja 
državni organi, organi lokalne samouprave, organizacije in 
državljani Republike Slovenije, s čimer bi bila dana možnost 
pridobitve predlogov iz najširših okolij. Predsednik republike 
naj bi imel možnost podeljevati odlikovanja tudi brez pred- 
hodnih predlogov po lastni odločitvi. 

Ker odlikovanja Republike Slovenije simbolizirajo najvišje 
priznanje države, naj bi zakon določal, da lahko nosi odlikova- 
nje samo odlikovanec, določal bi vročanje odlikovanja 
posmrtno odlikovanega ter odlikovanja, ki ga odlikovancu ni 
bilo mogoče vročiti v času življenja, nadalje primere možnosti 
odvzema odlikovanja, prepovedal izdelovanje, promet in 
nošenje znakov ter drugih predmetov, ki bi imeli obliko ali 
videz odlikovanja in določal ustrezne sankcije za kršitev posa- 
meznih določb. 

V skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov naj bi zakon 
urejal tudi vodenje zbirke predlaganih za odlikovanje, vsebino 
te zbirke ter uporabo podatkov iz zbirke. 

III. PRIKAZ UREDITVE ODLIKOVANJ V NEKATERIH DRUGIH 
DRŽAVAH 

V svetu je podeljevanje odlikovanj, s katerimi se izkazujejo 
posebne javne časti in nagrajujejo določene zasluge, že dol- 
goletna tradicija. Ne oziraje se na materialno vrednost, so redi 
in medalje kot odlikovanja postali ena najbolj cenjenih oblik 
državnih priznanj za zasluge in dejanja na raznih področjih 
dejavnosti. Državna odlikovanja, ki se podeljujejo v posamez- 
nih državah, so praviloma namenjena njihovim državljanom, 
odlikujejo pa tudi tujce, velikokrat v primerih mednarodne 
vljudnosti. 

V nekaterih državah so s podelitvijo odlikovanj povezane tudi 
razne pravice, posebne časti in obveznosti, npr.: dodajanje 
značilnih črk reda ali medalje k priimku (npr. Velika Britanija), 
dodelitev posebnega naziva, posamezne državljanske časti, 
denarni prejemki, častne naloge, itd. Število posameznih odli- 
kovanj je v nekaterih državah tudi omejeno (npr. letno ali 
v posameznem redu - Italija). 

Posamezna odlikovanja so zelo poznana in cenjena ter imajo 
poseben ugled. Eno izmed najbolj poznanih odlikovanj 
v svetu je gotovo francoski Red Legije časti, ki ga je 1804. leta 
ustanovil Napoleon in s katerim se začenja moderni sistem 
odličij. Podeljuje se v petih stopnjah (veliki križ, veliki oficir, 
komtur, oficir, vitez), ki so bile vzgled kasnejšim odlikovanjem 
v številnih državah. Francija ima še druga odlikovanja, med 
njimi: Red svobode, Nacionalni red zaslug, Red akademskih 
palm itd. 

Poznana so tudi mnoga odlikovanja, ki se podeljujejo v drugih 
državah, npr.: v Veliki Britaniji Red podvezice, Red kopeli, 
Viktorijin križec, Gregorjev križec; v Belgiji Red krone in Red 
Leopolda II.; v Norveški Red sv. Olafa; v Finski Red bele rože; 
v Švedski Red polarne zvezde in Red Wassa; v Grčiji Red 
odrešenika, Red feniksa in Red sv. Jurija in sv. Konstantina; 
v Italiji Red odlikovanja za vojne zasluge, Red odlikovanja za 
zasluge na delu, Red odlikovanja italijanske zvezde solidarno- 
sti, Red odlikovanja Vittorio Veneto itd. 

Pomembno odlikovanje v ZR Nemčiji je Red zaslug za ZR 
Nemčijo, ki se podeljuje kot red velikega križa (posebna 
stopnja velikega križa, veliki križ), red velikega križa za 
zasluge (veliki zaslužni križ z zvezdo in ramenskim trakom, 
veliki zaslužni križ z zvezdo, veliki zaslužni križ), red križa za 
zasluge (zaslužni križ 1. razreda, zaslužni križ na traku) in 
medalja za zasluge. 

Po dostopnih informacijah in dokumentih podeljujejo odliko- 
vanja praviloma predsedniki držav v skladu z določili ustave. 
Državna odlikovanja so ustanovljena z zakoni (npr. v Avstriji, 
Italiji), praviloma pa so podeljevanje odlikovanj in druga vpra- 
šanja v zvezi z odlikovanji podrobneje opredeljena v odlokih 
ali statutih. 

Z zakonom iz leta 1976 je v Republiki Avstriji ustanovljeno 
odlikovanje za zasluge za osvoboditev Avstrije. Odlikovanje 
podeljuje Zvezni predsednik na predlog Zvezne vlade, ki upo- 
števa predlog 11 članskega kuratorija (po enega člana postav- 
ljajo zunanji, notranji in pravosodni minister ter minister soci- 
alne uprave in Zvezni kancler, ki postavi še 6 članov, upošte- 
vajoč predloge ustanov in organizacij, ki zastopajo posebne 
interese oseb in imajo zasluge za osvoboditev Avstrije). 
V zakonu je nadalje določeno, za katere zasluge se odlikova- 
nje podeljuje, komu se lahko podeli, možnost podelitve odli- 
kovanja posmrtno, pravice in obveznosti nosilcev odlikova- 
nja, lastništvo oziroma dedovanje odlikovanja, pristojni organ 
za izdajo listine o podelitvi, stroški oziroma takse, prekrški, 
kazni itd. Zakon zavezuje Zvezno vlado, da z uredbo podrob- 
neje opredeli odlikovanja, način nošenja in listine o podelitvi. 

V letu 1952 je bilo z zveznim zakonom ustanovljeno odlikova- 
nje za zasluge za Republiko Avstrijo. Odlikovanje podeljuje 
Zvezni predsednik na predlog Zvezne vlade. Po določilih 
navedenega zakona je Zvezni predsednik z dnem izvolitve 
nosilec tiste stopnje odlikovanja, ki se po določilih statuta 
podeljuje za najvišje zasluge. Po zakonu mora statut odlikova- 
nja za zasluge za Republiko Avstrijo, ki ga izda Zvezna vlada, 
urejati stopnje odlikovanja, izgled, način nošenja, diplome 
o podelitvi, lastnino in ravnanje z odlikovanjem po smrti 
odlikovanca. 

V Republiki Italiji je eno izmed odlikovanj Red zaslug za 
Republiko Italijo. Red je ustanovljen z zakonom 1951. leta. Po 
zakonu je predsednik republike načelnik reda. Red upravlja 
Svet, člane in tajnika Sveta imenuje predsednik republike na 
predlog predsednika ministrskega sveta. Svet izvoli izmed 
svojih članov odbor. 

Odlikovanja podeljuje predsednik republike z odlokom in na 
predlog predsednika ministrskega sveta v skladu z odločitvijo 
odbora reda. Za podelitev odlikovanj sta predvidena reden in 
izrecen postopek. V izrednem postopku dodeli predsednik 
republike odlikovanje, tako da izda odlok, ki ga sopodpiše 
predsednik ministrskega sveta; v tem primeru niso potrebni 
nikakršni predlogi in mnenja drugih organov. Red sestavlja 
pet razredov: vitezi velikega križa, visoki častniki, komturji, 
častniki in vitezi. Za izjemno visoke zaslužnosti se lahko 
podeli vitezom velikega križa odlikovanje velike lente. 

V zakonu je nadalje določeno, da predsednik republike 
z odlokom določi maksimalno število odlikovanj oziroma ime- 
novanj, ki jih je možno letno podeliti v vseh petih razredih. 
Nadalje, da odlikovanja ne morejo biti podeljena senatorjem 
ali poslancem v času njihovega poslanskega mandata, da 
statut reda odobri predsednik republike z odlokom ter da 
italijanski državljani na območju republike ne morejo nositi 
tujih odlikovanj ali viteških oznak, če jih 

ni odobril z odlokom predsednik republike na predlog mini- 
stra za zunanje zadeve. Zakon tudi določa primere za odvzem 
odlikovanja, kazni, ureja uporabo nekaterih prej ustanovljenih 
viteških redov in cerkvenih plemiških nazivov, redov in vite- 
ških oznak Malteškega viteškega reda, določa, da se s poseb- 
nim zakonon opredelijo drugi redi in odlikovanja, ki so bili 
ustanovljeni pred 2. junijem 1946. leta, Itd. Vlada je pooblaš- 
čena, da izdaja potrebne podzakonske akte. 

V odloku predsednika republike so določila za izvajanje 
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zakona in podeljevanje ter rabo odlikovanj, in sicer: komu se 
lahko podelijo odlikovanja, kolikšno je lahko število odliko- 
vanj po razredih, določeni so roki in postopki predlaganja ter 
pristojnosti oziroma naloge posameznih organov pri predla- 
ganju in podelitvi odlikovanj, odvzemu itd. V tem odloku so 
podrobno navedene tudi značilnosti redov za posamezne 
razrede - točen opis in izgled posameznega odlikovanja ter 
način nošenja. Praviloma odlikovanci lahko uporabljajo naziv 
in odlikovanje potem, ko je odlok o podelitvi vpisan v register 
reda. 

Predsednik republike je z odlokom odobril statut reda za 
zasluge za Republiko Italijo. Statut točneje določa, katere 
zasluge in na katerih področjih se s tem redom nagrajujejo; 
primere, ko predsednik republike lahko podeli odlikovanje 

brez predhodnih postopkov, ki so predvideni z zakonom; 
postopnost podeljevanja odlikovanj; napredovanje v višji red 
in izjeme; datume podeljevanja itd. Predvsem pa statut 
podrobno določa pristojnosti in naloge organov reda. 

IV. FINANČNE POSLEDICE PREDLAGANEGA ZAKONA 

Za izvedbo predlaganega zakona bodo potrebna finančna 
sredstva za kritje stroškov izvedbe natečaja za idejno in 
likovno rešitev ter za izdelavo odlikovanj, listin, map in šatulj. 
Višina sredstev bo odvisna od načina izvedbe natečaja, spre- 
jete likovne rešitve odlikovanj,tehnične izvedbe in materialov 
iz katerih bodo narejena odlikovanja in spremljajočih elemen- 
tov kot tudi od števila odlikovanj, ki bodo podeljena v posa- 
meznem letu. 

OSNUTEK ZAKONA o odlikovanjih Republike Slovenije 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Odlikovanja Republike Slovenije so najvišja priznanja države 
za izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena za blaginjo 
Slovenije. 

2. člen 

^Odlikovani so lahko državljani Republike Slovenije. 
Odlikovani so lahko tudi tuji državljani. 
Odlikovanje se lahko podeli tudi posmrtno. 

Izjemoma so lahko odlikovane tudi skupine državljanov, 
pravne osebe in druge organizacije ter tuje in mednarodne 
organizacije. 

3. člen 

Predsedniku republike pripadajo od izvolitve dalje najvišja 
odlikovanja Republike Slovenije. 

4. člen 

Državljan Republike Slovenije sme sprejeti tuje državno odli- 
kovanje samo s soglasjem predsednika republike. 

Varianta: 
Državljan Republike Slovenije sme sprejeti tuje državno odli- 
kovanje s soglasjem predsednika republike po predhodnem 
mnenju Vlade Republike Slovenije. 

II. ODLIKOVANJA 

5. člen 

Odlikovanja Republike Slovenije po tem zakonu so: 
Red Republike Slovenije 
Red slovenske himne 
Red varne Slovenije 
Medalja za državljansko hrabrost 

Redi imajo pet stopenj. 

Varianta: 
Redi imajo tri stopnje. 

Stopnje si sledijo glede na pomen zaslug in dejanj. 

6. člen 

1) Za izjemno delo in zasluge pri uresničevanju suverenosti, 
blaginje, ugleda in napredka Slovenije na kulturnem, gospo- 
darskem, znanstvenem, socialnem in političnem področju, se 
podeljuje 

Red Republike Slovenije v naslednjih stopnjah: 

Veliki zlati red Republike Slovenije z lento 
Veliki red Republike Slovenije 
Red Republike Slovenije na ogrlici 
Zlati red Republike Slovenije 
Srebrni red Republike Slovenije 
Varianta: 
Zlati red Republike Slovenije 
Srebrni red Republike Slovenije 
Bronasti red Republike Slovenije 

Red Republike Slovenije se podeljuje državljanom Republike 
Slovenije ter izjemoma skupinam državljanov, pravnim ose- 
bam ter drugim organizacijam. 

2) Za izjemne zasluge, dosežene za Slovenijo pri razvijanju 
mednarodnih odnosov se podeljuje 

Red slovenske himne v naslednjih stopnjah: 
Veliki zlati red slovenske himne z lento 
Veliki red slovenske himne 
Red slovenske himne na ogrlici 
Zlati red slovenske himne 
Srebrni red slovenske himne 
Varianta: 
Zlati red slovenske himne 
Srebrni red slovenske himne 
Bronasti red slovenske himne 

Red slovenske himne se praviloma podeljuje tujim državlja- 
nom ter izjemoma tujim in mednarodnim organizacijam. 

3) Za izjemno delo in zasluge pri varnosti, obrambi in zaščiti 
Republike Slovenije se podeljuje 

Red varne Slovenije v naslednjih stopnjah: 
Veliki zlati red varne Slovenije z lento 
Veliki red varne Slovenije 
Red varne Slovenije na ogrlici 
Zlati red varne Slovenije 

Srebrni red varne Slovenije 

Varianta: 
Zlati red varne Slovenije 
Srebrni red varne Slovenije 
Bronasti red varne Slovenije 

Red varne Slovenije se podeljuje državljanom Republike Slo- 
venije ter izjemoma skupinam državljanov, pravnim osebam 
in drugim organizacijam. 

4) Za osebno hrabrost in požrtvovalnost pri reševanju člove- 
ških življenj in materialnih dobrin se podeljuje 

Medalja za državljansko hrabrost 

Varianta: 
Medalja za državljanski pogum 
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Medalja za državljansko hrabrost (v varianti: Medalja za držav- 
Ijanski pogum) se podeljuje državljanom Republike Slovenije. 

7. člen 

Odlikovanje sestavljajo znak, nadomestni znak (trak in mini- 
aturno odlikovanje) in listina o podelitvi odlikovanja. 

Listina o podelitvi je javna listina. 

8. člen 

Obliko odlikovanj ter način nošenja odlikovanj določi Vlada 
Republike Slovenije. 

III. PRISTOJNOST 

9.člen 

Odlikovanja podeljuje predsednik republike z ukazom. 

10.člen 

Predlog za podelitev odlikovanja lahko dajo državni organi, 
organi lokalne samouprave, organizacije in državljani Repu- 
blike Slovenije. 

Predsednik republike lahko podeli odlikovanje tudi brez pred- 
hodnega predloga po lastni odločitvi. 

11. člen 

Odlikovanje oziroma nadomestni znak sme nositi samo odli- 
kovanec. Odlikovanec odlikovanja ne sme odtujiti. 

Nošenje odlikovanj in primeren način nošenja sta čast in 
moralna obveza odlikovancev. 

12. člen 

Izdelovanje, promet in nošenje znakov ter drugih predmetov, 
Ki imajo obliko ali videz odlikovanja, ni dovoljeno. 

13. člen 

Odlikovanje posmrtno odlikovanega ali odlikovanje, ki odllko- 
vancu ni bilo vročeno v času življenja, se vroči njegovim 
družinskim članom po vrstnem redu: zakonec, potomci ozi- 
roma posvojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojite- 
lji, bratje oziroma sestre. 

IV. ODVZEM ODLIKOVANJA 

14. člen 

Odlikovanje lahko odvzame predsednik republike: 

1. če je odlikovanec s pravnomočno sodbo sodišča obsojen 
na kazen zapora za kaznivo dejanje zoper človekove pravice 
in svoboščine, zoper varnost Republike Slovenije in njeno 
ustavno ureditev ter zoper človečnost in mednarodno pravo, 

2. če je odlikovanec s pravnomočno sodbo sodišča obsojen 

za kakšno drugo naklepno storjeno kaznivo dejanje na kazen 
zapora več kot pet let (varianta: 2. točka se črta). Sodišče 
mora o pravnomočni sodbi odlikovanca obvestiti predsednika 
Republike Slovenije. 

15. člen 

Odlikovanec, ki je s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na 
kazen zapora, ne sme nositi odlikovanja med prestajanjem 
kazni. 

V. ZBIRKA PREDLAGANIH ZA ODLIKOVANJA 

16. člen 

Zbirko o predlaganih za odlikovanja vodi pristojni državni 
organ. 

