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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o razmerju plač v javnih zavodih, 
državnih organih in drugih organih lokalnih skupnosti  

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o razmerju 
plač v javnih zavodih, državnih organih in 
drugih organih lokalnih skupnosti - dru- 

ga obravnava na 17. seji, dne 27.1. 1994, 
na podlagi 173. člena poslovnika držav- 
nega zbora sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Predlog zakona o razmerju plač v javnih 
zavodih, državnih organih in drugih or- 
ganih lokalnih skupnosti za tretjo obrav- 
navo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sodnih taksah 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o sodnih tak- 
sah - prva obravnava na 17. seji, dne 27. 
1.1994, na podlagi 185. člena poslovnika 
državnega zbora sprejel v naslednjem 
besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Predlog zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o sodnih taksah se po 
opravljeni prvi obravnavi sprejme kot pri- 
merna podlaga za pripravo predloga za- 
kona za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona za drugo obravnavo upošteva re- 
dakcijske popravke, ki jih predlaga Se- 
kretariat za zakonodajo in pravne za- 
deve. 
3. Predlog zakona naj predloži Vlada Re- 
publike Slovenije za drugo obravnavo 
v čim krajšem možnem času. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o pravniškem državnem izpitu 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o pravniškem 
državnem izpitu - druaa obravnava na 

17. seji, dne 27. 1. 1994, na podlagi 173. 
člena poslovnika državnega zbora spre- 
jel v naslednjem besedilu 

SKLEP 
Predlog zakona o pravniškem državnem 
izpitu za tretjo obravnavo pripravi Vlada 
Republike Slovenije. 

SKLEP < 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o sodnem registru  

Državni zbor Republike Slovenije je ob nika državnega zbora sprejel v nasled- Predlog zakona o sodnem registru za 
obravnavi predloga zakona o sodnem re- njem besedilu tretjo obravnavo pripravi Vlada Republi- 
gistru - druga obravnava na 17. seji, dne ke Slovenije. 
27. 1.1994, na podlagi 173. člena poslov- SKLEP 

STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zavarovalnicah  

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o zavaroval- 
nicah — prva obravnava na 17. seji, dne 
27.1.1994, na podlagi 185. člena poslov- 
nika državnega zbora sprejel v nasled- 
njem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

I. 

1. Državni zbor Republike Slovenije v prvi 
obravnavi sprejema predlog zakona o za- 
varovalnicah in ugotavlja, da je primerna 
osnova za pripravo predloga zakona za 
drugo obravnavo. Predlagatelj naj last- 
ninsko preoblikovanje zavarovalnic dolo- 
či v posebnem zakonu, ki naj se obravna- 
va hkrati z zakonom o zavarovalnicah 
v drugi obravnavi. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona o zavarovalnicah za drugo obrav- 
navo prouči in ustrezno upošteva pri- 
pombe Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve, Slovenskega zavaroval- 
nega biroja in Komisije Državnega sveta 
Republike Slovenije za gospodarstvo. 

3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona o zavarovalnicah za drugo obrav- 
navo upošteva tudi naslednje konkretne 
predloge: 

- predvidi naj pripravo posebne meto- 
dologije za otvoritveno bilanco zavaro- 
valnic; 

- pripravi naj kriterije za odločanje 
o lastniškem deležu tujcev in poveča zne- 
sek potrebnega osnovnega kapitala, pri- 

merljivo z določbami zakona o bankah in 
hranilnicah; 

- glede prostovoljnega zavarovanja naj 
predvidi zakonsko rešitev, po kateri se 
javni zavodi (Zavod pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja in Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije) ne 
bodo ukvarjali s pogodbenimi zavarova- 
nji, pri čemer naj upošteva primerno pre- 
hodno obdobje; 

- kazenske določbe naj uskladi z nedav- 
no sprejetimi spremembami zakonodaje 
glede valorizacije denarnih kazni; 

- opredeli naj pravico zavarovancev, da 
v primerih vzpostavitve odškodninskega 
razmerja do tujih zavarovalnic neposred- 
no postavljajo in uveljavljajo svoje od- 
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škodninske zahteve in jih v Sloveniji regi- 
stirane zavarovalnice zastopajo samo 
z njihovim izrecnim pristankom; 
- pri življenjskih in prostovoljnih oseb- 
nih zavarovanjih naj zaradi manjšega rizi- 
ka določi obvezni popust za zavarovance 
nekadilce. 

II. 
Predlog zakona za drugo obravnavo pri- 
pravi predlagatelj za sejo Državnega zbo- 
ra v mesecu marcu. 

Državni zbor zadolžuje Vlado Republike 
Slovenije, da do druge obravnave predlo- 
ga zakona o zavarovalnicah pripravi in- 
formacijo o obstoječem stanju na sloven- 
skem zavarovalnem trgu, predvsem po- 
datke o vrednosti posameznih zavaroval- 
nic in njihovem lastninjenju. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga nacionalnega programa statističnih 
raziskovanj      

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga nacionalnega pro- 
grama statističnih raziskovanj - prva 
obravnava na 17. seji, dne 25. 1. 1994, na 
podlagi 185. člena poslovnika državnega 
zbora sprejel v naslednjem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Predlog nacionalnega programa stati- 
stičnih raziskovanj je ustrezen in se v prvi 
obravnavi sprejme. 
2. Zbor podpira rešitev, da bi racionaliza- 
cijo izvajanja programa statističnih razi- 
skovanj in s tem znižanje stroškov iz pro- 
računa dosegli tudi s povečanjem obse- 
9a plačanih uslug. Ker pa se urad kot 

državni organ financira iz integralnega 
proračuna, bi za njegovo delno finančno 
neodvisnost morali najti ustrezno rešitev. 
Določiti pa bi morali tudi najvišji delež 
prihodkov, ki jih urad lahko ustvari na 
trgu (na primer 25 odstotkov, kot je to 
v evropskih državah, ki imajo tako re- 
šitev). 
3. Metodološke osnove za statistična ra- 
ziskovanja po sistemu FRASCATI naj se 
začno izvajati že v letu 1994. 

4. Iz programa statističnih raziskovanj 
naj se črta točka ZS/16 - statistika teh- 
ničnega izobraževanja in tehnično razi- 
skovalne dejavnosti in ustrezno razdeli 
med raziskave na področjih izobraževa- 
nja in raziskovanja. 

5. Predlagatelj naj pri pripravi nacional- 
nega programa statističnih raziskovanj 
v okviru raziskav zajetih v MD/2 - razi- 
skovanja, ki jih izvaja Ministrstvo za delo 
- uvede zbiranje mesečnega podatka 
o tujcih, ki so v tekočem mesecu dobili 
zaposlitev. 

B. Predlagatelj naj pri pripravi Nacional- 
nega programa statističnih raziskovanj 
za drugo obravnavo prouči in ustrezno 
upošteva mnenje Sekretariata za zakono- 
dajo in pravne zadeve. 
7. Predlagatelj naj predlog nacionalnega 
programa statističnih raziskovanj za dru- 
go obravnavo pripravi za zasedanje Dr- 
žavnega zbora Republike Slovenije v me- 
secu marcu 1994. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju   

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju - hitri 
Postopek na 17. seji, dne 25. 1. 1994, na 

podlagi 173. člena poslovnika državnega 
zbora sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 
Državni zbor zadolži Vlado Republike 

Slovenije, da predloži na marčevsko sejo 
Državnega zbora predlog dopolnitev in 
sprememb zakona o pokojninskem in in- 
validskem zavarovanju. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev za 
nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o zagotavlja- 
nju sredstev za nekatere nujne razvojne 
Programe Republike Slovenije v vzgoji in 
izobraževanju - druga obravnava na 17. 
seji, dne 26. 1. 1994, na podlagi 173. 

člena poslovnika državnega zbora spre- 
jel v naslednjem besedilu 

SKLEP 
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev 
za nekatere nujne razvojne programe Re- 
publike Slovenije v vzgoji in izobraževa- 

nju za tretjo obravnavo pripravijo predla- 
gatelji: Drago Šiftar, Maria Pozsonec, Ire- 
na Oman, Žarko Pregelj, Igor Bavčar, dr. 
Leo Šešerko, Polonca Dobrajc, dr. Lev 
Kreft, Nada Skuk, Jadranka Šturm - Koc- 
jan in Rudi Moge. 

SKLEP 
državnega zbora o potrditvi poslanskega mandata 

državni zbor Republike Slovenije je na 
17. seji, dne 26. 1. 1994, na podlagi 166. 
plena poslovnika državnega zbora spre- 
jel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Ne potrdi se poslanski mandat g. Janka 

Halba, rojenega 13. 7. 1957, diplomirane- 
ga ekonomista, stanujočega Pertoča 63, 
Murska Sobota. 
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SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji sporazuma 
o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope in dodatnega sporazuma 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o ratifikaciji 
splošnega sporazuma o privilegijih in 
imunitetah Sveta Evrope in dodatnega 
sporazuma, ki dopolnjuje nekatere do- 
ločbe splošnega sporazuma o privilegijih 

in imunitetah Sveta Evrope na 17. seji, 
dne 25. 1. 1994, na podlagi 173. člena 
poslovnika državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu 

SKLEP 
Državni zbor nalaga Vladi Republike Slo- 

venije, da za vse predloge zakonov, ki jih 
predloži Državnemu zboru zagotovi 
predhodno lektorsko obdelavo tekstov, 
da ne bodo v Državnem zboru obravna- 
vani zakoni, ki so jezikovno nedodelani 
in kateri členi so jezikovno sporni. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado 
republike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske o spodbujanju in vzajemni 
zaščiti investicij   

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predlog zakona o ratifikaciji 
sporazuma med Vlado Republike Slove- 
nije in Vlado Ljudske republike Kitajske 
o spodbujanju in vzajemni zaščiti investi- 

cij na 17. seji, dne 25. 1.1994, na podlagi 
173. člena poslovnika državnega zbora 
sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj prouči vse 
predloge zakonov, ki se nanašajo na var- 
stvo osebnih podatkov in po potrebi 
predloga ustrezne spremembe. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji sporazuma 
o sodelovanju med ministrstvoma za notranje zadeve Republike Slovenije in 
Republike Italije v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi 
snovmi ter proti organiziranemu kriminalu 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi zakona o ratifikaciji sporazu- 
ma o sodelovanju med Ministrstvom za 
notranje zadeve Republike Slovenije in 
Ministrstvom za notranje zadeve Repu- 
blike Italije v boji proti nezakonitemu tr- 
govanju z opojnimi in psihotropnimi 
snovmi ter proti organiziranemu krimina- 
lu na 17. seji, dne 9. 2. 1994, na podlagi 
173. člena poslovnika državnega zbora 
sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 
1. Državni zbor odloži ponovno razpravo 
o zakonu o ratifikaciji sporazuma o sode- 
lovanju med Ministrstvom za notranje za- 
deve Republike Slovenije in Ministrstvom 
za notranje zadeve Republike Italije v bo- 
ju proti nezakonitemu trgovanju z opojni- 
mi in psihotropnimi snovmi ter proti or- 
ganiziranemu kriminalu, dokler Vlada 
Republike Slovenije ne uskladi celotne 
zadeve z Vlado Republike Italije. 

2. Državni zbor od Vlade Republike Slo- 
venije zahteva poročilo o tem, kako je 
rešila navedeni problem. 
3. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da dolgoročno uredi problem 
verifikacije besedil mednarodnih pogodb 
in njihovih prevodov. 
4. Z obvestilom Ministrstva za zunanje 
zadeve in s temi sklepi se seznani pred- 
sednik Republike Slovenije. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev za 
realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 
1994-2001 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o zagotavlja- 
nju sredstev za realizacijo temeljnih raz- 
vojnih programov obrambnih sil Republi- 
ke Slovenije v letih 1994 - 2001 - druga 

obravnava na 17. seji, dne 27. 1. 1994, na 
podlagi 173. člena poslovnika državnega 
zbora sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Predlog zakona o zagotavljanju sred- 
stev za realizacijo temeljnih razvojnih 
programov obrambnih sil Republike Slo- 
venije v letih 1994 - 2001 za tretjo obrav- 
navo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o državljanstvu Republike Slovenije 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o državljan- 
stvu Republike Sovenije - prva in druga 
obravnava na 17. seji, dne 27. 1. 1994, na 

podlagi 173. člena poslovnika državnega 
zbora sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o državljanstvu Republike 
Slovenije za tretjo obravnavo pripravijo 
Štefan Matuš, Janez Podobnik, Alojzij 
Metelko in Marjan Podobnik. 
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SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Tehnološkem razvojnem skladu 
Republike Slovenije   

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o Tehnolo- 
ško razvojnem skladu Republike Sloveni- 
je - druga obravnava na 17. seji, dne 26. 
1.1994, na podlagi 173. člena poslovnika 
državnega zbora sprejel v naslednjem 
besedilu 

SKLEP 

1. Predlog zakona o Tehnološko razvoj- 
nem skladu Republike Slovenije za tretjo 
obravnavo pripravi Vlada Republike Slo- 
venije. 

2. Državni zbor zahteva od Vlade Repu- 
blike Slovenije, da ob tretji obravnavi 
predloga zakona predloži v informacijo 
poslancem tudi »politiko delovanja 
sklada«. 

3. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da do konca marca 1994 pri- 
pravi preostale predloge zakonov, ki do- 
ločajo uporabo sredstev, ki jih Sklad za 
razvoj Republike Slovenije pridobi v po- 
stopkih lastninskega preoblikovanja, po 
33. členu zakona o lastninskem preobli- 
kovanju podjetij in 19. členu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetija. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o državnem tožilstvu 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o državnem 
tožilstvu - prva obravnava na 17. seji, 
dne 26. 1. 1994, na podlagi 185. člena 
poslovnika državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu. 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Predlog zakona o državnem tožilstvu 
se v prvi obravnavi sprejme kot primerna 
podlaga za pripravo zakona za drugo 
obravnavo. 

2. Predlagatelj zakona naj prouči mož- 
nost, da se čimveč pristojnosti prenese iz 
Vlade na ministra, pristojnega za pravo- 
sodje. 

3. Predlagatelj naj določbo 61. člena 
spremeni tako, da se pristojnost dajanja 
splošnih navodil glede prednostnega 
obravnavanja določenih vrst zadev in 
usmerjanja politike pregona prenese na 
Državni zbor, ki jih ta sprejema na pred- 
log Vlade ali pristojnega ministra. 

4- Predlagatelj naj prouči in smiselno 
upošteva konkretne pripombe Sekretari- 
ata za zakonodajo in pravne zadeve k 9., 
26., 56., 64. in 73. členu predloga zakona. 

5. Predlagatelj naj določbe v V. poglavju 
oblikuje tako, da bodo zagotavljale neod- 
visnost tožilstva v konkretnih zadevah. 

6. Predlog zakona za drugo obravnavo 
naj predloži Vlada Republike Slovenije 
sočasno s predlogom kazenskega zako- 
nika in zakona o kazenskem postopku. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o upravi 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o upravi 
- prva obravnava na 17. seji državnega 
zbora dne 1. 2. 1994 na podlagi 185. 
člena poslovnika državnega zbora spre- 
jel v naslednjem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 
1. Predlog zakona o upravi se v prvi 
obravnavi sprejme kot primerna podlaga 
za pripravo predloga za drugo obrav- 
navo. 

2. Predlagatelj naj v zakon vgradi obvez- 
no ureditev sosveta kot oblike sodelova- 
nja med načelnikom upravne enote in 
!okalno skupnostjo. 

3 Predlagatelj naj iz podpoglavja 
"Upravne organizacije v sestavi« izloči 
zavode in jih opredeli kot samostojne 
Pravne osebe, ki jih država ustanovi za 
opravljanje strokovnih nalog, zlasti za 
Proučevanje, planiranje in strokovno ob- 
delavo posameznih vprašanj, upravna 
Pooblastila pa naj prenese na ustrezen 

urad ali upravo znotraj posameznega mi- 
nistrstva. 

Enak pristop naj se uporabi tudi pri agen- 
cijah in direkcijah, kadar ne opravljajo 
upravnih nalog. 

4. Predlagatelj naj v 100. členu natančne- 
je uredi in precizira naloge, ki jih prevza- 
me država upoštevajoč funkcije, ki jih po 
zakonu o lokalni samoupravi izpolnjuje 
občina ter opredeli, v kakšnem obsegu 
se posamezne upravne naloge (npr. na 
področju obrti in urejanja prostora) pre- 
našajo na državo. 

Predlagatelj naj tudi prouči in precizira 
naloge na področju kmetijstva upošteva- 
joč pristojnosti občine ali države oziroma 
njune materialne obveznosti v obdobju 
do dokončne ureditve v področnem za- 
konu. 

5. Pri pripravi zakona za drugo branje naj 
predlagatelj pripravi takšen tekst 102. 
člena zakona u uporavi, ki ne bo predvi- 
del podržavljanja občinske lastnine. 

6. Predlagatelj naj prouči in jasno opre- 
deli pogoje, pod katerimi mora upravni 
organ osebam, ki ne obvladajo uradnega 
jezika omogočiti spremljanje postopka 
po tolmaču. 

7. Predlagatelj naj prouči in smiselno 
upošteva konkretne pripombe Sekretari- 
ata za zakonodajo in pravne zadeve k 60., 
100., 102. in 103. členu predloga zakona 
o upravi - prva obravnava. 

8. Predlagatelj naj prouči in smiselno 
upošteva pripombe .<omisije Državnega 
sveta za politični sistem ter 33. in 36. člen 
predloga zakona dopolni oziroma spre- 
meni tako, dapse upravna enota organizi- 
ra za območje ene ali več lokalnih skup- 
nosti in v skladu z zakonom o lokalni 
samoupravi določi pristojnost občinske- 
ga sveta dajati mnenje k imenovanju 
predstojnikov republiških organov. 

9. Predlog zakona za drugo obravnavo 
pripravi predlagatelj za aprilsko sejo, 
gradivo pa je treba predložiti Državnemu 
zboru najkasneje do 14. 3. 1994. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o detektivski dejavnosti 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o detektivski 
dejavnosti - druga obravnava na 17. seji 
dne 1. 2. 1994, na podlagi 173. člena 

poslovnika državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu 

SKLEP 

Predlog zakona o detektivski dejavnosti 
za tretjo obravnavo pripravi Vlada Repu- 
blike Slovenije. 
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SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi zahteve Temeljnega sodišča v Ljubljani za dovolitev 
začetka kazenskega postopka zoper poslanca Iva Hvalico 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi zahteve Temeljnega sodišča 
v Ljubljani, Enota v Ljubljani, za dovolitev 
začetka kazenskega postopka zoper Iva 
Hvalico, poslanca Državnega zbora na 
17. seji dne 4. 2. 1994, na podlagi druge- 
ga odstavka 38. člena poslovnika držav- 
nega zbora sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 
Državni zbor Republike Slovenije na pod- 

lagi drugega odstavka 83. člena Ustave 
Republike Slovenije in prvega in drugega 
odstavka 22. člena zakona o poslancih 
v zvezi z zahtevo Temeljnega sodišča 
v Ljubljani, Enota v Ljubljani, z dne 5. 1. 
1994 zaradi vložene zasebne tožbe v ka- 
zenski zadevi opr. št. Il-K 455/93 zaradi 
kaznivega dejanja žaljive obdolžitve po 
členu 108/11 in I Kazenskega zakona repu- 
blike Slovenije in v zvezi z zahtevo Te- 

meljnega sodišča v Ljubljani, Enota 
v Ljubljani z dne 10. 1. 1994 zaradi vlože- 
ne zasebne tožbe v kazenski zadevi opr. 
št. I K 473/93 zaradi kaznivega dejanja 
žaljive obdolžitve po členu 108/1, II in III 
Kazenskega zakona Republike Slovenije 
prizna imuniteto poslancu Državnega 
zbora Republike Slovenije gospodu Ivu 
Hvalici in ne dovoli začetka kazenskega 
postopka. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi obvestila Temeljnega sodišča v Ljubljani o vloženi 
zasebni tožbi zoper mag. Igorja Omerzo  

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi obvestila Temeljnega sodišča 
v Ljubljani, Enota v Ljubljani, o vloženi 
zasebni tožbi zoper mag. Igorja Omerzo, 
poslanca Državnega zbora na 17. seji dne 
4. 2. 1994, na podlagi drugega odstavka 
38. člena poslovnika državnega zbora 
sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije na pod- 
lagi tretjega odstavka 83. člena Ustave 
Republike Slovenije in tretjega odstavka 
22. člena zakona o poslancih v zvezi z ob- 

vestilom temeljnega sodišča v Ljubljani, 
enota v Ljubljani, vloženi v zasebni tožbi 
pod opr. št. Il-K 85/92 zaradi kaznivega 
dejanja žaljive obdolžitve po členu 108/111 
in II Kazenskega zakona Republike Slo- 
venije prizna imuniteto poslancu Držav- 
nega zbora Republike Slovenije gospodu 
Igorju Omerzi. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o nacionalni produktivni 
kinematografiji  

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o nacionalni 
produktivni kinematografiji - prva 
obravnava na 17. seji dne 4. 2. 1994, na 
podlagi 186. člena poslovnika državnega 
zbora sprejel v naslednjem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

I. Predlog zakona o nacionalni produktiv- 
ni kinematografiji je ustrezen in se v prvi 
obravnavi sprejme. 

II. V skladu s stališči in sklepi Državnega 
zbora Republike Slovenije, ki jih je spre- 
jel ob prvi obravnavi predloga zakona 
o nacionalni produktivni kinematografiji, 
dne 30.11.1993, se zadrugo obravnavo: 

1. II. V skladu s stališči in sklepi Državne- 
ga zbora Republike Slovenije, ki jih je 
sprejel ob prvi obravnavi predloga zako- 
na o nacionalni produktivni kinemato- 
grafiji, dne 30. 11. 1993, se za drugo 
obravnavo: 

1. II. poglavje preoblikuje v poglavje o na- 
cionalnem kulturnem programu v delu, ki 
pokriva filmsko proizvodnjo in reproduk- 

tivno kinematografijo. Kot izvajalca tega 
programa se predvidi izvajalce kulturnih 
programov, ki so vpisani v razvid pri mi- 
nistrstvu pristojnem za kulturo in sloven- 
ski filmski studio - Viba film; 

2. III. poglavje se dopolni tako, da posta- 
ne ta zakon ustanovitveni akt Filmskega 
sklada Republike Slovenije; 

3. IV. poglavje se preoblikuje tako, da se 
omeji le na razvid izvajalca kulturnih pro- 
gramov, financiranih iz državnega prora- 
čuna, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za 
kulturo; 

4. V. poglavje se v celoti črta, ker dejav- 
nosti filmske tehnične baze in utemelje- 
no opredeljevati kot javne službe; 

5. VI. poglavje se črta, vsebina pa prene- 
se v III. poglavje tako, da se zagotovi vpliv 
oziroma pristojnosti strokovnih združenj 
na področju kinematografije na upravlja- 
nje sklada; 

6. prejšnjim točkam se prilagodi prvi člen 
predloga zakona in določbe v VII., VIII. in 
IX. poglavju. Temu ustrezno se spremeni 
naslov zakona tako, da se glasi Predlog 

zakona o Filmskem skladu Republike 
Slovenije. 

III. Predlagatelj^iaj pripravi predlog zako- 
na o Filmskem skladu Republike Sloveni- 
je - druga obravnava skupaj z Ministr- 
stvom za kulturo in ga predloži Državne- 
mu zboru Republike Slovenije do 10. fe- 
bruarja 1994. 

IV. Državni zbor predlaga Vladi Republi- 
ke Slovenije, da dopolni Sklep o ustano- 
vitvi javnega zavoda Filmski studio Viba 
film tako, da so soustanovitelji tudi fizič- 
ne in pravne osebe po obsegu udeležbe 
na premoženju preostalem po likvidaciji 
DO Viba filma in da se lahko kot sousta- 
novitelji pridružijo tudi druge fizične in 
pravne osebe. 

V. Državni zbor bo obravnaval predlog 
zakona o Filmskem skladu Republike 
Slovenije - druga obravnava, na februar- 
ski seji Državnega zbora. 

VI. Amandmaji k predlogu zakona o Film- 
skem skladu Republike Slovenije za dru- 
go obravnavo se lahko vlagajo do začet- 
ka obravnave navedenega zakona na seji 
Državnega zbora v februarju 1994. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ustavnem sodišču 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o ustavnem 
sodišču - druga obravnava na 17. seji, 
dne 25. 1. 1994, na podlagi 173. člena 

poslovnika državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu 

SKLEP 

Predlog zakona o ustavnem sodišču za 
tretjo obravnavo pripravi Vlada Republi- 
ke Slovenije. 
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STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o državni statistiki 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o državni sta- 
tistiki - prva obravnava na 17. seji, dne 
25. 1.1994, na podlagi 185. člena poslov- 
nika Državnega zbora sprejel v nasled- 
njem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Predlog zakona je ustrezen in se v prvi 
obravnavi sprejme. 

2. Nacionalni statistični urad mora biti 
samostojen in neodvisen od Vlade, kate- 
re rezultate pravzaprav ocenjuje. Status 
urada mora biti tak, da zagotavlja neod- 
visnost in strokovnost. 

3. Člani statističnega sveta Republike 
Slovenije morajo biti čimbolj suvereni in 
neodvisni od politike. V njem morajo biti 
tudi trije predstavniki Državnega zbora 
(oziroma naj bo Državni zbor ob spre- 

membi skupnega števila članov sveta pa- 
ritetno zastopan). O tem, kdo naj imenuje 
celotni svet, naj se predlagatelj zakona 
do druge obravnave predloga zakona še 
odloči. 

4. Predlagatelj naj za drugo obravnavo 
predloga zakona upošteva: 

- v 3. členu naj se izpusti beseda »Cen- 
tralni« in naj se urad imenuje le »Stati- 
stični urad Republike Slovenije«. Jasneje 
naj se opredeli, kaj je to strokovno samo- 
stojna organizacija (zavod, agencija...?) 

- Državni zbor smatra, da ni primerno 
v 30. členu zakona poleg že navedenih 
podatkov, ki jih statistični urad sme po- 
sredovati za potrebe anketiranja, vključiti 
še narodnost. Podatek o narodnosti ni 
pravi statistični podatek, saj se zbira le 
občasno in prostovoljno ob popisih pre- 
bivalstva 

- predlagatelj naj podrobneje opredeli 
oziroma pojasni določila 33. in drugega 
odstavka 34. člena predloga zakona, da 
ne bi prihajalo do zlorab osebnih po- 
datkov 

- predlagatelj naj prouči ali je res potre- 
ben tako dolg rok (5 let) za prenos vode- 
nja in vzdrževanja administrativnih regi- 
strov na pristojna ministrstva (47. člen). 
Pri tem naj prouči tudi možnost razmeji- 
tve javnih pooblastil za zbiranje in obde- 
lovanje nekaterih vrst podatkov tudi med 
institucije izven ministrstev. 

5. Predlagatelj naj prouči in ustrezno 
upošteva mnenje Sekretariata za zakono- 
dajo in pravne zadeve. 

6. Predlagatelj naj predlog zakona o dr- 
žavni statistiki pripravi za drugo obravna- 
vo za zasedanje Državnega zbora v mese- 
cu marcu 1994. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi informacije o pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki jih določene skupine oseb uživajo na podlagi 
posebnih predpisov  

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi informacije o pravicah iz po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja, 
ki jih določene skupine oseb uživajo na 
podlagi posebnih predpisov na 17. seji 
dne 4. 2. 1994, na podlagi 173. člena 
poslovnika državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu 

SKLEP 
1- Državni zbor Republike Slovenije nala- 

ga Vladi Republike Slovenije, da do mar- 
čevske seje predloži predlog revizije 
predpisov s področja varstva borcev in 
vojaških invalidov ter pravic, ki jih dolo- 
čene skupine oseb uživajo po posebnih 
predpisih, kar izhaja tudi iz 2. točke II. 
poglavja sprejetih ugotovitev, stališč in 
sklepov državnega zbora ob obravnavi 
proračunskega memoranduma za leto 
1993 in iz 3. alinee sklepnih ugotovitev in 
usmeritev navedene informacije, v skla- 
du z 18. členom ustavnega zakona za 

izvedbo temeljne listine o samostojnosti 
in neodvisnosti Republike Slovenije. 

2. Državni zbor Republike Slovenije nala- 
ga Vladi Republike Slovenije, da do mar- 
čevske seje predloži ekspertizo o reviziji 
pridobljenih pravic, ki naj obsega tudi 
primerjavo ureditve varstva vojnih vetera- 
nov in žrtev vojnega nasilja v drugih 
evropskih državah v skladu s točko a) 
sklepnih ugotovitev in usmeritev infor- 
macije. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zasebnem zavarovanju in 
o obveznem organiziranju službe varovanja  

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o zasebnem 
varovanju in o obveznem organiziranju 
službe varovanja - druga obravnava na 

17. seji dne 3. 2. 1994, na podlagi 173. 
člena poslovnika državnega zbora spre- 
jel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Predlog zakona o zasebnem varovanju in 
o obveznem organiziranju službe varova- 
nja za tretjo obravnavo pripravi Vlada 
Republike Slovenije. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o lokalnih volitvah    

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o lokalnih vo- 
litvah - hitri postopek na 17. seji dne 3. 
2.1994, na podlagi 173. člena poslovnika 

državnega zbora sprejel v naslednjem 
besedilu 

SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj za sejo 
Državnega zbora v mesecu marcu 1994 
predloži predlog zakona o mestu Ljublja- 
ni kot glavnemu mestu Republike Slove- 
nije. 
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SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi poročita o odprtih vprašanjih vojne škode 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi poročila o odprtih vprašanjih 
vojne škode na 17. seji dne 9. 2. 1994, na 
podlagi 173. člena poslovnika državnega 
zbora sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

1. Državni zbor Republike Slovenije ugo- 
tavlja, da so mobiliziranci v nemško voj- 
sko v obdobju 1941 - 1945, izgnanci in 
ukradeni otroci, ki so državljani Republi- 
ke Slovenije, žrtve vojnega nasilja. 

2. Vlada Republike Slovenije naj državne- 
mu zboru do marčevske seje predloži 
ustrezne spremembe in dopolnitve zako- 
na o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju tako, da se bo mobilizirancem 
v nemško vojsko v obdobju 1941 - 1945, 
izgnancem in ukradenim otrokom priznal 
v pokojninsko dobo čas, ki so ga prebili 
v državni delovni službi (RAD), nemški 
vojski v letih 1941 - 1945, vojnem ujetni- 
štvu, izgnanstvu, taboriščih in na bolniš- 
ničnem zdravljenju za posledicami vojne. 
Vlada Republike Slovenije naj prouči 
možnost, da bi se naštetim osebam v po- 
kojninsko dobo vštel čas po izpustitvi iz 
nemške vojske, ujetništva oz. vrnitve 
v domovino, ki so ga prebili na obveznem 
služenju vojaškega roka v JLA, kot tudi 
čas nezaposlenosti, onemogočenega šo- 
lanja in študija. 

3. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da do marčevske seje pripravi 
spremembe in dopolnitve veljavne zako- 
nodaje tako, da bodo prisilno mobilizira- 
nim v nemško vojsko, izgnancem in ukra- 
denim otrokom, ki so invalidi, priznane 
pravice, ki jih uživajo ostali invalidi. Ob 
tem naj vlada upošteva že priznane inva- 
lidnine v Zvezni republiki Nemčiji. 

4. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da do marčevske seje pripravi 
spremembe in dopolnitve veljavne zako- 
nodaje tako, da bodo družinski člani 
umrlih mobilizirancev v nemško vojsko, 
izgnancev in ukradenih otrok uživali ena- 
ke pravice iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, kot jih uživajo druge 
kategorije upokojencev. Ob tem naj vla- 
da upošteva denarne prejemke, ki jih 
upravičenci že dobivajo iz Zvezne Repu- 
blike Nemčije. 

5. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da preuči možnost sprememb 
in dopolnitev zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju ta- 
ko, da bodo mobiliziranci v nemško voj- 
sko, izgnanci in ukradeni otroci uživali 
enake pravice iz zdravstvenega varstva 
kot jih uživajo druge kategorije žrtev voj- 
nega nasilja. 

6. Vlada Republike Slovenije naj državne- 
mu zboru do marčevske seje predloži 

ustrezne spremembe in dopolnitve zako- 
na o vojaških invalidih tako, da bo mobili- 
zirancem v nemško vojsko v obdobju 
1941-1945 priznan status vojaških inva- 
lidov. Vprašanje mobilizirancev - voja- 
ških invalidov - v nemško vojsko v ob- 
dobju 1941 — 1945 naj Vlada Republike 
Slovenije dokončno uredi z meddržav- 
nim sporazumom med Zvezno Republiko 
Nemčijo in Republiko Slovenijo. 

7. Vlada Republike Slovenije naj do fe- 
bruarske seje pripravi celovito oceno voj- 
ne škode in izoblikuje zahtevek Republi- 
ke Slovenije nasproti Zvezni Republiki 
Nemčiji, Republiki Italiji in Republiki 
Madžarski za plačilo vojne odškodnine, 
kar pa ne zadrži uveljavitve pravic upravi- 
čencev za odpravo krivic in vojne škode. 

8. Državni zbor Republike Slovenije nala- 
ga Vladi Republike Slovenije, da naj zač- 
ne oziroma pospešeno nadaljuje pogaja- 
nja z Zvezno republiko Nemčijo, Republi- 
ko Italijo in Madžarsko za izterjavo vojne 
odškodnine. 

9. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da ustanovi poseben sklad, 
v katerega bo Zvezna Republika Nemčija 
vplačala dogovorjeno vsoto na račun voj- 
ne odškodnine. 

10. Vlada Republike Slovenije naj v poga- 
janjih z Zvezno republiko Nemčijo pred- 
laga spremembo odredbe k 64. e členu 
zveznega zakona o odškodninah (BVG) 
in s tem zagotovi spremembo delne 
oskrbnine za invalide v polno oskrbino. 

11. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da za marčevsko sejo državne- 
ga zbora v skladu s 33. členom zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij 
pripravi predlog zakona, ki bo omogočil 
ustanovitev sklada za poplačilo vojne od- 
škodnine. 

12. Vlada Republike Slovenije naj Držav- 
nemu zboru do marčevske seje predloži 
predlog zakona iz 306. člena zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju. 

13. Vlada Republike Slovenije naj Držav- 
nemu zboru Republike Slovenije do mar- 
čevske seje predloži predlog zakona 
o popravi krivic, s katerim bo Republike 
Slovenija uredila pravni status državlja- 
nov Republike Slovenije, ki so bili zaradi 
političnih razlogov, v zaporih ali na prisil- 
nem delu oziroma jim je bila iz teh razlo- 
gov onemogočena zaposlitev ali oprav- 
ljanje samostojne dejavnosti. 

14. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da predloži oceno stroškov, ki 
jih prinašajo našteti sklepi in v proračunu 
za leto 1994 predvidi ustrezna finančna 
sredstva za izvedbo naštetih sklepov. 

15. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da preuči vsa stališča in pred- 
loge, ki so jih ob obravnavi Poročila o od- 
prtih vprašanjih vojne škode na Odboru 
Državnega zbora Republike Slovenije za 
zdravstvo, delo, družino in socialno poli- 
tiko predstavili predstavniki Združenja 
mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško 
vojsko v času 1941 - 1945, Društva mobi- 
liziranih Slovencev v nemško vojsko 1941 
- 1945 (Glavni odbor Celje), Društva, izg- 
nancev Slovenije, Društva taboriščnikov 
- ukradenih otrok, Zveze društev civilnih 
invalidov vojne Slovenije, Komisije za in- 
ternirance pri ZZB NOV in Združenja žr- 
tev komunističnega nasilja ter jih glede 
na že sprejete sklepe upošteva pri pripra- 
vi nove zakonodaje. 

16. Državni zbor Republike Slovenije na- 
laga vladi, da do prve obravnave predlo- 
gov zakonov s področja varstva vojnih 
invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojne- 
ga nasilja predloži državnemu zboru pri- 
merjalne podatke o vrstah, obsegu in po- 
gojih za pridobitev pravic, ki jih naštete 
kategorije oseb dobivajo v Republiki Av- 
striji, Zvezni Republiki Nemčiji, Italiji, 
Španiji, Franciji, na Češkem ter Polj- 
skem. 

17. Državni zbor Republike Slovenije na- 
laga vladi, da do prve obravnave predlo- 
gov zakonov s področja varstva vojnih 
invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojne- 
ga nasilja predloži državnemu zboru pri- 
merjalne podatke o vrstah, obsegu - vi- 
šini ter pogojih za pridobitev pravic, ki jih 
po sedaj veljavni zakonodaji uživajo voja- 
ški invalidi, civilni invalidi vojne, delovni 
invalidi in osebe, ki so postale invalidi 
zaradi bolezni ali poškodbe izven dela. 

18. Državni zbor Republike Slovenije na- 
laga vladi, da do prve obravnave predlo- 
gov zakonov s področja varstva vojnih 
invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojne- 
ga nasilja predloži državnemu zboru pri- 
merjalne podatke o pravnem in družbe- 
nem statusu nasilno mobiliziranih v nem- 
ško vojsko v Avstriji, Zvezni Republiki 
Nemčiji, Italiji, Luxemburgu, Španiji, 
Franciji, na Češkem in Poljskem in vrstah 
ter obsegu njihovih z zakonom zagotov- 
ljenih pravic in pogojih za pridobitev le- 
teh. 

19. Vlada Republike Slovenije naj ob ure- 
janju statusa mobilizirancev v nemško 
vojsko 1941 - 1945 prouči in uredi tudi 
status mobilizirancev v madžarsko voj- 
sko in italijansko vojsko. 

20. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da začne in izpelje postopek 
za sklenitev pogodbe z Zvezno Republi- 
ko Nemčijo o vojni škodi in o pravicah 
Žrtev vojne in mobilizirancev po istih po- 
gojih po kakršnih je Zvezna Republika 
Nemčija sklenila takšno pogodbo z Re- 
publiko Francijo. 
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STALIŠČA IN SKLEPI J , . x. . . . . 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o delovnem področju ministrstev 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o delovnem 
področju ministrstev - prva obravnava 
na 17. seji dne 1. 2. 1994, na podlagi 173. 
člena poslovnika državnega zbora spre- 
jel v naslednjem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Predlog zakona o delovnem področju 
ministrstev je ustrezen in primerna pod- 
laga za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona za drugo obravnavo prouči in se 
opredeli do: 

- možnosti, da se Urad Republike Slove- 
nije za gospodarsko promocijo in tuje 
investicije organizira kot vladni urad. Ta- 
ko oblikovan urad bo zagotavljal vse po- 
goje za učinkovito organiziranost in izva- 
janje promocijskih aktivnosti ter koordi- 
nacijo med vsemi subjekti, ki izvajajo go- 
spodarsko promocijo Slovenije; 

- možnosti, da Ministrstvo za ekonom- 
ske odnose in razvoj svojo dejavnost in 
ukrepe na področju preskrbljenosti z os- 
novnimi živili, določitve in nadzora cen 
osnovnih živil usklajuje z Ministrstvom za 
kmetijstvo in gozdarstvo. Prav tako naj 
skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo in 
gozdarstvo načrtuje politiko delovanja ti- 
stega dela Direkcije Republike Slovenije 
za blagovne rezerve, ki se ukvarja z os- 
novnimi kmetijskimi živili; 

- možnosti, da se v 5. točki 3. člena 
predloga zakona v sestavo Ministrstva za 
kmetijstvo in gozdarstvo, vključi še zavod 
za gozdove. Na ustrezen način naj se po 
možnosti vključi v 8. člen predloga zako- 
na - dejavnost zavoda za gozdove; 

- možnosti, da Ministrstvo za kmetijstvo 
in gozdarstvo sodeluje na področju načr- 
tovanja in izvajanja kmetijskega in goz- 
darskega šolstva; 

- možnosti določnejše opredelitve pri- 
stojnosti, področja in obsega dela Urada 
Republike Slovenije za kulturno dedišči- 
no in naravne vrednote v okviru ministr- 
stva za kulturo in Uprave Republike Slo- 
venije za varstvo narave v okviru Ministr- 
stva za okolje in prostor, tako da ne bo 
prihajalo do prekrivanja pristojnosti; 

~ možnosti obstoja, nadaljnjega dela ter 
organizacijske oblike sedanjih regional- 
nih zavodov za varstvo naravne in kultur- 
ne dediščine; 

- možnosti spremembe ali dopolnitve 
nomenklature vojaških terminov, ki so 
v pristojnosti Ministrstva za obrambo; 

- možnosti ustanovitve Urada Republike 
Slovenije za sodelovanje z UNESCO-m 
v sestavi Ministrstva za znanost in tehno- 
logijo; 

- možnosti preoblikovanja Urada Repu- 
blike Slovenije za Slovence po svetu, ki je 
v sestavi Ministrstva za zunanje zadeve, 
v Državni sekretariat za Slovence v za- 
mejstvu in po svetu; 

- možnosti natančnejše opredelitve (v 5. 
členu) pristojnosti Ministrstva za eko- 
nomske odnose in razvoj na področju 
razvoja demokratsko ogroženih območij 
tako, da bo to zajemalo tako razvojno 
šibka območja, demografsko ogrožena 
območja in tudi območja s specifičnimi 
razvojnimi problemi: 

- možnosti, da se v 7. člen vnese v delov- 
no področje Ministrstva za gospodarske 
dejavnosti tudi turistično promocijo; 

- možnosti, da se v 8. člen predloga 
zakona v drugi odstavek na ustrezen na- 
čin vključi dejavnost veterinarske službe 
tako, da bo sedanje besedilo dopolnjeno 
še z »osemenjevanje in drugimi veteri- 
narskimi ukrepi v reprodukciji«. Veteri- 
narska uprava, ki deluje v okviru Ministr- 
stva za kmetijstvo in gozdarstvo naj 
opravlja zadeve, ki se nanašajo na veteri- 
narsko službo, zdravstveno varstvo in re- 
produkcijo živali; 

- možnosti preimenovanja »Urada Re- 
publike Slovenije za evropske integraci- 
je« (tretji odstavek 18. člena) »Urad Re- 
publike Slovenije za evropske zadeve«; 

- možnosti, da se v 8. točki 3. člena 
- Ministrstvo za obrambo - inšpektorat 
Republike Slovenije za obrambo in po- 
žarno varnost, loči kot samostojna in- 
špektorata za obrambo in požarno var- 
nost; 

- možnosti, da se v 8. členu upošteva 
v primerni obliki celovito gozdarsko de- 
javnost in gozdarstvo Slovenije; 

- možnosti za ustanovitev enotne goz- 
darske, lovske in ribiške ter naravovar- 
stvene inšpekcijske službe pri Ministr- 
stvu za kmetijstvo in gozdarstvo, ki bi 
nadzirala tudi izvrševanje zakonov in 
predpisov, ki urejajo varstvo naravne de- 
diščine; 

- možnosti vključitve v delovna področja 
ministrstev naloge države Republike Slo- 

venije, ki izhajajo iz Resolucije o pomor- 
ski usmeritvi Republike Slovenije; 

- možnosti, da med pristojnostmi Mini- 
strstva za promet in zveze in Ministrstva 
za okolje in prostor vključi načrtovanje, 
gradnjo in vzdrževanje kolesarskih stez; 

- možnosti, da Ministrstvo za gospodar- 
ske dejavnosti opravlja tudi zadeve, ki se 
nanašajo na pridobivanje in varovanje 
geotermalne energije; 

- možnosti, da med pristojnosti Uprave 
Republike Slovenije za varstvo narave 
spada pristojnost varovanja življenjskih 
pogojev in habitatov ogroženih rastlin- 
skih in živalskih vrst ter izvajanje renatu- 
racij vodotokov; 

- možnosti, da se Urad za naravno in 
kulturno dediščino imenuje Urad Repu- 
blike Slovenije za naravne vrednote in 
kulturno dediščino; 

3. V besedilu predloga zakona je potreb- 
na dosledna uporaba izraza »slovenska 
manjšina« v edninski obliki (prvi odsta- 
vek 18. člena). 

4. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona za drugo obravnavo upošteva 
mnenje Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve. 

5. Predlagatelj naj z večjo uporabo gene- 
ričnih pojmov skrči besedilo predlagane- 
ga zakona. 

6. Pri pripravi zakona za drugo obravna- 
vo naj predlagatelj predvidi ustanovitev 
samostojnega urada za zaščito in reševa- 
nje kot samostojne vladne službe. Zato 
naj te naloge črta iz delovnega področja 
Ministrstva za obrambo. 
7. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona za drugo obravnavo prouči, da 
zakon, ki določa »delovna področja mini- 
strstev in organov ter organizacij v njiho- 
vi sestavi tudi ponudi možnosti za loka- 
cijsko razmestitev po državi.« 

8. Predlog zakona o delovnem področju 
ministrstev za drugo obravnavo pripravi 
Vlada Republike Slovenije za aprilsko se- 
jo Državnega zbora; gradivo je treba 
predložiti Državnemu zboru do 14. 3. 
1994. 

II. 

Predlagatelj naj pojasni strokovne in or- 
ganizacijske razloge za ločitev inšpekcij- 
skega nadzora jedrske varnosti od Upra- 
ve Republike Slovenije za jedrsko var- 
nost. 
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Predlog zakona o ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC 

SUŠE V KMETIJSTVU V LETU 1993 - EPA 520 - HITRI POSTOPEK 

Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše v kmetijstvu v letu 
1993 

Vlada Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3. februarja 
1994, določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA 
ODPRAVO POSLEDIC SUŠE V KMETIJSTVU V LETU 1993. 

ki ga pošilja v obravnavo po hitrem postopku na podlagi 
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije za februarsko zasedanje zbora. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme zakon po hitrem 
postopku, saj gre za odpravljanje posledic naravne 
nesreče, to ie suše, ki je v letu 1993 močno prizadela 

slovensko kmetijstvo. Na podlagi tega zakona bodo zago- 
tovljena sredstva za nakup krme, regresiranje cene semen 
za spomladansko setev, regresiranje realnih obresti idr., 
kar bo omogočilo najnujnejšo oskrbo živine in preprečilo 
zmanjšanje števila živine. S tem bo preprečena večja 
gospodarska škoda. 

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 bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo in gozdarstvo, 
- Jože DULAR, pomočnik ministra za kmetijstvo in goz- 
darstvo. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Suša je v letu 1993 že drugič zapored prizadela celotno 
območje Republike Slovenije. Močno prizadeto je bilo kmetij- 
stvo in še posebej pridelava krme za živino. Najbolj prizadeti 
kmetje in kmetijska podjetja so ostali že dve leti brez 
dohodka, zato zelo težko ohranjajo dosežen nivo pridelave in 
še zlasti obseg osnovne črede v živinoreji. 

Prizadeto je bilo tudi ribogojstvo, gozdarstvo in komunalno 
gospodarstvo. Zaradi pomanjkanja padavin je bilo potrebno 
sredi avgusta lanskega leta, ko je suša dosegla vrhunec, 
dovažati dnevno preko 2,6 mio litrov za preskrbo prebivalstva 
in živine. Ponekod je zaradi posedanja tal prišlo do pokanja 
vodovodnih cevi ter tudi do trajne presahnitve nekaterih virov 
pitne vode, ker so bili podtalni tokovi vode spremenili smer. 

Vlada Republike Slovenije je 25. avgusta 1993 obravnavala 
prvo informacijo o posledicah suše v letu 1993 in ugotovila, 
da je lanska suša po obsegu povzročene škode ponovno 
zavzela obseg naravne nesreče. Za omilitev posledic škode je 
Vlada Republike Slovenije sprejela vrsto ukrepov in aktiv- 
nosti. 
2. decembra 1993 je Vlada Republike Slovenije obravnavala 
končno oceno škode po suši in sprejela tudi dokončne 
ukrepe za omilitev posledic suše iz leta 1993. Za omilitev 
posledic suše je Vlada Republike Slovenije namenila 
2,000.000 SIT. 

Ukrepi se nanašajo na interventni uvoz 115.000 ton krme, 
s katero bodo omiljene posledice izpada krme, saj so bile 
posledice suše največje na travinju in krmnih posevkih. Vlada 
je za omilitev izpada krme zagotovila tudi sredstva za regresi- 
ranje nabave zrnate in voluminozne krme. Nadaljnji ukrepi so 
usmerjeni v nabavo semen pšenice, koruze, sladkorne pese, 
krompirja ter trav, detelj, travno deteljnih mešanic in trsnih 
cepljenk. Za omilitev obveznosti prizadetih po suši, je del 
sredstev namenjen tudi za regresiranje realne obrestne mere 
(r) za investicijske kredite in kredite za financiranje tekoče 
kmetijske proizvodnje. Del sredstev pa se bo uporabil tudi za 
pokrivanje dela lanskih stroškov preskrbe prebivalstva in 
živine z vodo. 

Za zagotovitev sredstev je Vlada Republike Slovenije že v lan- 
skem letu posredovala Državnemu zboru v sprejem po hitrem 
postopku zakon o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo 
posledic suše v kmetijstvu v letu 1993 (Uradni list RS, št. 65/ 
93). Sredstva v višini 700 mio SIT so bila iz tega vira že 

porabljena za nabavo krmnih žit in oljnih pogač, za akonta- 
tivno izplačilo pomoči 16 najbolj prizadetim občinam in za 
regresiranje nakupa voluminozne krme. 

Vlada Republike Slovenije je sprejela tudi sklep, da se pomoč 
nameni le tistim prizadetim, ki jim je suša povzročila za več 
kot 30% izpada vrednosti kmetijske proizvodnje. Pomoč se 
dodeljuje selektivno, na podlagi individualnega popisa škode. 
Za delitev pomoči se upravičence razdeli v dve skupini - sku- 
pino s 30 - 50% izpadom vrednosti kmetijske proizvodnje in 
skupino, ki je utrpela nad 50% izpad. Višina pomoči je za 
upravičence iz prve skupine polovico manjša kot za upravi- 
čence iz druge skupine. 

Na predlog Vlade Republike Slovenije pa so bila kmetom do 
dokončne ocene škode po suši začasno odložena plačila 
prispevkov za socialno varstvo kmetov in davki od dohodkov 
od kmetijske dejavnosti. V skladu s predpisi so bili kmetom po 
ugotovitvi končne ocene škode zmanjšani oziroma odpisani 
prispevki za zdravstveno, za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje ter znižan katastrski dohodek, kot osnova za dohodnino 
in socialne pravice. 

Preostala še potrebna sredstva v vrednosti 1.300 mio SIT bo 
Vlada Republike Slovenije v skladu s sprejetimi sklepi iz 
meseca decembra, zagotovila iz sredstev stalne proračunske 
rezerve (600 mio SIT) in sredstev solidarnosti za leto 1994 (700 
mio SIT). V ta namen je Vlada Republike Slovenije pripravila 
predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic 
suše v kmetijstvu v letu 1993 in ga posredovala v sprejem 
Državnemu zboru po hitrem postopku. 

Obstoječi sistem solidarnosti, ki ga določa zakon o oblikova- 
nju sredstev solidarnosti za odpravljanje naravnih nesreč in 
družbeni dogovor o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi 
solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč v Repu- 
bliki Sloveniji določa, da se sredstva solidarnosti lahko le 
izjemoma uporabijo tudi za odpravljanje posledic suše in 
sicer, če je povzročena materialna škoda nad 10% DP občine 
doseženega v preteklem letu in valoriziranega z indeksom 
rasti cen na drobno ter je bistveno otežkočen gospodarski 
razvoj prizadete dejavnosti. ' 

Družbeni produkt občin se od leta 1991 dalje ne izračunava 
več. Z indeksacijo bi lahko sicer vrednost DP iz leta 1991 za 
posamezno občino povečali na raven letošnjega leta, vendar 
bi s tem ohranili razmerja med občinami, ki so bila značilna za 
leto 1991. Razmere v gospodarstvu so se med tem časom 
bistveno spremenile, zato indeksacija ni več ustrezen način za 
ocenjevanje sedanje gospodarske moči občine. 

10 poročevalec 



Prav tako občine v novem fiskalnem sistemu praktično nimajo 
več možnosti, da bi same iz svojih sredstev prispevale k sana- 
ciji škode, ki jo povzročajo naravne nesreče. Zlasti so bile pri 
tem prizadete kmetijske občine. Podobno velja tudi za neka- 
tere pred leti sicer gospodarsko močno razvite občine. 

Sistem manj razvitih občin je nadomestil sistem demografsko 
ogroženih območij, ki ima za osnovo druga izhodišča. Tudi ta 
sprememba dodatno otežuje uporabo določb družbenega 
dogovora o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidar- 
nosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč v Republiki 
Sloveniji. 

Iz navedenih razlogov je Vlada Republike Slovenije ob obrav- 
navi posledic suše iz leta 1993 zavezala Ministrstvo za okolje 
in prostor, da pripravi predlog za spremembo obstoječega 
sistema solidarnosti in ga prilagodi novim gospodarskim in 
družbenim razmeram. 

Kot drugi vir za zagotovitev sredstev pomoči za odpravo 
posledic suše iz leta 1993 Vlada RS predlaga uporabo sred- 
stev stalne proračunske rezerve. Sredstva bodo namenjena 
upravičencem pod kriteriji, ki jih je sprejela Vlada RS ob 
obravnavi končne ocene škode po suši. 

■ I- CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlagane rešitve sušo iz leta 1993 uvrščajo med naravne 
nesreče, za odpravo katere posledic se uporablja sredstva 
solidarnosti in sredstva stalne proračunske rezerve. 

Predlagani zakon bo omogočil Vladi Republike Slovenije, da 
enakomerno porazdeli pomoč prizadetim po suši, ne glede na 
območje in gospodarsko moč občine ter vire financiranja, 
v skladu s sprejetimi kriteriji. 

■II. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Za izvedbo tega zakona ne bo potrebno dodatno zajemanje 
finančnih sredstev, prav tako pa niso, razen proračunskih, 
predvidene dodatne materialne obveznosti za državo. 

Sredstva se zagotavljajo na podlagi obstoječega zakona 
o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic 
naravnih nesreč v Republiki Sloveniji in sicer v višini 700 mio 
SIT, kar predstavlja cca 40% ocenjenega prispevka solidarno- 
sti za leto 1994 in iz sredstev proračuna RS za leto 1994 
v višini 600 mio SIT. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Za delno odpravo posledic suše, ki je v letu 1993 prizadela 
Republiko Slovenijo se uporabijo sredstva, zbrana na podlagi 
zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Uradni Isit SRS, št. 3/75, 8/78, 33/80, 
16/84 in Uradni list RS, št. 8/90) v višini 700,000.000 tolarjev in 
600,000.000 SIT iz sredstev stalne proračunske rezerve 
v okviru proračuna Republike Slovenije za leto 1994. 

2. člen 

Vlada Republike Slovenije dodeli sredstva Ministrstvu za kme- 
tijstvo in gozdarstvo, ki jih v skladu s programom sanacije 
škode po suši iz leta 1993 dodeli občinam na podlagi deleža 
ocenjene škode v vrednosti kmetijske proizvodnje, ki jo je 
prizadela suša posameznim upravičencem. Občine dodelijo 
sredstva upravičencem na podlagi njihovega deleža v skupno 
ugotovljeni škodi po suši. 

3. člen 

Za dodeljevanje pomoči je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo 
in gozdarstvo, ki sredstva pomoči razdeli upravičencem na 
podlagi kriterijev, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. 

4. člen 

Namensko uporabo dodeljenih sredstev preverja državna 
komisija, ki jo imenuje Ministrstvo za okolje in prostor 
v soglasju z Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo. 

5. člen 

Sredstva se dajejo brez obveznosti vračanja. Izvršni sveti 
skupščin občin skrbijo za namensko uporabo dodeljenih 
sredstev in poročajo o njihovi uporabi komisiji iz 4. člena tega 
zakona. 

6. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Suša je v letu 1993 prizadela kmetijsko in gozdarsko proizvod- 
njo, praktično na celem območju Republike Slovenije. Vlada 
Republike Slovenije je 25. 8. 1993 in 2. 12. 1993 obravnavala 
posledice suše in ocenila, da je suša v lanskem letu ponovno 
zavzela obseg naravne nesreče. Za omilitev posledic suše je 
bila 16 najbolj prizadetim občinam nudena takojšna pomoč 
v vrednosti 100 mio SIT, uvoženo je že bilo 15.000 ton krm- 
nega ječmena in 5.000 ton sojinih tropin, dodeljena pomoč pri 
nabavi voluminozne krme v vrednosti 300 mio SIT in sprošče- 
nih 13.500 ton koruze iz blagovnih rezerv za premoščanje 
oskrbe s koruzo do dobave novih 45.000 ton koruze, za kar je 
bil razpis že izveden. V skladu s programom bo občinam 
dodeljenih nadaljnjih 300 mio SIT kot pomoč pri nabavi 
semena in trsnih cepljenk ter namenjenih 300 mio SIT za 
regresiranje realne obrestne mere (r) za investicijske kredite 
in kredite za obratna sredstva. Za zagotovitev potrebnih sred- 
stev bo Vlada Republike Slovenije predlagala uporabo sred- 
stev solidarnosti v višini 700 mio SIT, kar predstavlja približno 
40% ocenjenega prispevka solidarnosti za leto 1994 in sred- 
stev stalne proračunske rezerve v višini 600 mio SIT v okviru 

proračuna Republike Slovenije za leto 1994. 

Obstoječi sistem solidarnosti, ki ga določata zakon o obliko- 
vanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih 
nesreč in družbeni dogovor o načinu uporabe in upravljanja 
s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih 
nesreč v Republiki Sloveniji določa, da se sredstva solidarno- 
sti lahko le izjemoma uporabijo tudi za odpravljanje posledic 
suše in sicer, če je povzročena materialna škoda nad 10% DP 
občine, doseženega v preteklem letu in valoriziranoga 
z indeksom rasti cen na drobno in če je bistveno otežkočen 
gospodarski razvoj prizadete dejavnosti. Po oceni bi bilo po 
teh pogojih upravičenih do sredstev solidarnosti le nekaj 
občin. 

Kriterije za uporabo in delitev sredstev pomoči je že sprejela 
Vlada Republike Slovenije. Sredstva pomoči se bodo upora- 
bila enotno, skladno s sprejetimi ukrepi Vlade. Namensko 
uporabo sredstev pomoči pa bo preverjala posebna Državna 
komisija. 
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Predloa zakona o DOPOLNITVI ZAKONA O REDNIH SODIŠČIH 

- EPA 521 - HITRI POSTOPEK 

Vlada Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3. februarja 
1994, določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O RED- 
NIH SODIŠČIH, 

ki ga pošilja v obravnavo po hitrem postopku na podlagi 
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije za februarsko zasedanje zbora. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po 
hitrem postopku, ker se mandat predsedniku in članom 
sodnega sveta izteče 29. marca 1994 in ker je sodni svet 

konstitutivni element kadrovanja v sodstvu, do tedaj pa 
zakon o sodiščih ne bo uveljavljen. 

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: 

- Miha Kozinc, minister za pravosodje, 
- Jože Tratnik, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 
- Jadranka Sovdat, podsekretarka v Ministrstvu za pravo- 
sodje. 