Zbirka vsebuje ime in priimek predlaganega za odlikovanje ter 
dekliški priimek predlaganke, enotno matično številko 
občana, podatek o državljanstvu .in naslov stalnega prebiva- 
lišča oziroma ime in sedež predlagane organizacije, utemelji- 
tve, vrsto podeljenega odlikovanja, številko in datum ukaza 
o podelitvi odlikovanja ter datum vročitve odlikovanja. 

Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo 
samo v postopkih podeljevanja odlikovanj. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

17. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če nepooblaščeno izdeluje ali če daje v promet 
znake ali druge predmete, ki imajo obliko ali videz odlikovanja 
(12. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek fizična oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

18. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik če nosi odlikovanje, s katerim ni bil 
odlikovan ali če odlikovanje sramoti (11. člen). 

19. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odlikovanec, ki odtuji odlikovanje (11. člen). 

VII. KONČNA DOLOČBA 

20. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 
Predlagani zakon odlikovanja Republike Slovenije oprede- 
ljuje kot najvišja priznanja države za izjemne zasluge in deja- 
nja pomembna za Republiko Slovenijo. Nadalje določa komu 
®e odlikovanja Republike Slovenije lahko podeljujejo, za 
katera dejanja, vrste in stopnje odlikovanj, pristojnost dajanja 
Predlogov in podeljevanja odlikovanj, vročanje odlikovanj 
Posmrtno odlikovanim, sankcije, ter vodenje evidenc v zvezi 
* odlikovanji. Pri tem velja poudariti, da zakon o odlikovanju 
častni znak svobode Republike Slovenije ostaja v veljavi, 
Podelitev vrste odlikovanja pa bo tako odvisna od zaslug 
opredeljenih v veljavnem zakonu, ali zaslug, ki jih določa 
Predlagani zakon. 

Določeno je, da so odlikovanja najvišja državna priznanja za 
izjemne zasluge dosežene za blaginjo Slovenije (tčlen). 
Določba, da so odlikovanja najvišja priznanja države, naj bi 
postavila odlikovanja nad druga priznanja, ki se podeljujejo 
na podlagi drugih predpisov. 

Zakon določa (2.člen) da so lahko odlikovani državljani Repu- 
blike Slovenije In tuji državljani. Izjemoma je možno podeliti 
odlikovanje tudi skupinam državljanov, kamor sodijo različne 
formalno ali naključno organizirane skupine, ki opravijo 
pomembno delo ali dejanje,' akcije in podobno; nadalje 
gospodarskim družbam, zavodom, organizacijskim enotam 
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s področja obrambe, varnosti In zaSčite, društvom in drugim 
organizacijam, s čimer je dana možnost, da se odlikujejo 
zasluge gospodarskih In negospodarskih subjektov. Izje- 
moma so lahko odlikovane tudi tuje In mednarodne organiza- 
cije. 

V literaturi je zaslediti da so odlikovanja prvenstveno name- 
njena posameznikom, v bivši SFRJ pa so se podeljevala tudi 
delovnim in drugim organizacijam ter skupnostim, enotam in 
ustanovam oboroženih sil SFRJ ter tujim in mednarodnim 
ustanovam in organizacijam. V praksi so bile organizacije 
odlikovane večinoma ob lubllejlh, le redko pa za izjemne 
enkratne zasluge In podvige. Zato naj bi bile organizacije 
oziroma skupine po predlaganem zakonu odlikovane le izje- 
moma. 

Z izvolitvijo na neposrednih In demokratičnih volitvah, je 
v skladu z ustavo Republike Slovenije predsedniku republike 
zaupano tudi podeljevanje državnih odlikovanj. To je o ustavi 
njegova diskrecijska in izključna pravica. Ustava ne predvi- 
deva organa, ki bi lahko podeljeval odlikovanje tudi predsed- 
niku države. V 3. členu predlaganega zakona je predvideno, 
da predsedniku republike od izvolitve dalje pripadajo najvišja 
odlikovanja. Simbolni pomen In ugled odlikovanj je s tem 
poudarjen tudi tako, da ta odlikovanja predsednik tudi sam 
nosi ob vseh pomembnejših priložnostih in javnih nastopih 
tako doma, kot tudi, ko predstavlja republiko v tujini. Glede na 
navedeno določbo pripadajo predsedniku republike vsa odli- 
kovanja prve stopnje. Takšna ureditev je uveljavljena tudi 
v nekaterih drugih državah (npr. Avstrija, Nemčija, Italija). 

Odlikovanje se lahko podeli tudi posmrtno, če je posameznik 
Izgubil življenje pri opravljanju izjemnih nalog ali dejanj, ali 
v posebnih primerih, ko zaslužni posameznik zaradi različnih 
razlogov nI bil odlikovan za časa življenja. 

Zaradi zaščite interesov Republike Slovenije je določeno, da 
sme slovenski državljan prejeti tuje odlikovanje le z dovolje- 
njem predsednika republike, glede na to, da predsednik pode- 
ljuje odlikovanja Republike Slovenije. V varianti je predvideno 
predhodno mnenje Vlade 

Republike Slovenije (ČI.4). 

Odlikovanja bi se podeljevala za zasluge na civilnem, medna- 
rodnem, varnostnem In obrambnem področju ter za hrabra 
dejanja. 

Za posamezne vrste zaslug, za katere bi se odlikovanja pode- 
ljevala ter za stopnje odlikovanj, daje predlagatelj možna 
poimenovanja, ki jih je predlagala delovna skupina za pri- 
pravo zakona, v kateri so sodelovali tudi ustrezni strokovnjaki. 
S tem niso Izključena drugačna poimenovanja, če bodo pred- 
lagana v postopku obravnave In sprejemanja zakona In bodo 
ustrezala zaslugam oziroma vrsti odlikovanj. 

Predlagatelj ocenjuje, da je smotrno, da Ima vsaka vrsta 
oziroma red enako število stopenj, (pet, ali po varianti tri), 
s čimer bo rangiranje odlikovanj, glede na zasluge dosežene 
na kateremkoli področju enotnejše, s tem pa tudi sistem 
podeljevanja preciznejšl. Določitev odlikovanj v petih stop- 
njah daje večji ugled oziroma težo najvišji stopnji odlikovanja, 
hkrati pa je dana možnost podelitve odlikovanj v različnih 
stopnjah, ki so odvisne od pomena doseženih zaslug oziroma 
dejanj. Odlikovanja so v stopnjah opredeljena tudi v drugih 
državah (Italija, Francija). 

Zakon opredeljuje naslednja odlikovanja (čl. 6): 

1) Red Republike Slovenije, ki se podeljuje v petih stopnjah 
(Veliki zlati red Republike Slovenije z lento, Veliki red Repu- 

blike Slovenije, Red Republike Slovenije na ogrlici, Zlati red T 
Republike Slovenije, Srebrni red Republike Slovenije) ozi■ I 
roma po varianti v treh stopnjah (Zlati red Republike Slove- 
nije, Srebrni red Republike Slovenije, Bronasti red Republike 
Slovenije) državljanom Republike Slovenije za izjemna dela in 
zasluge najširšega pomena za Republiko Slovenijo. 

Mišljene so zasluge na področju znanosti, umetnosti, kulture, 
izobraževanja, gospodarstva, človekoljubnih aktivnosti, 
športa, javnih dolžnosti, varovanju okolja ter naravne in kul- 
turne dediščine in druge. Ta red se izjemoma podeljuje tudi 
skupinam državljanov, pravnim osebam in drugim organiza- 
cijam. 

2) Red slovenske himne v petih stopnjah (Veliki zlati red 
slovenske himne z lento, Veliki red slovenske himne, Red 
slovenske himne na ogrlici, Zlati red slovenske himne, Srebrni 
red slovenske himne), oziroma v treh stopnjah (Zlati red I 
slovenske himne, Srebrni red slovenske himne, Bronasti red 
slovenske himne), ki je namenjen praviloma tujim državlja- ' 
nom za izjemne zasluge dosežene za Slovenijo na mednarod- < 
nem področju, tako v zunanji politiki ter razvijanju mednarod- I 
nih odnosov, kot pri znanstvenem, tehničnem, kulturnem in i 
drugem sodelovanju. Izjemoma se ta red podeljuje tudi tujim I 
in mednarodnim organizacijam. 

I 
3) Red varne Slovenije v petih stopnjah (Veliki zlati red varne 
Slovenije z lento, Veliki red varne Slovenije, Red varne Slove- 
nije na ogrlici, Zlati red varne Slovenije, Srebrni red varne 
Slovenije) oziroma po varianti v treh stopnjah (Zlati red varne 
Slovenije, Srebrni red varne Slovenije, Bronasti red varne 
Slovenije) se podeljuje za zasluge pri varnosti, obrambi in 
zaščiti Republike Slovenije. Podeljuje se državljanom Repu- 
blike Slovenije in izjemoma skupinam državljanov, pravnim 
osebam in drugim organizacijam. 

4) Medalja za državljansko hrabrost se podeljuje za osebno 
hrabrost ali požrtvovalnost pri reševanju človeških življenj ali 
materialnih dobrin. Podeljuje se državljanom Republike Slo- 
venije. 

Obliko oziroma izgled odlikovanj bi določila Vlada Republike 
Slovenije s svojim aktom (ČI.8). Tako bi po sprejemu zakona 
Vlada lahko po svoji presoji odločila, ali bo likovna rešitev 
odlikovanj pridobljena na osnovi natečaja, ali kako drugače. 
Ker je način nošenja odlikovanj odvisen tudi od njihove 
celostne podobe, naj bi tudi to vprašanje uredila Vlada. 

Oblika in nošenje odlikovanj je tudi v drugih državah pravi- 
loma urejeno s posebnimi predpisi oziroma akti. 

V skladu z ustavno določbo je določeno, da odlikovanja 
podeljuje predsednik republike. 

Pri določitvi predlagateljev za podelitev odlikovanj daje zakon 
najširšo možnost, saj predvideva, da lahko dajo predlog 
državni organi, organi lokalne samouprave, organizacije in 
državljani Republike Slovenije. Predsedniku republike je pre- 
puščeno, da podeljuje odlikovanja tudi brez predhodnih pred- 
logov (čl. 10). 

Za ohranitev moralne vrednosti odlikovanj in njihovega 
pomena kot priznanja države, zakon določa, da sme odlikova- 
nje nositi samo odlikovanec in ga ne sme odtujiti. Zaradi 
navedenega ureja zakon tudi vprašanje vročitve odlikovanj 
posmrtno odlikovanih ter prepoveduje izdelavo, promet in 
nošenje znakov podobnih odlikovanjem. Zakon nadalje 
določa tudi vsebino evidenc v zvezi z odlikovanji , določa 
v katerih primerih se podeljeno odlikovanje lahko odvzame 
ter sankcije za kršitev določb zakona. 
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Resolucija o strategiji Republike Slovenije do tujih investicij 

Vlada Republike Slovenije je na 33. seji dne 24. junija 1993 
obravnavala: 
- RESOLUCIJO O STRATEGIJI REPUBLIKE SLOVENIJE 
DO TUJIH INVESTICIJ, 

ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi 215. in 256. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in ,1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije In na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri 
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije 
sodelovala: 
- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu 
za ekonomske odnose in razvoj 

I. UVOD 

Slovensko gospodarstvo je z vidika tržne ureditve dokaj 
mlado gospodarstvo. Istočasno se nahaja v fazi kapitalskega 
prestrukturiranja družbene lastnine ter prilagajanja in vstopa- 

i nja v evropske integracije. To pomeni tudi fazo intenzivnega 
■ povezovanja s tujino na kapitalski osnovi in povezovanja 

z raznimi gospodarskimi subjekti zaradi doseganja skupnih 
ciljev. 

Zaradi navedene situacije gospodarstvo pričakuje, da država, 
predvsem na področjih, ki so ključnega pomena za nadaljnji 
gospodarski in politični razvoj, čimprej izoblikuje usmeritve, 
po katerih bo mogoč enoten, konstruktiven in dolgoročno 
izoblikovan odnos do razvoja posameznega področja. Sem 
nedvomno sodijo tudi tuje investicije, ki so eden ključnih 
dejavnikov hitrejšega gospodarskega razvoja Republike Slo- 
venije. 

Ta strategija se nanaša na tuje investicije, katerih osnovna 
značilnost je element kontrole in aktivne udeležbe tujega 
investitorja v poslovanju in upravljanju podjetja, v katerega je 
s tem namenom vložil sredstva, lastninska pravica na deležu 
na podlagi vloženih sredstev ali nakupa kapitala. 

Republika Slovenija je ob osamosvojitvi smiselno prevzela 
bivšo ureditev na področju tujih investicij, ki je bila dokaj 
liberalna. Tako do sedaj Republika Slovenija ni imela lastnega 
- posebej definiranega odnosa do tujih investicij. Potreba po 
definiranju le-tega se kaže predvsem v zadnjem času, ko splet 
liberalnih pravnih predpisov ki urejajo tuje investicije, omo- 
goča raznolikost pravnih konstrukcij s tujimi investicijami. Pri 
tem je vse preveč prepuščeno stihiji oz. pretiranemu idealizi- 
ranju tujih investicij z ene strani ter pretirane bojazni pred 
razprodajo slovenske lastnine z druge strani. V taki situaciji 
smo samo pasivni opazovalci aktivnosti tujih investitorjev, ki 
povsem naravno skrbijo za realizacijo svojih interesov. Slove- 
nija mora zato sama poskrbeti za realizacijo svojih interesov, 
to pa lahko stori le z aktivnim pristopom in jasno formulira- 
nimi okvirnimi cilji, instrumenti in metodami na področju tujih 
investicij. To je tudi namen te strategije. 

>1. NAMEN STRATEGIJE 

Osnovni namen strategije Je v določitvi In deflnlran|u: 

a) Ciljev Republike Slovenije na področju tujih investicij; 
b) Slovenskega odnosa do tujih investicij; 
c) Temeljnih načel tretmaja tujih investicij; 
d) Prednosti Republike Slovenije za investiranje tujega kapi- 
tala, način promocije in ovrednotenja teh prednosti; 
e) Dejavnost in usmerjanje tujih investicij; 
f) Zakonodajni in administrativno-organizacijski okvir za tuje 
investicije; 
9) Vloge tujih investicij v procesu lastninskega preoblikovanja 
in privatizacije; 

AD a) CILJI REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU TUJIH 
INVESTICIJ 

Cilji Republike Slovenije na področju tujih investicij odražajo 
želje, zahteve, osnovne mnotive in razloge tako države kot 

tudi posameznih domačih investitorjev, zakaj in kaj želimo 
pridobiti s tujimi investicijami oz. za kaj smo in bomo pri tujih 
investicijah zainteresirani. 

Temel|ni dolgoročni cilji Republike Slovenl|e, navedeni po 
prioritetnem vrstnem redu, ki Jih iellmo doseči • tu|lml 
Investicijami, so: 

1.) dvig izvozne konkurenčne sposobnosti gospodarstva ob 
uporabi sodobne tehnologije in domačih razvojno raziskoval- 
nih programov 
2.) prestrukturiranje slovenskega gospodarstva oz. posamez- 
nih enot gospodarstva 
3.) zaposlovanje domače delovne sile 
4.) priliv dodatne tuje akumulacije 
5.) integriranost tujega kapitala v lokalno gospodarstvo še 
posebej na manj razvitih in demografsko ogroženih območjih 
v Republiki Sloveniji 
Tuje investicije, ki bodo zagotavljale enega ali več prioritetnih 
ciljev bodo deležne podpore (ne finančne) in odobravanja, 
spodbujanja ter maksimalne zaščite države In njenih organov 
v skladu in v okviru veljavnih predpisov oz. drugih pravno 
veljavnih možnosti (npr. konkretno odobravanje željenih 
carinskih olajšav). Republika Slovenija oziroma njeni zakono- 
dajni in upravno izvršilni organi bodo podpirali predvsem take 
ciljne tuje investicije In bodo zagotavljali možnosti (v smislu 
aktivnega pristopa) za njihovo izvrševanje v zastavljeni smeri. 