Predlog zakona o dopolnitvi zakona o rednih sodiščih 

UVOD 

1. Ocena stanja In razlogi za izdajo zakona 

Predsedniku in članom sodnega sveta, ki so imenovani na 
podlagi četrtega odstavka 58. a člena zakona o rednih sodiš- 
čih (Uradni list SRS, št. 10/77, 4/82, 37/82, 7/86, 41/87, 24/88 in 
Uradni list RS, št. 8/90), poteče 29. marca 1994 mandatna 
doba. 
Predloga zakona o sodiščih, ki ga je Vlada že predložila za 
drugo obravnavo, bo predvidoma obravnavan na februarskem 
zasedanju, kar pomeni, da bo zakon lahko sprejet najpreje na 
marčevskem zasedanju Državnega zbora Republike Slove- 
nije. Predlog zakona sicer predvideva, da je treba v petnajstih 
dneh po njegovi uveljavitvi razpisati volitve in nov sodni svet. 
Vendar glede na potrebne roke za izvedbo volitev v sodstvu in 
v Državnem zboru, bo po mnenju predlagatelja nov sodni svet 
konstituiran v dveh mesech po uveljavitvi zakona. Do tedaj pa 
se bo že iztekla mandatna doba sedanjih članov sodnega 
sveta. 
Po mnenju predlaganega in mogoče zagotoviti brez ustrezne 
zakonske podlage volitev članov sodnega sveta v skladu 
z določbo 131. člena ustave Republike Slovenije. Ker pa brez 
sodnega sveta ni mogoče izvajati kadrovskih pristojnosti 
v sodstvu, saj je sodnike pristojen predlagati v izvolitev in 
razrešitev edino sodni svet, so po mnenju predlagatelja 
podani razlogi za sprejem zakona, s katerem naj se za čas do 
sprejema novega zakona o sodiščih in do izvedbe volitev 
v skladu z njim, prehodno razreši ta problematika. 

2. Temeljne rešitve zakona In finančne posledice 

Z zakonom naj se podaljša mandat predsedniku in članom 
sodnega sveta, ki naj ostanejo v tej funkciji do konstituiranja 
novega sodnega sveta. 

Sprejem tega zakona ne bo imel nobenih finančnih posledic 
za proračun. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 58. a členu zakona o rednih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/ 
77, 4/82, 37/82, 7/86, 41/87, 24/88 in Uradni list RS, št. 8/90) se 
doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ostanejo do izvoli- 
tve članov sodnega sveta po novi ureditvi sodišč predsednik 
in člani Sodnega sveta, imenovani po prejšnjem odstavku, 
v funkciji predsednika oziroma člana Sodnega sveta ne glede 
na potek dobe, za katero so bili imenovani.« 

2. člen 

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

V skladu z določbo četrtega odstavka 58. a člena zakona 
o rednih sodiščih je, 29. marca 1990, tedanja Skupščina 
Republike Slovenije imenovala predsednika in člane sodnega 
sveta. Kasneje so predsednik in nekateri člani sodnega sveta 
odstopili oziroma so bili razrešeni, zaradi česar so bili imeno- 
vani nov predsednik in novi člani. 

Citirana določila zakona o rednih sodiščih določa, da ima 
sodni svet predsednika in osem članov, ki jih imenuje Državni 
zbor Republike Slovenije za dobo štirih let. Tudi sestava 
sodnega sveta je zakonsko določena. Ker zakon opredeljuje 
le mandatno dobo organa, ničesar pa ne reče o mandatni 
dobi posameznih članov, je po mnenju predlagatelja treba 
šteti, da je mandatna doba posameznih članov sodnega sveta 
enaka mandatni dobi organa, ne glede na to, kdaj so bili 
posamezni člani imenovani. Zato se po mnenju predlagatelja 
predsedniku in članom sodnega sveta mandatna doba izteče 

z 29. marcem 1994 ali s potekom štirih let od dne, koje začela 
teči mandatna doba organu. 

Predlagatelj je že v uvodu pojasnil, da zakon o sodiščih ne bo 
uveljavljen pravočasno, da bi razrešil to vprašanje. Zato pred- 
lagamo v 1. členu, da predsednik in člani sodnega sveta 
ostanejo na funkciji, dokler ne bodo izvoljeni novi člani sod- 
nega sveta. Po mnenju predlagatelja je takšna rešitev v tem 
trenutku edina mogoča z vidika tega, da je treba zagotoviti 
stalno in kontinuirano delo sodnega sveta. Tega pa po mne- 
nju predlagatelja ne bi mogli doseči, če bi npr. iz zakona 
o sodiščih izločili določbe, ki se nanašajo na sodni svet in jih 
sprejeli po hitrem postopku, saj bi v tem primeru zaradi 
ustavno določene drugačne sestave sodnega sveta in zaradi 
drugačnega načina postavljanja članov sodnega sveta, tudi 
v tem primeru bile potrebne volitve, česar vsega pa ne bi 
mogli izvesti v manj kot enem mesecu. 
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BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

SEDANJA DOLOČBA 58 a. ČLENA ZAKONA SE GLASI: 

58 a. člen 
Skupščina Republike Slovenije imenuje Sodni svet, ki obrav- 
nava temeljna vprašanja za področja kadrovske politike 
sodišč in o svojih ugotovitvah, mnenjih in predlogih obvešča 
pristojne zbore Skupščine Republike Slovenije. 

Sodni svet opravlja s tem zakonom določene naloge iz pristoj- 
nosti Skupščine Republike Slovenije v zvezi z volitvami in 
razrešitvami predsednikov sodišč in sodnikov. 

Sodni svet ima predsednika in osem članov, ki jih imenuje 
Skupščina Republike za dobo štirih let. Predsednik in štirje 
člani se imenujejo izmed sodnikov, trije člani pa izmed prizna- 
nih in uglednih pravnih strokovnjakov. Po položaju je član 
Sveta republiški sekretar za pravosodje in upravo. 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ - EPA 519 - HITRI 
POSTOPEK 

METKA KARNER-LUKAČ, poslanka SLS v DZ 
ŽARKO PREGELJ, poslanec SLS v D2 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Url. I. RS, št. 40/93) podpisana vla- 
gava 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ, 

ki ga dajeva v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi 201. člena poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije predlagava HITRI POSTOPEK sprejemanja 
na februarski seji Državnega zbora. 

Predlog hitrega postopka utemeljujeva z dejstvom, da 

bodo predlagane spremembe odločilno pospešile proces 
lastninjenja, zmanjšala neugodne učinke notranjega 
odkupa podjetij na račun razvoja in zmanjšale napetosti 
naraščajočih ekonomsko socialnih nasprotij. Nujnost 
hitrega postopka utemeljujeva tudi z dejstvom, da se last- 
ninjenje šele začenja in je predlagane spremembe vanj 
mogoče vključiti, brez večjih sprememb spremljajočih 
izvedbenih predpisov. 

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora bova 
pri delu v delovnih telesih in v Državnem zboru sodelovala 
oba podpisana poslanca- predlagatelja. 

predlagatelja: 
Metka KARNER-LUKAČ, I. r. 

Žarko PREGELJ, I. r. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij     

i. UVOD 
Prvi procesi lastninskega preoblikovanja podjetij po tem 
zakonu so šele na začetku. Programi za preoblikovanje podje- 
tij, nam pokažejo, da bodo ti procesi dolgotrajni, notranji 
odkupi delnic podjetja pa izčrpavajoči tako za podjetje, kot 
zaposlene. Zato je potrebno takoj odpraviti zakonske 
pomanjkljivosti, sicer bodo nezaželeni učinki lastninjenja 
povzročili gospodarsko stagnacijo in socijalne napetosti v po- 
djetjih. 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Po 23. čl. Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (U. I. 
RS, št. 55/92 in 7/93) imajo podjetja pravico na osnovi lastnin- 
skih certifikatov zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojenih 
delavcev, razdeliti tem upravičencem do 20% družbenega 
kapitala podjetja, ugotovljenega z otvoritveno bilanco.Kapi- 
talsko intenzivna podjetja dane zakonske možnosti ne 
morejo realizirati, kajti zaposleni so ustvarili in ohranili preve- 
lik družbeni kapital, sadov minulega dela pa so deležni prav 
v taki meri kot zaposleni v podjetjih, ki so priposlovala izgube. 
Razdelitev delnic, na osnovi lastninskih certifikatov, vsem 
upravičencem skupaj, prinese le nekaj odstotni lastninski 
delež podjetja. Notranji odkup bodo upravičenci lahko realizi- 
rali le v simboličnem obsegu, saj s finančnimi presežki razpo- 
laga le malo kdo. Popusti, ki so sicer vabljivi, dajejo možnost 
poceni nakupa lastnine predvsem vodstvom podjetij in pa tudi 
kapitalu sumljivega poreka. 

Delovno intenzivna podjetja in podjetja, ki so iz različnih 
razlogov, znižala družbeni kapital so v popolnoma drugač- 
nem položaju. Z lastninskimi certifikati zaposlenih, bivših 
zaposlenih in upokojenih delavcev ali tudi z obračunom neiz- 
plačanega dela neto plač, lahko poleg 20% deleža namenje- 
nega razdelitvi, odkupijo še nadaljnjih 40%, namenjenih 
notranjemu odkupu. Tako končajo notranje lastninjenje in 
postanejo večinski lastniki nove družbe. S takojšnjo dokapita- 
lizacijo pripeljejo v družbo prepotrebni svež kapital, omogo- 
čijo tekoče poslovanje in si ohranijo delovna mesta, kakor 
tudi povečajo lastninski delež. 

Večina podjetij se odloča za notranji odkup delnic skozi 
daljše obdobje. Na podlagi 24., 25. in 25.a čl. imajo zaposleni, 
bivši zaposleni in upokojeni delavci podjetja pravico do notra- 
njega odkupa delnic v višini do 40% vrednosti družbenega 
kapitala podjetja, pri tem pa uveljavijo 50% popust. Izvedba 

notranjega odkupa poteka tako, da prenese podjetje na Sklad 
RS za razvoj navadne delnice, v vrednosti družbenega kapi- 
tala predvidenega za notranji odkup. 20% prenešenih delnic 
je podjetje dolžno takoj odkupiti, preostali del pa še v nadalj- 
nih štirih letih. Za odkup delnic podjetja, mora podjetje skladu 
zagotoviti likvidnostna sredstva. Takojšen odkup (20%) je 
mogoče uresničiti le z vplačili zaposlenih, v kolikor le-ti razpo- 
lagajo s finančnimi prihranki, kasneje pa tudi iz dobička in 
dividend. Zato se bodo odkupa z velikim popustom udeležila 
predvsem poslovodstva podjetij, ki imajo finančne presežke, 
ostala v odkupu sodelujoča tretjina zaposlenih pa je udele- 
žena le simbolično (nakup ene delnice), često tudi zaradi 
indirektne oblike prisile. 

Pričakovati je, da bodo odkupi delnic v naslednjih letih vse 
težji in bodo v glavnem potekali iz prihrankov. Če hoče družba 
odkupiti delnice iz dobička, ki ga mora najprej ustvariti, od 
tega odvesti 30% davek, napolniti zakonske rezerve, šele nato 
sledi odkup iz dobička. Pri tem je potrebno povdariti, da bo 
večina slovenskih podjetij iz lastninskega preoblikovanja izšla 
brez rezerv, kajti pogoje iz Uredbe, ki predpisuje način obliko- 
vanja rezerv, izpolnjujejo le maloštevilna slovenska podjetja. 
Iz navedenih razlogov je pričakovati, da bo notranji odkup iz 
dobička v manjši meri uspel le podjetjem, ki že sedaj poslujejo 
z dobičkom, v kapitalsko intenzivnih pa je poleg tega prevla- 
dujoče zunanje lastništvo neizbežno. 

Planiran odkup delnic bo postal upravam družb osnovni cilj in 
bo potekal predvsem na račun razvoja družb. Likvidnostna 
sredstva bodo kot kupnina odtekala Skladu, namesto v nove 
investicije in razvojne programe, zato je pričakovati nadaljnje 
usihanje predvsem proizvodnje. 

Notranji odkup, zgolj iz vidika poceni nakupa lastnine, tako 
nima nikakršnega smisla, saj bo dodatno siromašil nove 
družbe, povzročil nezadovoljstvo zaposlenih, stopnjeval soci- 
alno ekonomska nasprotja, ter prinesel večjo narodnogospo- 
darsko škodo, kot korist. Zato je potrebno notranji odkup 
nadomestiti z drugačnimi ustreznejšimi zakonskimi reši- 
tvami, ki bodo pripomogle predvsem k podjetniškemu preobli- 
kovanju podjetij in pospešile lastninske procese. Novo 
nastale družbe naj se predvsem ukvarjajo s problemi izboljša- 
nja notranje organiziranosti in podjetniško transformacijo, 
povečanjem produktivnosti in konkurenčnosti, vstopom na 
nova tržišča, kratkoročnim in dolgoročnim razvojem, in ne 
prvenstveno z realizacijo notranjih odkupov. 
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2. Načela, cilji in predlagane rešitve 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona temeljijo na 
načelu pospešitve in poenostavitve procesov lastninskega 
preoblikovanja podjetij, kakor tudi pravičnejše razdelitve 
družbene lastnine, v skladu s prispevkom v podjetju zaposle- 
nih pri njenem nastajanju. 

Cilji sprememb in dopolnitev so usmerjeni predvsem v večjo 
podjetniško naravnanost novo nastalih družb, hitrejši gospo- 
darski rasti in zniževanju brezposelnosti, kakor tudi v ustrez- 
nejšo notranjo razdelitev delnic podjetja in zmanjševanju 
notranjih ekonomsko socialnih napetosti. 

Predlagane rešitve prinašajo večjo brezplačno razdelitev 
družbenega kapitala podjetja med vse upravičence do notra- 
njega odkupa, obenem pa delno ali popolno izgubo pravice 
do popusta pri notranjem odkupu. Preprečujejo naglo nasta- 
janje velikih socialnih razlik, predvsem pa zapirajo možnost 
nakupa družbene lastnine z velikim popustom maloštevilnim 
posameznikom. Prav tako tudi omogočajo lastninjenje podje- 
tij. ki so v lasti Sklada, kakor tudi hčerk podjetij v lasti Sklada. 

3. Finančne In druge posledice 

Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona ne zahtevajo 
novih proračunskih sredstev in ne bodo zmanjševale prihod- 
kov Sklada RS za razvoj iz naslova kupnin. Dokaj enostavno 
se lahko vključijo že v tekoče procese lastninskega preobliko- 
vanja in ne zahtevajo sprememb drugih zakonov. 

II. BESEDILO NOVIH DOLOČB 

Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list št. 55/ 
92 in 7/93) se dodajo spremembe in dopolnitve: 

1.ČI. 
K 1. čl. zakona se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »TA 
ZAKON SE UPORABLJA TUDI ZA PODJETJA, KI SO 
S POGODBO PRENESLA DRUŽBENI KAPITAL NA SKLAD 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ (v nadaljnjem besedilu 
SKLAD) IN PODJETJA, KI SO V LASTI TEH PODJETIJ.« 

2. člen 

Za 23. čl. se doda nov 23. a čl., ki se glasi: 
»PODJETJE, KI NA OSNOVI LASTNINSKIH CERTIFIKATOV 
ZAPOSLENIH. BIVŠIH ZAPOSLENIH IN UPOKOJENIH DELAV- 

CEV, NE DOSEŽE 20% RAZDELITVE DRUŽBENEGA KAPI- 
TALA PODJETJA, NEGLEDE NA PRVI, TRETJI IN ČETRT! 
ODSTAVEK, PREDHODNEGA ČLENA, LAHKO ZAPOSLENIM, 
BIVŠIM ZAPOSLENIM IN UPOKOJENIM DELAVCEM, 
DODATNO RAZDELI NAVADNE DELNICE, VSAKEMU V VIŠINI 
VREDNOSTI V PODJETJE VLOŽENEGA LASTNINSKEGA 
CERTIFIKATA. Z UPORABO TE METODE, SE V CELOTI IZKO- 
RISTI PRAVICA DO POPUSTA PRI NOTRANJEM ODKUPU 
DELNIC PODJETJA.« 

3. čl. 

k 23. čl. se doda nov 23. b člen, ki se glasi: 
»ČE LASTNINSKI CERTIFIKATI ZAPOSLENIH, BIVŠIH ZAPO- 
SLENIH IN UPOKOJENIH DELAVCEV, PO DOLOČBI IZ 
ŠESTEGA ODSTAVKA 23. ČL., PRESEŽEJO VREDNOST 20% 
DRUŽBENEGA KAPITALA PODJETJA IN NE DOSEŽEJO 40%, 
LAKHO PODJETJE ZA RAZLIKO DO 40% VREDNOSTI DRUŽ- 
BENEGA KAPITALA PODJETJA, DODATNO RAZDELI 
NAVADNE DELNICE, ZAPOSLENIM, BIVŠIM ZAPOSLENIM IN 
UPOKOJENIM DELAVCEM PODJETJA, VSAKEMU SORAZ- 
MERNO V VIŠINI VLOŽENEGA LASTNINSKEGA CERTIFI- 
KATA. ZA ODSTOTEK DODATNE RAZDELITVE SE SORAZ- 
MERNO ZMANJŠA TUDI POPUST PRI NOTRANJEM ODKUPU 
DELNIC PODJETJA.« 

4. člen 

za 27. čl. se doda nov 27. a čl., ki se glasi: 
»SKLAD JE DOLŽAN ZAPOSLENIM, BIVŠIM ZAPOSLENIM IN 
UPOKOJENIM DELAVCEM PODJETJA, KI JE NANJ 
S POGODBO PRENESLO DRUŽBENI KAPITAL, PRED PRO- 
DAJO TEGA PODJETJA ALI NJEGOVIH DELOV TRETJI 
OSEBI, PREDNOSTNO OMOGOČITI ODKUP TAKO DA 
LAHKO UPORABIJO ENAKE MOŽNOSTI IN POGOJE. KOT JIH 
DOLOČA TA ZAKON. 
V TEM PRIMERU, PONUDI SKLAD V SREDSTVIH JAVNEGA 
OBVEŠČANJA, ZAPOSLENIM, BIVŠIM ZAPOSLENIM IN UPO- 
KOJENIM DELAVCEM, ODKUP PODJETJA ALI NJEGOVIH 
DELOV. ČE SE VSAJ ENA TRETJINA ZAPOSLENIH. BIVŠIH 
ZAPOSLENIH IN UPOKOJENIH DELAVCEV PODJETJA 
V ROKU 30 DNI NE ODLOČI ZA ODKUP. ALI NE ODGOVORI, 
LAHKO SKLAD POD ENAKIMI POGOJI PRODA PODJETJE ALI 
NJEGOVE DELE TRETJI OSEBI.« 

5. člen 

Ta zakon stopi v veljavo, naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

1. člen omogoča podjetjem, ki so s pogodbo prenesla druž- 
beni kapital na Sklad, kakor tudi podjetjem teh podjetij, da se 
lastninijo po tem zakonu. 

2. člen daje zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim 
delavcem, da so pod pogoji enakopravnosti deležni dodatne 
razdelitve delnic podjetja, vendar največ v višini kot jo pred- 
stavlja v podjetje vloženi lastninski certifikat posameznega 
upravičenca. Razdelitev je mogoče opraviti, če vrednost last- 
ninskih certifikatov vloženih v podjetje ni dosegla 20% vred- 
nosti družbenega kapitala podjetja. Tako so vsi upravičenci, 
predvsem v kapitalsko intenzivnih podjetjih v večji meri 
deležni rezultatov svojega dela, saj so tudi ustvarili veliko 
vrednost družbene lastnine na zaposlenega in jo v obdobju 
splošne gospodarske recesije znali ohraniti. Postopek last- 
ninskega preoblikovanja bo z dodatno razdelitvijo za večino 
upravičencev zaključen, notranji odkup pa bodo nadalje izva- 
jali tisti posamezniki, ki jim to omogočajo finančni presežki, 
vendar brez popusta. S tem se prepreči bogatenje majhnega 
kroga posameznikov, ki bi izvajali poceni odkup v neomeje- 
nem obsegu, vsakemu upravičencu notranjega odkupa pa se 
poveča lastninski delež iz razdelitve. 

3- čl. daje zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim 
delavcem možnost, da tudi v primeru, ko z vrednostjo lastnin- 
skih certifikatov presežejo 20% družbenega kapitala podjetja, 

dodatno razdelijo navadne delnice, do vrednosti 40% V tem 
primeru se vrednost njihovih certifikatov poveča, sorazmerno 
velikosti deleža namenjenega za dodatno razdelitev. Notranji 
odkup v višini 20%, je mogoč, vendar pa se popust za odkup 
delnic zniža, sorazmerno procentu dodatne razdelitve S to 
metodo omogočimo dodatno razdelitev delnic med vse upra- 
vičence do notranjega odkupa, tudi v tistih podjetjih, ki so 
presegla mejo 20% in niso dosegla meje 40%. 

Tako čl. 2., kot tudi čl. 3, bistveno pospešita potek lastninskih 
procesov v podjetjih, razdeljujeta več upravičencem notra- 
njega odkupa in onemogočata velike nakupe s popustom 
posameznikom. 

4. člen zavezuje Sklad, da pred prodajo podjetja, ki je nanj 
preneslo s pogodbo družbeni kapital, ali njegovih delov pred- 
nostno omogoči upravičencem odkup tega podjetja po dolo- 
čilih tega zakona. Ce zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni 
delavci ne izkažejo interes v 30 dneh od javne objave, Sklad 
lahko podjetje proda tretji osebi, vendar pod enakimi poooii 
kot ga je ponudil delavcem. 

Tako bi imeli zaposleni v teh podjetjih enake možnosti 
odkupa podjetja v katerem so zaposleni, kot ga imajo delavci 
v podjetjih v družbeni lasti, preprečile pa bi se tudi prodaje teh 
podjetij pod ceno. 
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BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

Na podlagi tretjega odstavka 175. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora (Ur. list RS, 40/93) prilagamo besedilo tistih 
določb zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list 
RS št. 55/92 in 7/93), za katere je predložena sprememba. 

1.ČI. 

Ta zakon ureja lastninsko preoblikovanje podjetij z družbe- 
nim kapitalom v podjetja z znanimi lastniki. 

23. čl. 

Podjetje zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim delav- 
cem podjetja lahko razdeli navadne delnice za največ 20% 
vrednosti družbenega kapitala po otvoritveni bilanci. 

Delnice iz prvega odstavka tega člena se glasijo na ime in so 
neprenosljive dve leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem. 

Preostanek delnic do 20% vrednosti družbenega kapitala iz 
prvega odstavka tega člena, ki niso bile razdeljene, lahko 
podjetje na podlagi internega razpisa zamenja za certifikate 
ožjih družinskih članov zaposlenih, ali pa prenese pooblašče- 
nim investicijskim družbam. 

Pravico do delnic po prvem odstavku tega člena imajo tudi 
zaposleni v družbah, ki so na podlagi navadnih delnic v večin- 
ski lasti podjetja, ki razdeli delnice po tem členu. 

Podjetje razdeli delnice zaposlenim v zameno za lastniške 
certifikate iz 31. člena tega zakona. 

Če zaposleni predložijo podjetju lastniške certifikate v vred- 
nosti, ki presega 20% vrednosti družbenega kapitala po otvo- 
ritveni bilanci, se preseženi certifikati lahko uporabijo tudi za 
notranji odkup delnic. 
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Predlog zakona o REFER 

- TRETJA OBRAVNAVA 

IN LJUDSKI INICIATIVI - EPA 382 
jCFAO &U 

Na podlagi sklepa Državnega zbora Republike Slovenije 
z dne 4. 2. 1994 je Sekretariat za zakonodajo in pravne 
zadeve za tretjo obravnavo pripravil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O REFERENDUMU IN O LJUDSKI 
INICIATIVI. 

Dve leti po izvedbi referenduma državni zbor ne more sprejeti 
akta o spremembi ustave, ki bi bil v nasprotju z izidom 
refereduma. 

2. Zakonodajni referendum 

p* 

?tad 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja referendum o spremembi ustave, zakonodajni 
referendum in posvetovalni referendum o vprašanjih iz pri- 
stojnosti državnega zbora. 

Ta zakon ureja tudi način uresničevanje ljudske iniciative za 
spremembo ustave in za sprejem zakona. 

2. člen 

Referendum o ustanovitvi občine ureja poseben zakon. 

V postopku za izvedbo referenduma o ustanovitvi občine se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona glede vprašanj, ki 
s posebnim zakonom niso urejene. 

3. člen 

Določbe tega zakona o postopku za izvedbo referenduma se 
smiselno uporabljajo tudi za referendum v lokalni skupnosti, 
kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

■I- REFERENDUM 

1. Referendum o spremembi ustave 

4. člen 

2 referendumom o spremembi ustave državljani odločajo 
o potrditvi spremembe ustave, ki jo je sprejel državni zbor. 

5. člen 

Državni zbor mora razpisati referendum o spremembi ustave, 
če to zahteva najmanj trideset poslancev. Zahtevo lahko vlo- 
žijo po sprejemu spremembe ustave, vendar pred njeno raz- 
glasitvijo v državnem zboru. Državni zbor mora razpisati refe- 
rendum v sedmih dneh po vložitvi zahteve. 

6. člen 

Sprememba ustave je na referendumu potrjena, če zanjo 
glasuje večina volivcev, ki so glasovali, pod pogojem, da se 
glasovanja udeleži večina vseh volivcev. 

7. člen 

^6 je sprememba ustave na referendumu'potrjena, državni 
zbor sprejeto sprememembo ustave razglasi, ko prejme poro- 
čilo o izidu referenduma. 

8. člen 

Državni zbor je vezan na izid referenduma. 

9. člen 

Na zakonodajnem referendumu se lahko volivci vnaprej izja- 
vijo o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom (v nadaljnjem 
besedilu: predhodni referendum), ali potrdijo zakon, ki ga je 
državni zbor že sprejel (v nadaljnjem besedilu: naknadni refe- 
rendum). 

10. člen 

Zakonodajnega referenduma ni mogoče razpisati: 

- o zakonih, ki se sprejemajo po hitrem postopku, kadar to 
zahtevajo izredne potrebe države, interesi obrambe ali 
naravne nesreče, 
- o zakonih, od katerih je neposredno odvisno izvrševanje 
sprejetega državnega proračuna, 
- o zakonih, ki se sprejemajo za izvrševanje ratificiranih 
mednarodnih pogodb. 

11. člen 

Državni zbor lahko razpiše zakonodajni referendum na svojo 
pobudo. 

Predlog, naj državni zbor razpiše zaKonodajni referendum, 
lahko da vsak poslanec. 

12. člen 

Državni zbor mora razpisati zakonodajni referendum, če to 
zahteva najmanj tretjina poslancev, državni svet ali štirideset 
tisoč volivcev. 

13. člen 

Zahtevo volivcev za razpis referenduma vloži njihov predstav- 
nik. Zahtevi mora biti priloženo najmanj štirideset tisoč podpi- 
sov volivcev. 

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma 
lahko da vsak volivec, politična stranka ali drugo združenje 
državljanov. 

Pobudnik obvesti o svoji pobudi predsednika državnega 
zbora. Pobuda mora vsebovati opredeljeno zahtevo v skladu 
s 14. členom tega zakona in mora biti podprta s podpisi 
najmanj dvesto volivcev na seznamu, ki vsebuje osebne 
podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov in 
občina stalnega prebivališča. Obvestilo o pobudi se vloži 
neposredno pri pristojni službi državnega zbora. 

Predsednik državnega zbora obvesti o dani pobudi najpoz- 
neje v treh dneh po prejemu pobude ministrstvo, pristojno za 
vodenje evidence volilne pravice, in določi rok, v katerem se 
zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referen- 
duma. O tem roku obvesti tudi pobudnika zahteve. 

Volivec da svojo podporo zahtevi s podpisom na obrazcu, ki 
ga določi ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice. 
V obrazcu mora biti navedena zahteva za razpis referenduma, 
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na katero se nanaša podpora volivca. Volivec podpiše obra- 
zec osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne 
pravice. Volivec lahko da podporo s podpisom posamezni 
zahtevi za razpis referenduma samo enkrat. 

14. člen 

V zahtevi mora biti jasno izraženo vprašanje, ki naj bo pred- 
met refereduma. Zahteva mora biti obrazložena. 

15. člen 

Če državni zbor meni, da v zahtevi za razpis referenduma ni 
jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, ali 
če zahteva ni obrazložena, pozove predstavnika predlagate- 
lja, naj jasno opredeli vprašanje oziroma dopolni zahtevo 
z obrazložitvijo. 

Če predstavnik predlagatelja vztraja pri vprašanju iz prejš- 
njega odstavka ali če ne dopolni zahteve z obrazložitvijo, 
lahko državni zbor odloči, da referenduma ne razpiše. 

16. člen 

Če državni zbor meni, da je vsebina zahteve za razpis referen- 
duma v nasprotju z ustavo, zahteva, naj o tem odloči ustavno 
sodišče. 

Ustavno sodišče odloči o zahtevi v tridesetih dneh. 

17. člen 

Predlog oziroma zahteva za razpis predhodnega referenduma 
se lahko vloži od dneva, ko je predlog zakona predložen 
državnemu zboru, do začetka tretje obravnave predloga za- 
kona. 

Če je pobuda za vložitev zahteve za razpis predhodnega 
referenduma dana pred začetkom prve obravnave predloga 
zakona, rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi 
ne sme biti krajši od petinštirideset dni in ne daljši od šestde- 
set dni. Če je taka pobuda dana pozneje, ta rok ne sme biti 
krajši od trideset dni in ne daljši od petinštirideset dni. 

Če je dana pobuda za vložitev zahteve za razpis predhodnega 
referenduma, državni zbor ne sme začeti tretje obravnave 
predloga zakona pred potekom roka iz prejšnjega odstavka. 