AD b) ODNOS REPUBLIKE SLOVENIJE DO TUJIH 
INVESTICIJ 

Izhajajoč iz temeljne opredelitve Slovenije za odprto gospo- 
darstvo ter svobodni pretok kapitala se Republika Slovenija 
opredel|u|e za pozitiven odnos do tujih Investicij, kar po- 
meni: 

, 1.) Republika Slovenija bo odprta za tuje investicije. 
2.) Republika Slovenija bo še posebej naklonjena tujim inve- 
sticijam, ki so v skladu z njenimi strateškimi cilji. 
3.) Republika Slovenija bo podpirala »željene« tuje inveticije; 
v načelu ne bo omejevala tujih investicij; usmerjala bo tuje 
investicije na področjih, ki predstavljajo zaščito njenih vital- 
nih interesov ter bo omejevala tuje investicije na eksplicitno 
navedenih področjih. 
4.) Oblikovala bo pozitivno In liberalno zakonodajo ter si 
prizadevala za njeno dobronamerno interpretacijo. 
5.) Pospešila bo sklepanje bilateralnih In multilateralnih med- 
narodnih sporazumov relevantnih za področje tujih investicij 
(izogibanje dvojnemu obdavčevanju, zaščita tujih investicij, 
zaščita pred nekomercialnimi riziki). 
6.) Ščitila bo tuje investitorje pred eventuelnimi naknadnimi 
zakonskimi spremembami, ki bi jim omejevale z zakonom 
garantirane pravice do transfera dobička, repatrlaclje vloge 
oziroma deleža na neto premoženju podjetja In prenosa vloge 
na drugo domačo ali tujo osebo. 
7.) Z zakoni bo zagotavljala Izvrševanje vseh okvirnih načel 
opredeljenih v tej strategiji (predvsem nacionalni tretman) na 
podlagi česar bodo tujim investitorjem v okviru Investicije, ki 
ima slovensko pravno osebnost zagotovljene nekatere pra- 
vice (npr. pravica, da lahko podjetja, katerih osnovni kapital je 
v delni ali celotni lasti tujih oseb posedujejo, kupujejo In 
prodajajo nepremičnine v Republiki Sloveniji) oz. bodo Imela 

Poročevalec 49 



določene obveznosti (npr. prednostno zaposlovanje domače 
delovne sile, uporaba slovenskega jezika kot uradnega jezika 
v podjetjih s tujim kapitalom, prednostno vključevanje sloven- 
skega managementa in domačih razvojnih potencialov). 

AD c) TEMEUNA NAČELA TRETIRANJA TUJIH INVESTICIJ 

Ne glede na navedene cilje pod točko a) bo republika Slove- 
nija oz. njeni organi zagotavljala vsem tujim investicijam 
položj, ki temelji na naslednjih načelih: 

1.) Načelo nacionalnega tretmana Investicij 

Vsaka tuja investicija na območju Republike Slovenije si z vpi- 
som v sodni register pridobi lastnost pravne osebne in s tem 
slovensko »državljanstvo«, kljub temu da ves kapital nadzira 
tuji družbenik oz. tuji investitor. To pomeni da je tuja investi- 
cija, ko dobi pravno subjektiviteto obravnavana po slovenski 
zakonodaji kar zadeva njenih pravic in obveznosti na 
območju Republike Slovenije. To načelo je zlasti pomembno 
in bo upoštevano pri pridobivanju lastninske pravice na 
nepremičninah na območju Republike Slovenije, oblikovanju 
managerskih struktur v podjetjih z večinskim tujim kapitalom, 
zaposlovanju delovne sile, pri čemer naj bi imeli prednost 
slovenski državljani, obvezni uporabi slovenskega jezika kot 
uradnega jezika v Republiki Sloveniji ter drugih vitalnih naci- 
onalnih interesih, ki jih želi Republika Slovenija zaščititi pred 
vplivom, ki ga tuji kapital pri investiranju nesporno ima. 

2.) Pravica reguliranja tu|lh Investicij 

Kot vsaka država si bo tudi Republika Slovenija pridržala 
pravico regulirati tuje investicije na svojem ozemlju kar 
pomeni, da bo na določenih področjih spodbujala tuje investi- 
cije, na določenih jih bo regulirala, določena pa bo v celoti 
zaprla za tuje investicije. 

3.) Načelo spodbujanja In pospeievan|a tujih Investicij 

Republika Slovenija si bo v okviru tega načela prizadevala 
s predpisi ali drugimi administrativnimi ukrepi (npr. pospe- 
šena izdaja vseh potrebnih dovoljenj) spodbuditi in pospešiti 
tiste tuje investicije, za katere bo ocenila, da so zanjo strate- 
ško pomembne, pri čemer bo izrazila svoje želje in zahteve na 
način, ki bo zakonsko predpisan. Ni izključeno, da v želji 
spodbuditi in pospešiti konkretno tujo inveticijo ali tuje inve- 
sticije na določenem področju, investicija ali investicije ne 
morejo biti deležne izjemnih (nesistemskih) spodbud, pri 
čemer bo imela spodbuda obligacijsko pravno naravo 
(pogodbeno razmerje med prejemnikom in dajalcem spod- 
bude). 

4.) Načelo poltenega In enakopravnega obravnavanja tujih 
Investicij 

Republika Slovenija bo tujim investicijam zagotovila pošten in 
enakopraven položaj, kar pomeni, da jih ne bo diskriminirala 
ali kako drugače omejevala oz. da jih ne bo favorizirala 
v kolikor ne bo za to izražen poseben družbeni in strateški 
interes. 

5.) Načelo prostega transfera dobička In repatrlaclje kapi- 
tala 

Republika Slovenija bo v okviru tega načela in z veljavnimi 
predpisi zagotovila tujim investitorjem prost transfer ustvarje- 
nega dobička in repatriacijo tistega kapitala, ki tujemu investi- 
torju pripada po končani ali likvidirani investiciji pod pogo- 
jem, da so pokrite vse zapadle finančne obveznosti v skladu 
z vsakokrat veljavnimi predpisi. 

6.) Načelo vzajemnosti 

Pri odobravanju tujih investicij bo Republika Slovenija oz. 
njeni organi, če bo ocenila, da je to nujno, uveljavila vzajem- 
nost glede možnosti investiranja, nasploh oz. glede posamez- 
nih segmentov investiranja bodisi da gre za vzajemnost inve- 
stiranja na določenem področju, določenem območju, glede 

določenih pravic (npr. pravica razpolaganja z nepremični 
nami, pravica do prostega transfera dobička itd.). 

AD d) PREDNOST REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
INVESTIRANJE TUJEGA KAPITALA, NAČIN NJIHOVE 
PROMOCIJE IN VREDNOTENJE LE-TEH 

Pri promociji in spodbujanju tujih investicij (v smislu večjegi 
priliva tujega kapitala preko investicij) in pri predstavitv 
Republike Slovenije kot lokaciji za tuje investicije in nenazad 
nje tudi pri pogajanjih s tujimi investitorji bo Republika Slove 
nija izkoristila predvsem naslednje svoje specifične pred 
nosti: 

1) Ugodna geografska lega; v centru Evrope ter v bližini vrste 
najpomembnejših gopodarskih centrov (Miinchen, Dunaj 
Budimpešta, Milano, Praga, Zagreb); 
2) Vse oblike prometnih povezav (na primer Koper kot naj- 
bližja luka za velik del Srednje Evrope, dobre možnosti cest- 
nih in železniških povezav); 
3) Pridobljene izkušnje v poslovanju z državami na območji) 
bivše Jugoslavije; 
4) Pridobljene izkušnje v poslovanju z bivšimi državami člani 
cami SEV-a, še posebej z Rusko federacijo kot izredno atrak 
tivnim trgom v smislu ustvarjanja baze za izvoz v te države; 
5) V primerjavi z drugimi bivšimi socialističnimi državami 
bistveno večje in daljše izkušnje s tržnim sistemom (večje 
avtonomnost managementa, poslovna svoboda in vajenost 
samostojnega nastopanja na tujih trgih); 
6) Slovenija je v procesu izvajanja programa vseobsegajoče 
transformacije gospodarstva, usmerjenega v kreiranje dina 
mičnega tržnega gospodarstva; 
7) Obstoječe možnosti za večanje tržnih deležev posameznih 
slovenskih podjetij na tujih trgih; 
8) Relativno nizki stroški glede na produktivnost dela še 
posebej visoko izobražene delovne sile in boljše delovne 
navade; 
9) Obstoječa liberalna zakonodaja na področju tujih investicij 
(Slovenija že garantira prost transfer dobička in kapitala v tu- 
jino); 
10) Privatizacija in preoblikovanje družbenih podjetij je 
v teku; udeležba tujih vlagateljev v tem procesu je dobro 
došla. 

Republika Slovenija bo promovirala svoje naštete prednosti in 
zakonske ter strateške možnosti za investiranje tujega kapi- 
tala. To ne izključuje možnosti za tuje investiranje v izboljša- 
nje obstoječih prednosti (npr. izgradnjo kvalitetnejše cestne 
in železniške povezave koprskega pristanišča z Evropo). Pro- 
motivno funkcijo bo Republika Slovenija izvajala načelno ne 
vseh ravneh družbenega življenja, pri čemer bo vodilno vlogo 
oz. pomembno pristojnost pri enotni promiciji za tuje investi- 
cije imel Biro za tuje investicije (BTI), ki bo v tej funkcij' 
nastopal kot krovno koordinativno telo. 

Republika Slovenija bo svoje navedene prednosti vrednotile 
ob izvajanju celotne politike do tujih investicij v tem smislu, 
da jih bo uporabila kot pozitivne faktorje pri privabljanju 
tujega kapitala. 

Z aktivno promocijsko funkcijo bomo lahko odpravili neka- 
tere slabosti oz. pomanjkljivosti (npr. nepoznavanje oz. slabe 
informiranost o Republiki Sloveniji v svetu), ki jih Republike 
Slovenija v tem trenutku čuti, vendar nekatere objektivne 
okoliščine ne dopuščajo, da bi jih rešila sama (npr. bližine 
vojne). 

Republika Slovenija bo vložila dodaten napor: 

- da čimprej izboljša veljavne zakone, ki posegajo ne 
področje investicij, 

- da pospeši sklepanje bilateralnih sporazumov (o ukinitvi 
dvojnega obdavčevanja, zaščiti investicij), 

predvsem s tistimi državami iz katerih si želi oz. pričakuje 
največ tujih investicij, kar bo skupaj z promotivno funkcijo 
tudi pripomoglo k diverzlflkaclji tujih investicij, 

SO poročevalec 



- da z ukrepi ekonomske politike spodbudi večjo produktiv- 
nost in izvozno usmerjenost gospodarskih enot že zaradi 
majhnega domačega trga. 

AD •) DOPUSTNOST IN USMERJANJE TUJIH INVESTICIJ 

1.) PO OBLIKI 
2.) PO DEJAVNOSTIH 
3.) PO OBMOČJIH 
4.) PO VREDNOSTIH 

Izhajajoč iz načela neomejevanja tujih investicij in iz načela, 
da ima vsaka država pravico regulirati priliv tujih investicij na 
svojem ozemlju, bodisi zaradi zaščite nacionalnih ali drugih 
interesov ali zaščite naravnih dobrin in dobrin v splošni rabi, 
bo Republika Slovenija dopuščala: 

1.) PO OBLIKI 

- tuje investicije v obliki nelastnišklh Investicij oz. 1.1, non 
equlty jolnt — venture, ki temeljijo na pogodbenem razmerju 
med domačim investitorjem in tujim investitorjem, pri čemer 
sama pravna narava investicije ne omogoča nobenih lastnin- 
skih ali drugih stvarnih pravic tujcev iz naslova investicije, 
torej tudi ne garancij države v zvezi z lastninsko pravico. 
Osnovne značilnosti te oblike ureja predpis o tujih vlaganjih, 

- tuje investicije v obliki lastniških Investicij oz. t. I. equity 
jolnt venture, ki se rezultirajo v več možnih oblikah: 
* ustanovitev mešanih ali lastnih podjetij v skladu z vsako- 
krat, veljavno zakonodajo, ki ureja tuja vlaganja, gospodarske 
družbe in druge oblike opravljanja dejavnosti, 

* delen ali celoten odkup delnic ali deležev, v družbenih in 
mešanih podjedij po postopku, predpisanem s predpisi, ki 
urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij (akvizicije), 

* delen ali celoten, odkup delnic ali deležev v privatnih 
podjetjih, 

* dokapitalizacije z nakupom delnic ali deležev v družbenih 
in mešanih podjetjih v skladu s predpisi, ki urejajo tuja vlaga- 
nja in lastninsko preoblikovanje podjetij, 

* investiranje v zavode in javne gospodarske službe v skladu 
z veljavnimi predpisi, o zavodih in javnih gospodarskih 
službah, 

- koncesija za izgradnjo cestne, železniške in druge infra- 
strukture, koncesije za koriščenje naravnih bogastev in 
dobrin v splošni rabi v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja in tuja vlaganja 

- investicije v nakup in prodajo vrednostnih papirjev 
v skladu s predpisi o vrednostnih papirjih in prometu z vred- 
nostmimi papirji 

- investiranje v banke, druge bančne organizacije ter zavaro- 
valnice in druge zavarovalne organizacije v skladu z veljav- 
nimi predpisi o bankah in zavarovalnicah. 

Zakon o tujih vlaganjih bo taksativno opredelil vse možne 
oblike tujih investicij in bo s tega vidika za tuje investitorje 
izhodišče. 

2.) PO DEJAVNOSTIH 

Glede dejavnosti, v katere lahko investirajo tujci, bo veljala 
načelna opredelitev Republike Slovenije, da so tuje investicije 
dovoljene v vse dejavnosti, razen v tiste, ki so za tuje investi- 
cije izrecno prepovedane in tiste, ki so zaradi zaščite naci- 
onalnih interesov regulirane. To pomeni, da bodo dejavnosti 
z vidika tujih investicij razdeljene v tri skupine in sicer: 

a) proste dejavnosti 
b) regulirane (usmerjene) dejavnosti 
c) prepovedane dejavnosti 

Kot proste dejavnosti se bodo štele vse dejavnosti, ki 
s sistemskimi zakoni niso navedene kot regulirane ali izrecno 
prepovedane dejavnosti za tuje investiranje. Podlaga za to 
bodo tudi usmeritve v tej strategiji. 

Izrecno prepovedane dejavnosti za tuje investicije bodo: 
- osnovno šolstvo, 

- pokojninsko zavarovanje 

- proizvodnja, 

- trgovina oz. distribucija oborožitvenih sredstev in vojaške 
opreme. 

Kot regulirane dejavnosti bodo štete vse tiste dejavnosti, kjer 
bodo tuje investicije zaradi zaščite slovenskih nacionalnih 
interesov, omejevane, pogojevane ali nadzirane s sistemskimi 
predpisi, ali njihovimi podzakonskimi akti, ki bodo določali 
pogoje, omejitve, nadzor v primeru večjih tujih investicij v te 
dejavnosti (varstvo okolja, zaščita naravne in kulturne dediš- 
čine, zaščita fiskalne in monetarne politike, zaščita kulturnih 
in nacionalnih dobrin kot so ohranitev slovenskega jezika in 
z njim povezanega kulturnega izražanja v obliki duhovnih 
stvaritev, zaščita domačega razvojnega potenciala itd ). 

Med t. i. regulirane dejavnosti bo Republika Slovenija uvrš- 
čala: 
- bančništvo; 
- zavarovalništvo; 
- področje zdravstva, otroškega varstva, izobraževanja, kul- 
turne dejavnosti; 
- filmska, založniška, glasbeno-scenska dejavnost, dejav- 
nost likovne ustvarjalnosti in dejavnost splošno izobraževal- 
nega knjižničarstva; 
- posegi v naravno in kulturno dediščino; 
- dejavnosti, ki jih lahko opravljajo le javne gospodarske 
službe in sicer so to področja energetike, prometa in zvez, 
komunalnega in vodnega gospodarstva in področja gospo- 
darjenja ali izkoriščanja naravnega bogastva in varstva okolja; 
- sredstva javnega obveščanja; 
- igre na srečo; 
- turizem; 
- investicije, ki so kakorkoli povezane ali se izvršijo ali vršijo 
s prenosom tehnologije, ki lahko škodljivo vpliva bodisi na 
okolje bodisi na obstoječi ali bodoči tehnološki razvoj v Repu- 
bliki Sloveniji (zato bo vsak prenos tehnologije moral odobriti 
pristojen organ v Republiki oz. bo lahko prepovedana upo- 
raba tiste tuje tehnologije za katere bo dokazano oz. izka- 
zano, da ima škodljive vplive); 
- dejavnost prometa z nepremičninami; 
- investiranje v kmetijske zadruge in v kmetijsko dejavnost; 
- investiranje v naftno industrijo; 
- transport in transportne storitve; 
- opravljanje detektivskih storitev in področje tehničnega 
zavarovanja objektov in ljudi; 
- pravna pomoč in pravno svetovanje. 

Z investicijami v t. i. regulirane dejavnosti bo morala soglašati 
oz. jih dovoliti ali dopustiti Vlada Republike Slovenije ali od 
nje pooblaščen upravni organ v skladu s kriteriji, predpisa- 
nimi v zakonih ali podzakonskih aktih, ali če je ali bo tako 
določeno s predpisi Državni zbor Slovenije aii Banka Slove- 
nije. 

Pri odločanju o dopustnosti investicij v regulirane dejavnosti 
bo ključni kriterij koristnost tuje investicije za razvoj kon- 
kretne dejavnosti oziroma področja, stanje na področju in 
sistemski zakoni. 

Pri pogajanjih oz. pri odločanju o tujih investicijah v reguli- 
rane dejavnosti Vlada Republike Slovenije oz. drug organ 
v Republiki Sloveniji lahko odkloni investicijo ali pri pogaja- 
njih vpliva na: 

a) razmerje deležev (manjšinski/večinski); 

b) eventualno vključitev pooblaščenega slovenskega part- 
nerja; 
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c) vpeljavo »zlate delnice« v obstoječih podjetjih starteškega 
pomena (s tem se izognemo direktnim prepovedim, saj zlata 
delnica daje vladi pravico veta na določene ključne odločitve 
pri izvajanju investicije (na primer statusne spremembe 
v korist tujih vlagateljev); 

d) lastnost delnic domačega in tujega partnerja; 

e) ceno delnic. 

3.) PO OBMOČJIH 

V Republiki Sloveniji bodo dovoljene tuje investicije na 
območju celotne Republike Slovenije, razen na območju, ki je 
po zakonu, ki ureja splošno ljudsko obrambo, določeno kot 
prepovedana cona. 

S tujimi investicijami v obliki koncesij ali izgradnje infrastruk- 
turnih in turističnih objektov (ne glede na obliko investicije), 
ki se bodo izvrševale na celotnem ali pretežnem ozemlju 
Republike Slovenije ali v 10 km širokem obmejnem pasu bo 
morala soglašati Vlada Republike Slovenije oz. če tako pred- 
videva ali bo predvideval sistemski zakon, ki ureja področje 
koncesij, Državni zbor Republike Slovenije. 

4.) PO VREDNOSTIH 

Ne glede na dejavnost in ne glede na območje bo Vlada 
Republike Slovenije ali z zakonom poblaščen upravni organ 
moral: 
- odobriti tujo investicijo s katero tuji investitor oz. pravna 
oseba z večinskim tujim kapitalom kupuje delnice, deleže ali 
sredstva podjetja v vrednosti, ki presega tolarsko protivred- 
nost 10.000.000,00 ECU v skladu z zato posebej oblikovanimi 
kriteriji, ki jih bo sprejela Vlada Republike Slovenije, 

- dovoliti ali sogalšati z vsako tujo investicijo ne glede na 
obliko in ne glede na dejavnost in ne glede na območje, če 
vrednost tujega investiranega kapitala presega tolarsko proti- 
vrednost 5.000.000,00 ECU v smislu ugotavljanja zakonitosti 
in ustavnosti. To ne bo veljalo za področje bančništva, ki 
spada v izrecno pristojnost Banke Slovenije in Zakona 
o bančništvu. Način in postopek za izdajo dovoljenj in soglasij 
bo določal novi na tej strategiji temeljoč Zakon o tujih vlaga- 
njih. 

AD f) ZAKONODAJNI IN ADMINISTRATIVNO- 
ORGANIZACIJSKI OKVIR ZA TUJE INVESTICIJE 
Republika Slovenija bo kot temeljni predpis za področje tujih 
investicij zadržala ZAKON O TUJIH INVESTICIJAH. Potreba po 
še nadaljnjem sistemskem urejevanju tega področja je uteme- 
ljena z dejstvi, da je Republika Slovenija v fazi ekonomsko 
sistemske, pravne in lastninske transformacije, kar pomeni, 
da je s tega vidika država s še vedno relativno visokim dežel- 
nim rizikom, da je zato potrebno urediti posebej pravice tujih 
investitorjev in njihovo zaščito oz. zaščito njihovih pravic, 
predvideti načine, postopke evidentiranja tujih investicij ter 
postopke in načine za odobravanje tujih investicij v skladu 
z načeli te strategije. 

Zakonodajni okvir Republike Slovenije na področju tujih 
Investicij bodo tako tvorili: 

1) Strategija kot podlaga za pripravo normativnih aktov; 
2) Zakon o tujih investicijah; 
3) Zakoni ali drugi predpisi, ki se neposredno ali posredno 
nanašajo na tuje investicije (delovnopravna zakonodaja, 
davčna zakonodaja, zakonodaja s področja gospodarskih 
družb, zavodov, gospodarskih javnih služb, lastninskem preo- 
blikovanju itd.); 
4) Zakoni, ki urejajo posamezna področja dejavnosti v kateri 
tujci investirajo; 
5) Bilateralni in multilateralni sporazumi ter protokoli, skle- 
njeni na področju tujih investicij. 

Admlnlstratlvno-organizacijskl okvir za tuje Investicije 
V tej strategiji opredeljen aktiven in pozitiven pristop Repu- 
blike Slovenije do tujih investicij zahteva na administrativno 

t 
organizacijskem področju vzpostavitev institucije tipa »one- 2 
stop« agencije. To pomeni najsodobnejši pristop na tem , 
področju, ki ga tuji investitorji od nas tudi pričakujejo. 
Vzpostavitev tipa »one-stop« agencije bo pokazala resen 
namen Republike Slovenije v zvezi s tujimi investicijami in je ; 
eden od ukrepov za spodbujanje tujih investicij, istočasno pa ; 
pomeni koordinativno telo, ki bo zadolženo predvsem za: 
- izvajanje Zakona o tujih vlaganjih, 
- predlaganje politike do tujih investicij in analiziranje stanja 
na področju tujih investicij ter spremljanje učinkovitosti le 
teh, 
- koordiniranje in usklajevanje predlogov Vladi Republike 
Slovenije za odobravanje konkretnih investicij, kot to predvi- 
devajo posamezni predpisi v skladu s strategijo, 
- nuđenje informacij tujim in domačim investitorjem o zakon- 
skih možnostih za tuje investicije, 
- pomoč tujim investitorjem pri koordinaciji med posamez- 
nimi organi zaradi pridobitve vseh potrebnih dovoljenj še 
posebej pri investicijah, ki bodo deležne podpore, ker bodo 
prioritetno zagotavljale cilje, navedene v tej strategiji, 
- oblikovanje strokovnih mnenj v zvezi z investiranjem tujega 
kapitala, 
- izvajanje promotivne funkcije z namenom privabiti tuje 
investicije, 
- promoviranje zakonskih možnosti za investiranje kapitala 
v tujini. 
Biro za tuje investicije bo opredeljen z Zakonom o tujih 
vlaganjih v okviru Vlade Republike Slovenije oz. v okviru 
upravnega organa, pristojnega za ekonomske odnose s tu- 
jino. 
Način delovanja, pristojnosti in organizacijo bo določal Zakon 
o tujih vlaganjih in njegov podzakonski akt. 

AD f) VLOGA TUJIH INVESTICIJ V PROCESU 
PRIVATIZACIJE 

Tuje investicije v procesu lastninskega preoblikovanja in 
privatizacije 

Tuje investiranje pomeni istočasno tudi privatizacijo povsod 
tam, kjer je kot predmet nakupa ali kot partner vključeno 
domače družbeno ali mešano podjetje (neposredno ali 
posredno) v družbeni lasti. 

To je pri: 

a) Delnem ali celotnem odkupu (akviziciji) družbenega po- 
djetja, 
b) Zvišanju kapitala družbenega podjetja, 
c) Skupnem vlaganju z družbenim podjetjem. 

Glede na sedanjo situacijo bo večina bodočih tokov nepo- 
srednih tujih investicij v Slovenijo istočasno pomenila tudi 
privatizacijo in sicer vse dokler ne bo proces privatizacije že 
bistveno spremenil lastninske strukture gospodarstva. Tuje 
investicije kot del procesa privatizacije se strukturirajo 
v naslednjih oblikah: kot (celoten ali delen) odkup deleža ali 
sredstev družbenega ali mešanega podjetja v družbeni lasti, 
kot formiranje skupnega vlaganja z družbenih ali mešanim 
podjetjem ali kot zvišanje kapitala. V Sloveniji prevladujejo 
tuje investicije skozi formiranje skupnega vlaganja, ki daje 
domačemu predvsem pa tujemu investitorju niz prednosti. 

Pri privatizaciji skozi skupna vlaganja tuji investitor običajno 
izloči najboljši del domačega podjetja, preostanku podjetja 
pa ostanejo vsi problemi. Pri odkupu in dokapitalizaciji pa se 
mora tuji investitor ukvarjati s kupljenim podjetjem kot celoto. 

Slovenski odnos do privatizacije skozi neposredne tuje 
Investicije In instrumenti za uresničitev tega odnosa so 
naslednji: 
a) Neposredne tuje investicije v procesu lastninskega preobli- 
kovanja morajo poleg zakonodaje s področja neposrednih 
tujih vlaganj upoštevati tudi zakonodajo s področja privatiza- 
cije. 

b) Republika Slovenija regulira in nadzira privatizacijo s tujimi 
vlaganji v istih dejavnostih kot tuje investicije nasploh. 
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c) Republika Slovenija je pri tujem vlaganju v procesu privati- 
zacije zainteresirana, da zadrži večinsko domače lastništvo ali 
»zlato delnico« v podjetjih, ki: 
1) razpolagajo z uveljavljenimi mednarodnimi blagovnimi 
znamkami, 
2.) intenzivno uporabljajo domače naravne vire in domača 
Znanja ali 
3.) imajo poseben položaj na trgu. 

d) Republika Slovenija je prioritetno zainteresirana za privati- 
zacijo s tujimi vlaganji v tistih podjetjih, ki jim bo to omogočilo 
dostop do tujih trgov in nove tehnologije, ohranjanje delovnih 
nest, ekološko sanacijo, finančno prestrukturiranje in nas- 
ploh zagotavljanje kvalitetnega dolgoročnega razvoja po- 
djetja. 

e) Republika Slovenija kot način privatizacije s tujim kapita- 
!om preferira in podpira odkup (delen ali v celoti) podjetij, 
Pred dokapitalizacijo in naložbami za ustanovitev novega 
mešanega podjetja. 

IV. ZAKLJUČEK 

Oblikovanje strateških ciljev in politike do neposrednih tujih 
investicij je pomembna naloga Slovenije na tem področju. 

Sprejeta strategija ima namen pozitivno vplivati na pritegnitev 
tujih investicij, kar si Republika Slovenija vsekakor želi in 
potrebuje, vendar pa je na določenih področjih, na nekaterih 
manj na nekaterih bolj, prisoten nacionalni interes, ki ga 
Republika Slovenija želi in mora zaščititi. 

Posledice nedefiniranega in neizraženega odnosa in politike 
do tujih investicij bi lahko privedle do negativnih posledic. 

Neobstoj take strategije in politike Republike Slovenije do 
tujih investicij predstavlja namreč idealna tla za že poudar- 
jena negativna stališča (»nevarnost razprodaje Slovenije«) do 
tujih investicij po eni strani in njihovo nerealno idealiziranje 
po drugi strani. Dejansko pa neobstoj strategije pomeni pre- 
puščanje iniciative tujim investitorjem;pasiven odnos do tujih 
investicij pa izpuščanje iz rok dejanskih razvojnih potencialov 
tujih investicij za slovensko gospodarstvo. 
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Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o POKOJNINSKEM IN 

INVALIDSKEM ZAVAROVANJU z osnutkom zakona - EPA 291 

POSLANSKA SKUPINA ZDRUŽENE LISTE 

Poslanska skupina Združene liste in sicer poslanci Ivan 
Sisinger, Miran Potrč in Franc Feri Horvat so vložili 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVARO- 
VANJU Z OSNUTKOM ZAKONA. 

Prosijo, da se ta zakon uvrsti na dnevni red prihodnje seje 
državnega zbora, da se poSlje Vladi Republike Slovenije 
ter dodeli v obravnavo matičnim in zainteresiranim delav- 
nim telesom Državnega zbora Republike Slovenije. 

Ivan SISINGER, I. r. 
Miran POTRČ, I. r. 

Franc Feri HORVAT, I. r. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju   

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Skupščina ZPIZ je najvišji organ upravljanja na tem področju. 
Od 40 članov skupščine imajo upokojenske organizacije 5 in 
invalidske organizacije le 2 člana. 

Nesorazmernost v članstvu skupščine uživalcev pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja tem ne omogoča, 
da bi v skupščini enakopravno uveljavljali svoj interes. 

V skupščini ZPIZ je nujno zagotoviti enakopravno udeležbo 
pri odločanju delodajalcev in delavcev, ki zagotavljajo sred- 
stva za uresničevanje pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter upokojencev, ki te pravice uživajo. Enako- 
pravna udeležba obeh partnerjev zagotavlja nujno usklajeva- 
nje stališč glede vprašanj, ki so v pristojnosti skupščine ZPIZ 
in onemogoča majorizacijo katerihkoli interesov posamezne 
skupine. To pa omogoča in zagotavlja tudi najboljše predloge 
in odločitve. 

CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE 
S predlaganim zakonom želimo povečati število članov 

skupščine pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz vri 
upokojencev in invalidov. 

Predlog zakona tako zagotavlja: 

- enakopravno udeležebo zavarovancev in delodajalcev, i 
zagotavljajo sredstva v odnosu do upokojencev in invalide 
ki koristijo sredstva pokojninskega in invalidskega zavare 
vanja; 
- enakopravno udeležbo zavarovancev in delodajalcev; 

- približno sorazmerno udeležbo upokojencev in invalide 
glede na njihovo število med uživalci pravic iz pokojninsk 
invalidskega zavarovanja. 

FINANČNE POSLEDICE 
Predlagane spremembe zakona o pokojninskem in invalic 
skem zavarovanju ne bodo imele finančnih posledic v prorf 
čunu. Ker morajo biti v roku enega leta po izvolitvi prv 
skupščine opravljene redne volitve skupščine ZPIZ, tudi i 
sredstva ZPIZ zakon ne predstavlja nikakršnih novih finančni1 

obveznosti. 

OSNUTEK ZAKONA o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju 

l.člen 

Drugi odstavek 274*člena Zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, z dne 13. 3.1992) 
se spremeni tako, da se glasi: 

»Skupščino sestavlja 40 članov, od tega 10 predstavnikov, ki 
jih imenujejo organizacije in delodajalci, organizirani 
v gospodarski zbornici ter drugih združenjih delodajalcev in 
30 predstavnikov zavarovancev in uživalcev pravic, od katerih 

- 10 članov imenujejo sindikati 
- 16 članov organizacije upokojencev in 

- 4 člane organizacije delovnih invalidov.« 

2. člen 

Drugi odstavek 319. člena se spremeni tako. da glasi: 

»Mandat članov prve skupščine zavoda traja do izvolitve čU 
nov skupščine po določbah 1. člena tega zakona. Volitv 
morajo biti izvedene najkasneje 3 mesece po uveljavit 
zakona, oziroma najkasneje mesec dni po soglasju Državnog 
zbora Republike Slovenije k spremembam in dopolnitvaf 
statuta ZPIZ.« 

• 
3. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem list 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Z zakonom o ZPIZ so pomembne odločitve, kot je določanje 
prispevne stopnje od bruto osebnih dohodkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje in določanje razmerja za usklajeva- 
nje pokojnin med povrečno plačo zaposlenih v Republiki 
Sloveniji napram povprečni pokojnini za delovno dobo v pri- 
stojnosti Državnega zbora Republike Slovenije. Skupščina 
ZPIZ torej odloča predvsem o načinu uresničevanja pravic 
v okviru določbe zakona. Za uresničevanje teh pravic pa imajo 
največji interes upokojenci in invalidi. 

Sedanja zastopanost predstavnikov upokojenskih in invalid- 
skih organizacij tem ne omogoča enakopravnega vpliva na 
sprejemanje odločitev. Na tako nujnost kaže tudi dosedanje 
delo skupščine, saj njene odločitve zadevajo predvsem upo- 
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kojence in invalide. Zato je v skupščini ZPIZ nujno zagotovil 
enakoprvno udeležbo pri odločanju delodajalcev in delavce» 
ki zagotavljajo sredstva za uresničevanje pravic iz pokojni 
skega in invalidskega zavarovanja ter upokojencev, ki te prt 
vice uživajo. 