18. člen 

Predhodni referendum se lahko nanaša na vprašanje: 

- ali naj se določeno vprašanje uredi z zakonom, 
- ali naj se s predlaganim zakonom uredi določeno vpraša- 
nje tako, kot je predlagano, 
- ali naj se s predlaganim zakonom uredi določeno vpraša- 
nje drugače, kot je predlagano, in kako naj se uredi, 
- ali naj se v predlaganem zakonu uredi določeno vprašanje, 
ki v zakonu ni urejeno, in kako naj se uredi. 

19. člen 

Državni zbor mora razpisati predhodni referendum najkas- 
neje v tridesetih dneh po vložitvi zahteve za razpis referen- 
duma. 

V primeru iz 16. člena mora državni zbor razpisati referendum 
najkasneje v sedmih dneh po prejemu odločitve ustavnega 
sodišča, da zahteva za referendum ni protiustavna. 

20. člen 

Državni zbor lahko ob sprejemu zakona odloči, da razpiše 
naknadni referendum o zakonu, ki ga je sprejel. 

21. člen 

Najmanj tretjina poslancev državnega zbora in državni svet 
lahko vložita zahtevo za razpis naknadnega referenduma naj- 
kasneje v sedmih dneh po sprejemu zakona. 

Najmanj štirideset tisoč volivcev lahko vloži zahtevo za razpis 
naknadnega referenduma v tridesetih dneh po sprejemu 
zakona pod pogojem, da pobudnik zahteve v sedmih dneh po 
sprejemu zakona obvesti o svoji pobudi predsednika držav- 
nega zbora na način, ki je določen v 13. členu tega zakona. 

V primeru iz prejšnjega odstavka državni zbor zadrži objavo 
zakona do poteka roka za vložitev zahteve. Če zahteva v tem 
roku ni vložena, pošlje zakon v objavo. 

22. člen 

Državni zbor mora razpisati naknadni referendum najkasneje 
v sedmih dneh po vložitvi zahteve za razpis referenduma. 

23. člen 

Odločitev je na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina 
volivcev, ki so glasovali. 

24. člen 

Če je na naknadnem referendumu zakon potrjen, ga državni 
zbor pošlje v objavo takoj, ko prejme poročilo o izidu referen- 
duma. 

25. člen 

Državni zbor je vezan na izid referenduma. 

Državni zbor mora pri sprejemanju zakona upoštevati odloči- 
tev, sprejeto na predhodnem referendumu. 

Eno leto po izvedbi referenduma državni zbor ne more spre- 
jeti zakona, ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma, niti 
ponoviti referenduma o istem vprašanju. 

3. Posvetovalni referendum 

26. člen 

Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum o vpraša- 
njih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. 

27. člen 

Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum na celot- 
nem območju države ali na določenem ožjem območju, kadar 
vprašanje zadeva samo prebivalce tega ožjega območja. 

28. člen 

Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum, preden 
končno odloči o posameznem vprašanju. 

29. člen 

Državni zbor ni vezan na izid posvetovalnega referenduma. 

III. POSTOPEK ZA IZVEDBO REFERENDUMA 

1. Razpis referenduma 

a 30. člen 

Akt o razpisu referenduma določa vrsto referenduma, akt. 
o katerem se odloča na referendumu, besedilo vprašanja, ki 
se daje na referendum, dan razpisa referenduma in dan glaso- 
vanja na referendumu. 

Akt o razpisu referenduma se objavi v Uradnem listu Repu- 
blike Slovenije. 
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31. člen 

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa referenduma, začnejo 
teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma. 

32. člen 

Za dan glasovanja na referendumu se določi nedelja ali drug 
dela prost dan. 

Za isti dan glasovanja se lahko razpišeta dva ali več referen- 
dumov. 

33. člen 

Od dneva razpisa do izvedbe referenduma ne sme preteči 
manj kot trideset dni in ne več kot petinštirideset dni. 

34. člen 

Najpozneje petnajst dni pred dnem glasovanja se akt o raz- 
pisu referenduma objavi v javnih občilih. V javnih občilih se 
objavi tudi besedilo akta, o katerem se bo odločalo na refe- 
rendumu. 
Javna občila iz prejšnjega odstavka določi republiška volilna 
komisija. 

Stroški objave se krijejo iz sredstev, namenjenih za izvedbo 
referenduma. 

2. Pravica glasovanja na referendumu 

35. člen 

Pravico glasovanja na referendumu imajo državljani, ki imajo 
pravico voliti v državni zbor. 

Za vsako glasovanje na referendumu se sestavi splošni volilni 
imenik po zakonu o evidenci volilne pravice. 

36. člen 

Glasovanje na referendumu je tajno. 

Glasuje se z glasovnicami. 

37. člen 

Glasuje se osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaš- 
čencu. 

Pri glasovanju morata biti zagotovljena svoboda odločanja in 
tajnost glasovanja. 

Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja na 
referendumu, niti se ne sme od njega zahtevati, naj pove, 
kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval. 

3. Organi za Izvedbo referenduma 

38. člen 

Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo 
postopek za volitve v državni zbor. 

39. člen 

Republiška volilna komisija: 

- skrbi za zakonitost izvedbe referenduma, 

- daje drugim volilnim organom strokovna navodila za 
izvedbo referenduma in nadzira njihovo delo, 

- predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona, 

- določa enotne standarde za material in druge materialne 
pogoje za izvedbo referenduma, 

- ugotavlja in objavlja izid referenduma, 

- opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon. 

40. člen 

Volilna komisija volilne enote: 

- opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi 
z izvedbo referenduma, 

- ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti. 

41. člen 

Okrajna volilna komisija: 
- določa volišča, 
- imenuje volilne odbore, 

- opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi 
z izvedbo referenduma, 

- ugotavlja izid glasovanja v volilnem okraju. 

42. člen 

Za vsako glasovanje na referendumu se imenujejo volilni 
odbori, ki vodijo glasovanje na volišču in ugotavljajo izid 
glasovanja na volišču. 

Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov 
ter njihovi namestniki, ki jih imenuje okrajna volilna komisija 
izmed državljanov, ki imajo stalno prebivališče na območju 
volilnega okraja. 

4. Glasovanje In ugotavljanje izida glasovanja 

43. člen 

Glede glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja na referen- 
dumu se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah 
v državni zbor, kolikor s tem zakonom ni drugače določeno. 

44. člen 

Javna propaganda v zvezi z referendumom se mora končati 
najkasneje štiriindvajset ur pred dnem glasovanja. 

45. člen 

Na volišču je treba razobesiti akt o razpisu referenduma in 
besedilo katerem se odloča na referendumu. 

46. člen 

Glasovnica vsebuje vprašanje, o katerem se odloča na refe- 
rendumu, in navodilo o načinu glasovanja. 

Če se glasuje o več referendumskih vprašanjih, se o vsakem 
vprašanju glasuje s posebno glasovnico. 

Glasuje se tako, da glasovalec obkroži na glasovnici besedo 
»za« ali »proti«. 

47. člen 

Za glasovanje na referendumu ne veljajo določbe zakona 
o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po 
pošti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko konzularnih 
predstavništvih Republike Slovenije. 

48. člen 

Naknadno glasovanje se opravi, če na posameznem volišču ni 
bilo izvedeno glasovanje na dan, ki je bil določen za glasova- 
nje z aktom o razpisu referenduma. 

Naknadno glasovanje odredi republiška volilna komisija in se 
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opravi najkasneje v petnajstih dneh od dneva, ki je bil določen 
za dan glasovanja z aktom o razpisu referenduma. 

49. člen 

Ugotovitev izida glasovanja obsega: 

- število volivcev, vpisanih v volilni imenik, 

- število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku, 

- število volivcev, ki so glasovali s potrdili, 

- skupno število volivcev, ki so glasovali, 

- število neveljavnih glasovnic, 

- število veljavnih glasovnic, 

- število volivcev, ki so glasovali »za«, 

- število volivcev, ki so glasovali »proti«. 

50. člen 

Republiška volilna komisija pošlje poročilo o izidu glasovanja 
državnemu zboru in ga objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

Stroške javne propagande v zvezi z referendumom nosijo 
organizatorji propagande. 

55. člen 

Glede vprašanj postopka izvedbe referenduma, ki s tem zako- 
nom niso posebej urejena, in glede kazenskih določb se 
smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni 
zbor. 

56. člen 

Določbe tega zakona o postopku za izvedbo referenduma se 
smiselno uporabljajo tudi za izvedbo referenduma v lokalni 
skupnosti, s tem da postopek za izvedbo referenduma vodijo 
volilni organi, ki vodijo lokalne volitve. 

IV. LJUDSKA INICIATIVA 

57. člen 

Najmanj trideset tisoč volivcev lahko da predlog za začetek 
postopka za spremembo ustave. 

V predlogu mora biti navedeno, v čem in kako naj se ustava 
spremeni, ter razlogi za spremembo. Predlogu morajo biti 
pšriloženi podpisi najmanj trideset tisoč volivcev. 

5. Varstvo pravice glasovanja 

51. člen 

Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora ima vsak glaso- 
valec pravico vložiti ugovor pri republiški volilni komisiji 
v roku treh dni od dneva izvedbe referenduma. 

Republiška volilna komisija mora o ugovoru odločiti v roku 
oseminštirideset ur. 

52. člen 

Če republiška volilna komisija na podlagi ugovora ugotovi 
nepravilnosti, ki so vplivale ali bi utegnile vplivati na izid 
referenduma, razveljavi glasovanje na posameznem volišču in 
odredi ponovno glasovanje, ki se opravi najpozneje v petnaj- 
stih dneh. 

Če republiška volilna komisija ugovor zavrne, lahko glasova- 
lec vloži pritožbo na sodišče, pristojno za upravne spore, 
v oseminštiridesetih urah po prejemu odločbe. 

53. člen 

Sodišče odloči o pritožbi v roku oseminštirideset ur. 

Sodišče odloča v senatu treh sodnikov. 

Sodišče odloča ob smiselni uporabi zakona o upravnih 
sporih. 

6. Druge določbe 

54. člen 

58. člen 

Najmanj pet tisoč volivcev lahko predloži državnemu zboru 
predlog zakona. 

Predlog zakona mora vsebovati sestavine, ki jih določa 
poslovnik državnega zbora. Predlogu morajo biti priloženi 
podpisi najmanj pet tisoč volivcev. 

59. člen 

Pobudo volivcem za vložitev predloga za začetek postopka za 
spremembo ustave oziroma predloga zakona lahko da vsak 
volivec, politična stranka ali drugo združenje državljanov. 

Pobudnik obvesti o svoji pobudi predsednika državnega 
zbora, ki ravna po četrtem odstavku 13. člena tega zakona. 
Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo predlogu je 
šestdeset dni. 

Volivec da svojo podporo predlogu na način, ki je določen 
v petem odstavku 13. člena tega zakona. 

Predlog za začetek postopka za spremembo ustave oziroma 
predlog zakona pošlje državnemu zboru predstavnik volivcev. 

V. KONČNI DOLOČBI 

60. člen 

Stroški za izvedbo referenduma se krijejo iz državnega prora- 
čuna. 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o refe- 
rendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list 
SRS, št. 23/77 in št. 18/88). 

61. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 
V skladu s prvim odstavkom 195. člena poslovnika državnega 
zbora in na podlagi sklepa državnega zbora z dne 4. 2. 1994 je 
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve za tretjo obrav- 
navo pripravil besedilo predloga zakona o referendumu in 

o ljudski iniciativi. Pri tem je Sekretariat, na podlagi spreje- 
tega amandmaja, k določbi tretjega odstavka 53. člena pred- 
loga zakona vnesel spremembo tako, da je sedaj beseda 
»primerni« nadomeščena z besedo »smiselni«. 
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Predlog zakona o ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE 

RAZVOJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V VZGOJI IN 
IZOBRAŽEVANJU - EPA 357 - TRETJA OBRAVNAVA 

Drago ŠIFTAR, SDSS 
Maria POZSONEC, NS 
Irena OMAN, SPS 
Žaro PREGELJ, SLS 
Igor BAVČAR, DS 
dr. Leo ŠEŠERKO, ZESSS 
Polonca DOBRAJC, SNS 
dr. Lev KREFT, ZLSD 
Nada SKUK, SKD 
Jadranka ŠTURM-KOCJAN, LDS 
Rudi MOGE, LDS 
Na podlagi 174. člena v zvezi s 195. členom Poslovnika 
Državnega zbora RS (Ur. list RS 40/93) predlaqatelii vla- 
gajo predlog 

ZAKON O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE 
NUJNE RAZVOJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE 
V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

in ga pošiljajo v tretjo obravnavo ter predlagajo, da se 
uvrsti na februarsko zasedanje državnega zbora. 

Pri delu delovnih teles Državnega zbora RS in na sejah 
državnega zbora bodo sodelovali predlagatelji Drago Šif- 
tar, Maria Pozsonec, Irena Oman, Žaro Pregelj, Igor Bav- 
čar, dr. Leo Šešerko, Polonca Dobrajc, dr. Lev Kreft, Nada 
Skuk, Jadranka Šturm-Kocjan in Rudi Moge. 

Za predlagatelje: Rudi MOGE, l.r. 

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe 
republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju 

1. člen 

S tem zakonom se določijo nujni razvojni programi Republike 
Slovenije na področju vzgoje in izobraževanja, obseg potreb- 
nih sredstev za njihovo izvedbo, viri sredstev in način njiho- 
vega zagotavljanja. 

2. člen 

Programi iz prejšnjega člena so: 
1. investicije v šolske prostore; 
2. računalniško opismenjevanje; 
3. znanje tujih jezikov; 
4. zagotavljanje dostopnosti učbenikov in učnih gradiv; 
5. zagotavljanje sredstev za šolsko prehrano otrok in mladine. 

3. člen 

Republika Slovenija bo za uresničitev programov iz prejš- 
njega člena v državnem proračunu v obdobju od leta 1994 do 
leta 1999 zagotovila sredstva do skupne višine 27.548.000.000 
SIT po cenah na dan 1.1. 1994. 

V posameznem letu znesek praviloma ne bo presegel 
5.000.000.000 SIT po cenah na dan 1.1. 1994. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se oblikujejo v proračunu pod 
posebno postavko Ministrstva za šolstvo in šport. 

4. člen 

Republika Slovenija bo sredstva za uresničitev programov, 
določenih v 2. členu tega zakona, zagotovila v državnem 
proračunu. 

5. člen 

Letni finančni načrt za uresničevanje programov, določenih 
v 2. členu tega zakona, in dinamiko zagotavljanja sredstev iz 
3. člena, določa Vlada Republike Slovenije. 

6. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 26. 1. 1994 na 
drugi obravnavi sprejel predlog »Zakona o zagotavljanju sred- 
stev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slove- 
nije v vzgoji in izobraževanju«. 

Predlog zakona za tretjo obravnavo upošteva vse sprejete 
amandmaje in sklepe Državnega zbora. 

Na obravnavi je Državni zbor sprejel dva amandmaja k 3. in 4. 
členu zakona, ki jih je predlagala skupina poslancev s prvo 
podpisanim g. Janezom Kopačem in zadnjim g. Janezom 
Jančarjem, podprla pa sta ju tudi Odbor za kulturo, šolstvo in 
šport ter Odbor za finance in kreditno-monetarno politiko. 

Z amandmajem k 3. členu se je skupni znesek sredstev 
v zakonu zmanjšal s prejšnjih 30.507.600.000 SIT na 
27.548.000.000 SIT po cenah na dan 1. 1. 1994, podaljšuje pa 
se tudi rok uresničevanja zakona za dve leti. S tem se letna 
maksimalna obremenitev državnega proračuna 

z 9.000.000.000 SIT zmanjša na 5.000.000.000 SIT po cenah na 
dan 1. 1. 1994. Upoštevana je pripomba zakonodajalca k 3. 
členu, da se beseda »realizacija« nadomesti z ustreznejšim 
izrazom »uresničitev«. 

Z amandmajem k 4. členu se sredstva za uresničitev tega 
zakona zagotovijo v državnem proračunu. Posojila se kot vir 
sredstev ne navajajo, zato je črtan tudi 2. odstavek 4. člena. 

členi zakona: 2., 5. in 6., ki so bili na drugi obravnavi 
sprejeti brez dopolnil, kakor tudi naslov zakona, ostajajo 
nespremenjeni. 

Priloga vsebuje obrazložitev in tabelarni pregled obremenitev 
republiškega proračuna za izvedbo tega zakona ter tabelarne 
preglede za posamezne programe zakona z obrazložitvami. 
Program investicij v šolski prostor je po drugi obravnavi 
zakona dopolnjen. Priloga je sestavni del obrazložitve. 
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PRILOGA 

Državni zbor je dne 26. 1 1994 opravil drugo obravnavo 
predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za uresničevanje 
nekaterih nujnih razvojnih programov Republike Slovenije 
v vzgoji in izobraževanju. 

Predlog zakona temelji na petih vsebinskih programih, ki so 
bili usklajeni s pristojnimi organi in službami in so zasnovani 
na večletnih analizah in spremljanju potreb razvoja v šolstvu, 
vendar nekaterim namenja nekoliko manjša sredstva kot 
prvotni predlog. Program investicij v šolski prostor je nujen 
zaradi dolgoletnega velikega zaostajanja vlaganj na tem 
področju in spričo številnih generacij otrok in mladine, ki jim 
zaradi pomanjkanja prostora država ne more zagotoviti 
nadaljnjega šolanja. Poudariti kaže, da sta programa računal- 
niškega opismenjevanja in izobraževanja tujih jezikov 
v skladu tudi s priporočili Sveta Evrope, po katerih naj države 
članice kot prioritetna področja razvijajo izobraževanje brez- 
poselnih, računalniško opismenjevanje in jezikovno izobraže- 
vanje. Socialna programa, tj. program zagotavlja dostopnosti 
učbenikov in učnih gradiv ter program zagotavljanja subven- 
cionirane šolske prehrane za najbolj ogroženi del učencev in 
dijakov, sta nujno potrebna zaradi slabega socialno-ekonom- 
skega položaja, v kakršnem se znaten del družin in s tem 
otrok in mladine trenutno nahaja. S predlaganimi razvojnimi 
programi država odpira perspektive in možnosti sedanjim 
mladim generacijam, ki bodo v državi ustvarjale vse do petde- 
setih let 21. stoletja. 

V prilogi je podan tabelarni pregled obremenitev republi- 
škega proračuna za izvedbo nekaterih nujnih razvojnih pro- 
gramov Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju. Pred- 
log omogoča izvedbo predlaganih projektov v šestletnem 
obdobju od leta 1994 do 1999, pri čemer skupna vrednost 
projektov znaša 27.548 milijonov SIT. Glede na to, da je za 
posamezne naloge del sredstev letno predviden v okviru pro- 
računa Ministrstva za šolstvo in šport, je za izvedbo predvide- 
nih nalog potrebno zagotoviti dodatna sredstva v obsegu 
18.000 milijonov SIT. Dodatna sredstva bodo obremenjevala 
proračunska sredstva za javno porabo v višini med 0,15 in 
0,19% bruto družbenega proizvoda Republike Slovenije 
v posameznem proračunskem letu. Konkretna letna obreme- 
nitev je razvidna iz priložene tabele. Dodatna sredstva pred- 
stavljajo 4,7% letnega povečanja proračunskih sredstev, pred- 
videnih za področje šolstva in športa za leto 1994. 

Obrazložitev programov 

Projekt št. 1: Investicije v šolski prostor 

Če so sredstva za investicije ter vzdrževanje šolskega pro- 
stora in opreme v osnovnem, srednjem in visokem šolstvu še 
v letu 1980 v celotnih porabljenih sredstvih za to področje 
imela 18-odstotni delež, se je le-ta sredi 80-let močno zmanj- 
šal in tudi v letu 1992 ni presegel 6%. Realno so se zmanjšala 
tudi amortizacijska sredstva, saj se amortizacija osnovnih 
sredstev ne obračunava v več kot 30 odstotnem deležu (do 
sredine prejšnjega desetletja še 100-odstotno), kot tudi sred- 
stva za naložbe v nove objekte, zato ne preseneča, da potrebe 
po obnovi in razširitvi šolskega prostora ter potrebe po 
modernizaciji in nadomestitvi izrabljene opreme bistveno pre- 
segajo vsakoletne proračunske možnosti. 

Predlagani zakon je naravnan razvojno in nakazuje možnosti 
za prekinitev nazadovanja na tem področju v zadnjih letih. 
Večji interes za izobraževanje nasploh, kot tudi višje izobraže- 
valne aspiracije mladine so osnova za izboljšanje sedanje 
slabe izobrazbene strukture v Sloveniji. Slovenija se nahaja 
v položaju, da z zagotovitvijo šolskih prostorov lahko izkoristi 
priložnost izjemno velikega interesa za vpis v štiriletne sred- 
nješolske programe (v katere v zadnjih dveh letih vpisujemo 
daleč večji delež mladih generacij kot v preteklosti, tj. okrog 
60%, na podobno strukturo vpisa pa kažejo tudi namere ob 
letošnjem vpisu). Brez novih ali dodatnih prostorov je možno 
nadaljevati le s politiko omejevanja vpisa. Ob tem je za kvali- 

tetno izobraževanje potrebno razbremeniti prenapolnjene 
predavalnice višjih in visokih šol, medtem ko je v prenapolnje- 
nih srednjih šolah treba omogočiti postopen prehod na enoiz- 
menski pouk. Posebno velik problem predstavlja kritično 
pomanjkanje zaprtih športnih površin, brez katerih ni mogoče 
ohranjati niti obstoječe, nezadovoljive kvalitete športne 
vzgoje. Program investicij vključuje tudi reševanje prostor- 
skih problemov šol na demografsko ogroženih območjih in 
zavode za prizadeto mladino. 

Prioritetni vrstni red investicij, ki se bodo izvajale v obdobju 
šestih let na osnovi zakona, je podan v nadaljevanju in ustreza 
prioritetnim potrebam po zagotovitvi manjkajočega prostora. 

Projekt št. 2: Računalniško opismenjevanje 

Ministrstvo za šolstvo in šport zadnja leta financira izvedbo 
večih razvojnih projektov s področja informatizacije in raču- 
nalništva, ki naj bi v šolstvu omogočili: 

- standardizacijo prenosa raznih informacij v šolah ter med 
njimi oz. med njimi in drugimi inštitucijami, 

- poenoteno programsko opremo, ki se v šolah uporablja kot 
podpora pouku, pa tudi za administrativne in upravne na- 
mene, 

- usposobitev učiteljev in učencev za delo z računalniki. 

Istočasno poteka tudi projekt »Multimedija v izobraževanju«, 
ki bo potencialno bistveno vplival na posodobitev pouka 
v šolah ter na povezavo ter uporabo različnih sodobnih metod 
dela v šolah (računalniških programov, video in drugih). 

Projekt, ki je za računalniško opismenjevanje še zlasti 
pomemben, je projekt PETRA in v šolah že poteka, vendar na 
relativno majhnem vzorcu. Doslej je bilo v projekt v posamez- 
nem letu vklučenih od 21 do 98 šol, ki so si na različne načine 
uspele zagotoviti lastno računalniško učilnico. 

Da v bodoče možnosti otrok pri pridobivanju računalniškega 
znanja ne bodo več odvisne zgolj od gospodarske uspešnosti 
okolja, manegerskih sposobnosti vodstvenega kadra, spon- 
zorjev ali prostovoljnih prispevkov staršev, bo v okviru pro- 
jekta računalniškega opismenjevanja izpeljana usklajena 
akcija nabave računalnikov za osnovne, srednje in visoke 
šole. Ob tem bo v prvi vrsti poskrbljeno za izobraževanje pri 
posameznih predmetih še na druge učitelje v svojem okolju, 
saj bi bilo le tako mogoče v krajšem času doseči zaželeno 
računalniško pismenost tudi pri vsej generaciji osnovno- 
šolcev. 

V prvih letih izvajanja projekta bo tako najprej poskrbljeno za 
intenziviranje izobraževanja učiteljev za uporabo računalni- 
ških programov. 

Velik poudarek bo tudi na odkupu licenc za programske 
pakete ter vlaganju v razvoj tistih računalniških programov, ki 
jih bodo učenci lahko uporabljali pri pouku posameznih pred- 
metov. 

Pri tem bodo začetni nakupi računalniške opreme namenjeni 
prav šolskim zbornicam in učiteljem, da bodo programsko 
opremo lahko čimprej preizkusili. 

Po temeljiti predpripravi in zagotovitvi pogojev za dejansko 
funkcionalno uporabo računalniške opreme bo v letu 1995 
izpeljan prvi večji nakup računalniške opreme. Šole v Slove- 
niji bodo - tako tiste v mestih, kot v demografsko ogroženih 
področjih - dobile vsaj osnovno možnost, da z uporabo 
tehnologije 20. stoletja lovijo korak z razvitimi. V priloženi 
tabeli je prikazana razdelitev sredstev, ki so namenjena za 
izobraževanje učiteljev, programe, računalnike in razvojne 
naloge po občinah. 

Projekt št. 3: Učenje tujih jezikov 

Glede na geografski položaj Slovenije, razvoj ekonomskih 
odnosov s tujino in vlogo turizma v nacionalnem gospodar- 
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stvu je jasno, da je za uspešen gospodarski razvoj Slovenije 
znanje tujih jezikov nujnost. 

To znanje lahko mlada generacija pridobi v šoli, kar lahko še 
izboljša zgodnejše učenje prvega tujega jezika in uvedba 
poučevanja drugega tujega jezika. 

V ta namen je potrebno čimprej doseči nacionalni konsenz ter 
izpeljati potrebne postopke za spremembo predmetnikov in 
učnih načrtov osnovne šole. 

Da bi te spremembe v šoli lahko izpeljali, je potrebno dodatno 
usposobiti učitelje. To izobraževanje (za okrog 2.400 učite- 
ljev) bo temeljilo na 30-, 60- in 120-urnih programskih modulih 
za dodatno izobraževanje učiteljev za zgodnejše učenje jezi- 
kov, v odvisnosti od njihovega predznanja. 

Drugi del projekta, to so vavčerji za jezikovne tečaje, je name- 
njen generaciji, ki je že zaključila redno izobraževanje. Zaradi 
omejenih materialnih možnosti je projekt doživel precejšnjo 
krčitev in omogoča le še razdelitev 5.257 vavčerjev letno. Zato 
je na tem področju v dogovoru z izobraževalnimi centri 
potrebno poiskati drugačno rešitev. Posebna organizacija 
tečajev po razpisu ter programsko financiranje teh storitev bi 
nedvomno vplivalo na znižanje stroškov na posameznega 
udeleženca ter prispevalo k večjemu številu udeležencev teh 
tečajev. 

Projekt št. 4: Zagotavljanje dostopnosti učbenikov in učnih 
gradiv 

čeprav naj bi bilo osnovnošolsko izobraževanje v skladu 
z obstoječo zakonodajo brezplačno, to doslej ni veljalo za 
oskrbo z učbeniki in učnimi pripomočki, ki je za razliko od 
Številnih drugih držav, tudi sosednjih, pri nas predvsem skrb 
staršev. 

Ker se število nezaposlenih povečuje, socialna struktura pre- 
bivalstva pa slabša, zgolj administrativno omejevanje rasti 
cen učbenikov za razbremenjevanje staršev ob nakupu ne 
zadošča. Kot država z gospodarskimi težavami si verjetno še 
nekaj časa ne bomo mogli privoščiti brezplačnih učbenikov 
za vso šolajočo se mladino, zato je potrebno v skladu z nače- 
lom izobraževanja za vse pomagati pri oskrbi z učbeniki 
predvsem družinam, ki živijo v slabših ekonomskih in social- 
nih razmerah. 

Predvsem z investicijo v zalaganje učbenikov ter z odkupom 
avtorskih pravic za učbenike je mogoče najbolj vplivati na 
cene novih učbenikov ter tako povečati njihovo dostopnost. 

V osnovnem in srednjem šolstvu pa je ob tem potrebno oživiti 
Šolske knjižnice ter obuditi nekoč že delujočo izposojo šol- 
skih učbenikov, ki pa je v zadnjih letih zaradi pomanjkanja 
sredstev skoraj povsem zamrla. Za take knjižnice je otrebno 
predvsem precej prizadevanja učiteljev in knjižničarjev (zbira- 
nje in obnova fondov rabljenih učbenikov, razdeljevanje ipd.), 
ter zagotovitev zagonskih sredstev za nabavo določenega 
Števila novih učbenikov, ki bi si jih učenci lahko vsako leto 
izposojali za nizko obrabnino (nekateri brazplačno). S tako 
zbranimi sredstvi bi nato obrabljene in neuporabne učbenike 
sproti nadomeščali z novimi. 

Predvidena sredstva na osnovi zakona omogočajo v dveh 
■etih odkup okrog 68.000 kompletov učbenikov za osnovne in 
srednje šole, v naslednjih letih pa dokup novih, v obsegu 
16.000 kompletov letno. Na ta način bi zagotovili toliko knjig, 
da bi si 38% vseh učencev knjige lahko izposojalo v šolskih 
knjižnicah za minimalno obrabnino. 

Projekt št. 5: Zagotavljanje sredstev za šolsko prehrano 
otrok in mladine 

Po dvoletnem interventnem zagotavljanju sredstev za registri- 
ranje šolske malice socialno šibkim učencem v osnovni in 
srednji šoli je možno ugotoviti, da je bil interventni poseg na 
tem področju izredno dobrodošel in koristen, a nezadosten. 
Rearesiranie šolske prehrane (šolske malice v višini 60,000 

SIT za en obrok) je namreč zajelo le okrog 14% vse šolajoče 
se mladine v osnovni in srednji šoli. Kriteriji, ki so bili uporab- 
ljeni pri opredelitvi upravičencev do te vrste socialne pomoči 
so bili ostri, novejše ankete pa kažejo, da bi moralo biti v tako 
regresiranje zajetih vsaj 30 do 40% otrok in mladine. Posebno 
v nekaterih poklicnih srednjih šolah je socialna struktura 
staršev šolajočih se dijakov takšna, da bi po zagotavljanju 
šolskih svetovalnih služb moralo vsaj en brezplačen obrok 
prejemati tudi preko 70% dijakov. 