Po 319. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarC 
vanju traja mandat članov sedanje prve skupščine zavoda en' 
leto in ta mandat se izteče oktobra 1993. Z namenom, đ 
zagotovimo nemoteno poslovanje in delo skupščine zavod 
in omogočimo konstituiranje skupščine v skladu s predli 
gano spremembo v njenem sestavu, je potrebno do formati 
izvolitve podaljšati mandat članom prve skupščine zavodi 
Vloženi zakon s svojimi rešitvami to urejuje in omogoča. 
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Poročilo o uresničevanju programa Leta turizma 

Vlada Republike Slovenije je na 36. seji dne 15. julija 1993 
obravnavala: 

- POROČILO O URESNIČEVANJU PROGRAMA LETA TU- 
RIZMA. 

ki ga pošiljamo v obravnavo Odboru za gospodarstvo 
Državnega zbora Republike Slovenije na podlagi 222. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in 91. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri 
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije 
sodelovala: 
- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejav- 
nosti, 
- Marjan JAKIĆ, državni sekretar za turizem v Ministrstvu 
za gospodarske dejavnosti. 

I. UVODNA OBRAZLOŽITEV 

Najpomembnejši cilji leta turizma, ki jih je sprejala Vlada 
Republike Slovenije 24. 12. 1992, so bili opredeljeni na pod- 
lagi strokovnega gradiva, ki je bilo pripravljeno na pobudo 
Turistične zveze Slovenije. Pri pripravi te podlage so sodelo- 
vali: Ministrstvo za delo in družino in socialne zadeve, Ministr- 
stvo za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvo za turizem in 
gostinstvo, Ministrstvo za informiranje, Ministrstvo za šolstvo 
in šport, predstavniki turističnega gospodarstva, turističnih 
društev in združenj ter vrsta strokovnjakov s področja 
turizma. Na tej osnovi je bil kasneje izdelan nacionalni pro- 
gram. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, ki je zadoležno za 
vodenje in usmerjanje aktivnosti pri realizaciji nacionalnega 
programa leta turizma, ugotavlja, da izvajanje nalog, ki so bile 
opredeljene v programu potekajo uspešno in v skladu s spre- 
jetimi cilji. Te naloge so predvsem: 

- izboljšanje kakovosti obstoječih gostinskih kapacitet, 
- usposobitev kadrov na področju marketinga storitev, 
- priprava novih turističnih produktov. 
- oblikovanje nove vsebine tržnih komunikacij, 
- zasnova strokovnega dela na področju razvoja turizma, 
- oblikovanje turistične regionalne politike, 
- oblikovanje ustrezne organizacijske mreže za turizem 
doma in v tujini, 
- redno spremljanje dogajanj v gibanju turističnega prometa 
in potrošnje, 
- vplivanje na oblikovanje predpisov, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na turizem. 

II. ORGANIZIRANOST ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI 

Za izvajanje programa aktivnosti leta turizma so bili ustanov- 
ljeni ustrezni organi, ki so že opredelili tudi svoje naloge. 
Glavni odbor in organizacijski odbor za leto turizma sta na 
podlagi nacionalnega programa pripravila operacionalizacijo 
nalog v kateri so opredeljeni nosilci in roki izvedbe. 
Za usklajevanje dela na celotnem območju Slovenije je bilo 
ustanovljenih trinajst območnih odborov, ki delujejo v okviru 
območnih turističnih zvez ali turističnih poslovnih skupnosti, 
ali pa v okviru območnih gospodarskih zbornic. 
Za spremljanje izvajanja programa aktivnosti Leta turizma so 
zadolženi naslednji organi: 
Glavni odbor. Vodi ga dr. Maks Tajnikar, minister za gospo- 
darske dejavnosti. Nadzira in usmerja predvsem izvajanje 
nacionlanega programa, ki ga je sprejela vlada, za posamezne 
naloge pa zadolžila Ministrstva, da jih izvajajo. 
Organizacijski odbor in sekretariat. Vodi ga dr. Marjan Rožič, 
predsednik TZS. Delo organizacijskega odbora je usmerjeno 
predvsem na spremljanje in koordiniranje dela vseh 13 
območnih koordinacijskih odborov in dveh odborov. 
Odbor za stike z javnostjo. Vodi g g. Robert Mecilošek. 
Odbor za marketing. Vodi ga g. Vlado Žlajpah. 
Organizacijski odbor je organiziral skupni razgovor z vsemi 
predstavniki, ki so zadolženi za pripravo in koordinacijo regi- 
onalnih programov za leto turizma, dne 10. 5.1993. Aktivnosti 
posameznih odborov so zelo različne in specifične glede na 

potrebe in možnosti posameznih območij in še zlasti glede na 
kadrovske probleme in pa tudi finance. 
Ugotovljeno je bilo, da je narejeno že več kot 130 programov 
in akcij, da pa mediji premalo obveščajo javnost o dejavno- 
stih, ki potekajo tako po območjih In v Republiki kot celoti. 

III. IZVAJANJE NACIONALNEGA PROGRAMA 

1. Organizacijske naloge 

Na podlagi nacionalnega programa leta turizma so bile oprav- 
Ijenje naslednje organizacijske aktivnosti: 
- za opravljanje predvidenih nalog so bili določeni koordna- 
torji in izvajalci. 
- pripravljenih je 130 programov, ki jih bodo izvajali različni 
organi, organizacije na vseh ravneh. 
- organizacijski odbor, ki ga sestavljajo predstavniki različnih 
državnih organov, gospodarske zbornice, Turistične zveze 
Slovenije, turističnega gospodarstva, znanosti in sredstev 
informiranja, je imel doslej štirinajst sej na katerih je obravna- 
val uresničevanje nacionalnega programa in številne pobude 
aktivnosti v letu turizma. 
- Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je ustanovilo 
finančno gospodarski odbor, ki je pripravil vsebinske zasnove 
promocije in sponzorstva in predlagal dopolnitev sestave 
odbora s predstavniki turističnega gospodarstva. Ministrstvo 
za gospodarske dejavnosti je formiralo tudi odbor za stike 
z javnostjo, vendar ta še ni pričel z delom, zato na tem 
področju resno zasotajajo aktivnosti. 

2. Izvajanje vsebine nalog 

Aktivnosti leta turizma so usmerjene predvsem na vsebinske 
probleme turizma, ki jih je potrebno reševati, da bi lahko 
dosegli zastavljene cilje. Doslje so potekale naslednje aktiv- 
nosti. 

- vse načrtovane aktivnosti so bile zasnovane na podlagi 
ciljev strategije razvoja turizma v Sloveniji, sama strategija pa 
bo obravnavana tudi v organih Držvnega zbora: 
- pripravljena je bila turistična ponudba, ki naj bi vspodbu- 
dila dopustovanje domačih gostov v Sloveniji. Akcija je pote- 
kala pod sloganom »Prebivalci Slovenije spoznavajmo Slove- 
nijo«; 
- občine so organizirale nekatera javna dela v podporo spod- 
bujanja turizam (urejanje okolja, peš poti, odlagališča); 
- na mejnih prehodih poteka ocenjevanje urejenosti in gosto- 
ljubnosti; 
- v pripravi je izvedbeni projekt uporabe Idrijske čipke v tu- 
rizmu; 
- Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je pripravilo 
strokovna navodila o obratovalnem času, ki naj bi bil prilago- 
jen pričakovanjem turistov in potrebi po večji prodaji; 
- izvedena je bila akcija »Spomladansko urejanje okolja« 
s ciljem, da bi prebivalstvo spremenilo odnos do okolja; 
- izveden je bil natečaj za fotografijo s turistično tematiko, 
namenjen pripravi monografije o Sloveniji za tujino; 
- v pripravi je zasnova predstavitve nove turistične ponudbe 
posameznih krajev v okviru sejma turizma, ki bo v začetku 
oktobra v Mriboru; 
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- v prometu je serija 10 znamk z etnološkimi motivi, ki so 
pomembni za turizem; 
- razpisan je natečaj za turistične spominke; 
- domači potrošniki so bili v posebni reviji seznanjeni 
s cenami turističnih storitev; 
- TV Slovenija pripravlja serijo 50. oddaj, v tem in naslednjem 
letu, na temo - dediščina, kultura, turizem, turizmu bo name- 
njena ena od oddaj Križ-Kraž, itd.; 
- v tem letu bo organiziranih okoli 600 turističnih, športnih, 
kulturnih prireditev namenjenih tujim in domačim obisko- 
valcem; 
- med slovenskimi kraji poteka tekmovanje pod sloganom 
»Moja dežela - urejena in čista«; 
- letos ali naslednje leto bo Loterija Slovenija v sodelovanju 
s TZS organizirala turistični 3x3, 
- v pripravi je projekt neprometne turistične signalizacije; 
- evidentirane so številne pobude za razvoj turizma na neka- 
terih območjih (projekt turizem v Halozah, projekt vinske 
ceste, projekt notranjski park, projekt Kovaške ceste, projekt 
kolesarske steze, projekt revitalizacije ljubljnskega barja itd.), 
ki so sestavine celovitega projekta razvoja turističnih regij; 
- ustanovljenih je bilo nekaj novih turističnih in drugih dru- 
štev (turistični podmladki, osveščanje prebivalstva, napredek 
v vsebini dela, itd.), ki pomenijo obogatitev dosedanjega dela; 
- v okviru MGD in Združenja za gostinstvo in turizem pote- 
kajo strokovne aktivnosti za izboljšanje kakovosti turistične 
ponudbe; 
- trgovina je pripravila in izvaja svoj program aktivnosti za 
pospeševanje prodaje izdelkov tujim turistom; 
- v pripravi je projekt celostne podobe turizma na podeželju; 
- izdelani so novi programi turistične ponudbe predvsem na 
Krasu, ki vključujejo aktivni obisk; 
- čedalje pogosteje se uporablja znak leta turizma kot znak 
za promocijo; 
- izveden je bil posvet o vključevanju gradov v turistični 
produkt; 
- v teku so dogovori, da bi bil letošnji sejem vina zasnovan 
kot turistična ponudba; 
- organizirano je sodelovanje v projektu Piranske turistične 
magistrale (Maribor, Celje, Ljubljana, Postojna, Obala); 
- predstavniki zdravilišč in zdraviliških krajev so te dni opre- 
delili svoje skupne aktivnosti v letu turizma; 
- pričel je izhajati nov časopis o turizmu, namenjen tujim 
tržiščem, pripravljeni pa so tudi novi propagandni materiali; 
- pripravlja se koncept za turistični informacijski sistem 
namenjen turistom, kot prispevek za dogovor zainteresiranih 
na nivoju države (Vlada - Ministrstvo za gospodarske dejav- 
nosti GZS in TZS) 
- na pobudo Zavoda za šolstvo R Slovenije se v letu turizma 
z različnimi projekti, prireditvami in aktivnostmi vključujejo 
osnovne in srednje šole: 
- srednje gostinsko turistične šole so pripravile svoje pro- 
grame aktivnosti, ki spodbujajo učence k večji kreativnosti; 
- sprejeta strategija razvoja kmetijstva je opredelila tudi 
temeljne smeri in možnosti razvoja turizma na vasi; 
- aktivnost slovenskih sjemov načrtuje povezovanje sejmov 
s turizmom in turistično ponudbo; 
- Triglavski narodni park je začel svojo dejavnost vključevati 
v turizem; 
- pripravljena je bila strategija razvoja mladinskega turizma, 
ki pa zahteva še veliko aktivnosti, da bi lahko spodbudili večji 
turistični promet. 

3. Aktivnosti Vlade In upravnih organov 

Cilj programa leta turizma v Sloveniji je, da se znotraj dejav- 
nosti, organizacij in organov pospeši reševanje problemov in 
tako prispeva k normalizaciji stanja v dejavnosti in k poveča- 
nju turističnega prometa. Iz tega sledi, da ne gre za kampanjo 
in zunanjo manifestacijo, ampak za več kvalitetnega dela na 
vseh ravneh in okoljih. 

Vlada v okviru svojih aktivnosti sproti ureja probleme in spre- 
jema različne ukrepe, ki neposredno ali posredno vplivajo na 
turizem. Še posebej pa se osredotoča na sprejemanje tistih 
ukrepov, s pomočjo katerih bi v turizmu čim hitreje premagali 
krizo in uresničevali strategijo razvoja turizma. 
Takšne aktivnosti in ukrepi, ki potekajo v okviru Vlade in 
upravnih organov so naslednji: 

a) intervence v turističnem gospodarstvu 

Pri tem gre za ukrepe za sanacijo razmer, ki so posledica 
izpada turističnega prometa v zimskih mesecih zaradi 
pomanjkanja snežnih padavin in za finančno pomoč pri teko- 
čem poslovanju, še posebno pri pripravah na turistično se- 
zono. 
V zimski sezoni 92/93 je večino zimsko-športnih središč 
močno prizadelo pomanjkanje snežnih padavin. Najbolj so 
bili prizadeti upravljalci žičnic, pa tudi posamezna hotelska 
podjetja in zasebniki. Glede na to, da večina teh podjetij 
sooblikuje tudi turistično ponudbo tudi v poletnih mesecih, je 
njihova sanacija tesno povezana s pripravami na glavno turi- 
stično sezono. 
Za razrešitev tega problema je bilo iz sredstev za intervencije 
v turističnem gospodarstvu petim najbolj prizadetim uprav- 
Ijalcem žičnic (RTC Krvavec, Žičnice Vogel, Velika Planina, 
RTC Golte, Planum-SC Kobla) kot pomoč pri odplačevanju 
najetih kreditov dodeljeno za subvencioniranje obrestne mere 
do sedaj skupno 9.055.000 SIT. Podjetju RTC Golte, ki je lani 
prejelo posojilo takratnega Ministrstva za turizem in gostin- 
stvo v višini 20 mio SIT in ga zaradi nastalega položaja ne bi 
moglo vrniti, pa je bil tudi za eno leto podaljšan rok za 
odplačilo tega kredita. 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je upravljal- 
cem žičnic in hotelskim podjetjem v Bohinju in na Bledu, ki so 
utrpeli največji izpad prometa, pomagalo pri zagotavljanju 
sredstev za nadomestilo osebnih dohodkov za delavce na 
čakanju. 
Za preprečitev posledic morebitnih »zelenih zim« v prihodnjih 
letih, pripravljajo upravljalci žičnic projekte za umetno zasne- 
ževanje smučišč, katerih realizacijo bo finančno podprlo 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v okviru proračunskih 
možnosti. 
Gostinska in turistična podjetja imajo tudi možnost, da na 
podlagi javnih razpisov za pridobivanje poroštev Republike 
Slovenije za posojilne in druge obveznosti oz. za prestrukturi- 
ranje proizvodnje pridobijo likvidnostna sredstva za pripravo 
turistične sezone oz. izvoza pod ugodnejšimi pogoji. 

b) Promocija turistične ponudbe Slovenije 

Za promocijo turistične ponudbe Slovenije je bilo v letošnjem 
letu angažiranih 48 mio SIT, s katerimi smo omogočili tako 
splošne promotivne aktivnosti kot tudi promocijo posameznih 
regij in produktov. 
Poglavitni cilj vseh promotivnih aktivnosti je bil, utrditi zazna- 
vanje Slovenije kot nove turistične dežele in poznavanje njene 
turistične ponudbe. Vse to pa naj bi imelo pozitiven učinek na 
prodajo turističnih storitev. 
Novo podobo Slovenije smo skušali utrjevati na različne 
načine in sicer: 
- z direktnim vzpostavljanjem stikov z novinarji, s strokovno 
in širšo javnostjo 
- z izrabo različnih priložnosti, kulturnih, pa tudi političnih 
dogodkov, 
- s podporo stikov s poslovnimi partnerji in organizatorji 
potovanj, 
- z izdajo ali sofinanciranjem prospektov in podobnih infor- 
mativnih gradiv. 
Organizirane so bile predstavitve turistične ponudbe na sej- 
mih in borzah v evropskih državah, ki so bile spremljane 
s tiskovnimi konferencami in s posamičnimi razgovori s števil- 
nimi specializiranimi časopisi, radijskimi in televizijskimi od- 
dajami. 
Slovenijo so obiskali številni turistični novinarji, posamično in 
v skupinah, ki so pripravili vrsto zelo odmevnih prispevkov in 
oddaj. 
Za predstavitev Slovenije smo izrabili tudi različna medna- 
rodna posvetovanja s področja turizma in sestanke drugih 
specializiranih turističnih organizacij. 
Oblikovanju nove predstave o Sloveniji so bila namenjena 
tudi pisna sporočila oz. turistično informativne edicije kot 
prospekti, plakati, zgibanka, mape, priponke ipd. in regijski 
prospekti, ki smo jih sofinancirali pod pogojem, da so upošte- 
vali elemente celostne podobe turistične ponudbe Slovenije. 
Pri izvajanju promotivnih aktivnosti je prihajalo do različnih 
problemov zaradi programske neusklajenosti in nedorečene 
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organiziranosti vodenja in izvajanja turistično promotivnih 
dejavnosti, ki so sestavni del t. i. integralnega turističnega 
niarketinga pa tudi zaradi majhnih finančnih sredstev, ki so tej 
dejavnosti namenjena. Vse to negativno vpliva na sistematič- 
nost dela in na sporočilnost akcij, ki zato ne morejo slediti 
dolgoročnim strateškim ciljem. 

c) Usposabljanje kadrov 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je pričelo z izvajanjem 
programa usposabljanja 5.000 zaposlenih v turizmu za kako- 
vostnejše opravljanje storitev. Ta obsežen projekt vodijo naj- 
vidnejši evropski strokovnjaki na tem področju kot tehnično 
pomoč v okviru programa PHARE. 
Vlada Republike Slovenije in Komisija evropske skupnosti 
tako trenutno izvajata najpomembnejši program za leto 
turizma, to je usposabljanje turističnih delavcev za marketing, 
kvaliteto in gostoljubnost v turistični dejavnosti Republike 
Slovenije. Skupna sredstva, ki sta jih zagotovila Vlada in 
Komisija evropske skupnosti se vrednotijo na preko 80 mio 
SIT: 
Menimo, da bo prav ta projekt, ki je uspel vplesti celotno 
področje gostinstva in turizma, ključnega pomena za dosega- 
nje kakovosti, ki je podlaga za konkurenčnost turističnih 
storitev, še posebej je dragocen tudi zato, ker smo v okviru 
tega programa uspeli pridobiti znanje, s katerim razpolagajo 
sedaj srednje gostinske šole in drugi strokovnjaki, ki zače- 
njajo oblikovati strokovno jedro okrog katerega se bodo 
lahko sistematično razvijala znanja, ki so potrebna za oprav- 
ljanje turističnih dejavnosti in za razvoj turizma. Podobne 
programe usposabljanja bo potrebno v nadaljevanju izvajati 
tudi izven gostinsko turistične dejavnosti, saj bo potrebno 
zagotoviti več gostoljubnosti in kvalitete v vseh dejavnostih, ki 
so namenjene turistu. 

t) Izobraževanje 

Na podlagi pobud turističnega gospodarstva in srednjih 
gostinskih in turističnih šol, je v pripravi ustanovitev visoke 
šole za področje turizma in gostinstva. Trenutno je v pripravi 
vsebina izobraževalnih programov, pri kateri sodelujejo 
domači strokovnjaki s tega področja, upoštevajoč uspešne 
tovrstne programe iz turistično razvitih držav. Prav tako 
v okviru LU pripravljajo programe za izobraževanje in osveš- 
čanje prebivalstva, ki se ukvarja s turizmom. 

d) Razvoj turistične ponudbe 

V okviru programa Ministrstva za gospodarske dejavnosti, ki 
izhaja iz razvojne strategije turizma v Sloveniji, potekajo pro- 
jekti razvoja turizma v posameznih regijah, ki bodo na novo 
ovrednotili vse vire za oblikovanje nove turistične ponudbe 
oz. novih turističnih produktov, ki doslej niso bili obravnavani 
z vidika možnosti njihovega trženja. 

Sočasno bo obdelana tudi organizacijska mreža za turizem, ki 
je nujna za vzpostavitev ustreznih komunikacij s turisti in 
s tujimi trgi in seveda za ustrezno oblikovanje turističnih 
produktov glede na povpraševanje. 

Delo na projektu bo potekalo usklajeno z drugimi dejavnostmi 
s področja kmetijstva, prometa, varstva okolja in kulture na 
posameznih območjih in med republiškimi upravnimi organi, 
GZS in TZS. 

•) Pospeševanje turističnega prometa 

Na upravnem področju je potrebno v tej zvezi omeniti pred- 
vsem: 
- nove carinske olajšave, ki bodo vplivale na hitrejši prestop 
meje. 
- urejanje dobrososedskih odnosov s sosednjimi deželami in 
državami. 
~ sprejem novega zunanjetrgovinskega zakona in utrjevanje 
zunanjetrgovinskih odnosov, ki spodbujajo menjavo blaga in 
storitev s tujino in s tem tudi turističnih storitev. 
- priprava zakonodaje s področja varstva okolja, ki bo vpli- 
vala na zavarovanje in ustrezno rabo prostora ter naravnih 
virov, kar bo vplivalo na povečanje privlačnosti za turizem. 

- v postopku sprejemanja je tudi zakon o gostinski dejavnosti 
in na njegovi podlagi drugi akti, ki bodo uvedli nova, zahtev- 
nejša merila kakovosti gostinskih obratov in prenočitvenih 
objektov; 
- v pripravi so še zakon in predpisi, ki bodo vplivali na hitrejši 
razvoj in kakovost turizma In s turizmom povezanih dejav- 
nosti; 
- ureditev stabilnih in sistemskih pogojev za delo TD in 
asociacij. 

4. Aktivnosti GZS 

Izredno pomembna za »Leto turizma- je tudi aktivnost GZS, 
vseh združenj in še zlasti Združenja za gostinstvo. Izpeljane 
so bile številne akcije za izboljšanje kakovosti gostinskih 
storitev in za tehnične novosti v stroki: 
- predstavitve kakovostnih vin, izdelkov prehrane in gostin- 
ske opreme, 
- program Cindy - navaja ljudi na zdravo, normalno pre- 
hrano, 
- seminar za hotelske gospodinje. 
- seminar za oddajalce posebnih turističnih sob, 
- posvetovanja za izboljšanje kakovosti in večjo varnost, 
- izobraževanje za vinske svetovalce. 
Pomembne aktivnosti za leto turizma se uresničujejo tako 
v okviru Obrtne zbornice in njene sekcije za turizem in gostin- 
stvo. 

5. Aktivnosti območnih odborov 

V okviru delovanja območnih odborov, je vse več konkretnih 
programov, ki predstavljajo pomembna področja v smislu 
izboljšanja kvalitete, novih turističnih produktov in v večji 
varnosti (pomembne so pobude in programi Domusa), ki pa 
zahtevajo sofinanciranje izdelave takšnih programov. Glede 
na to, da sredstva za takšne namene še niso odobrena, 
obstoja nevarnost, da bo delo na realizaciji teh programov 
zaostalo. 
Razpisana so tudi razna tekmovanja (natečaj za turistični 
spominek, projekt Idrijske čipke, tekmovanje turističnih kra- 
jev »Moja dežela«, najuspešnejša fotografija...), ki bodo zah- 
tevala določena priznanja, pohvale in tudi finančna sredstva. 

6. Projekt trženja 

Izdelan je projekt trženja, ki ga je naročilo Ministrstvo za 
turizem Republike Slovenije, da je »Leto turizma« eno največ- 
jih turističnih akcij v Republiki Sloveniji. Velik državni pomen 
je dala tej akciji tudi Vlada, saj je sprejela dejstvo, da vodi 
glavni odbor minister dr. Maks Tajnikar in da so neposredno 
vključeni v izvajanje akcije tako Ministrstva za gospodarske 
dejavnosti in vrsta drugih Ministrstev, GZS in TZS. 
Akcija seveda zahteva znatna finančna sredstva, katerih del 
zagotavlja Vlada iz proračunskih sredstev, del pa je potrebno 
pridobiti iz marketinške dejavnosti. 
Osnovni cilji za marketinško dejavnost so predvsem pridobi- 
vanje dodatnih sredstev. Nalogo za dosego tega cilja bo 
mogoče uresničiti ob močni medijski podpori, z javno pod- 
poro Vlade, z angažiranjem Ministrstev z čvrsto organizacijo 
in veliko komunikativnostjo, ki mora biti vsakodnevna. 
Seveda bo odločujoča tudi resna odločitev Vlade In njenih 
organov, da resno računa v svojih načrtih na turizem, ki naj 
poveča tolarski in devizni dohodek in tudi zaposlovanje. 

a) začetek akcije 

Za uspešno uresničevanje ciljev Leta turizma in trženje je 
potrebno dati velik poudarek javnemu mnenju. Za to akcijo 
mora vedeti vsak državljan Slovenije. Smo neposredno pred 
pričetkom glavne turistične sezone, zato bi kazalo to dejstvo 
najširše koristiti za ustvarjanje javnega mnenja. Primeren bi 
bil 25. junij, državni praznik Republike Slovenije. Će k temu 
dodamo še pomembno mednarodno prireditev - grafični 
bienale potem bi bil pomen Leta turizma dovolj puudarjen. 

b) sponzoriranje 

Z opaznim začetkom bi bilo lažje pridobiti sponzorje »Leta 
turizma«; 

poročevalec 57 



- generalni sponzor celotne akcije (veliko podjetje), 
- glavni sponzor (zdravilišče), 
- sponzor akcije na meji, 
- sponzor akcije v prometu (Ministrstvo za promet), 
- sponzor akcije v medijih, 
- sponzor posebne publikacije, 
- sponzor plakatov in prospektov, 
- sponzor akcije za nastopanje v tujini (igralnice), 
- sponzor akcije prevoznikov (Bled, Portorož...), 
- sponzor akcije za kulturo (Smelt), 
- sponzor akcije za šport (Olimpijski komite), 
- sponzor za kmečki turizem (Zadružna zveza, VAS...), 
- sponzor domačih gostiln (Pivovarna, vinarji), 
- sponzor lokalnih prireditev. 

c) znak leta turizma 

Znak »Leto turizma« je sprejet In se uporablja, je vsekakor 
predmet trženja. Osnutek znaka je izdelan, vendar ga je 
potrebno izpopolniti tako, da bo mogoča večnamenska upo- 
raba in tudi samo likovno zasnovo je potrebno dodelati. Na 
organizacijskem področju je potrebno točno razmejiti delova- 
nje med Ministrstvi, GZS, TZS In ostalimi organizacijami, ki 
sodelujejo ali bodo sodelovale v sami akciji. 

Iz prej naštetih aktivnosti je razvidno, da Vlada In upravni 
organi svoje programe v letu turizma opravljajo skladno 
s sprejetimi cilji, razen v primerih, kjer jih pri tem ovira 
pomanjkanje finančnih sredstev. V tej zvezi gre omeniti pred- 
vsem problem prometne in druge infrastrukture, ki v letu 
turizma ni rešljiv, čeprav se vsi zavedamo odvisnosti turizma 
od ustreznih komunikacij in dostopnosti. Zaradi pomanjkanja 
sredstev bo oteženo tudi sofinanciranje različnih prireditev 
s področja kulture In športa, ki bi lahko bile zanimive tudi za 
turistični obisk. 

IV. SREDSTVA ZA URESNIČITEV NAČRTOVANIH 
AKTIVN08TI 

V programu so predvidena sredstva, iz katerih naj bi financi- 
rali neposredne stroške za Izvajanje programskih nalog in 
sicer 3 mio SIT za materialne stroške In 20 mio SIT za Izvajanje 
informativno promotivnih aktivnosti, še posebej v komunicira- 
nju z domačo javnostjo. Ta sredstva še niso potrjena, zato 
nekaterih aktivnosti ni bilo mogoče izvajati, so pa nujne. 

Finančna sredstva so potrebna za financiranje: 
- promocije ciljev in smotrov akcije Leto turizma; 
- stroške delovanja delovnih teles; 

- pomoč In sofinanciranje regionalnih In lokalnih projekte 
(Domus, Haloze, Vinske ceste, Pirenska avtocesta...); 
- izvajanje natečajev za; 
- fotografije, 
- turistični spominek, 
- tekmovanje turističnih krajev; 
- sofinanciranje znakov neprometne signalizacije; 
- sofinanciranje turističnega informacijskega sistema. 

V. USMERITVE ZA NADALJNJE DELO 

Pri nadaljnjem uresničevanju programa leta turizma j« 
potrebno dati večji poudarek predvsem; 

- razvijanju Internega turističnega marketinga, ki bo učinke 
viteje vpletal javnosti in odgovorne institucije v hitrejše 
odpravljanje problemov, ki zavirajo uspešnejši razvoj turizma, 

- uresničevanju razvojnih strateških ciljev na področju 
turizma z razvijanjem novih, konkurenčnejših produktov 
hkrati pa pospešiti sprejem razvojne strategije turizma, ki bc 
omogočilo njeno operacionalizacijo s pripravo ustreznih 
planov, 

- dokončanju eksternoga turističnega marketinškoga plana 
ki se snuje v okviru projekta PHARE in vzpostaviti učinkovl' 
tejše, organizirano sodelovanje zasebnega in javnega sek 
torja, ki je nujno za uspešno promocijo in trženje turističnih 
produktov, 

- pripravi predpisov na področju turizma, ki naj zagotovijc 
primerljivost standardov kakovosti turistične ponudbe in 
posameznih storitev z razvitimi turističnimi deželami, ki so 
hkrati tudi naši turistični trgi, ter drugih predpisov, ki 
posredno vplivajo na turizem, 

- uresničevanju projektov za izgradnjo ustreznih infrastruk- 
turnih objektov, ki bodo omogočili normalno poslovanje 
podjetij v zimskih turističnih centrih tudi v primeru pomanjka- 
nja snega, 

- ustrezni organiziranosti organov, ki so zadolženi za reali- 
zacijo programa leta turizma, ki naj omogoča čimvečjo fleksi- 
bilnost In sprotno odpravljanje pomanjkljivosti v letošnji 
poletni turistični sezoni, da bi tako čimbolj zadovoljili pričako- 
vanja turistov, 

- ureditvi turističnih Informacij in signalizacije, ki bodo turi- 
stom pomagale do njihovega počitniškega cilja in bodo hkrati 
tudi opozarjale na turistične atraktivnosti. 
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MNENJE 
Odbora za gospodarstvo ob obravnavi »Stanja in perspektiv razvoja turizma 
v Republiki Sloveniji« 

IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo 
je na svoji 12. seji, dne 13. 7. 1993, obravnavali STANJE IN 
PERSPEKTIVE RAZVOJA TURIZMA V REPUBLIKI SLOVE- 
NIJI. Navedeno problematiko je odbor uvrstil na svojo sejo na 
osnovi številnih pisnih gradiv, ki so bila naslovljena na 
Državni zbor oziroma na njegov Odbor za gospodarstvo in so 
se nanašala na stanje in problematiko v slovenskem turizmu. 

Na podlagi gradiv Turistične zveze Slovenije, Gospodarske 
zbornice Slovenije in njenega Združenja za gostinstvo in 
turizem: 

- sugestije, pobude in pripombe na strategijo razvoja turizma 
v Republiki Sloveniji, 
- problematika lastninskega preoblikovanja podjetij v gostin- 
stvu in turizmu, 
- reševanje problemov na področju smučarskih centrov kot 
posledice suhe zime, 
- predstavitev nekaterih važnejših aktivnosti pri uresničeva- 
nju nacionalnega programa aktivnosti za leto turizma 1993/ 
94, 
- zahteva po vladni intervenciji za zaščito slovenskih počitni- 
ških objektov na Hrvaškem, 

je odbor zaprosil resorno ministrstvo za mnenja in predlagal 
skupno sejo, ki bi bila namenjena razreševanju problemov 
v turističnem gospodarstvu. Ob obravnavi vseh gradiv je 
odbor oblikoval naslednje 

MNENJE 

Odbor je obravnaval: 

- Strategijo razvoja turizma v Republiki Sloveniji Ministrstva 
za gospodarske dejavnosti, 

- Informacije o uresničevanju programa »leta turizma«, 

- »Pomen turizma za gospodarstvo«, gradivo Združenja za 
gostinstvo in turizem Gospodarske zbornice Slovenije, 

- Definitivni rezultati turističnega prometa v Sloveniji v prvih 
petih mesecih leta 1993 v primerjavi z enakimi obdobji leta 
1992 in 1990, 

- Program aktivnosti Ministrstva za gospodarske dejavnosti 
na področju turizma. 

Seje so se udeležili predstavniki Ministrstva za gospodarske 
dejavnosti, Turistične zveze Slovenije, Združenja za gostin- 
stvo in turizem Gospodarske zbornice Slovenije, območne 
gospodarske zbornice, Poslovne skupnosti Obalno-kraške 
regije ter predstavniki občin z območja, kjer je potekala seja 
(Bernardin, julij 1993). 