Ob predpostavki, da je letni strošek regresa 16.000 SIT na 
posameznika (obrok je 80,00 SIT), bi s predvidenimi sredstvi 
v posameznem letu lahko zagotovili 100% regresiranja 15% 
osnovnošolskih in srednješolskih otrok in mladine ter 50% 
regresiranje prehrane naslednjim 10 odstotkom, skupaj bi 
torej pomagali stroške prehrane kriti 25-odstotkom šolajočih, 
kar je manj od izkazanih potreb. 

Regresiranje bi trajalo do uvedbe univerzalnega otroškega 
dodatka v letu 1996. 
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program investicij v šolski prostor za obdobje 
1994-1999 ZA NEKATERE NUJNE RAZVOJNE PROGRAME 
REPUBLIKE SLOVENIJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU - EPA 
357 - TRETJA OBRAVNAVA 

PREGLED OBREMENITEV REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA ZA 
UVEDBO NEKATERIH NUJNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV 
REPUBLIKE SLOVENIJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

.  1994 1995 1996 1997 1998 1999 1994-1999 

investicije 
SKUPAJ 3.193 3.061 3.009 2.812 2.812 2.809 17.716 

Osnovni kriterij razdelitve: 

1 • Obveznosti po zakonu 
2- Najeti krediti 
3- Gradbeno stanje objekta (varnost bivanja) 
J-Vpisi učencev In Studentov - zagotavljanje učnih mest 
o- Pripravljenost matične občine, fakultete, združenja na Investicijo iikjipoiio icmuiitnu, £uru£tHiia na i 
(pkaclja + lastna sredstva) 

lnvest,die (spre|ete pfD9ramske 
7-Oltjgo 

zasnove, 

'NVEST1CIJE PO NAMENU 

61 

Leto 
bistro 
narodnosti 
"• Demog. 
oprož. področja 376 
'•Zavod 129 

V Srednje šote 1.291 
'•Center šolskih 
^»obSolskih 
{javnosti 125 
yi-Wsoko 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 SKUPAJ 

61 61 

376 
129 

376 
129 

61 

376 
129 

61 

362 
129 

1.291 1.291 1.291 1.242 

125 125 125 125 

v/i, X." 569 Stud. domovi 287 
VIII. Center za 
I*™, izobr. 40 
J-Ookum. 50 
ijnter. sr. 57 

287 

40 
50 
57 

569 
287 

40 
50 
57 

569 
287 

40 
50 
57 

547 
276 

40 
50 
57 

61 

362 
129 

1.242 

125 

547 
276 

40 
50 
55 

366 

2.228 
774 

7.648 

750 

3.370 
1.700 

240 
300 
340 

'••X. Skupaj 2.985 2.985 2.985 2.985 2.889 2.887 17.716 

V)R: sredstva po zakonu v Integralnem proračunu 
(cene per 31.12.1993) 

'• ŠOLSTVO NARODNOSTI 

!=§!° 1994 1995 1996 1997 1998 1999 SKUPAJ 
občina-Sola 
UOPER 
°S Semedeia 15.0 
UENDAVA 
°SDobrovnlk 
3J20U OS izoia 

sna, 
^LENDAVA 08 Genterovd 

LENDAVA 
NezičnaSŠ 

31.0 

15.0 51.0 

10.0 18.0 

23.0 39.0 

20.0 22.0 

61.0 61.0 
61.0 61.0 61.0 61.0 61D 61.0 366:0 

II. OSNOVNO ŠOLSTVO NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH 
PODROČJIH 
Obfiina-šda 1994 1995 1996 1997 1988 1999 SKUPAJ 

1. PTUJ 
OŠ Videm 
pri Ptuju 
2. ČRNOMELJ 
OŠ Adlešičl 

69.0 

20.0 

37.1 

68.2 

3. LOGATEC 
OŠRovte 
4. ŠENTJUR 
OŠ Hruševac 
5. SEŽANA 
OŠ Komen 
6. ŠMARJE PRI 
JELŠAH 
OS Leslčno- 
Kozje 
7. LJUTOMER 
OŠ Mala Nedelja 44.8 
8. BREŽICE 
OŠ Dobova 
9. AJDOVŠČINA 
OŠ Dobravfje 
10. KRŠKO 
OŠ Koprivnica 
11.GORNJA 
RADGONA 
OŠNegova 
•OŠ Apače 

40.0 33.0 

44.0 107.2 9.8 

23.8 

45.7 

30.0 62.0 

56.6 55.4 

22.0 

25.7 31.0 
99.5 

12. ORMOŽ 
OŠ Ormož 22.9 
13. MARIBOR 
OŠ Korena 
14. CERKNICA 
OŠ Grahovo 
15. IDRIJA 
OŠ Idrija 
16. SEVNICA 
OŠ Boštanj 
17. RAVNE NA KOROŠKEM 
OŠ Prevale 
18. RIBNICA 
OŠ Sodražica 
19. SLOVENSKA 
BISTRICA 
OŠ Makole 
20. POSTOJNA 
OŠ Planina 
21. ILIRSKA 
BISTRICA 
OŠ Kuteževo 
22. KOPER 
Oš M. Gradšče 
23. KRANJ 
OŠ Podlipnlca 
24. LITIJA 
OŠ Gabrovka 
25. NOVO MESTO 
Oš Prevole 
26. PIRAN 
OŠ Raven 
27. RUŠE 
OŠ Selnica 
ob Dravi 
28 MURSKA SOBOTA 
OŠ Sveti Jurij 
29. ZAGORJE OB SAVI 
OŠ Podkum 
30. TOLMIN 
OŠ Šentviška gora 
31. PESNICA 
OŠ Jakobsld Dol 

36.0 

32.0 58.4 

20.0 29.1 

722 29.0 

22.0 30.0 

37.5 

27.6 

20.0 

47.6 20.0 

41.5 

26.9 

48.0 20.0 

47.0 47.0 

13.5 

56.2 

113 130.7 

10.0 

34.0 

30.0 
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72.2 63.8 

g ^Rečica ob Savinji (Investicija bo uvrščena v Izravnavo proračunov 
po uskladitvi programov z občino v letu 1995) 
33. OSNOVNA ŠOLA   ?°-3 262 5——— 
 376.0 376.0 376.0 376.0 362.0 362.0 2.228 

Ooomba: program sofinanciranja osnovnošolskega prostora za teto 
1^97-99 bomo ponovno opredelili glede r« kriterije. Na ^?nku z 
občinami je bilo dogovorjeno, da se Iz vsake občine upošteva le 
ena šola Iz demografsko ogroženih področij. 
* Vloženi amandman poslanca. 

III. INVESTICIJE V ZAVODE ZA MLADINO Z MOTNJAMI 
V' 1994 1995 19gfi 1997 1998 1999 SKUPAJ 

občlna-zavod 
1. KAMNIK 
Zavod za 
usposabljanje 100.013.0 
2. LJUBLJANA 
Prehodni 
mladinski dom 95.0 
3. KRANJ 
Vzgojni zavod 
Preddvor 29.0 21.0 53.4 
4. GROSUPLJE 
Dekliški vzg. 
Višnja Gora 
5. LJUTOMER 
Zavod Veržej- 
2 stan. sk. 
6. GROSUPLJE 
Zavod Šentvid 
pri Stični 
7. IZOLA 
Dom »Dva topola« 
8. Vzgojni zavod 65.2   

129.0129.0129.0129.0129.0129.0 774.0 

Opomba: program financiranja Investicij v zavode z motnjami v 
razvoju za leti 1998 In 1999 bomo ponovno opredelili v skladu z 
razdelitvijo obveznosti med pristojna ministrstva. 

IV. SREDNJE ŠOLSTVO 

A. NOVOGRADNJE 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 SKUPAJ 

45.6 67.7 

56.8 

30.0 31.3 

30.0 

1. RADOVLJICA 
Srednja gostinsko 
turistična in ekon. 
šola Bled 
2. NOVA GORICA 
Srednja živilska 
In kmet. šota 
Nova Gorica 
3. LJUBLJANA 
Srednja zdrav, 
šola (oprema) 
4. LJUBLJANA 
Srednja ekonomska 
šola (trg. akad.) 
5. MARIBOR 
Sr. živilska šola 
Sr. tekst, šola 
Sr. frizer, šola 
6. KRŠKO 
Srednja šola 
Krško 
7. DOMŽALE 
Poklicna šola za 
850 učencev 
8. LJUBLJANA 

157.0 29.0 100.0 180.0 

72.0 79.0 100.0 100.0 

51.0 29.0 

135.0 200.0 120.0 

116.0 236.0 302.0 74.0 294.0 

38.0 282.0 100.0 

23.0 100.0 157.0 

Srednja šola za 
oMkovanje in 
fotografijo 
9. LJUBLJANA 
Glmnaztja-vzgoj. 
šola (dokument.) 

197.0 

15.0 

138.0 

60.0 60.5 

70.0 30.0 

30.0 30.0 30.0 30.0 

70.0 56.0 

50.0 30.0 

37.0 50.0 

459.0 589.0 739.0 636.0 494.0 369.0 3.286 

B. ADAPTACIJE IN DOZIDAVE 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 SKUPAJ 
občina šola 
1. JESENICE 
Gimnazija Jesenice 174.0 65.0 
2. PIRAN 
Gimnazija Piran 
3. KOPER 
Gimnazija Koper 
4. KOČEVJE 
Gimnazija Kočevje 
5. LJUBLJANA 
Srednja glasbena 
In baletna šola 
6. LJUTOMER 
Gimnazija Ljutomer 
7. SLOVENJ GRADEC 
Srednja šola 
Slovenj Gradec 
8. LJUBLJANA 
Srednja 
trg. šola 130.0 
9. KRANJ 
Srednja 
ekonomska šola 
10. CELJE 
Srednja gost. šola 
11. BREŽICE 
Srednja ekonom. 
In trg. šola 
12. IDRIJA 
Srednja poklicna 
šola Idrija 51.0 
13. LJUBLJANA 
Gimnazija Šentvid 
14. PTUJ 
Gimnazija Ptu| 
15. LJUBLJANA 
Gimnazija Poljane 
16. IZOLA 
Srednja zdrav, šola 
17. LENDAVA 
Dvojezična Srednja 
šola Lendava 
18. ŠMARJE PRI 
JELŠAH 
Srednja steklarska 
šola R. Slatina 
19. KOPER 
Srednja strojna 
šola Koper 
20. CELJE 
Srednja strojna 
In elektro šola 

72.0 80.0 

56.5 75.5 

75.5105.0 

40.0 100.0 100.0 

20.0 109.0 

140.0 100.0 

Glej stran 24, točka 7 

12.0 84.0 

86.0 

93.0 

583.0 424.0 397.0 225.0 398.0 513.0 2.5^ 

C. IZGRADNJA ŠPORTNIH DVORAN 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 SKUPA 

1. NOVO MESTO 
Srednja tehniška 
Inzdr. šola 120.0 
2. KRANJ 
Srednja elektro 
in strojna šola Kranj 23.0 

30.0 55.0 

80.0 
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3. LJUBLJANA 
Gimnazija Bežigrad 52.0 33.0 
4. LJUBLJANA 
Sred. šola tehn. 
strok Sška 
Sred. frizerska 
šola Šiška 54.0 
5. CELJE 
Gimn. Celje-Center 70.0 60.0 
6. LJUBLJANA 
Gimnazija Šentvid 40.0 15.0 
7. LJUBLJANA 
Srednja tehniška 
Sola Aškerčeva 
8. LJUBLJANA 
PTT srednješ. 
center g. 25.0 25.0 
9. IDRIJA 
Gimnazija Idrija 
10. MARIBOR 
Srednješolski 
Športni center 
11. NOVA GORICA 
Srednješolska 
Športna dvorana 
12. LJUBLJANA 
Srednješ. športni 
center na Roški 
13. RUŠE 
Gimnazija Ruše 
-prizidek 
14. TRBOVLJE 
Sred. strojna šola 
15. VELENJE 
Sred. center 
Športna dvorana 

40.0 

65.0 190:0 

40.0 35.0 

160.0 95.0 

30.0 60.0 

210.0 45.0 

40.0 

8.0 60.0 

62.0 

249.0 278.0 155.0 410.0 318.0 411X) 1.822 

SREDNJE ŠOLSTVO SKUFVU: A. NOVOGRADNJE 3.286 
B. ADAPTACIJE IN DOZIDAVE 2.540 
C. IZGRADNJA ŠPORTNIH DVORAN 1.822 

SKUPAJ: 7.648 

V OBJEKTI CENTRA ZA ŠOLSKO IN OBŠOLSKO DEJAVNOST 

1995 1996 1997 1998 1999 SKUfttJ 

cbflna-tokac^a 
1'RUŠE 
totoBoe 11.5 
2. JESENICE 
Javomiški Rovt 14.8 
3. DRAVOGRAD 
LtoeKe 16.2 
i MARIBOR 
Ga| 16.2 
5. PTUJ 
SpuNja 25.0 
6. RAVNE 
NA KOROŠKEM 
Sonjak 26.3 
£ JESENICE 
Golca 15.0 113 
8-RAVNE 
NA KOROŠKEM 
«TOjna 263 
?• TOLMIN 
Llvek 32.5 
JO. LOGATEC 
MsdvedjeBrdo 50.0 
11-TREBNJE 
Čatež 4.9 25.1 
& NOVO MESTO 
°°tenjske topflce 30.0 

253 9.7 

25.0 

35.0 

10.0 

25.0 

46.5 

39.8 

51.2 

26.2 

50.0 

26.3 

26.3 

26.3 

10.0 42.5 

103 14.7 75.0 

253 55.3 

30.0 

13. M. SOBOTA 
Vtdoncl 
14.ČRNOMEU 
15. PIRAN 
Pacug 
16. TOLMIN 
Tolmin 

30.0 
20.0 

19.9 10.1 

25.0 
35.0 

55.0 
55.0 

25.0 55.0 

89.6 

125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 750.0 

VI. VISOKO ŠOLSTVO 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 SKUPAJ 

1. Šport, dvorana 
Univerze v Mariboru 203.0 84.0 
2. Visoka pomorska 
In prometna šola 
PIRAN 17.0 
3. Plernljeva Nša 
BLED 28.0 
4. FAGG šots za 
arhitekt. Univer. v IJ. 60.0 100.0 174.0 123.5 
5. Pravna fak. m 
Rektorat Univer. v LJ. 65.5 99.5 
6. Visoka zdr. šola 
Univerze v Ij. 40.0 25.0 
7. ALU, Oddelek za 
oblikovanje Univer. v LJ. 70.0 15.0 15.0 
8. Fakulteta za šport, 
Univerze v L|. 65.0 120.0 85.0 
9. Rektorat Univer. 
v Mariboru 10.5 100.0 45.0 
10. Visoka šola 
zasodal. del. 
Univerze v L|. 28.0 
11. Fakulteta za org. 
dela Univer. v Mariboru 50.5 85.0 124.5 
12. AGRFT, Univer. v LJ. 40.0 30.0 
13. FNT, Oddelek za 
mat. In fiziko Univer. v Lj. 50.0 50.0 
14. Športna dvor. 
Univerze v LJ. 40.0 257.0 303.0 
15. Fakulteta za dru2b. 
vede Univerze v Lj. 43.5 15.0 100.0 91.5 
16. Sollnanclranje 
velikih predavalnic 
-za Univerzo v L|. 50.5 49.5 43.5 
-za Univerzo v MB 43.5 50.0 
17 FNT ("VVMi* 
za kemijo Univer. v LJ. 4.0 150.0 50.5 
18. Ustanovitev nove 
visoke strokovne šole 75.0 

569.0 569.0 569.0 569.0 547.0 547.0 3.370 

VII. ŠTUDENTSKI DOMOVI t 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 SKUPAJ 

1. Študentski dom 
Kranj za 184 poste^ 110.3 
2. Odkup samskega 
doma na Topniški 
v Ljubljani za 
400 postelj 80.4 160.0 160.0 239.6 
3. študent, domovi 
v IJ. blok 14, 
za 184 postelj 96.3 127.0 57.9 
4. Obnova stavb 
starejših Stud. 
domov v LJ. 69.1 47.4 253.5 150.0 
5. Študentski dom 
Maribor 22.5 126.0 

287.0 287.0 287.0 287.0 276.0 276.0 1.700 
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VIII. CENTER ZA PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 SKUPAJ 
40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 240.0 

IX. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 SKUPAJ 
50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 300.0 

X. INTERVENCIJSKA SREDSTVA 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 SKUPAJ 
57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 55.0 340.0 

1 
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PROJEKT št.2 Računalniško opismenjevanje-priloga 

Izobraževanje, programi, računalniki, razvojne naloge 

OBČINA 
STEV«J0 

Sol 
STEVUO 

osnovnošolcev 
StEVlO 

srednješolcev 
Stevuo 

UČITELJEV 
OM 

IZOBRAŽEVANJA 
ŠTEVILO 

PROGRAMOV 
Število 

RAČUNALNIKOV 
RAZVOJNE 

NALOGE 
1 Ajdovščina 23 2636 599 229 458 1214 216 2.08 
2 Brežice 18 2341 1222 217 434 640 135 2.59 
3 Celje 34 7226 9722 1010 2020 1673 562 6.75 
4 Cerknica 13 1578 0 109 218 590 97 1.04 
5 Črnomelj 17 2288 398 170 340 705 145 2.08 
6 Domžale 26 5482 687 385 770 1082 83 3.37 
7 Dravograd 7 969 0 55 110 394 60 0.26 
8 Gornja Radgona 16 2523 425 198 396 574 146 2.34 
9 Grosuplje 23 2928 660 270 540 1279 166 1.82 

10 Hrastnik 4 1125 0 71 142 131 51 0.52 
11 Idrija 18 1367 455 188 376 968 132 1.30 
12 Ilirska Bistrica 14 1696 0 109 218 394 118 2.08 
13 Izola v 5 1577 912 182 364 295 138 1.04 
14 Jesenice 15 3677 1036 298 596 558 175 2.59 
15 Kamnik 21 3518 1302 371 742 1181 210 2.59 
16 Kočevje 14 2200 829 163 326 1378 135 _ 1.82 
17 Koper 31 4862 2614 553 1106 689 338 4.41 
18 Kranj 39 8844 5218 892 1784 2181 497 4.67 
19 Krško 18 3241 623 257 514 738 166 3.11 
20 Laško 17 2120 0 126 252 787 131 1.30 
21 Lenart 15 2150 0 126 252 525 102 1.82 
22 Lendava 24 2831 312 257 514 902 189 3.11 
23 Litija 21 2201 0 143 286 1115 162 1.04 
24 Ljubljana-Bežigrad 19 6084 6346 845 1690 951 377 3.89 
25 Ljubljana-Center 17 4860 10832 1020 2040 1017 495 4.93 
26 Ljubljana-Moste-Polje 33 8038 2632 782 1564 1525 366 3.89 
27 Ljubljana-Šiška 37 8385 3786 873 1746 2148 458 5.19 
28 Ljubijana-Vič-Rudnik 44 8050 4308 767 1534 1574 487 5.19 
29 Ljutomer 15 1810 378 165 330 574 127 2.08 
30 Logatec 9 1183 56 82 164 508 77 0.78 
31 Maribor 31 15206 14596 1043 2086 3378 882 12.72 
32 Metlika 5 879 225 67 134 246 52 0.78 
33 Mozirje 15 1783 0 126 252 771 108 1.30 
34 Murska Sobota 49 6458 3454 673 1346 2214 479 6.23 
35 Nova Gorica 42 6292 3747 724 1448 2034 419 4.67 
36 Novo mesto 40 7250 4862 750 1500 1853 423 6.23 
37 Ormož 15 1925 0 136 272 590 106 1.56 
38 Pesnica 16 2017 0 150 300 705 125 1.82 
39 Piran 15 1949 757 225 450 804 185 2.08 
40 Postojna 15 2354 1435 259 518 804 180 2.08 
41 Ptuj 45 7764 3018 642 1284 1968 402 5.71 
42 Radlje ob Dravi 21 2033 332 178 356 1197 165 2.08 
43 Radovljica 22 3634 1004 279 558 968 188 2.34 
44 Ravne na Koroškem 19 3092 1315 248 496 902 209 1.82 
45 Ribnica 10 1518 0 97 194 394 80 1.04 
46 Ruše 8 1536 383 111 222 377 75 1.04 
47 Sevnica 16 2182 226 160 320 1443 132 2.08 
48 Sežana 21 2325 660 217 434 656 149 1.82 
49 Slovenj Gradec 16 2611 1340 270 540 1296 163 2.08 
50 Slovenska Bistrica 24 3633 30 232 464 1148 185 2.59 
51 Slovenske Konjice 17 2812 192 181 362 640 143 1.82 
52 Šentjur pri Celju 17 2356 0 142 284 754 134 1.82 
53 Školfa Loka 26 5211 2261 462 924 918 301 2.85 
54 Šmarje pri Jelšah 29 3583 247 279 558 771 227 2.85 
55 Tolmin * 24 2231 336 175 350 1230 185 1.82 
56 Trbovlje 3 1986 1129 179 358 230 94 0.78 
57 Trebnje 14 2135 0 142 284 590 103 1.30 
58 Tržič 10 1771 0 96 192 459 89 0.78 
59 Velenje 29 5897 2542 511 1022 1296 326 2.85 
60 Vrhnika 9 2381 0 156 312 394 95 0.78 
61 Zagorje ob Savi 13 1964 762 171 342 623 137 1.82 
62 Žalec 30 4402 0 294 588 1246 230 2.85 

Republika Slovenija 1273 221460 100205 20288 40576 61188 13313 164| 
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PROJEKT «.3 - PRILOGA: TABELA 
RAZPOREDITEV ŠTEVILA TEČAJEV PO OBČINAH 

OBČINA 

iVfeVILtl 
AKTIVNIH 
PREBIVAL 

čas 
AKTIVNEGA 
PREBIVAL 

žtgVlLO I 
TEČAJEV 
/ENEM 
LETU | 

TEČAJEV 
VPETIH 
LETIH 

rtJnfeBKK  
SREDSTVA 
ZA ENO LETO 

SREDSTVA 
ZA PET LET 

UbttViilMA 10583 1.12* 55 534 S.W7,26l 
BREŽICE 12209 1.29* 68 339 1,187.606 5,938,031 
CELJE 30038 3.18* 167 835 2,921,886 || 14.609.432 
CERKNICA 7233 0.76* 40 201 703.576 3.517,878 
ČRNOMELJ 8927 0.94* 50 248 868,356 4,341.781 
DOMŽALE 22013 2.33% 122 612 2.141,271 10,706,353 
DRAVOGRAD 4058 0.43*| 23 113 394,734 1,973,669 
GORNJA RADGONA 10645 1.13* 59 296 1,035,471 5,177,356 
SROSUPLJE 14397 1.52* 80 400 1,400,439 7,002,197 
HRASTNIK 4964 0.52* 28 138 482,863 2,414,316 
IDRUA 8039 0.85*| 45 0 223 781,978 3,909,888 
ILIRSKA BISTRICA 6768 0.72*1 38 || 188 658,344 3,291,718 
IZOLA 6265 0.66*1 35 174 609,415 3.047,077 
JESENICE 14537 1.54* 81 404 1,414,058 7.070.288 
KAMNIK 13907 1.47* 77 387 1.352,776 6.763,878 
KOČEVJE 8311 0.88*1 46 231 808,436 4,042,180 
KOPER 21492 | 2.27*1 119 597 2,090,591 10,452,957 
KRANJ 34506 3.65* 192 959 3,356,502 16,782.511 
KRŠKO 13882 1.47* 77 386 1,350,344 6,751,719 
LAŠKO 8758 0.93* 49 243 851,917 4,259,585 
LENART 8632 0.91* 48 240 839,661 4,198,303 
LENDAVA 13090 1.38* 73 364 1,273,304 6,366,518 
LITIJA 9537 1.01* 53 265 927,693 4,638,463 
LJUBLJANA BEŽIGRAD 27468 2.90* 153 763 2,671,895 13,359,474 
LJUBLJANA CENTER 11957 1.26* 66 332 1,163,093 5,815,467 
LJUBLJANA MOSTE-POUE 36130 3.82* 201 1 1004 3,514,474 17,572,368 
LJUBLJANA SISKA 38213 4.04* 212 | 1062 3,717,093 18,585.467 
LJUBLJANA Vlč-RUDNIK 38880 4.11* 216 | 1081 3,781,974 18,909,872 
LJUTOMER 9490 1.00* 53 | 264 923,121 4,615,604 

Logatec 4910 0.52* 27 136 477,610 2,388,052 
Imaribor 70358 7.44* 391 1955 6,843,934 34,219,670 
Imetuka 4024 0.43* 22 112 391,427 1,957,133 i 
MOZIRJE 8220 0.87* 46 228 799,584 3,997,920 | 
ImURSKA SOBOTA 34033 3.60* 189 946 3,310,492 16,552,461 | 
NOVA GORICA 27824 2.94* 155 773 2,706,524 13,532,620 U 
|NOVO MESTO 30063 3.18* 167 836 2,924,318 14,621,592 U 
»ORMOŽ 9430 1.00*|( 52 262 917,284 4.586.422 tt 
PESNICA 9000 0.95* 50 250 875,457 4.377,285 | 
PIRAN 7503 0.79* 42 209 729,839 3.649,197 
POSTOJNA 9580 1.01* 53 266 931,875 4,659,377 
PTUJ 33475 3.54* 186 930 3,256,214 16,281,069 
RADLJE OB DRAVI 7833 0.83* 44 218 761,939 3,809,697 
RADOVLJICA 15692 1.66* 87 436 1,526,408 7,632,040 
RAVNE NA KOROŠKEM 12590 1.33* 70 350 1,224,667 6,123,336 
RIBNICA H 6050 0.64* 34 168 588,502 2,942,508 
RUSE 7106 0.75* 39 197 691,222 3.456,110 
SEVNICA 9081 0.96* 50 252 883,336 4,416,681 
SEŽANA 10902 1.15* 61 303 1,060,470 5.302.351 
SLOVENJ GRADEC 10362 1.10* 58 288 1,007,943 5.039.714 
SLOVENSKA BISTRICA 15249 1.61* 85 424 1,483,316 7.416,580 
SLOVENSKE KONJICE 10876 1.15* 60 302 1,057,941 5,289,706 
ŠENTJUR PRI CELJU 9867 1.04* 55 274 959,793 4,798,964 
SKOFJA LOKA 18265 1.93*1 102 508 1,776,691 8,883,452 
ŠMARJE PRI JELŠAH 16670 1.76* 93 463 1.621.541 8.107.705 
TOLMIN 9383 0.99* 52 261 912.713 4.563,563 
TRBOVLJE 8766 0.93* 49 244 852,695 4,263,476 
TREBNJE 9455 1.00* 53 263 919.716 4,598,581 
TRŽIČ 7075 0.75*1 39 197 688,207 3,441,033 
VELENJE 19988 2.11* 111 556 1,944,293 9,721,464 
i/RHNIKA 9694 1.02* 54 269 942.965 4,714,823 
ZAGORJE OB SAVI 7983 0.84* 44 222 776,530 3.682.652 
ŽALEC 19530 2.06* 109 543 1.899.742 9.498.709 
REPUBLIKA SLOVENIJA 945766 100.00* 5257 26285 91,997,500 459.987.500 

VIR: STATISTIČNI LETOPIS REPUBLIKE SLOVENUE/92 - »tr. 400 



PROJEKT ST. 4 - PRILOGA: TABELA 
RAZPOREDITEV SREOSTEV ZA ODKUP UČBENIKOV ZA SOLSKE KNJIŽNICE PO OBČINAH 

OBČINA 

ŠTEVILO 
5SNOVNO- 
iOLCEV 

JTEVILO kLI NOVIH- a »no l«to 
5DKtiP"5TAftlk ućBEhlikOV I 
KLI NOVIH v p«lih letih | »OTREBNA | 

SREDSTVA 
SKUPAJ 
ca S let 

SREDNJE- 
ŠOLCEV 

ZA OSNOVNO 
SOLO 

ZA SREDNJO 
SOLO 

JA OSNOVNO 
SOLO 

JA SREDNJO 
SOLO 

crareua— 1 2636 S99 2.^20,352 $26.34* 
3RE2ICE 2341 1222 2.415.912 1.481,797 12.079,560 7,408.986 19.468,546 H 
CELJE 7226 9722 7.457.232 11,788,897 37.286.160 58.944,486 96.230.646 l 
CERKNICA 1578 0 1.628.496 0 8.142.480 0 8.142.480 
ČRNOMELJ 2268 398 2.361,216 482.615 11,806.060 2.413.074 14.219.154 
DOMŽALE 5482 687 5.657.424 833.056 28.287.120 4.165.281 32.452.401 
DRAVOGRAD 969 0 1.000.008 0 5,000.040 0 5.000.040 
30RNJA RADGONA 2523 425 2.603.736 515.355 13.018.680 2.576,775 15.595.455 
3ROSUPUE 2928 660 3.021.696 800,316 15.108.480 4.001.580 19.110.060 
HRASTNIK 1125 . 0 .1.161.000 0 5,805,000 0 5.805.000 
10RUA 1867 455 J.926.744 551.733 9,633.720 2.758.665 12.392.385 
URŠKA BISTRICA 1696 0 1.750.272 0 8,751.360 0 8.751.360 
ZOLA 1577 912 1.627,464 1.105,891 8,137,320 5,529.456 13.666.776 
JESENICE 3677 1036 3.794.664 1,256.254 18.973,320 6,281,268 25.254.588 
KAMNIK 3518 1302 3.630,576 1.578.805 18,152,880 7,894,026 26.046.906 
KOČEVJE 2200 829 2.270,400 1,005.245 11.352.000 5.026.227 16.378.227 
KOPER 4862 2614 5.017.584 3,169,736 25,087,920 15.848.682 40,936.602 