★ 

Od zadnje obravnave turizma v republiškem parlamentu 
(konec leta 1991) se je nakopičila vrsta problemov in odprtih 
vprašanj, ki bi jih bilo potrebno, za učinkovitejše gospodarje- 
nje v okviru turizma, čimprej razrešiti. Aktivnosti v Vladi Repu- 
blike Slovenije so bile usmerjene zlasti v opredeljevanje nalog 
»leta turizma«, v dopolnjevanje in pripravo strategije razvoja 
turizma in promocijo turistične ponudbe Slovenije, pogojeni 

pa so bili z dogajanji v turističnem prometu, ki je soodvisno 
z gibanji v Evropi. 

Triletna velika stagnacija turističnega prometa se v letošnjem 
letu vidno izboljšuje. Posledično pa se kažejo negativne 
posledice zlasti na ekonomskem ter kadrovskem področju in 
v produktih v turistični ponudbi. Zaradi narave storitvenih 
dejavnosti, ki so zmožne hitre regeneracije, posledice niso 
usodne, vendar je, po mnenju odbora, zadnji čas za bistven 
preobrat pri doseganju splošnega konsenza v odločitvah 
o sanaciji turističnega gospodarstva (lastninjenje in prilagodi- 
tev organiziranosti javne in privatne sfere), kar naj bi pripomo- 
glo tudi k dimenzioniranju celotnega gospodarskega razvoja. 

Odbor je pritrdil razmišljanju ministra za gospodarske dejav- 
nosti, ki je opozoril, da je turistično gospodarstvo na 
pomembnem razpotju, saj so se razmere, v katerih se je 
gospodarilo v turizmu, bistveno spremenile. Lansko leto je 
Slovenija imela 5,1 milijona nočitev, 3 milijone domačih in 1,3 
milijone tujih gostov. Podatki v letu 1993 kažejo, da je naj- 
hujša kriza v turizmu prebrođena ter da se razmere stabilizi- 
rajo. Na novo se ocenjuje tudi pomembnost turizma kot 
gospodarske panoge, ki predstavja 2,1% celotnega prihodka 
slovenskega gospodarstva, 3,5% dodane vrednosti, 9,9% aku- 
mulacije in 1,7% izgube. Delež poslovnih sredstev je na ravni 
2,6%, zaposlenih pa 2,7%. Še posebno je pomembna ta 
panoga z vidika ustvarjalnega deviznega priliva, saj je ocenjen 
devizni priliv na ravni 670 milijonov ameriških dolarje, kar 
predstavlja tudi večino ugotovljenega suficita v plačilni 
bilanci za leto 1992. Ta podatek opozarja, da turizem ne vpliva 
le na interno stanje v okviru panoge, pač pa pomembno vpliva 
na gospodarske razmere v Sloveniji, saj je pozitivna tekoča 
plačilna bilanca v veliki meri odvisna prav od turističnega 
priliva, kar posredno odločilno vpliva na razmere na deviznem 
trgu, s tem pa tudi na investiranje, zadolževanje in gospodar- 
sko rast. 

Odbor je zato tudi podprl aktivnosti v zvezi z izpeljavo »leta 
turizma«, opozoril pa je, da je ni mogoče razumeti kot 
enkratne kampanje, ampak v smislu razvijanja internega mar- 
ketinga. Leta turizma v bodoče bi morala biti ciljno definirana 
še podrobneje, zlasti z usmeritvijo npr. v kakovost, še posebej 
pa v razvijanje podjetnišva. Odbor je podprl poudarke Vlade 
Republike Slovenije ob obravnavi poročila »leta turizma«, pri 
tem pa še zlasti izpostavil potrebo po reševanju gospodarskih 
problemov ter organizacijskemu in pravnemu področju, ki 
vplivata na uspešnost turističnih dejavnosti. 

Aktivnosti v »letu turizma« so zastavljene v duhu pripravlja- 
joče strategije razvoja turizma, ki jo je v letu 1991 zahtevala 
Skupščina Republike Slovenije. Le-ta je zasnovana na marke- 
tinških principih in ne na planskih postavkah, ki bi z vrha 
določale naloge posameznih subjektov. Zgrajena je na viziji 
bodočnosti. Princip zastavljanja in realizacije ciljev je dinami- 
čen, prednosti turističnih produktov gradi v primerjavi s kon- 
kurenco in na tej podlagi skuša vzpostaviti ekonomske, 
pravne in organizacijske temelje za tekmovanje. Strategija pa 
ne vsebuje operacionalizacije zastavljenih ciljev niti ne sred- 
stev za njihovo doseganje. Programe izvajanja skupno dogo- 
vorjene strategije bi morali sprejeti vsi subjekti za svoje po- 
dročje. 

Odbor je ustrezno ocenil strategijo tako po metodološki kot 
vsebinski plati, saj opredeljuje kvalitativne in ne kvantitativne 
cilje. Temeljni cilj je tako ustvariti turistične produkte, katerih 
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konkurenčnost bo zasnovana na kakovosti, ob upoštevanju 
posebnosti Slovenije ter njene primerjalne prednosti. Osnova 
bo torej kakovost in znanje. Kakovost je v strategiji oprede- 
ljena kot uresničitev pričakovanj in želja turistov, kar pomeni, 
da gre za bogato vsebino ponudbe in profesionalnost storitev. 

Princip razvoja turizma je zastavljen organsko, izhajajoč iz 
kulturne krajine in obstoječih kulturno-zgodovinskih središč, 
temelječ na ohranjanju značilnosti in posebnosti kulture in 
življenja ljudi. 

Odbor je v razpravi še posebej izpostavil ustreznost usmeritve 
razvidne iz strategije, da vsebine razvojnih ciljev ni mogoče 
graditi drugače kot na znanju, profesionalnosti in kreativno- 
sti, ki pa seveda predpostavlja ustrezno organiziranost 
turizma. Pri tem je bila poudarjena zahteva po koordiniranih 
aktivnostih v okviru vladnih resorjev z nosilci razvoja turizma 
na republiškem nivoju, še zlasti pa ureditev promotivne dejav- 
nosti. Po mnenju odbora je zadnji čas, da se uskladijo in 
pričnejo aktivnosti za intenzivno promocijo turističnega go- 
spodarstva. 

Ena od pomembnih sprememb, ki je pred turističnim gospo- 
darstvom je tudi razrešitev odnosa med privatnim in javnim 
sektorjem in pa strukturno vprašanje odnosa med velikim in 
malim gospodarstvom. Stanje v strukturi slovenskega turistič- 
nega gospodarstva je glede na naravo dejavnosti povsem 
neustrezno, zato bo predvsem z vidika prestrukturiranja na 
tem področju potrebno intenzivirati aktivnosti, še zlasti 
s pospešenim uvajanjem podjetništva. 

Sprememba temeljnih vrednot oziroma pogledov v turizumu 
bo zahtevala tudi njegovo integracijo v druge panoge oziroma 
sfere gospodarstva in družbenega življenja v republiki. Gre 
zlasti za soodvisnost z razvitostjo ostalih sektorjev še zlasti od 
razvitosti infrastrukture. 

Pomembno je tudi diferencirati pristojnosti v okviru oprede- 
ljenih nalog, ki se nanašajo na državni oziroma podjetniški 
nivo. 

Odbor je v zvezi z nalogami zakonodajalca opozoril na 
potrebo po zakonski ureditvi gostinske dejavnosti, pa tudi na 
nujnost zakonske ureditve varstva potrošnikov itd. Na odboru 
so bila izražena deljena mnenja o nujnosti zakonskega ureja- 
nja pospeševanja turističnega gospodarstva oziroma posre- 
dovanja v turizmu. 

Odbor je po razpravi oblikoval naslednje sklepe: 

1. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodar- 
stvo ugotavlja, da je turistično gospodarstvo zelo pomembna 
dejavnost, ki lahko močno pripomore k razvoju in prestruktu- 
riranju slovenskega gospodarstva, k razvoju in prestrukturira- 
nju slovenskega gospodarstva, zato je njegovo vlogo 
potrebno ustrezno ovrednotiti. 

2. Odbor ocenjuje, da je za hitrejši in zlasti kakovostnejši 
razvoj turizma potrebno sprejeti strategijo z opredelitvijo 
temeljnih ciljev in usmeritev nadaljnjega razvoja turizma. 

Odbor ugotavlja, da pripravljeno gradivo predstavlja dobro 
osnovo za njegovo pripravo. Obravnavano gradivo je 
potrebno dopolniti z novimi spoznanji, ki so rezultat kvantita- 
tivnih in sistemskih sprememb doma in v tujini in pri tem 
upoštevati pripombe In predloge iz razprave na seji odbora pa 
tudi pripombe in predloge, ki so bili posredovani v pisni 
obliki. 

3. Odbor nalaga vladi, da v sodelovanju z Gospodarsko zbor- 
nico Slovenije, Turistično zvezo Slovenije in Obrtno zbornico 
Slovenije ter drugimi nosilci pripravi in sprejme strategijo 
razvoja turizma ter jo predloži Državnemu zboru do konca 
oktobra 1993. 

Odbor nalaga vladi, da pripravi tudi konkretni program aktiv- 
nosti za uresničevanje strategije z opredelitvijo nosilcev in 
rokov ter ga predloži Državnemu zboru skupaj s strategijo. 

4. Pri pripravi končnega besedila strategije ter pri svojem 
tekočem delu naj vlada upošteva zlasti naslednje: 
- večjo pozornost je potrebno nameniti razvoju podjetništva 
v okviru turističnega gospodarstva in s tem omogočiti njegov 
hitrejši razvoj, 
- zagotoviti, da bo ena od temeljnih vrednot kakovost, ki naj 
postane glavni cilj strateške usmeritve. 

Te aktivnosti je treba povezati z nacionalnim programom 
kakovosti, 

- poglavitni predpogoj za kakovostni razvoj turizma so uspo- 
sobljeni kadri, zato je potrebno več pozornosti nameniti izo- 
braževanju in usposabljanju. Nadaljevati je potrebno sodelo- 
vanje v programu PHARE in pridobiti tudi druge vire (zlasti iz 
tujine) za nadaljnje usposabljanje. 

Odbor izraža podporo prizadevanjem za ustanovitev Visoke 
šole za hotelirstvo in turizem, in priporoča visokim šolam, 
predvsem pa ekonomskima fakultetama, da ponovno vključijo 
v svoje programe tudi izobraževanje za turizem, 

- intenzivneje je potrebno vključiti in ovrednotiti pomen lova 
in ribolova, vključevanje kulturne identitete v turistični proiz- 
vod, zlasti pa vključevanje zaledja v turistično ponudbo, 

- ovrednotiti in opredeliti je potrebno pomen lokalnih ozi- 
roma regionalnih projektov za razvoj turizma., 

- izpostaviti je potrebno pomen soodvisnosti razvoj turizma 
z drugimi panogami (zlasti infrastrukture), pri tem pa še zlasti 
neposredne povezanosti razvoja kmetijstva in podeželja (kot 
dober primer je bila izpostavljena idejna zasnova za projekt 
»Vinske ceste Slovenije«, ki je bil predstavljen na odboru). 

5. Vlada Republike Slovenije naj čimprej pripravi zakonodajo, 
ki bo uredila gostinsko dejavnost, hkrati pa v skladu z zahtevo 
odbora posreduje zakon o varstvu potrošnikov, ki bo vseboval 
tudi poglavje o zaščiti potrošnika - turista. 

Vlada naj pri pripravi zakonodaje, ki ureja igralništvo, upo- 
števa neposredno povezanost te dejavnosti s turizmom, zato 
odbor predlaga, da je definirano igralništvo čim bolj v funkciji 
razvoja turizma in to tako na lokalni, kot na republiški ravni. 

S programom oziroma z zakonodajo je potrebno ovrednotiti 
ter opredeliti vlogo in naloge turistične društvene organiza- 
cije, vključno s financiranjem ter analogno opredeliti tudi 
vloge in naloge drugih organizacij, ki so pomembne za tu- 
rizem. 
Natančno pa je treba opredeliti tudi vprašanje nadzora v turi- 
stičnem gospodarstvu, ter opredeliti vlogo in pristojnosti turi- 
stične inšpekcije. 

6. Čimprej je potrebno vzpostaviti profesionalno, učinkovito 
organizacijo trženja in v okviru tega promocije in organizacijo 
predstavništev v tujini. 

V sklopu tega je pomembna tudi zagotovitev celovitega infor- 
macijskega sistema za turizem ter preko tega zagotoviti čim 
več skupnih nastopov in akcij. 

7. V skladu z načrtovanimi aktivnostmi v okviru »leta turizma« 
naj njegov odbor ob koncu letošnjega leta pripravi oceno 
izvajanja programov v letu 1993 ter v skladu s predstavljenimi 
usmeritvami pripravi tudi program za naslednja leta ter o tem 
poroča Odboru Državnega zbora za gospodarstvo. 

8. Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za gospo- 
darske dejavnosti kot matični upravni organ za turizem naj 
zagotavlja stalno koordinacijo v aktivnostih z drugimi dejav- 
niki na republiški ravni, ki so pomembni za razvoj turizma, 
zlasti s Turistično zvezo Slovenije, Gospodarsko zbornico 
Slovenije in Obrtno zbornico Slovenije. Stalna delovna opera- 
tivna koordinacija naj pripomore k optimalnim rešitvam. 

9. Odbor nalaga pristojnemu ministrstvu, da Odboru Držav- 
nega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo poroča 
o izvajanju zastavljenih nalog. 
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MNENJE 
Odbora za gospodarstvo k Programu Ministrstva za gospodarske dejavnosti 

Odbor državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo 
je na svoji 12. seji, dne 14. 7. 1993, obravnaval Program 
Ministrstva za gospodarske dejavnosti z namenom, da se 
podrobneje seznani z delom ministrstva. Članom odbora je 
bilo predloženo gradivo: Finančno ovrednoteni program 
Ministrstva za gospodarske dejavnosti, v katerem je bila prika- 
zana poraba proračunskih sredstev za različne oblike pose- 
gov v gospodarstvo. 

Uvodoma je minister, gospod Tajnikar, člane odbora podrob- 
neje seznanil z nekaterimi prednostnimi nalogami ministr- 
stva. Mednje sodijo: 
- projekt prenove podjetij, katerega izsledke bo ministrstvo 
Uporabilo pri oblikovanju aktivne industrijske politike, 

- projekt prestrukturiranja proizvodnje, v okviru katerega 
ministrstvo podjetjem pomaga pri tehnološki prenovi pred- 
vsem s subvencioniranjem obresti na kredite, 

- projekt usposabljanja managerjev, s katerim naj bi ministr- 
stvo prispevalo delež k dvigu ravni znanja managerske struk- 
ture v slovenskih podjetjih, 

- projekt Trgovinskega središča, katerega osnovni namen je 
olajšati malim in srednje velikim podjetjem vstop na medna- 
rodno tržišče. 

Državni sekretar za industrijo, gospod Banič, pa je članom 
odbora predstavil industrijsko politiko kot niz projektov, 
v katerih imajo centralno vlogo strokovne skupine, sestav- 
ine iz predstavnikov znanosti, gospodarske zbornice, sindi- 
katov in ministrstva in predlagajo ukrepe na posameznih 
sektorjih ter preverjajo njihovo učinkovitost. Trenutno obstoja 
12 strateških skupin, ki vsebinsko pokrivajo različna področja 
gospodarstva. Ukrepi, ki so jih te skupine že predlagale, in so 
tudi že v izvajanju, so subvencioniranje obrestne mere za 
najete kredite, znižanje carinske stopnje pri uvozu avtomobi- 
lov, v primeru ko se je tuj dobavitelj avtomobilov obvezal 
kupiti v Sloveniji določeno količino izdelkov pri slovenskih 
Proizvajalcih delov za avtomobilsko industrijo. V ta sklop 
sodijo tudi aktivnosti za realizacijo zakona o odkupu terjatev 
do Iraka, Kube, Angole in Zvezne direkcije za promet in 
rezerve izdelkov posebnega pomena. 

Področje energetike je predstavil državni sekretar za energe- 
tiko, gospod Sovič. Prednostne naloge ministrstva na tem 
Področju so ekološka sanacija energetskih objektov, priprava 
strategije racionalne rabe energije, priprava zakona za 
Področje energetike in oblikovanje cenovne politike, ki bo 
v večji meri kot doslej vplivala na racionalno rabo energije. 

V razpravi so člani odbora izrazili podporo delu ministrstva. 
Poseben poudarek pa so namenili predvsem tistim aktivno- 
stim, katerih učinki vodijo v smeri prestruktuiranja gospodar- 
stva. Temu ustrezni morajo biti tudi ukrepi industrijske poli- 
tike, s katerimi se uresničujejo cilji po posameznih panogah 
ob hkratnem upoštevanju medsebojne povezanosti in sood- 
visnosti posameznih panog in gospodarstva kot celote. 

Ob tem, ko so člani odbora sicer pozitivno ocenili nekatere 
ukrepe ministrstva (npr. dajanje garancij za najete kredite pri 
bankah), so opozorili tudi na nujnost sprotnega spremljanja 
Poteka in učinkov procesa sanacije bank oziroma na nujnost 
sinhroniziranega upravljanja tranzicijskih procesov v sloven- 
skem prostoru. 

Poseganje v gospodarstvo z ukrepi, ki zmanjšujejo stroške 
9ospodarstva in povečujejo njegovo konkurenčno sposob- 
nost, je sprejemljiv način spodbujanja in pomoči gospodar- 
stvu, zato so člani odbora menili, da je treba Ministrstvu za 
9ospodarske dejavnosti pri sprejemanju proračuna za te 
namene v letu 1994 zagotoviti več sredstev. Zahtevali pa so 
tudi podrobnejšo informacijo o dajanju poroštev po 66. členu 

zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike 
Slovenije in o merilih ter kriterijih za pridobitev poroštev. 

Člani odbora so precej pozornosti namenili tudi odnosom 
med Ministrstvom za gospodarske dejavnosti in Skladom 
Republike Slovenije za razvoj. Ministrstvo kot nosilec odgo- 
vornosti za stanje na področju gospodarstva mora stalno 
spremljati delovanje Sklada in potek sanacije ter prestrukturi- 
ranja podjetij, ki so se priključila Skladu, v teh procesih 
prestrukturiranja ima, po mnenju članov odbora, velik pomen 
znanje in s tem povezana kadrovska prenova podjetij. Člani 
odbora so zato izobraževanje managerjev različnih ravni 
opredelili kot eno prioritetnih nalog. Po mnenju odbora je 
pomanjkanje ustreznih znanj, zlasti s področja trženja, pozna- 
vanja poslovnega prava in poslovnih običajev, eden od pogla- 
vitnih razlogov za negativne rezultate v podjetjih, ki so bila 
zaradi tega prisiljena iskati pomoč pri Skladu ter za relativno 
neuspešnost pri prodoru na tuje trge. 

Velik del razprave so člani odbora namenili tudi področju 
energetike. Opozorili so na pomankljivosti v cenovni politiki, 
ki je vse premalo tržno naravnana in ne omogoča normalnega 
poslovanja energetskih sistemov, na neskladje med cenami 
posmeznih energentov, na nujnost sprejemanja in izvajanja 
ukrepov za racionalno rabo energije ter stalnega spremljanja 
učinkovitosti teh ukrepov, na problematiko ekološke sanacije 
dela obstoječih energetskih objektov. Menili so, da se mora 
vlada v strategiji za področje energetike opredeliti do zapira- 
nja posameznih rudnikov premoga in natančneje določiti 
obseg in namene subvencioniranja cen posameznih energen- 
tov. V razpravi o pomenu obnovljivih virov energije so večji 
del časa namenili malim hidroelektrarnam in poudarili, da 
male hidroelektrarne lahko predstavljajo dodaten vir energije, 
cenovno relativno ugoden v primerjavi s stroški. To še pose- 
bej velja za nekatera demografsko ogrožena območja, kate- 
rim lahko male HE hkrati omogočajo tudi dopolnilne 
zaslužke. Strinjali so se tudi z ugotovitvijo, da so male HE 
v energetiki najbližje zasebnemu sektorju in zato večji ali 
manjši meri vezane na komercialni interes. Naloga države pa 
je ustvarjanje razmer, ki bi olajševale odpiranje novih malih 
HE. 

Člane odbora je zanimala tudi velikost dolga Slovenije do 
elektrogospodarstva in že zlasti dolg Hrvaške do Nuklearne 
elektrarne Krško. Poudarili so, da naj slovenska stran v poga- 
janjih s hrvaško stranjo vztraja pri nujnosti poravnave starih 
dolgov, pri izpolnjevanju tekočih obveznosti in sofinanciranju 
stroškov vzdrževanja In varnosti NEK. Dogovorili so se, da 
bodo na naslednji seji odbora obravnavali pobude za skleni- 
tev plačilnega sporazuma, sporazuma o trgovinsko-gospo- 
darskih odnosih in sodelovanju ter sporazuma o ureditvi 
premoženjsko pravnih razmerij med Slovenijo in Hrvaško. Ob 
tem se bodo tudi dokončno opredelili do vprašanja, ali je 
ustrezneje problematiko NEK in slovensko hrvaških odnosov 
v zvezi z nuklearko obravnavati s posebno pogodbo ali pa jo 
vključiti v omenjene sporazume. 

Člani odbora so razpravljali tudi o sprejemu zakona o dekomi- 
sijskem fondu, ki naj bi ga vlada predložila istočasno s strate- 
gijo energetike in s katerim bi bilo zagotovljeno zbiranje 
sredstev za stroške dekomisije NEK ter o ustanovitvi Sklada 
za zapiranje nuklearke. 

Ob zaključku razprave je odbor oblikoval in sprejel naslednje 
sklepe: 

1. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospo- 
darstvo sprejema informacijo o finančnem ovrednotenem 
programu in drugih aktivnostih Ministrstva za gospodarske 
dejavnosti. 

2. Odbor podpira prednostno usmeritev ministrstva oziroma 
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njegove aktivnosti na tista podjetja, ki imajo tržne, tehnolo- 
ške, kadrovske in druge pogoje za uspešno poslovanje. 

3. Odbor ugotavlja, da je, ob relativno velikih sredstvih, ki so 
v proračunu namenjena gospodarskim sektorjem, le relativno 
majhen delež odmerjen za aktivno podporo prestrukturiranju 
gospodarstva in razvoju, kar bo treba upoštevati pri pripravi 
proračunskega memoranduma in proračuna za prihodnje 
leto. 

4. Odbor sprejema stališče o koristnosti usklajevanja in 
povezovanja aktivnosti ter sredstev znotraj ministrstva in med 
različnimi ministrstvi znotraj vlade ter drugimi ustanovami in 
institucijami, katerih področja dejavnosti in pristojnosti se 
prekrivajo in dopolnjujejo (Sklad za razvoj, gospodarska zbor- 
nica, obrtna zbornica in drugi) v zvezi s problematiko zaposlo- 
vanja in delovnih mest, problematiko gospodarske promocije, 
odpiranje tržišč, razvojnih aktivnosti. 

5. Na podlagi ugotovitve, da je pomanjkanje znanja eden od 
središčnih problemov naših podjetij, odbor soglaša z usmeri- 
tvijo Ministrstva za gospodarske dejavnosti k izobraževanju 
managementa, zlasti z znanji s področja trženja, kajti pozna- 
vanje marketinških znanj in na njih temelječe aktivnosti sodijo 
med bistvene pogoje za uspešnost prestrukturiranja podjetij 
in njihov nadaljnji razvoj. Odbor meni, da bi veljalo z ustrezno 
organiziranostjo, predvsem pa s povezavo nosilcev izobraže- 
vanja med seboj narediti izobraževanje cenovno bolj 
dostopno in ga usmeriti v večji meri tudi v izobraževanje 
v podjetjih. 

6. Vlada naj v najkrajšem možnem času pripravi in predlaga 
rešitve za racionalno in učinkovito organizacijo gospodarske 
promocije. Poda naj informacije o trenutnem stanju zastopa- 
nja slovenskega gospodarstva v diplomatsko-kanzularnih 
predstavništvih v tujini. 

7. Odbor je podprl ministrstvo pri organizaciji ustanovi' 
trgovskega središča, ki bo namenjeno predvsem malim f 
srednje velikim podjetjem kot pomoč pri vstopanju v med! / 
rodno menjavo. 

< 
8. Odbor poudarja nujnost vzpostavitve ustreznih rel< - 

med vlado in ministrstvi, ki pokrivajo področje gospodara' 
ter skladi (za razvoj, privatizacijo, sukcesijo) ter potrebo1 

njihovem stalnem in učinkovitem sodelovanju. 

9. Na področju energetike odbor podpira zlasti tiste aktivi 
sti ministrstva, ki vodijo v smeri racionalizacije proizvodnje 
porabe enregije, aktivnosti na področju ekološke sanac 
energetskih objektov in proizvodnje ter uporabe ekoloJ 
neoporečne energije. Odbor meni, da je treba nameniti V 
pozornosti obnovljivim virom energije in v tem okviru tU 
umestiti problematiko malih hidroelektrarn. 
Posebno skrb velja nameniti skrbi za energijo demograf# 
ogroženih območij. 

10. Odbor predlaga, da se v program ministrstva vključi ttl 
področje dajanja poroštev. Na eni svojih prihodnjih sej I 
odbor obravnaval poročilo o odobrenih garancijah na osn« 
meril za izdajanje poroštev za posojilne in druge obvezno* 
pravnih oseb, ki jih je vlada sprejela na podlagi 66. člef 

zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republi' 
Slovenije za leto 1993. 

11. Odbor ocenjuje, da lahko sporazumi o trgovinsko-gosp 
darskih odnosih med Vlado Republike Slovenije in Via' 
Republike Hrvaške o ureditvi plačilnega prometa in o uredil 
premoženjsko pravnih razmerij med Republiko Slovenijo 
Republiko Hrvaško z vsebinskimi oredelitvami in rešitve' 
pomembno vplivajo na gospodarstvo, zato jih bo na sv' 
naslednji seji, 21. 7. 1993, obravnaval kot zainteresira' 
delovno telo. 
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MNENJE 
Odbora za znanost, tehnologijo in razvoj k Poročilu o izvajanju zakona in natečaja 
o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji v letu 
1992   

Po določbi 14. člena Zakona o spodbujanju razvoja demo- 
grafsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS 
št. 48/1990) je Izvršni svet Republike Slovenije dolžan 
enkrat letno poročati o uresničevanju tega zakona in pred- 
lagati potrebne ukrepe Skupščini Republike Slovenije. 

Vlada je to svojo obveznost izpolnila s »Poročilom o izva- 
janju zakona in natečaja o spodbujanju razvoja demograf- 
sko ogroženih območij v Republiki Sloveniji v letu 1992,« 
ki ga je obravnaval Odbor za znanost, tehnologijo in razvoj 
kot matično delovno telo. Odbor je ocenil, da poročila ni 
potrebno obravnavati na seji Državnega zbora. 

Odbor Državnega zbora za znanost, tehnologijo in razvoj je 
navedeno poročilo obravnaval kot matično delovno telo na 2. 
seji, 2. 7. 1993. Poročilo je Državnemu zboru v obravnavo 
posredovala Vlada Republike Slovenije. 

Odbor je v okviru te točke obravnaval tudi naslednja gradiva: 

- Izhodišča za spremembe v spodbujanju razvoja na demo- 
grafsko ogroženih območjih v Republiki Sloveniji. 
- Razvojno-razlskovalni! projekt »Regionalni razvoj obmej- 
nega pasu s posebnim poudarkom na meji z Republiko Hr- 
vatsko.« 
- Operativni program za izvedbo predlogov sprememb na 
področju državnega intervencionizma in posebej na področju 
spodbujanja razvoja na demografsko ogroženih območjih. 

* * * 

Uvodoma je predsednik odbora poudaril, da je glavni problem 
spodbujanja razvoja demografsko ogroženih območij (DOO) 
v tem, da sicer obstaja veliko število raznih oblik spodbujanja, 
ni pa uskladitve porabe teh (relativno skromnih) sredstev. 
Zato občine, kjer so ta področja, ponavadi pošiljajo prošnje 
na več naslovov in tako pridobijo vsaj nekaj sredstev, saj 
organi, ki odločajo o njihovi delitvi niso usklajeni. V vsakem 
primeru pa je teh sredstev premalo in so razdrobljena. 

Predstavnik Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj je 
v uvodni besedi h gradivu povedal, da v zvezi s spodbujanjem 
razvoja DOO pripravljajo dva nivoja sprememb. Prve spre- 
membe so povezane s samim dosedanjim sistemom spodbu- 
janja DOO in jih je možno začeti kmalu izvajati, druge pa so 
odvisne od sprejema skupne strategije spodbujanja nacional- 
nega razvoja ter bodoče lokalne in državne organiziranosti in 
jih bo mogoče pripraviti šele po sprejemu ustreznih strategij 
in predpisov. Prva sprememba, ki se že izvaja, je ta, da se 
zahtevki za sredstva vlagajo na občinah, ki jih pregledajo, 
selekcionirajo in dopolnijo glede na poznavanje razmer v svo- 
jem okolju. Druga sprememba je priprava sprememb zakona 
(ki se bo verjetno imenoval »Zakon o spodbujanju razvojno 
šibkih območij«), ki bodo predvidoma sprejete do konca leta. 
Pomembna sprememba bo, da bo statistične podatke, ki 
nakazujejo ogroženost posameznih območij, možno ugotoviti 
do gospodinjstva natančno, medtem, ko je bilo to dosedaj 
možno le do nivoja občin. Po spremembah zakona, ki bodo 
prinesle tudi strožje kriterije se bo obseg DOO predvidoma 
zmanjšal. Tretja sprememba bo ustanovitev vladne koordina- 
cije za spodbujanje skladnejšega regionalna razvoja, ki pa bo 
lahko polno zaživela šele, ko bo zagotovljen celovit sistem 
spodbujanja skladnejšega razvoja. 

V razpravi je bila dana podpora ideji o spremembah zakona in 
tudi spremembi samega imena zakona. 

Prisotno je bilo tudi razmišljanje o smiselnosti nadaljnjega 
vztrajanja na sistemu enotnih davkov in vračanja sredstev 
s subvencijami. V enotnem proračunu je zaradi pomanjkanja 
sredstev v celoti vedno možno prelivati sredstva oziroma da 
jih zmanjka za subvencije. Zato bi bilo potrebno razmisliti tudi 
o tem, da bi za razvoj posameznih območij ali panog določili 
diferencirane davčne stopnje in tako omogočili hitrejši razvoj 
manj razvitih. 

Opozorjeno je bilo, da je problem DOO tudi problem drugih 
področij (šolstva, družinske politike, zdravstva, sociale, infra- 
strukture,...). Cela Slovenija je pravzaprav demografsko 
ogroženo območje in življenje na podeželju se ohranja le tam, 
kjer so pogoji za življenje in delo ljudi enaki kot v mestih. 

S strani predstavnice Inštituta za ekonomske raziskave je bilo 
opozarjeno, da se mora opredeljevanje DOO spremeniti. 
Doslej smo o DOO govorili kot o območjih, kjer je malo 
kapitala in kvalificirane delovne sile, danes pa morali govoriti 
o območjih, kjer ni podjetniške iniciative, inovacij, know- 
howa, medregionalnih povezav, komunikacij. Nova politika 
razvoja DOO mora biti tržno usmerjena, omogočiti mora raz- 
voj z zagotavljanjem infrastrukture, znanja, zmanjšanjem stro- 
škov prenosa tehnologije, pomočjo pri vključevanju v medre- 
gionalne menjave - tako, da bodo podjetja na teh območjih 
bolj konkurenčna. 

Odbor tako novo vsebinsko filozofijo razvoja DOO podpira in 
meni, da mora Vlada čimprej ugotoviti, kakšne mehanizme je 
potrebno uporabiti, da se ta filozofija začne hitreje izvajati 
v praksi. 

V razpravi je bilo opozorjeno še na to, da razvoja DOO ni moč 
doseči brez decentralizacije institucij in kadrov, saj zlasti brez 
kadrov ni razvoja. Vendar je bilo ob tem povedano tudi to, da 
je treba hkrati paziti, da ne bi preveč razporedili pospeševal- 
cev razvoja, raziskovalcev, ki vendarle morajo tvoriti neko 
minimalno kritično maso, da so lahko uspešni in da lahko 
delujejo kot pospeševalci v institucijah. 

Odbor je navedena gradiva in predloge za vsebinske in opera- 
tivne spremembe spodbujanja razvoja demografsko ogrože- 
nih območij podprl. Prav tako je podprl prizadevanja Inštituta 
za ekonomske raziskave in Urbanističnega inštituta Repu- 
blike Slovenije za izdelavo projekta »Regionalni razvoj obmej- 
nega pasu s posebnim poudarkom na meji z Republiko Hrvat- 
sko«, vendar meni, da je financiranje projekta treba zagotoviti 
preko ustreznih ministrstev v proračunu ali preko drugih 
virov. Državni zbor in njegova delovna telesa namreč ne 
morejo odločati o tem, kateri razvojno-raziskovalni projekt naj 
se financira iz proračuna po tem, ko je proračun že sprejet. 
Odbor je ocenil, da gradivo o spodbujanju razvoja demograf- 
sko ogroženih območij ni potrebno obravnavati na seji 
Državnega zbora. 
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