IKRANJ 8844 5218 9.127,008 6,327,347 45.635,040 31,636.734 77.271.774 
[krško 3241 623 3.344.712 755,450 16.723.560 3.777.249 20.500.809 
Blasko 2120 0 2.187,840 0 10.939.200 0 10.939.200 I 

LENART 2150 0 2.218,800 0 11.094.000 0 11.094.000 
LENDAVA 2831 312 2.921,592 378,331 14.607,960 1.891,656 16.499.616 1 
JTUA 2201 0 2,271.432 0 11.357,160 0 11,357,160 1 
JUBLJANA BEŽIGRAD 6084 6346 6.278,688 7,695.160 31,393,440 38,475,798 69.869.238 j 
JUBLJANA CENTER 4860 10832 5.015,520 13.134,883 25,077,600 65,674,416 90.752.016 
LJUBLJANA MOSTE-POUE 8038 2632 8.295,216 3.191.563 41,476,080 15.957.816 57.433.896 
LJUBLJANA SISKA 8385 3786 8,653.320 4,590.904 43.266,600 22.954,518 66.221,118 
JUBUANAVIC-RUONIK 8050 4308 8,307,600 5.223.881 41,538.000 26.119.404 67,657,404 
JUTOMER 1810 378 1.867,920 458.363 9,339.600 2.291,814 11.631.414 1 
LOGATEC 1183 56 1,220.856 67,906 6,104,280 339.528 6.443.808 
MARIBOR 15206 14596 15,692.592 17.699.110 78,462,960 88.495.548 166,958,508 
METUKA 879 225 907,128 272.835 4,535.640 1.364.175 5,899,815 
MOZIRJE 1783 0 1,840,056 0 9,200.280 0 9.200,280 
MURSKA SOBOTA 6458 3454 6,664.656 4.188.320 33.323.280 20.941.602 54.264.882 | 

Dnova gorica 6292 3747 6.493,344 4.543,612 32.466.720 22.718,061 55.184,781 | 
povo MESTO 7250 4862 7.482.000 5.895,661 37,410,000 29,478,306 66,888,306 J 
|0RM02 1925 0 1,986.600 0 9.933.000 0 9,933,000 1 
Bpesnica 2017 0 2.081.544 0 10,407,720 0 10.407.720 

»IRAN 1949 757 2.011,366 917.938 10,056,840 4,589,691 14.646.531 ' 
POSTOJNA 2354 1435 2.429,328 1.740.081 12.146.640 8,700.405 20,847.045 
PTUJ 7764 3018 8,012.448 3.659,627 40.062.240 18.298,134 58.360.374 
F1ADUE 08 DRAVI 2033 332 2.098,056 402.583 10.490,280 2.012.916 12.503.196 

[radovuica 3634 1004 3.750,288 1,217.450 18,751.440 6.087.252 24.838.692 
RAVNE NA KOROŠKEM 3092 1315 3.190,944 1.594,569 15.954.720 7.972.845 23.927,565 
uRIBNICA 1518 0 1,566,576 0 7,832.880 0 7,832.880 
Bruse 1536 383 1.585,152 464.426 7.925.780 2.322.129 10.247,889 

SEVNICA 2182 226 2.251,824 274,048 11,259.120 1.370.238 12.629.358 
SEŽANA 2325 660 2.399.400 800,316 11.997.000 4.001.580 15.998.580 
SLOVENJ GRADEC 2611 1340 2.694.552 1,624.884 13.472,760 8.124.420 21,597.180 
SLOVENSKA BISTRICA 3633 30 3.749.256 36,378 18.746.280 181.890 18.928.170 
SLOVENSKE KONJICE 2812 192 2.901.984 232.819 14.509.920 1,164.096 15.674.018 
ŠENTJUR PRI CELJU 2356 0 2.431.392 0 12.156,960 0 12.156.960 
SKOF JA LOKA 5211 2261 5.377.752 2.741.689 26.888.760 13.708,443 40.597.203 
ŠMARJE PRI JELŠAH 3583 247 3.697.656 299.512 18,488.280 1,497.561 19.985.841 
TOLMIN 2231 336 2.302.392 407.434 11,511,960 2.037.168 13.549.128 
TRBOVLJE 1986 1129 2.049,552 1,369.025 10.247.760 6.845,127 17.092.887 
TREBNJE 2135 0 2.203.320 0 11.016,600 0 11.016.600 
TR2IC 1771 0 1.827,672 0 9,138,360 0 9.138.360 
ZELENJE 5897 2542 6.085,704 3.082.429 30,428.520 15.412,146 45,840,666 
/RHNIKA 2381 0 2.457.192 0 12.285,960 0 12.28S.960 
ZAGORJE OB SAVI 1964 762 2.026.848 924.001 10.134.240 4.620.006 14.754.246 
2ALEC 4402 0 4.542.864 0 22.714,320 0 22.714.320 
REPUBLIKA SLOVENIJA 221460 100205 228.546.720 121.508.583 1.142.733.600 607.542.915 1,750,276,515 

VIR; 
- PODATKI O ŠTEVILU OSNOVNOŠOLCEV - ORGANIZACIJSKO POROČILO OSNOVNIH SOL ZA SOLSKO LETO 1992/1893 
- PODATKI O ŠTEVILU SREDNJEŠOLCEV - STATISTIČNO POROČILO O SREDNJEŠOLSKEM IZOBRA2EVANU • "SOL-S" 
ZA SOLSKO LETO 1993/1994 



PROJEKT ST. 5 - PRILOGA: TABELA 
REGRESIRANA PREHRANA 

[občina 

»TEVILO 
OSNOVNO- 
ŠOLCEV 

ŠTEVILO 16 
JCENCEV 
'REJEM. 
REG. PREH. 

»TEVILO Ifc 
SREDNJE- |l 
JOLCEV » 

J 

ŠTEVILO JE 
JCENCEV UL 
'REJEMNIK. | 
REG. PREH. Ik 

■KUPAJ 
JCENCI 
N 
DUAKI 

00* IK 
REGRE- 
SIRANJE 
iT. UČEN. 

0% 
IEGRE- 1 
SIRANJE J 
>T. UČEN. 1 

kjOOVSClNA 2536 193 599 44 3235 
BREŽICE 2341 278 1222 262 3563 
flCEUE 7226 817 9722 1280 16948 j 
[(CERKNICA 1578 328 0 0 1578 
Bcrnomeu 2288 276 398 82 2686 
DOM2ALE 5462 776 687 46 6169 
|dravograo 969 109 0 0 969 
BGORNJA RADGONA 2523 255 425 52 2948 
GROSUPLJE 2926 234 660 31 U 3588 
HRASTNIK ' 1125 95 0 ° 1125 
ORU A 1667 103 455 31 2322 
LIRSKA BISTRICA 1696 105 0 0 1696 
ZOLA 1577 115 912 85 2489 
JESENICE 3677 472 1036 153 4713 
KAMNIK 3518 384 1302 148 4820 
KOČEVJE 2200 346 829 109 3029 
|koper 4862 367 2614 246 7476 
KRANJ 8844 785 5218 961 14062 
|<RSKO 3241 462 623 96 3864 
LAŠKO 2120 275 0 0 2120 
|lenart 2150 221 0 0 2150 
LENDAVA 2831 327 312 31 3143 
Iutua 2201 275 0 0 2201 
Ljubljana bežjgrad 6084 834 6346 739 12430 
LJUBLJANA CENTER 4860 603 10832 1121 15692 

»LJUBLJANA MOSTE-POUE 8038 573 2632 527 10670 
LJUBLJANA SISKA 8385 877 3786 419 12171 
LJUBLJANA VIC-RUDNIK 8050 914 4308 277 12358 
LJUTOMER 1810 264 378 70 2188 
LOGATEC 1183 129 56 0 1239 
MARIBOR 15206 2115 14596 3414 29802 
METLIKA 879 126 225 19 1104 
MOZIRJE 1783 346 0 0 1783 
MURSKA SOBOTA 6458 860 3454 761 9912 
NOVA GORICA 6292 653 3747 541 10039 
NOVO MESTO 7250 794 4862 1136 12112 
0RMO2 1925 94 0 0 1925 
PESNICA 2017 274 0 0 2017 
'IRAN 1949 109 757 155 2706 
POSTOJNA 2354 183 1435 152 3789 
PTUJ 1 7764 1363 3018 880 10782 
RADLJE OB ORAVI U 2033 236 332 80 2385 
RADOVLJICA 3634 321 1004 327 4636 
RAVNE NA KOROŠKEM 3092 459 1315 225 4407 
RIBNICA 1518 II 119 0 0 1518 
RUSE 1536 271 383 89 1919 
SEVNICA 2182 288 226 68 2408 
SE2ANA 2325 204 660 54 2985 
SLOVENJ GRADEC 2611 252 1340 202 3951 
SLOVENSKA BISTRICA 3633 620 30 0 3663 
SLOVENSKE KONJICE 2812 230 192 50 3004 
ŠENTJUR PRI CELJU 2356 236 0 0 2356 
SKOFJA LOKA 5211 363 2261 497 7472 
ŠMARJE PRI JELŠAH 3563 322 247 90 3830 
TOLMIN 2231 279 336 9 2567 
TRBOVLJE 1986 168 1129 220 3115 
TREBNJE 2135 226 0 0 2135 
TRŽIČ 1771 352 0 0 1771 
VELENJE 5897 468 2542 476 8439 
t/RHNIKA 2381 265 0 0 2381 
ZAGORJE OB SAVI 1964 219 762 198 2726 
ŽALEC 4402 449 0 0 4402 

0 
REPUBLIKA SLOVENIJA 221460 25046 100205 18453 321665 51416 t 32167 

OPOMBA; UGOTOVLJENE POTREBE PO REGRESIRANI PREHRANI SE NA POOLAGI 
KRITERIJEV PO LETIH SPREMINJAJO. ZATO NI NAPRAVLJEN IZRAČUN 
ZA POSAMEZNE OBČINE 



, Predlog zakona o TEHNOLOŠKEM RAZVOJNEM SKLADU REPUBLIKE 

SLOVENIJE - EPA 310 - TRETJA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3. februarja 
1994, določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O TEHNOLOŠKO RAZVOJNEM 
SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 17. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije, z dne 26. 1. 1994 in 
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije, za februarsko zasedanje zbora. 

Na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Držav- 

nega zbora Republike Slovenije predlaga, da se skrajša 
30-dnevni rok za predložitev navedenega zakona (drugi 
odstavek 52. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije). 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena in 
268. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije določila, da bo kot njen predstavnik na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodeloval: 
- prof. dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnolo- 
gijo. 

Predlog zakona o Tehnološkem razvojnem skladu Republike Slovenije 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja ustanovitev in poslovanje ter pravice in obvez- 
nosti Tehnološko razvojnega sklada Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: Sklad). 

2. člen 

Sklad deluje kot družba z omejeno odgovornostjo. 

Firma sklada je Tehnološko razvojni sklad Republike Slove- 
nije, d.o.o. 

Sedež sklada je v Ljubljani. Podrobneje se sedež določi s sta- 
tutom. 

Ustanovitelj Sklada je Republika Slovenija. 

, 3. člen 

Dejavnost Sklada je spodbujanje in sofinanciranje tehnolo- 
škega razvoja v Republiki Sloveniji na področjih: 

~ razvoja in trženja novih proizvodov in storitev na podlagi 
novih tehnologij; 
~ uvajanja zahtevnejših tehnologij v gospodarsko izkoriš- 
čanje; • 
~ izumiteljstva in inovativnosti. 

2 ustanovitvenim aktom se lahko določijo tudi druge dejavno- 
sti, ki so v podporo tehnološkemu razvoju in transferu. 

4. člen 

pojavnost iz 3. člena tega zakona izvaja Sklad s sledečimi 
•nstrumenti: 

~ kreditiranjem; 
~ garancijami; 
~ kapitalsko udeležbo. 

Sklad kreditira projekte in sovlaga v njih, samo pri tistih 
Pravnih osebah, ki so v večinski lasti državljanov Republike 
Slovenije oziroma so last javnih pravnih oseb, oziroma so 
fezultat domačega razvoja in raziskovalnega dela. 

Pri odločitvah pri izboru projektov Sklad upošteva sprejeto 
Politiko Vlade Republike Slovenije ter politiko Ministrstva za 
znanost in tehnologijo na področju izbora" raziskovalnih pro- 
lektov in projektov tehnološkega razvoja. 

II. SREDSTVA SKLADA 

5. člen 

Osnovni kapital Sklada znaša 300.000.000 SIT. Imetnik edi- 
nega poslovnega deleža ob ustanovitvi je Republika Slove- 
nija. 

Družbeniki Sklada lahko postanejo tudi druge domače in tuje 
pravne in fizične osebe, vendar njihov skupni delež ne sme 
presegati 49% osnovnega kapitala Sklada. 

Če se število lastnikov poveča na 5 ali več, se Sklad iz družbe 
z omejeno odgovornostjo preoblikuje v delniško družbo. 
S sklepom o preoblikovanju se določijo vrste in število delnic, 
ki jih prejmejo imetniki poslovnih deležev. 

6. člen 

Prihodki Sklada so: 

- prihodki iz poslovanja Sklada; 
- sredstva pridobljena na podlagi Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Ur. list RS 55/92) ter predpisov izda- 
nih na njegovi podlagi; 
- donacije. 

7. člen 

Sredstva, ki jih bo Sklad namenil za tehnološki razvoj se 
dodelijo na podlagi javnega razpisa. 

III. ORGANI IN AKTI SKLADA 

8. člen 

Organi Sklada so skupščina, nadzorni svet in direktor. 

1. Skupščina 

9. člen 

Skupščina: 

- sprejema ustanovitveni akt in njegove spremembe; 
- sprejema finančni načrt in poslovno politiko ter politiko 
naložb Sklada; 
- sprejema zaključni račun Sklada in poslovno poročilo; 
- imenuje In razrešuje predsednika in člane nadzornega 
sveta s soglasjem ustanovitelja Sklada 
- imenuje in razrešuje direktorja in 
- ima druge pravice in obveznosti v skladu z zakonom in 
splošnimi akti Sklada. 
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Za Republiko Slovenijo imenuje predstavnike v skupščino. 
Sklada Vlada Republike Slovenije iz vrst ministrstev, ki obliku- 
jejo medresorsko koordinacijo za raziskovalno dejavnost. 

2. Nadzorni svet 

10. člen 

Nadzorni svet ima 9 članov, od katerih imenuje eno tretjino 
članov Državni zbor iz vrst strokovnjakov, ostale pa skupščina 
Sklada. 

Nadzorni svet najmanj enkrat letno poroča o poslovanju 
Sklada pristojnemu odboru Državnega zbora oziroma po 
potrebi Državnemu zboru. 

3. Direktor 

11. člen 

Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor, ki ga 
imenuje in razrešuje skupščina Sklada. 

Soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja daje Vlada 
Republike Slovenije. 

4. Ustanovitveni akt Sklada 

12. člen 

Z aktom o ustanovitvi se poleg vprašanj, določenih z zako- 
nom; ureja še 

- dejavnost Sklada; 

- organizacija in način poslovanja Sklada; 
- pristojnosti in način dela skupščine, nadzornega sveta in 
direktorja; 
- pooblastila za zastopanje; 
- varstvo industrijske lastnine; 
- mandat članov nadzornega sveta, direktorja; 
- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem 
Sklada. 

IV. NADZOR IN REVIZIJA 

13. člen 

Do ustanovitve službe, pooblaščene za opravljanje nadzora 
nad javnimi financami, nadzira poslovanje Sklada organiza- 
cija pooblaščena z zakonom. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

14. člen 

Sklad se kapitalizira tudi z odprtimi terjatvami do posojil, 
danih za namene tehnološkega razvoja iz sredstev Ministrstva 
za znanost in tehnologijo. 

15. člen 

Sklad se konstituira najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega 
zakona. 

16. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je po opravljeni drugi obrav- 
navi predloga zakona o tehnološko razvojnem skladu na svoji 
seji dne 26. 1. 1994 sprejel sklep, da za tretjo obravnavo 
predloga zakona o tehnološko razvojnem skladu pripravi 
celovito besedilo predloga zakona s sprejetimi amandmaji in 
z obrazložitvijo predlagatelj - to je Vlada Republike Slove- 
nije. 

Vlada je v skladu s sprejetim sklepom Državnega zbora in 
določilom 195. člena poslovnika Državnega zbora pripravila 
predlog zakona o tehnološko razvojnem skladu za tretjo 
obravnavo. 

Pri pripravi predloga za tretjo obravnavo je Vlada upoštevala 
vse sprejete amandmaje; poleg amandmajev redakcijske 

narave so bili v drugi obravnavi sprejeti naslednji vsebinski 
amandmaji: 

V poglavju Uvodne določbe v tretjem členu, je razširjena 
dejavnost v prvi alineji. V četrtem členu drugi odstavek je 
redakcijsko in vsebinsko spremenjen stavek tako, da sklad 
lahko sofinancira projekte in sovlaga v projekte, ne pa sub- 
vencionira kot je bilo zapisano v prejšnjem predlogu. , 

V poglavju Sredstva sklada se spremeni dikcija druge alineje 
šestega člena tako, da je sedaj usklajena z dikcijo v zakonu 
o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

Na ostale določbe zakona ni bilo pripomb. 
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Predlog zakona o PRAVNIŠKEM DRŽAVNEM IZPITU - EPA 271 
j- TRETJA OBRAVNAVA 

/ ~ 

Vlada Republike Slovenije je na 68. seji dne 9. 2. 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O PRAVNIŠKEM DRŽAVNEM IZ- 
PITU, 

ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 
17. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26.1. 
1994 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije za februarsko zasedanje zbora. 

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: 

- Miha Kozinc, minister za pravosodje, 
- Jože Tratnik, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 
- Jadranka Sovdat, podsekretarka v Ministrstvu za pravo- 
sodje. 

Predlog zakona o pravniškem državnem izpitu 

<■ SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja pripravništvo po pridobljenem strokovnem 
naslovu diplomirani pravnik zaradi usposabljanja za opravlja- 
nje sodniške funkcije in funkcije državnega tožilca, poklica 
odvetnika in notarja oziroma za opravljanje drugih del, za 
katere se z zakonom zahteva kot pogoj pravniški državni izpit. 

Ta zakon določa tudi način in pogoje, pod katerimi Republika 
Slovenija podeljuje štipendije za potrebe sodišč in drugih 
pravosodnih organov. 

2. člen 

pripravništvo po tem zakonu traja dve leti. Izvaja se na sodiš- 
čih (v nadaljnjem besedilu: sodniško pripravništvo) in kot 
{zbirno usposabljanje ter se zaključi s pravniškim državnim 
■zpitom. 

3. člen 

Sodniški pripravnik opravlja pripravništvo kot oseba v delov- 
nem razmerju na sodišču, lahko pa tudi kot oseba v delovnem 
razmerju pri drugem delodajalcu v okviru izobraževanja, ki ga 
zagotavlja delodajalec, oziroma volontersko. 

pripravnik, ki opravlja sodniško pripravništvo v okviru izobra- 
Ževanja, ki ga zagotavlja delodajalec, oziroma kot volonter, je, 
razen glede delovnega razmerja, v pravicah, obveznostih in 
odgovornostih v enakem položaju kot pripravnik, ki je sklenil 
oelovno razmerje na sodišču. 

Sodniško pripravništvo v okviru izobraževanja, ki ga zagotav- 
Ua delodajalec, lahko traja največ eno leto, razen v primerih, 
1(0 je v skladu z določbami tega zakona podaljšano. 

4. člen 

diplomiranemu pravniku, ki je opravil pripravništvo oziroma 
strokovni izpit, ki ni pravniški državni izpit, se prizna čas že 
opravljenega pripravništva, če je bilo le-to opravljeno v eni 

možnih izbirnih oblik razporeda pripravništva po določbah 
!e9a zakona, ter ustrezni del pravniškega državnega izpita, ki 
J® vsebinsko enak opravljenemu strokovnemu izpitu. 

5. člen 

Skupno število pripravniških mest na posameznih sodiščih 
Ooloči Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pra- 
vosodje. 

Predlogu iz prejšnjega odstavka dajo mnenje sodni svet ter 
Svetniška in Notarska zbornica Slovenije. 

Poročevalec 

Skupno število pripravniških mest se določi tako, da je dve 
tretjini mest določenih za pripravnike, ki sklenejo delovno 
razmerje na sodišču, in ena tretjina za pripravnike, ki jim 
izobraževanje v državnem organu zagotavlja delodajalec ozi- 
roma za volonterske pripravnike. 

II. PRIPRAVNIŠTVO 

1. Pogoji za spreiem za sodniškega pripravnika In način 
Izbire kandidatov 

6. člen 

Sodniški pripravnik je lahko, kdor: 
1. je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada sloven- 
ski jezik, 
2. je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmož- 
nost, 
3. ima pridobljen strokovni naslov diplomirani pravnik ali 
nostrificirano diplomo tuje pravne fakultete. 

Sodniški pripravnik je lahko tudi tuj državljan, če aktivno 
obvlada slovenski jezik in izpolnjuje druge pogoje iz prejš- 
njega odstavka in če obstaja pravna in dejanska vzajemnost 
z državo, katere državljan je. 

7. člen 

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, vloži prijavo 
za opravljanje pripravništva pri predsedniku tistega višjega 
sodišča, na območju katerega želi opravljati pripravništvo. 

Prijavi za opravljanje sodniškega pripravništva je treba prilo- 
žiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena in 
dokazila, ki so potrebna zaradi določitve prednostnega vrst- 
nega reda opravljanja pripravništva po določbah tega zakona. 

8. člen 

Če je prijavljenih za opravljanje pripravništva več kandidatov, 
kot je prostih mest sodniških pripravnikov, določi predsednik 
višjega sodišča prednostni vrstni red za zasedbo prostih mest. 

Prednost med prijavljenimi kandidati imajo kandidati, ki so 
v času študija dosegli višjo povprečno oceno. Med kandidati 
z enako povprečno oceno imajo prednost kandidati, ki imajo 
višjo povprečno oceno iz učnih predmetov, ki sodijo 
v področje civilnega in kazenskega prava. 

Med kandidati, ki imajo kljub kriterijem iz prejšnjega odstavka 
enak položaj, imajo prednost kandidati, ki so prejemali pravo- 
sodno štipendijo ali so se z izredno dobro oceno diplomske 
naloge ali kako drugače na posameznem pravnem področju 
v času študija posebej odlikovali. 
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Kolikor na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka ni mogoče 
določiti prednostnega vrstnega reda, se upoSteva kot dodatni 
kriterij čas vložitve prijave za opravljanje pripravništva. 

9. člen 

Prednostni vrstni red se izdela po kriterijih iz prejšnjega člena 
posebej za kandidate, ki se prijavijo za opravljanje sodniškega 
pripravništva s sklenitvijo delovnega razmerja na sodišču in 
posebej za kandidate, ki bodo opravljali sodniško pripravni- 
štvo v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec, 
oziroma volontersko. 

10. člen 

Prednostna vrstna reda po določbi prejšnjega člena določi 
predsednik višjega sodišča trideset dni pred izpraznitvijo 
enega ali več sodniških pripravniških mest in o njih obvesti 
vse kandidate, ki so do tega dne vložili zahtevo za opravljanje 
pripravništva. 

11. člen 

Kandidate, ki so po določbah prejšnjih členov pridobili pra- 
vico do opravljanja sodniškega pripravništva, imenuje za sod- 
niške pripravnike predsednik višjega sodišča. 

Sodniški pripravniki, ki so kandidirali za prosta pripravniška 
mesta zaradi sklenitve delovnega razmerja, sklenejo delovno 
razmerje na višjem sodišču, na območju katerega bodo 
opravljali sodniško pripravništvo. 

Z aktom o imenovanju iz prvega odstavka tega člena se 
pripravniki razporedijo na posamezno sodišče v skladu 
z določbami tega zakona. 

2. Potek pripravništva 

12. člen 

Če je sodniški pripravnik v času pripravništva opravičeno 
odsoten za več kot en mesec, se mu pripravništvo za čas 
odsotnosti ustrezno podaljša. 

Odsotnost iz prejšnjega odstavka je opravičena v primerih, ko 
gre sodniškemu pripravniku po predpisih, ki veljajo za stro- 
kovno in upravnotehnično osebje na sodiščih, nadomestilo 
plače. 

O podaljšanju pripravništva odloči predsednik višjega 
sodišča. Zoper odločitev je dovoljena pritožba na ministrstvo 
za pravosodje. 

13. člen 

Sodniško pripravništvo poteka po časovno določenem razpo- 
redu. 

Pripravništvo ali delo v izbirnih oblikah usposabljanja po 
določbah tega zakona se priznava kot pripravništvo za oprav- 
ljanje pravniškega državnega izpita, če traja najmanj eno leto. 

V okviru določenega razporeda usposabljanja ima lahko sod- 
niški pripravnik po svoji izbiri en mesec prostega časa za 
pripravo na pravniški državni izpit. 

14. člen 

Sodniški pripravnik se usposablja na sodiščih in sicer: 
- štiri mesece v kazenskem sodstvu, 
- štiri mesece v civilnem sodstvu, 
- dva meseca v gospodarskem sodstvu, 
- dva meseca v delovnem sodstvu. 

Usposabljanje iz prejšnjega odstavka je obvezno. 

Podrobnejši program sodniškega pripravništva predpiše 
minister za pravosodje, posamičen razpored odredi predsed- 
nik višjega sodišča. 

15. člen 

Za izbirno usposabljanje se prizna usposabljanje diplomira- 
nega pravnika: 
1. v eni od oblik iz prvega odstavka prejšnjega člena; 
2. na ustavnem sodišču; 
3. pri državnem tožilstvu; 
4. pri zakonodajnem organu; 
5. v državni upravi; 
6. pri notarju; 
7. pri odvetniku; 
8. pri javnem pravobranilstvu; 
9. pri pravni fakulteti ali visoki pravni šoli; 
10. v pravni službi pravne osebe. 

Izbirno usposabljanje se upošteva pri izbirnem pravnem 
področju pravniškega državnega izpita. 

16. člen 

Čas pripravništva po tem zakonu se všteva v čas z zakonom 
zahtevanih praktičnih izkušenj za opravljanje posameznih 
z zakonom določenih funkcij oziroma poklicev, če zakon tako 
določa. 

17. člen 

Sodniškemu pripravniku je treba zagotoviti, da se z opravlja- 
njem posameznih pravnih opravil v skladu z zakonom in 
izobraževanjem vsestransko usposablja za samostojno prav- 
niško delo. 

Nadzor nad usposabljanjem izvaja predsednik višjega 
sodišča, na območju katerega se sodniški pripravnik uspo- 
sablja. 

Sodniki ali druge osebe, ki so določene za spremljanje dela 
sodniškega pripravnika, po končanem usposabljanju na 
posameznem področju izdelajo pismeno mnenje. 

Navodilo za sestavo mnenj o delu sodniškega pripravnika 
predpiše minister za pravosodje. 

18. člen 

Sodniški pripravnik, ki je sklenil delovno razmerje na sodišču, 
prejema v času pripravništva plačo ter ima druge pravice i" 
obveznosti, ki so z zakonom določene za strokovno in uprav- 
notehnično osebje na sodiščih. 

Plača sodniškega pripravnika se določi po kriterijih, ki veljajo 
za določitev plač sodnikov, s tem da se za pripravnika dolo^ 
plačilni razred 2,7. 

Pripravniku ne pripada sodniški dodatek. 

III. PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT 

19. člen 

Sodniški pripravnik ob zaključku pripravništva vloži zahtev' 
za opravljanje pravniškega državnega izpita (v nadaljnje!* 
besedilu: izpit). 

Zahteva iz prejšnjega odstavka se lahko vloži en mesec pr^ 
zaključkom pripravništva. 

Zahtevi za opravljanje izpita je treba priložiti dokazila o opra' 
Ijenem pripravništvu z vsemi mnenji iz tretjega odstavka 1' 
člena tega zakona in dokazila o opravljenem izbirnem usp" 
sabljanju s podatki o njegovi vsebini in trajanju. 

Z odločbo, s katero se dovoli pristop k izpitu, se določi tu^ 
čas in kraj opravljanja izpita ter izpitno komisijo. Od dne"1 

vložitve zahteve iz prvega odstavka tega člena do dne*' 
opravljanja izpita ne sme preteči več kot dva meseca. 
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20. člen 

Pristop k izpitu dovoli minister za pravosodje. Pristop k izpitu 
se sme zavrniti samo, če kandidat ni opravil pripravništva 
v skladu z določbami tega zakona. 

Pripravniku, ki po tretjem dovoljenem pristopu ne opravi 
uspešno izpita, ni dovoljen ponovni pristop. 

21. člen 

Izpit se opravlja pred šestčlansko izpitno komisijo. 

Predsednika in člane izpitne komisije imenuje minister za 
pravosodje za posamezna področja na predlog predsednikov 
sodišč, sodnega sveta, državnih tožilstev, odvetniške in notar- 
ske zbornice izmed izkušenih sodnikov, državnih tožilcev, 
odvetnikov, notarjev ter drugih uglednih pravnih strokov- 
njakov. 

22. člen 

Z izpitom se preverja, ali je sodniški pripravnik pridobil 
potrebna znanja in se praktično usposobil za samostojno 
opravljanje pravniških del za opravljanje funkcij oziroma 
Poklica iz 1. člena tega zakona. 

Izpit je sestavl'oo iz pismenega in ustnega c<ela. Ustni del se 
opravlja za pi^iifiiim delom. 

23. člen 

Pismeni del izpita zajema izdelavo pismenih nalog s kazen- 
skega in civilnega področja. Eno od obeh področij je na 
kandidatovo prošnjo mogoče zamenjati s kandidatovim izbir- 
nim področjem. 

Kandidat si kot izbirno področje lahko izbere gospodarsko- 
Pravno, delovnopravno ali upravno-pravno področje. 

24. člen 

Pismeni del izpita traja za vsako pismeno nalogo po osem ur. 
Kandidat ima lahko pri pismenem delu izpita pri sebi zakone 
in druge predpise ter strokovno pravno literaturo. 

V času opravljanja pismenega dela izpita se kandidat ne more 
z nikomer posvetovati. 

Ugotovljena kršitev določbe prejšnjega odstavka ima enake 
Posledice kot negativno ocenjena pismena naloga. 

25. člen 

Pismeni del izpita za posamezno področje praviloma zajema 
izdelavo sodne odločbe, lahko pa, ob upoštevanju kandidato- 
vega izbirnega usposabljanja, tudi sestavo rednega ali izred- 
nega pravnega sredstva, sestavo upravne odločbe na prvi ali 
drugi stopnji odločanja, kakor tudi sestavo tožbe za sprožitev 
upravnega spora, sestavo pogodbe ali drugo podobno pravni- 
ško opravilo. 

26. člen 

Pozitivno ocenjen pismeni del izpita je pogoj za opravljanje 
Ustnega dela izpita. 

Če je negativno ocenjeno le eno področje pismenega dela 
lzPita in je drugo ocenjeno z najmanj osmimi točkami, pred- 
sednik komisije dovoli kandidatu, da v roku enega meseca 
Ponavlja pismeni del izpita s področja, ki je bil negativno 
ocenjen. 

Delna ponovitev iz prejšnjega odstavka se ne šteje za poseben 
Pristop k izpitu. 

če kandidat ponovitve izpita ne opravi uspešno, se šteje, da 
celotnega izpita ni opravil. 
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27. člen 

Ustni del izpita zajema preverjanje usposobljenosti kandidata 
na naslednjih pravnih področjih: 
- civilno materialno in procesno pravo, 
- kazensko materialno in procesno pravo, 
- upravno pravo in upravni postopek ter upravni spor, 
- gospodarsko pravo, % 
- delovno pravo, 
- ustavna ureditev ter organizacija pravosodja in organizacija 
državne uprave. 

Ustni del izpita traja, kolikor je potrebno za preverjanje kandi- 
datove usposobljenosti, vendar skupno največ tri ure. 

Podrobnejšo vseDino in potek ustnega dela izpita predpiše 
minister za pravosodje. 

28. člen 

Pismeni in ustni del izpita se ocenita tako, da se vsaka 
pismena naloga oceni s točkami od 0 do 10 in vsako področje 
ustnega dela izpita s točkami od 0 do 10. 

Posamezno področje izpita je uspešno opravljeno, če je oce- 
njeno najmanj s 6 točkami. 

Zagovor pismenega dela izpita se ocenjuje v okviru ustnega 
dela izpita na področju, s katerega je izdelana pismena na- 
loga. 

Za skupno pozitivno oceno izpita mora kandidat zbrati naj- 
manj 48 točk, pri čemer nobeno od posameznih področij ne 
sme biti ocenjeno z manj kot 6 točkami. 

Če kandidat skupno zbere 48 točk, pa le eno od področij 
ustnega dela izpita ni ocenjeno kot uspešno, predsednik 
izpitne komisije dovoli kandidatu, da v roku enega meseca 
ponavlja izpit iz tega področja. 

Ponovitev izpita iz prejšnjega odstavka se ne šteje za poseben 
pristop k izpitu. 

29. člen 

Kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, izda izpitna komisija 
potrdilo o opravljenem izpitu. Potrdilo podpiše predsednik 
izpitne komisije. 

Doseženo število točk na izpitu se ne vpisuje v potrdilo. 

30. člen 

Podatki o doseženem številu točk za posameznega kandidata 
se evidentirajo kot podatki o sodniškem pripravništvu. 

IV. ŠTIPENDIRANJE ZA POTREBE PRAVOSODNIH 
ORGANOV 

31. člen 

Štipendije za potrebe pravosodnih organov v Republiki Slove- 
niji (v nadaljnjem besedilu: pravosodne štipendije) podeljuje 
ministrstvo za pravosodje. 

Sredstva za štipendije po prejšnjem odstavku se zagotavljajo 
s proračunom Republike Slovenije. 

32. člen 

Pravosodne štipendije se podeljujejo študentom prava. 

Pri podelitvi štipendij študentom se upošteva njihova sposob- 
nost, ki zagotavlja uspešno šolanje. 

33. člen 

Minister za pravosodje predpiše merila za podeljevanje pravo- 
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sodnih štipendij, postopek določanja višine štipendij ter 
postopek dodeljevanja štipendij. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

34. člen 

Z izpitom po določbah tega zakoni je izenačen pravosodni 
izpit in z njim izenačeni izpiti po doslej veljavnih predpisih. 

Diplomiranemu pravniku, ki je opravil upravni ali drug stro- 
kovni izpit kot diplomirani pravnik, se prizna del pravniškega 
državnega izpita, ki vsebinsko ustreza že opravljenemu izpitu. 

O priznanju dela izpita po prejšnjem odstavku odloči minister 
za pravosodje v odločbi o pristopu k izpitu. 

35. člen 

Diplomiranemu pravniku, ki ima, predno se pričnejo uporab- 
ljati določbe tega zakona, opravljeno prakso v eni od oblik 
izbirnega usposabljanja po določbah tega zakona, se oprav- 
ljena praksa všteje v čas pripravništva, ki ga določa ta zakon. 

O vštevanju opravljene prakse v pripravništvo po prejšnjem 
odstavku odloči minister za pravosodje. 

36. člen 

Če je z zakonom določeno, da opravlja tuj državljan preiz- 
kusni izpit o poznavanju pravnega reda Republike Slovenije, 
Vlada Republike Slovenije podrobneje predpiše vsebino in 
način opravljanja preizkusnega izpita v skladu z določbami III. 
poglavja tega zakona, do pričetka uporabe tega zakona pa 
v skladu s predpisi, ki urejajo pravosodni izpit. 

Preizkusni izpit iz prejšnjega odstavka se opravlja ustno. 

37. člen ■i 

Diplomirani pravniki, ki ob pričetku uporabe tega zakona ' 
izpolnjujejo pogoje za opravljanje pravosodnega izpita ozi- 
roma opravljajo pripravništvo v pravosodnih organih ali pri 
odvetnikih zaradi pridobitve pravice pristopa k pravosod- 
nemu izpitu, nadaljujejo usposabljanje in opravljajo pravo- 
sodni izpit po doslej veljavnih predpisih. 

Diplomirani pravniki, ki ob pričetku uporabe tega zakona 
opravljajo pripravništvo v drugih državnih organih, pridobijo 
po enoletni pripravniški dobi v skladu s tem zakonom pravico 
do enoletnega sodniškega pripravništva; lahko pa pripravni- 
štvo zaključijo z upravnim izpitom po doslej veljavnih pred- 
pisih. 

38. člen 

Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, se za pripravništvo 
in strokovne izpite na sodiščih, prenehajo uporabljati določbe 
II. in III. poglavja zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in 
izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni 
upravi in pravosodju (Uradni list SRS, št. 8/80 in 27/85). 

39. člen 

Določbe tega zakona se pričnejo uporabljati 1. januarja 1995. 

Če do datuma.!," prejšnjega odstavka niso u". ^ftvljeni izvršilni 
predpisi pome; <£bah tega zakona, se do njihove uveljavitve 
smiselno upotr. bljajo izvršilni predpisi, izdani na podlagi 
zakona iz prejšnjega člena, kolikor niso v nasprotju z določ- 
bami tega zakona. 

40. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 17. seji dne 26. janu- 
arja 1994 sprejel predlog zakona o pravniškem državnem 
izpitu v drugi obravnavi. Državni zbor je sprejel amandmaje 

k 8., 17., 18., 19., 21., 27., 18. in 39. členu predloga zakona, ki 
so vključeni v besedilo, ki je pripravljeno za tretjo obravnavo. 
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Predlog zakona o SODNEM REGISTRU - EPA 138 - TRETJA 

/OBRAVNAVA :   

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 11.2. 1994 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SODNEM REGISTRU, 
/■ 

ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 
17. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 27. 1. 
1994 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije za februarsko zasedanje zbora. 

Vlada Republike Slovenije je določila tudi besedilo 

Predlog zakona o sodnem registru 

1- UVODNA DOLOČBA 

1. člen 

Ta zakon ureja sodni register, določa podatke, ki se vpišejo 
v sodni register in pravila postopka, v katerem pristojno redno 
sodišče odloča o vpisu v sodni register. 

SODNI REGISTER 

^•1 • Namen sodnega registra 
2. člen 

0) Sodni register sestoji iz glavne knjige in zbirke listin. 

(2) Glavna knjiga je namenjena vpisu in objavi podatkov 
o pravno pomembnih dejstvih, za katere ta ali drug zakon 
določa, da se vpišejo v sodni register. 

(3) Listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis posamez- 
nega pravno pomembnega dejstva, ali za katere zakon 
aoloča, da se predložijo registrskemu sodišču, se vložijo 
v zbirko listin. 

2.2. Subjekt vpisa 
3. člen 

l1) Subjekti, ki se vpišejo v sodni register (subjekti vpisa), so: 
'! družba z neomejeno odgovornostjo, 
« Komanditna družba, 
* družba z omejeno odgovornostjo, 
% delniška družba, 

komanditna delniška družba, 
~ gospodarsko interesno združenje, 
'! samostojni podjetnik, kadar zakon tako določa, 
« Podružnica tujega podjetja, 
»'zadruga, 

zavod, 
' V skupnost zavodov, 
*2/ druge pravne ali fizične osebe, za katere zakon določa, da 
86 vpišejo v sodni register. 

<?)y primerih, ki jih določa zakon, se vpišejo v sodni register ,udi deli subjekta vpisa. 

(3) Subjekt vpisa je dolžan vložiti predlog za vpis v sodni 
>aLls,er v dneh od dneva, ko so podani pogoji za vpis, če ^akon ne določa drugače. 

2>3. Podatki, ki se vpišejo v sodni register 

4. člen 

^datki1 sub'ektih vP'sa s® v s°dni register vpišejo naslednji 

amandmajev k navedenemu predlogu zakona, ki vam jih 
pošiljamo v obravnavo. 
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 bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 

- Miha Kozinc, minister za pravosodje, 
- Jože Tratnik, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje. 

1/ enotna identifikacijska številka; 
2/ firma oziroma ime; 
3/ sedež (ulica, hišna številka, kraj in pošta); 
4/ pravno organizacijska oblika; 
5/ dejavnosti z navedbo ustrezne šifre in imena podrazreda 
nacionalne klasifikacije dejavnosti; 
6/ datum akta o ustanovitvi (pogodbe, statuta oziroma dru- 
gega akta), na podlagi katerega se vpiše ustanovitev subjekta 
v sodni register; 
7/ v zvezi z ustanovitelji, družbeniki oziroma člani subjekta 
vpisa: 
- enotna identifikacijska številka, 
- priimek in ime oziroma firma, 
- naslov bivanja oziroma sedež, 
- država bivališča oziroma sedeža ustanovitelja, družbenika 
oziroma člana; 
- vrsta in obseg odgovornosti za obveznosti subjekta vpisa, 
- datum vstopa, 
- datum izstopa; 
8/ v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje subjekta 
vpisa oziroma delov subjekta vpisa: 
- enotna identifikacijska številka, 
- priimek in ime, 
- naslov bivanja, 
- tip zastopnika (prokurist, član uprave, likvidator, ipd.), 
- meje pooblastil za zastopanje, 
- datum podelitve pooblastila, 
- datum prenehanja pooblastila; 
9/ v zvezi z deli subjekta vpisa, ki se vpisujejo v sodni register: 
- enotna identifikacijska številka, 
- ime oziroma firma, 
- sedež; 
10/ čas trajanja subjekta vpisa, če je ustanovljen za določen 
čas; 
11/ v zvezi s postopkom prisilne poravnave, likvidacije ozi- 
roma stečaja: 
- sklep o začetku postopka prisilne poravnave, likvidacije 
oziroma stečaja, 
- sklep o zaključku postopka prisilne poravnave, likvidacije 
oziroma stečaja, s kratko označbo načina zaključka postopka, 
- sklep o potrditvi sklenjene prisilne poravnave 
12/ v zvezi z drugimi načini prenehanja subjekta vpisa: pravni 
temelj prenehanja in podatki o morebitnem pravnem nasled- 
niku; 
13/ sklenitev, sprememba in prenehanje podjetniške pogodbe 
ter firma oziroma ime sopogodbenika; 
14/ drugi podatki, za katere zakon določa, da se vpišejo 
v sodni register. 

5. člen 

(1) Kadar je subjekt vpisa delniška družba, komanditna delni- 
ška družba, oziroma družba z omejeno odgovornostjo, se 
v sodni register, poleg podatkov iz prejšnjega člena, vpišejo 
tudi naslednji podatki: 
1/ v zvezi s člani nadzornega sveta: 
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- enotna identifikacijska številka, 
- priimek in ime, 
- datum imenovanja, 
- datum odpoklica. 
21 višina osnovnega kapitala, povečanje in zmanjšanje osnov- 
nega kapitala, in sklepi pristojnih organov družbe v zvezi 
s povečanjem in zmanjšanjem osnovnega kapitala; 
3/ statusne spremembe (pripojitev, spojitev in združitev) in 
pogodba, ki je bila pravni temelj statusni spremembi; 
4/ pravnomočne sodne odločbe o ugotovitvi ničnosti oziroma 
razveljavitvi skupščinskih sklepov; 

Pri družbi z omejeno odgovornostjo se vpiše tudi višina 
vložka posameznega družbenika. 

(2) Kadar je subjekt vpisa zadruga oziroma zavod, se v sodni 
register, poleg podatkov iz prejšnjega člena, vpišejo tudi 
podatki iz 3. točke prvega odstavka tega člena. 

(3) Kadar je subjekt vpisa komanditna družba, se v sodni 
register, poleg podatkov iz 4. člena tega zakona, vpiše tudi 
višina vložka posameznega komanditista. 

6. člen 

Glede na naravo vpisa se v sodni register vpišejo tudi spre- 
membe podatkov iz 4. in 5. člena tega zakona. 

2.4. Javnost podatkov in učinek vpisa 

7. člen 

(1) Sodni register je javna knjiga. 

(2) V sodni register vpisani podatki so javni in jih sme vsakdo 
pregledovati, prepisovati ali zahtevati, naj se mu izda overjeni 
izpisek iz sodnega registra. 

(3) Pregledovati in prepisovati se smejo tudi listine, na katerih 
temeljijo vpisi v sodni register. 

(4) Na zahtevo izda sodišče tudi potrdilo, da določen vpis 
obstaja, da v določeni zadevi ni poznejših vpisov, da je dolo- 
čeni vpis izbrisan ali da določenega vpisa ni. 

8. člen 

(1) Vpis v sodni register ima nasproti tretjim osebam pravni 
učinek od dneva vpisa, razen če zakon ne določa drugače. 

(2) Kdor v pravnem prometu vestno ravna in se pri tem zanese 
na podatke, vpisane v sodni register, ga ne prizadenejo škod- 
ljive pravne posledice. 

(3) Nihče se ne more sklicevati na to, da ni poznal podatkov, ki 
so vpisani v sodni register, razen če zakon ne določa drugače. 

3. POSTOPEK VPISA V SODNI REGISTER 

3.1. Splošne določbe 

9. člen 

(1) Postopek za vpis v sodni register se začne z vložitvijo 
predloga. 

(2) Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega 
organa začne sodišče postopek samo, kadar tako določa 
zakon. 

10. člen 

(1) Sodišče mora opraviti vpis v sodni register, če je predlog 
s predpisano vsebino predložila upravičena oseba, če so 
predlogu priložene predpisane listine, s katerimi se dokazu- 
jejo dejstva, ki so pomembna za vpis v sodni register in če je 
zahtevek za vpis v skladu z zakonom. 

(2) Sodišče mora oceniti, ali so za vpis podani predpisan 
Pogoji. 

11. člen 

(1) O predlogu za vpis podatkov, ki se nanašajo na delniški 
družbo in o predlogu za vpis podatkov o združitvi in preob* 
kovanju družb v sodni register, odloča na prvi stopnji sodni 
posameznik. 

(2) O predlogu za vpis ostalih podatkov v sodni regist« 
odloča na prvi stopnji sodni referent. Zoper odločitev s(Xf 
nega referenta je dovoljena pritožba v osmih dneh od vrofr 
tve. O pritožbi odloča sodnik posameznik istega sodišča. (2 , 
V postopku za vpis v sodni register na drugi stopnji odlof , 
senat, ki ga sestavljajo trije sodniki. 

12. člen | 

(1) V postopku za vpis v sodni register izdaja sodišče odločb* j 
' v obliki sklepa ali odredbe. 

(2) S sklepom odloči o predlogu oziroma zahtevku za vpis. | 

(3) Z odredbo odloči o vprašanjih postopka. 

13. člen 

(1) Postopek za vpis v sodni register je hiter. ' 
i i 

(2) Sodišče mora zadeve obravnavati po vrsti, kot jih je pr S 
jelo, če posebne okoliščine ne zahtevajo drugače. s 

14. člen . v 
(1) Zoper sklep o vpisu v sodni register je dovoljena pritožbi 

(2) Zoper odredbo ni dovoljena posebna pritožba. ( 

15. člen g 

(1) V postopku za vpis v sodni register ni dovoljena vrnit' [ 
v prejšnje stanje in ni mirovanja postopka. 

16. člen 

Zoper pravnomočen sklep, izdan v postopku za vpis v sod * 
register, ni dovoljena revizija in ne obnova postopka. 

17. člen 

(1) Udeleženec v postopku za vpis v sodni register je predi1 Ij 
gatelj postopka, subjekt vpisa, če ni hkrati predlagatelj,11 v 
oseba, katere pravni interes utegne biti s sodno odio# v 
prizadet. j 

(2) Udeleženci so tudi osebe in organi, ki jim zakon d« 
pravico, da se udeležujejo postopka. 

18. člen {,] 
tj 

Vsak udeleženec v postopku plača svoje stroške. S| 

19. člen q 

V postopku za vpis v sodni register se za vprašanja, ki ni* (; 
urejena s tem zakonom smiselno uporabljajo določbe zako1* v 
o nepravdnem postopku. 0 

3.2. Pristo|nost sodišča (3 

20. člen 

(1) Vsi vpisi se opravijo v sodni register pristojnega sodišč 
na območju katerega je sedež subjekta vpisa (v nadaljn® 
besedilu: registrsko sodišče). ^ 

vi 
(2) Če je subjekt vpisa nastal s spojitvijo subjektov vpisa, ki1 m 
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vpisani v sodni register drugih sodišč, ali če se je k subjektu 
vPisa pripojil subjekt vpisa, ki je vpisan v sodni register 
drugega sodišča, mora registrsko sodišče poslati sklep 
° vpisu sodiščem, na katerih območju je sedež subjektov 
vpisa, ki so se spojili, oziroma sodišču, na območju katerega 
ie sedež subjekta vpisa, ki se je pripojil. 

(3) Na podlagi sklepa o vpisu registrsko sodišče, na območju 
katerega je sedež subjekta, ki se je spojil ali pripojil, po uradni 
dolžnosti vpiše izbris tega subjekta. 

21. člen 

(1) Ne glede na prejšnji člen je za vpis novih subjektov vpisa, 
Nastalih z razdelitvijo subjekta vpisa, pristojno sodišče, pri 
katerem je vpisan subjekt vpisa, ki se razdeli. 

(2) Registrsko sodišče mora sklep o vpisu poslati sodiščem, 
na območju katerih je sedež novih subjektov vpisa, ki na 
Podlagi tega sklepa o vpisu po uradni dolžnosti vpišejo nove 
Objekte vpisa in o tem obvestijo prejšnje registrsko sodišče. 

(3) Ko prejme obvestila iz prejšnjega odstavka o vpisih vseh 
subjektov, nastalih z razdelitvijo, prejšnje registrsko sodišče 
Po uradni dolžnosti vpiše izbris subjekta, ki se je razdelil. 

22. člen 

Za vpis delov subjekta vpisa, ki se po zakonu vpisujejo v sodni 
register, je pristojno sodišče po sedežu subjekta vpisa, ne 
9'ede na to, na območju katerega registrskega sodišča ima 
sedež del subjekta vpisa. 

3-3. Procesna sposobnost, zastopanje in vračanje 

23. člen 

(1) V postopku vpisa v sodni register ima subjekt vpisa, ki 
Phdobi pravno sposobnost šele z vpisom v sodni register, 
sposobnost biti stranka, zastopajo pa ga osebe, ki so na 
Podlagi akta o ustanovitvi oziroma sklepa ustanoviteljev poo- 
blaščene za zastopanje subjekta vpisa. 

(2) V postopku vpisa posameznega podatka v sodni register, 
.se nanaša na že vpisani subjekt vpisa, zastopajo subjekt 

vpisa osebe, ki so v sodnem registru vpisane kot zastopniki 
subjekta vpisa, če zakon ne določa drugače. 

24. člen 

j^saba, ki je na podlagi zakona dolžna oziroma upravičena 
Predlagati vpis posameznega podatka v sodni register, lahko 
'oži predlog za vpis in opravlja druga procesna dejanja 

^Postopku vpisa v sodni register osebno ali po pooblaš- 

25. člen 

<1) Kadar več oseb, ki so upravičene skupaj vložiti predlog za 
P's in nimajo skupnega pooblaščenca, morajo v predlogu 
oiočiti tudi skupnega pooblaščenca za vročanje pisanj. Če 

2^Pnega pooblaščenca za vročanje v predlogu ne določijo, 
adostuje, da se vročitev opravi enemu izmed njih. vročitve 
Pravijo tisti osebi, ki je v predlogu navedena prva. 

tj®) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se vročitve 
Postopku vpisa podatkov pri že vpisanem subjektu vpisa 

Pravijo na naslov sedeža subjekta vpisa. 

'^ Registrsko sodišče vroči odločitve o zahtevkih za vpis 
podatkov v sodni register tudi pristojnemu davčnemu organu 
0 sedežu subjekta vpisa. 

I 
26. člen 

Jjjdar vročitve na način iz prejšnjega člena ni mogoče opra- 
' na i *er 'e oseba. ki bi ji bilo potrebno vročitev opraviti na sl°vu neznana ali kljub obvestilu pooblaščenega delavca 

toročevalec 

pošte pošiljke ne dvigne, se vročitev opravi z nabitjem na 
sodno desko. 

3.4. Predlog za vpis v sodni register 

27. člen 

(1) Predlog za vpis v sodni register se vloži pisno in na 
obrazcu, če je ta predpisan. 

(2) Predlog mora vsebovati: 
1/ podatke, ki jih mora vsebovati vsaka vloga; 
2/ enotno identifikacijsko številko subjekta vpisa, če gre za 
priglasitev podatkov v zvezi z že vpisanim subjektom vpisa; 
3/ določen zahtevek za vpis z navedbo podatkov, ki naj jih 
sodišče vpiše v sodni register; 
4/ v primeru ustanovitvenih vlaganj v nove pravne osebe 
s strani davčnega organa in organizacije za plačilni promet 
potrjeno izjavo vlagatelja, da nima neporavnanih dospelih 
obveznosti; 
5/ druge podatke in navedbe, ki jih določa zakon. 

(3) Minister, pristojen za pravosodje, lahko predpiše uporabo 
obrazcev predlogov za posamezne vrste vpisov v sodni regi- 
ster. 

28. člen 

(1) Predlagatelj mora predlogu priložiti listine, na katerih 
temeljijo podatki, ki se vpisujejo v sodni register, ter druge 
listine, če zakon tako določa, v izvirniku oziroma overjenem 
prepisu. 

(2) Predlog za vpis in listine se vložijo v toliko izvodih, kolikor 
jih je potrebno za sodišče in druge udeležence v postopku, ki 
jim je po določbah tega zakona potrebno vročiti predlog. 

(3) Natančnejše predpise o vsebini predloga za vpis v sodni 
register, o listinah in dokazih, ki jih je treba priložiti predlogu, 
izda Vlada Republike Slovenije. 

3.5. Predhodni preizkus In vročitev predloga 

29. člen 

V postopku predhodnega preizkusa predloga za vpis registr- 
sko sodišče preizkusi, ali so izpolnjene procesne predpo- 
stavke za odločanje o predlogu za vpis: 

1/ ali je predlog vložila upravičena oseba; 
2/ ali so predlogu priložene vse predpisane listine; 
3/ ali je predlog vložen na obrazcu, če je ta predpisan in 
v potrebnem številu izvodov; 
4/ ali je predlogu priložen dokaz o plačilu sodne takse za 
predlog in sklep o vpisu; 
5/ ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo 
biti izpolnjene za odločanje o vsaki vlogi. 

30. člen 

(1) Če registrsko sodišče ugotovi, da niso izpolnjene pro- 
cesne predpostavke za odločanje o predlogu za vpis v sodni 
register, in gre za pomanjkljivost, ki jo je mogoče odpraviti, da 
predlagatelju rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti 
daljši od 15 dni. Če predlagatelj v določenem roku predloga 
ne popravi, sodišče predlog zavrže. 

(2) Če registrsko sodišče ugotovi, da je predlagana firma 
oziroma ime subjekta vpisa v nasprotju z zakonom, pozove 
predlagatelja, naj v roku iz prejšnjega odstavka spremeni 
firmo oziroma ime ter vloži spremenjen predlog z ustreznimi 
listinami. Če predlagatelj ne ravna po odredbi sodišča, 
sodišče zavrne predlog za vpis v sodni register. * 

31. člen 

(1) Kadar je predlog za vpis v sodni register vložila upravičena 
oseba, ki hkrati ni oseba, pooblaščena za zastopanje subjekta 
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vpisa, se predlog za vpis in listine, ki so priložene predlogu, 
vročijo subjektu vpisa. 

(2) Če bi bile z vpisom, na katerega se nanaša predlog za vpis 
v sodni register, prizadete pravice tretjih oseb, se predlog za 
vpis in listine, ki so priložene predlogu, vročijo tem osebam. 

(3) V primeru iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena 
sodišče hkrati z vročitvijo predloga in listin pozove subjekt 
vpisa oziroma osebo iz drugega odstavka tega člena, da 
v roku 8 dni vloži morebitne ugovore zoper predlagani vpis. 
Če ugovor v roku 8 dni ni vložen, se domneva, da subjekt 
vpisa oziroma oseba iz prejšnjega odstavka z vpisom soglaša. 
(4) Poziv iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati 
tudi opozorilo na pravne posledice, če ugovor ne bo vložen. 

3.6. Odločanje o zahtevku za vpis v sodni register 

32. člen 

(1) Registrsko sodišče odloči o zahtevku za vpis v sodni 
register praviloma brez naroka. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko sodišče razpiše 
narok, če presodi, da je to potrebno za razjasnitev ali ugotovi- 
tev odločilnih dejstev. 

(3) Sodišče lahko tudi izven naroka zasliši udeležence 
v postopku in druge osebe, če meni, da je to potrebno za 
razjasnitev posameznih vprašanj. 

33. člen 
(1) Kadar je odločitev registrskega sodišča o vpisu v sodni 
register odvisna od predhodne rešitve vprašanja, ali obstoji 
kakšna pravica ali pravno razmerje, pa o njem še ni odločilo 
sodišče ali drug pristojen organ (predhodno vprašanje), regi- 
strsko sodišče samo reši to vprašanje, če ni v tem ali drugem 
zakonu drugače določeno. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, registrsko 
sodišče prekine postopek vpisa v sodni register do pravno- 
močnosti odločitve o predhodnem vprašanju, če je odločitev 
o predhodnem vprašanju iz prejšnjega odstavka odvisna od 
dejstva, ki je med udeleženci sporno. 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka registrsko sodišče napoti 
udeleženca postopka, ki se, zaradi utemeljitve svojega zah- 
tevka za vpis oziroma ugovora proti vpisu, sklicuje na pred- 
hodno vprašanje iz prvega odstavka tega člena, da v roku, ki 
ne sme biti daljši od 15 dni, začne pravdni oziroma drug 
ustrezen postopek za odločitev o predhodnem vprašanju. 

(4) Če udeleženec postopka v roku iz prejšnjega odstavka ne 
začne postopka, registrsko sodišče nadaljuje postopek vpisa 
v sodni register in odloči o predlogu za vpis. 

34. člen 
(1) Registrsko sodišče ugodi zahtevku za vpis v sodni register, 
če ugotovi: 
1/ da izhaja utemeljenost zahtevka za vpis iz listin, ki so 
priložene predlogu; 
2/ da listine glede podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, 
ustrezajo predpisani vsebini; 
3/ da so bile listine izdane v predpisanem postopku; 
4/ da so izpolnjene druge materialno pravne predpostavke, ki 
jih za vpis določa zakon. 

(2) V izreku sklepa, s katerim ugodi zahtevku za vpis v sodni 
register, registrsko sodišče določno navede vsebino vpisa 
oziroma vpisov v sodni register. Če se z vpisom posameznih 
podatkov nadomestijo prej vpisani podatki, navede v izreku 
sklepa tuđi podatke, ki se z novo vpisanimi nadomestijo. 

35. člen 

(1) Registrsko sodišče odloči o zahtevku za vpis vsakega 
podatka v sodni register. 
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(2) Če je narava vpisa takšna, da posameznega podatka 
mogoče vpisati, ne da bi bili istočasno vpisani tudi drujg, 
podatki (npr. pri vpisu novega subjekta v sodni registerlj/ 
odloči sodišče istočasno o zahtevku za vpis vseh podatkov, *n, 
so predmet vpisa v sodni register. 0| 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ugodi sodišče zahtevaj, 
za vpis samo, če zahteva predlagatelj vpis vseh tistih podi 
kov, ki morajo biti istočasno vpisani in če je zahtevek za vp)(; 
vsakega od teh podatkov utemeljen. oi 

,di 
(4) Sklep morp biti obrazložen, če se z njim zavrne ali zavrtja 
predlog ali če se z njim odloči o predlogih udeležencev, kifet 
med seboj nasprotujejo. Po potrebi je lahko obrazložen tu' 
v drugih primerih. [3 

sc 
3.7. Postopek s pritožbo 1\. 

36. člen S. 

(1) Zoper sklep, s katerim registrsko sodišče odloči o vpis 
v sodni register, se lahko pritoži udeleženec ali kdo drug,' 
meni, da je s sklepom prizadeta njegova pravica ali na zakoni 
temelječ interes. lis 

na 
(2) Rok za pritožbo je osem dni od vročitve prepisa sklep&kc 

de 
(3) Za tistega, ki meni, da je s sklepom o vpisu prizadet 
njegova pravica ali na zakonu temelječ interes, ni pa mu 
vročen njegov prepis, je rok za pritožbo 30 dni od dneva, ko! 
bil izpisek vpisa objavljen v Uradnem listu Republike Slov^j 
nije. ug 

37. člen 3) 

(1) Če registrsko sodišče ugotovi, da je pritožba predlagate^ 
utemeljena, ni pa potreben dopolnilni postopek, lahko o pr4 
logu za vpis odloči drugače in z novim sklepom nadome* 
sklep, ki se izpodbija s pritožbo. 

(2) Če so v pritožbi navedena nova dejstva in priložene notp 
listine, se šteje taka pritožba tudi kot predlog za nadomestilu 
sklepa. 

ie4o, (3) Registrsko sodišče v zvezi s pritožbo iz prejšnji 
odstavka preizkusi predlog za nadomestitev sklepa in lahSoi 
odloči, da nadomesti sklep z novim sklepom, če predloJo 
v celoti ugodi. 

3) 
(4) Če registrsko sodišče ugotovi, da ni podlage za nadorto* 
stitev sklepa, odstopi zadevo sodišču druge stopnje, da odi" 
o pritožbi. 

38. člen 

(1) Prepozno pritožbo registrsko sodišče zavrže. L 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se šteje prepozna pritoJ.st 
kot nov predlog za vpis v sodni register, če so v njej navedb 
nova dejstva in so ji priložene nove listine. > 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ravna registrsko sodi •! 
v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena. 

39. člen 

Pri odločanju o pritožbi lahko sodišče druge stopnje:1/ zaVj' 
pritožbo kot prepozno, nepopolno ali nedovoljeno, če tegV 
storilo registrsko sodišče; m 
2/ zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi sklep refll' 
skega sodišča; ^ 
3/ ugodi pritožbi in razveljavi sklep registrskega sodišča :

6 
vrne zadevo v novo odločanje; 
4/ spremeni sklep registrskega sodišča. 

40. člen 

(1) Sodišče druge stopnje spremeni sklep registrskega 0) 
dišča; «k 

poročava> !/*>, 



?y če je registrsko sodišče zmotno presodilo listine, sklep 
jtodišča pa temelji izključno na njih; 
I[2/ če je registrsko sodišče iz dejstev, ki jih je ugotovilo, 
nepravilno sklepalo na obstoj drugih dejstev, sklep pa se 
opira na ta dejstva; 

J* če je bilo dejansko stanje pravilno ugotovljeno, registrsko 
^sodišče pa je zmotno uporabilo materialno pravo. 

P'(2) Če sodišče druge stopnje s sklepom iz prejšnjega odstavka 
odredi vpis, se glede izreka sklepa smiselno uporabljajo 

^določbe drugega odstavka 34. člena tega zakona. Na podlagi 
Takšnega sklepa opravi registrsko sodišče vpis v sodni regi- 
/ 

[3) Če sodišče druge stopnje spremeni sklep registrskega 
Sodišča o vpisu in zavrne zahtevek za vpis v sodni register, 
'Piše registrsko sodišče izbris opravljenega vpisa. 

3-8. Tožba za ugotovitev ničnosti vpisa 

'' 41. člen 

če je bil vpis opravljen na podlagi lažne ali neveljavne 
""stine, če so v listini, na podlagi katere je bil opravljen vpis, 
navedeni neresnični podatki, če je bila listina izdana v neza- 
konito izvedenem postopku, če je bilo nezakonito izvedeno 
oranje, o katerem se vpisujejo podatki v sodni register, ali če 
postajajo drugi v zakonu določeni razlogi, se lahko s tožbo 

jTahteva ugotovitev, da je vpis ničen. 
lVl!2) Tožbo lahko vloži oseba, ki ima pravni interes, da se 

u9otovi ničnost vpisa. 

3) Tožbo je treba vložiti v 30 dneh od dneva, ko je vložnik 
®del za razloge ničnosti, ni pa več dopustna, ko pretečejo tri B«ta od vpisa. 

* 42. člen 

J' Po pravnomočnosti sodbe, s katero se ugotovi ničnost 
j]|P^a.|S°dišče po uradni dolžnosti začne postopek likvidacije 

J?) C® za postopek likvidacije subjekta vpisa ni pristojno isto 
hhft 0. Pošlje sodišče, ki je odločalo o ničnosti vpisa, pristoj- 
oa!!n!u sodišču sodbo iz prejšnjega odstavka, da po uradni 0|inosti začne postopek likvidacije. 

JP° končanem likvidacijskem postopku izda registrsko 
lic če sklep o izbrisu ničnega vpisa. 

'-9- Objava podatkov o vpisu v sodni register 

43. člen 

.*}.^Sak vpis v sodni register mora sodišče objaviti v Uradnem 
j^ 'u Republike Slovenije. 

p) Vpis se objavi na stroške subjekta vpisa. 

REGISTER KOT CENTRALNA INFORMATIZIRANA 

44. člen 

iVL'.Minister, pristojen za pravosodje, lahko, glede na zagotov- 
ntnr 1ehnične in kadrovske pogoje, odloči, da se sodni regi- ' ali posamezen od njegovih delov vodi kot centralna 
|iJ™rmatizirana baza. 

9 P°9|aviu so določena pravila, na podlagi katerih .. ajstrsko sodišče vodi sodni register kot centralno informati- 
ko bazo. 

45. člen 

' al 'nformatizirana glavna knjiga sodnega registra se vodi °' da se vpisujejo in vzdržujejo vsi podatki, ki se vpisujejo 

iltoroče valeč 

v sodni register pri vsakem od registrskih sodišč v Republiki 
Sloveniji, v centralni informatizirani bazi sodnega registra 
Republike Slovenije. Vpisi v informatizirano glavno knjigo 
v celoti nadomesti vpise v dosedanje registrske vložke. 

(2) Glede na tehnične in druge možnosti se v centralni infor- 
matizirani bazi sodnega registra Republike Slovenije shranijo 
tudi listine iz zbirke listin. 

46. člen 

V centralno informatizirano bazo se vpiše vsak subjekt vpisa 
in'deli subjekta vpisa, ki se vpisujejo v sodni register, pod 
enolično identifikacijsko številko. Enolična identifikacijska 
številka se dodeli ob vpisu subjekta vpisa oziroma dela sub- 
jekta vpisa in se ne spreminja do prenehanja (izbrisa) subjekta 
vpisa oziroma dela subjekta vpisa. 

47. člen 

(1) V centralni informatizirani bazi sodnega registra mora biti 
za vsak podatek, ki je bil vpisan, shranjen in dostopen datum 
vpisa ter opravilna številka in datum sklepa registrskega 
sodišča o vpisu. • # 

(2) Če se zaradi narave vpisa spremembe podatka, ki se 
vpisuje v sodni register, prekrije (izbriše) prej vpisani podatek, 
mora v centralni bazi ostati shranjen in dostopen tudi prej 
vpisani podatek. 

48. člen 

(1) Vpogled v glavno knjigo sodnega registra in izpisek iz 
sodnega registra (7. člen tega zakona), ki je voden kot cen- 
tralna informatizirana baza se zagotovi z računalniškim izpi- 
som vpisanih podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt 
vpisa (redni izpisek iz sodnega registra). 

(2) Če je v centralni informatizirani bazi shranjena zbirka listin 
ali deli te zbirke, se vpogled zagotovi na način iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Na posebno zahtevo se na način iz prvega odstavka tega 
člena zagotovi tudi vpogled prej vpisanih podatkov, ki se 
nanašajo na posamezen subjekt vpisa, ki so shranjeni v cen- 
tralni informatizirani bazi (zgodovinski izpisek iz sodnega 
registra). 

(4) Izpisek iz prejšnjh odstavkov tega člena je dolžno izdati 
vsako registrsko sodišče, ne glede na to, pri katerem je 
subjekt vpisan. Minister, pristojen za pravosodje, lahko glede 
na tehnične in kadrovske možnosti, določi tudi druga sodišča, 
ki so dolžna izdajati izpiske iz prejšnjih odstavkov tega člena. 

49. člen 

(1) Minister, pristojen za pravosodje, lahko, glede na tehnične 
in druge potrebne pogoje, odloči, da se zagotovi dostop do 
podatkov, vpisanih v sodni register, neposredno preko raču- 
nalniške povezave. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristo- 
jen za pravosodje, način dostopa ter tehnične in druge pogoje 
priključitve, in s tarifo določi nadomestila za takšno uporabo 
centralne informatizirane baze sodnega registra. 

50. člen 

(1) Določbe tega zakona o javnosti sodnega registra ne veljajo 
za dostop do podatkov, ki niso vezani na posamezen subjekt 
vpisa, četudi je takšen dostop v centralni informatizirani bazi 
sodnega registra tehnično (programsko) mogoč. 

(2) Nihče nima pravice do dostopa do podatkov, ki so shra- 
njeni v centralni informatizirani bazi sodnega registra, na 
način, ki bi mu omogočal ugotovitev naslednjih dejstev: 

1/ ali je določena oseba ustanovitelj (družbenik) v subjektu 
vpisa in v katerem subjektu vpisa je ustanovitelj (družbenik); 
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2/ali je določena oseba član uprave oziroma nadzornega sveta 
v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je član uprave 
oziroma nadzornega sveta. 

51. člen 

Ne glede na določbo prejšnjega člena imajo naslednje osebe 
pravico do dostopa do naslednjih podatkov: 

1/ upnik ima pravico do vpogleda in izpisa podatkov o tem: 
- ali je določena oseba družbenik v subjektu vpisa, 
- v katerem subjektu vpisa je družbenik in 
- kakšen je njen poslovni delež, 

če z izvršilno listino izkaže terjatev do te osebe; 

21 državni organ ima pravico do vpogleda in izpisa podatkov 
o tem: 
- ali je določena oseba družbenik (ustanovitelj), član uprave 
(oziroma zastopnik) ali član nadzornega sveta v subjektu 
vpisa in 
- v katerem subjektu vpisa izvršuje pravice družbenika ozi- 
roma opravlja funkcijo člana uprave (oziroma zastopnika) ali 
člana nadzornega sveta, 

če te podatke potrebuje za izvrševanje svojih pooblastil in 
dolžnosti; 

3/ pravna oseba (subjekt vpisa) ima pravico do vpogleda in 
izpisa podatkov o tem: 
- ali je določena oseba družbenik (ustanovitelj), član uprave 
(oziroma zastopnik) ali član nadzornega sveta v subjektu 
vpisa in 
- v katerem subjektu vpisa izvršuje pravice družbenika ozi- 
roma opravlja funkcijo člana uprave (oziroma zastopnika) ali 
člana nadzornega sveta, 

če te podatke potrebuje zaradi uveljavljanja varstva v zvezi 
s kršitvijo konkurenčne prepovedi oziroma zaradi preverjanja 
pogojev za imenovanje te osebe za opravljanje funkcije v tej 
pravni osebi. 

52. člen 

(1) O dostopu do podatkov iz prejšnjega člena odloči registr- 
sko sodišče na podlagi obrazložene pisne zahteve upravičene 
osebe iz prejšnjega člena. 

(2) Zahtevi morajo biti predložene listine in drugi dokazi 
o obstoju okoliščin, zaradi katerih je dostop do podatkov 
dopusten. 

5. KAZENSKE DOLOČBE 
e 

53. člen 
K 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje zt 
gospodarski prestopek pravna oseba, če ne vloži predloga za 7 
vpis v sodni register v 15 dneh od dneva, ko so podani pogoji 
za vpis, če zakon ne določa drugače (tretji odstavek 3. člena(; 
tega zakona). s 

v 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT še kaznuje za gospo; 
darski prestopek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki storio 
dejanje iz prejšnjega odstavka. 

& 
(3) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje zhi 
prekršek samostojni podjetnik, če ne vloži predloga za vpisni 
v sodni register v 15 dneh. ko so podani pogoji za vpis, ča^ 
zakon ne določa drugače (tretji odstavek 3. člena tega zs-|e 
kona). oi 

t 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

54. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati zako^ 
o postopku za vpis v sodni register (Uradni list SFRJ, št. 13; 
1983, št. 17/1990) in preneha veljati zakon o vpisu v sodni 

S 
na 

register (Uradni list SRS, št. 26/1980). 

55. člen 

t> t 

K; 

(1) Postopek vpisa v sodni register, začet pred uveljavitvijo.; 
tega zakona, se nadaljuje po tem zakonu, če še ni izdal*' 
prvostopenjski sklep. ^ 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, velja določba 46 

točke 29. člena tega zakona samo za predloge, ki so bi'1 

vloženi po uveljavitvi tega zakona. 

56. člen 

Dokler ne bo začel veljati predpis, ki bo določil nacionalne 
klasifikacijo dejavnosti, se ne uporablja določba 5. točk' 
prvega odstavka 4. člena v delu, ki določa navedbo ustrezn< 
šifre in imena podrazreda nacionalne klasifikacije dejavnosti' 

57. člen 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 27.1.1994 
obravnaval predlog zakona o sodnem registru. V drugi obrav- 
navi predloga zakona so bili sprejeti amandmaji k 11.. 25., 27. 
in 49. členu predloga zakona. 

Z amandmajem k 11. členu je bila dosežena uskladitev določb 
zakona o sodnem registru s 53. členom predloga zakona 
o sodiščih, po katerem je za vodenje postopkov in prvo 
odločanje v zadevah zemljiške knjige, sodnega registra in 
denarnih izvršb prepuščeno sodnim referentom, kar je glede 
na velik delež rutinskih opravil na naštetih področjih primerna 
in ekonomična rešitev. 
V pristojnosti sodnika pa so ostale zadeve, ki so že po naravi 
stvari zahtevnejše in zapletenejše, t.j. vpisi podatkov, ki se 
tičejo delniških družb ter preoblikovanja in združitve družb, 
ne glede na to, ali gre za vpis ustanovitve delniške družbe 
(vpis vseh podatkov) ali samo za spremembo že vpisanega 
podatka. Takšna ureditev je skladna z avstrijskim FBG (Fir- 
menbuchgesetz, 1990), po vzoru katerega je bil pripravljen 
predlog zakona o sodnem registru. 
Z dopolnitvijo 25. člena bo registrsko sodišče vročalo odloči- 
tve o zahtevkih za vpis podatkov v sodni register tudi pristoj- 

nemu davčnemu organu po sedežu subjekta vpisa. Davtf 
organ bo tako tekoče obveščen o vseh vpisih v sodni regisH 
in bo v bodoče lažje identificiral davčne zavezance. 

Vsebina predloga za vpis, ki jo določa 27. člen, je dopolnjeri 
tako, da bo predlog v primeru ustanovitvenih vlaganj v no+ 
pravne osebe moral vsebovati s strani davčnega organa J 
organizacije za plačilni promet potrjeno izjavo, da nima nepo 
ravnanih dospelih obveznosti. S to določbo naj bi v bodo# 
preprečili pravnim osebam, da se izpolnjevanju obveznosti 
izognejo z ustanovitvijo novih pravnih oseb, na katere pren> 
sejo svoje dotedanje poslovanje. 

Z amandmajem je črtan tretji odstavek 49. člena, po katere" 
bi minister za pravosodje s pogodbo o koncesiji pooblast 
posamezno pravno osebo za posredovanje podatkov iz sod 
nega registra. V primeru sodnega registra se naj ne bi d1 

funkcije sodstva na podlagi koncesije prenašal v zaseb'if 
pravno sfero. Možnost dostopa do podatkov Iz sodnega reS' 
stra (vendar ne za posredovanje naprej proti plačilu), ki naj' 
jo v bodoče, ob ustrezno informatiziranem sodnem registri 
nekateri lahko imeli (npr. notarji, gospodarska zbornica) P1 

zadovoljivo dopuščata prva dva odstavka 59. člena. 

44 



Amandmaji Vlade Republike Slovenije 

^25. členu: 

J Tretji odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi: 

'(3) Registrsko sodišče sporoči podatke o vpisih v sodni regi- 
ster tudi pristojnemu davčnemu organu po sedežu subjekta 
vPisa. > h 

Obrazložitev: 

^danji tretji odstavek določa, da registrsko sodišče vroči 
^dločitve o zahtevkih za vpis podatkov v sodni register pristoj- 
nemu davčnemu organu. Predlagatelj je mnenja, da je seda- 
la dikcija neustrezna predvsem zato, ker ne sledi predvideni 
tehnološki posodobitvi tako sodnega registra kot davčnih 
^ganov, po drugi strani pa tudi preširoka, saj bi bilo v skladu 
'njo potrebno vročati tudi negativne odločbe, t.j. sklepe, 
5 katerimi se zahtevek zavrne. 

® Predlaganim amandmajem poskuša predlagatelj doseči isti 
"a^en, in sicer tekoče obveščanje o spremembah pri subjek- 
tu vpisa, ki pa. naj bi v praksi, ko bodo za to podani pogoji, 
jPotekalo predvsem preko elektronskih medijev oziroma 
/t Ugotovitvijo) dostopa do podatkov po 49. členu zakona 

0 sodnem registru. 

* členu: g 

jc'. točka drugega odstavka 27. člena se spremeni tako, da se 
ipJ'&si: 

^v primeru novih ustanovitvenih vlaganj izjavo vlagatelja, da 
46 vpisani subiokti vpisa, katerih ustanovitelj, družbenik ali 
>ili 

član je, nimajo neporavnanih dospelih obveznosti. Doda se 
nov tretji odstavek, ki se glasi: 

(3) Izjavo iz četrte točke prejšnjega odstavka mora potrditi 
pristojni davčni organ oziroma organizacija za plačilni promet 
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

Obrazložitev: 

27. člen predloga zakona o sodnem registru je bil v drugi 
obravnavi predloga zakona amandmiran z dodatno četrto 
točko, ki določa predložitev potrjene izjave kot element vse- 
bine predloga. Ker gre po mnenju predlagatelja za predložitev 
listine, bi s pravnotehničnega vidika določba četrte točke 27. 
člena bolj sodila k 28. členu predloga zakona. 27. člen pred- 
loga zakona določa vsebino predloga za vpis, ki pač ne more 
vsebovati listin. Ker določbe 28. člena ni več mogoče spremi- 
njati z amandmajem, je predlagatelj preoblikoval 27. člen 
tako, da je s pravnotehničnega vidika sprejemljivejši. 

S predlaganim amandmajem je določba tudi vsebinsko 
popravljena, vlagatelj naj predloži izjavo o poravnanih obvez- 
nostih subjektov vpi^a, kjer je udeležen, ne pa njegovih last- 
nih. 

Opozoriti pa je treba, da zakon o sodnem registru materialnih 
pogojev za vpis ne določa, pač pa so ti določeni v drugih 
predpisih, predvsem v zakonu o gospodarskih družbah, kjer 
pa tega pogoja ni. Določba, ki terja od sodišč, da zahtevajo od 
vlagateljev predložitev s strani davčnega organa oz. organiza- 
cije za plačilni promet potrjeno izjavo o poravnanih dospelih 
obveznostih, pri čemer pa noben predpis vlagateljem ne 
nalaga obveznosti, da pred ustanovitvijo družbe poravnajo 
dolgove družb, kjer so že ustanovitelji, je z vidika ustavnosti in 
zakonitosti sporna. 
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Predlog zakona o INVESTICIJAH V ZDRAVSTVU V OBDOBJU 1994- 

- EPA 342 - DRUGA OBRAVNAVA mWoi9 n. J T/ 
■ 

Vlada Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3. februarja 
1994, določila besedilo: 
PREDLOGA ZAKONA O INVESTICIJAH V ZDRAVSTVU, 
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa 14. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije, z dne 27.11.1993 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije za februarsko zasedanje zbora. 

Državni zbor Republike Slovenije je v prvi obravnavi pred- 
loga zakona o Skladu za investicije v zdravstvu sprejel 
stališča in sklepe, po katerih je moral predlagatelj 
ponovno proučiti predlagane vire sredstev Sklada za inve- 
sticije v zdravstvu, posebej pa vključitev presežkov 7779. 
kot enega virov Sklada. Obenem je bil ob pripravi zakona 
za drugo obravnavo usklajen predlog, da za zbiranje sred- 
stev za investicije ni potrebno ustanoviti posebnega 
sklada. Navedene spremembe določil zakona, ki so tudi 
razvidne v predlogu zakona o investicijah za drugo obrav- 
navo, so predstavljale pomembne spremembe, ki so vpli- 
vale na finančno konstrukcijo zagotavljanja virov in na 
dinamiko investiranja po letih in zavodih. Vse to je terjalo 
s strani predlagatelja zakona nekoliko daljši čas priprave 
zakona za drugo obravnavo, da bi bile navedene spre- 
membe na ustrezen način vnešene in usklajene. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Džavnemu zboru, da 
čimprej uvrsti predlog zakona o investicijah v zdravstvu 
v obdobju 1994 do 1999 za drugo obravnavo. Glede na to, 

1999 

da je po okvirnem programu dela Državnega zbora v I. 
polletju leta 1994 predvidena na februarski seji 21. 2.1994 
tudi obravnava predlogov zakonov o zagotavljanju sred- 
stev za nekatere nujne razvojne programe RS v vzgoji in 
izobraženju, o zagotavljanju sredstev za realizacijo temelj- 
nih razvojnih programov obrambnih sil RS in o T ehnolo- 
ško razvojnem skladu RS je smiselno, da se hkratli opravi 
tudi druga obravnava zakona o investicijah v zdravstvu. 
S tem bi zagotovili obravnavo različnih rešitev o poseb- 
nem zagotavljanju sredstev že pred obravnavo Zakona 
o proračunu RS za leto 1994. \ 

Na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnik,-a Držav- 
nega zbora Republike Slovenije predlagamo, da so skrajša 
30-dnevni rok za predložitev nevedenga zakona (drugi 
odstavek 52. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije). 

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

- dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo, 
- prim. Janez ZAJC, dr. med., državni sekretar Iv Ministr- 
stvu za zdravstvo. \ 
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med., državna sekre- 
tarka v Ministrstvu za zdravstvo. 

Predlog zakona o investicijah v zdravstvu v obdobju 1994-1999 

1.člen 

S tem zakonom se za dokončanje investicij v javne zdrav- 
stvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (v 
nadaljnjem besedilu: javni zdravstveni zavodi), v obdobju od 
1994-1999 zbirajo namenska sredstva. 

2. člen 

Sredstva iz prejšnjega člena se zbirajo na posebnem računu 
pri ministrstvu za zdravstvo, ločeno od ostalih proračunskih 
sredstev. 

3. člen 

Sredstva, zbrana po tem zakonu, bodo namenjena za: 
- dokončanje že začetih investicij v nove zgradbe kot nado- 
mestne objekte in v novo opremo v javnih zdravstvenih za- 
vodih, 
- rekonstrukcije ali delne rekonstrukcije dotrajanih zgradb 
v javnih zdravstvenih zavodih v primerih, ko je to neobhodno 
potrebno za nemoteno izvajanje programa zdravstvenega var- 
stva, 
- delne rekonstrukcije in adaptacije poldotrajanih zgradb 
zaradi spremembe namembnosti prostorov javnih zdravstve- 
nih zavodov, 
- zahtevnejše investicijsko vzdrževanje v javnih zdravstvenih 
zavodih. 

4. člen 
Investicijska vlaganja v javne zdravstvene zavode bo ministr- 
stvo za zdravstvo zagotavljalo v skladu z mrežo javne zdrav- 
stvene službe, določeno v Planu zdravstvenega varstva Repu- 
blike Slovenije do leta 2000. 
Okvirni program investicij v javne zdravstvene zavode je dolo- 
čen v prilogi tega zakona in je njegov sestavni del. 

Letni program investicij s finančno konstrukcijo za naslednje 

leto in zaključni račun za preteklo leto sprejme Državni zbo' 
Republike Slovenije. 

5. člen 

Viri sredstev za naloge iz 3. člena tega zakona so: 

- del namenskih sredstev, določenih z državnim prof* 
čunom, 

- sredstva od prodaje in oddaje stavb in opreme javni' 
zdravstvenih zavodov, 

- del amortizacije javnih zdravstvenih zavodov, določe' 
s tem zakonom, 

- darila, volila in druga namenska sredstva. 

6. člen 

Sredstva iz prve in druge alinee prejšnjega člena se nakazi 
jejo na poseben račun ministrstva za zdravstvo v sklad* 
z določili posebnega zakona. 

Sredstva iz tretje alinee prejšnjega člena nakazujejo jav" 
zdravstveni zavodi v skladu s posebnim predpisom, najma' 
pa dvakrat letno, in sicer ob polletnem obračunu ter o' 
zaključnem računu. 

7. člen 

Sredstva iz tretje alinee 5. člena tega zakona se zagotavljaj' 
ne glede na določbo drugega odstavka 7. člena o zdravstvf 
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 9/92 i' 
13/93). 

Vsi javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je Republik 
Slovenija in so zajeti v program investicij po tem zakoni 
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obvezno odvajajo na poseben račun pri ministrstvu za zdrav- 
stvo del amortizacije, ki je priznana v ceni njihovih storitev. 
Obvezno odvajanje se nanaša na amortizacijo stavb, s kate- 
rimi upravljajo javni zdravstveni zavodi in lahko znaša 
v poprečju največ 20% celotne amortizacije, priznane v cenah 
zdravstvenih storitev. Podrobno določi to obveznost minister 
M zdravstvo. 8 e|en 

Likvidnostne presežke sredstev na posebnem računu mora 
'meti ministrstvo za zdravstvo do njihove namenske porabe 
v državnih vrednostnih papirjih. 

9. člen 

Na poseben račun pri ministrstvu za zdravstvo se ne prene- 
sejo obveznosti v zvezi z investicijami v javne zdravstvene 
zavode, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, oziroma 
ministrstvo, pristojno za zdravstvo, pred uveljavitvijo tega 
zakona. 

10. člen 

Strokovne, administrativne in tehnične naloge za izvajanje t0ga zakona opravlja ministrstvo za zdravstvo. 

11. člen 

Za pripravo predloga letnega programa investicij ter za nad- 
zorovanje in spremljanje izvajanja programa investicij se usta- 
novi pri ministrstvu za zdravstvo Odbor za investicije v javne 
zdravstvene zavode. 

Odbor ima predsednika in osem članov, ki jih imenuje Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra za zdravstvo. Sestava 
odbora mora zagotavljati ustrezno regionalno zastopanost 
javnih zdravstvenih zavodov in Zavoda za zdravstveno zavaro- 
vanje Slovenije. 

12. člen 

Za leto 1994 velja letni program investicij v javne zdravstvene 
zavode, kot je določen v prilogi tega zakona. 

13. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 27. 11. 1993 na 
Prvi obravnavi sprejel predlog Zakona o Skladu za investicije 
v zdravstvu v obdobju od 1993 - 1997. Obenem so bili sprejeti 
sklepi in stališča, ki naj jih predlagatelj upošteva pri pripravi 
Predloga zakona za drugo obravnavo. 
p° proučitvi navedenih sklepov in stališč Državnega zbora RS 
Posredujemo naslednje ugotovitve o načinu upoštevanja le- 
te h: 

2. 

Sklepi in stališča, ki jih je predlagatelj upošteval: 

2.1. 

Sredstva za investicije v zdravstvu za posamezno leto bodo 
vnaprej določena na osnovi določil posebnega zakona, ko gre 
*a proračunska sredstva in sredstva od prodaj in oddaj ter 
Posebnega predpisa, ko gre za amortizacijo. 

Nb osnovi navedenega ugotavljamo, da bodo viri sredstev za 
'rivesticije v javne zdravstvene zavode za posamezno leto 
vnaprej predvideni in uporabljeni skladno z letnimi plani inve- 
sticijskih vlaganj. 

2.2. 

V skladu s predlogom za proučitev vprašanja ustanovitve 
Posebnega sklada smo pri pripravi besedila predloga zakona 
z® drugo obravnavo vnesli vse potrebne spremembe, ki izha- 
laio iz rešitve, da se sklada ne ustanovi, pač pa omogoči 
vodenje sredstev za investicije na posebnem računu pri Mini- 
strstvu za zdravstvo, kot tudi vodenje investicij v okviru 
Posebnega Odbora pri Ministrstvu za zdravstvo. 

" 'a namen je spremenjen naslov zakona, ki vključuje tudi 
spremenjeno obdobje, na katero se nanaša zakon, kot tudi vsi c'en/ zakona, ki vsebujejo nove rešitve. 

Glede na to, da v predlogu zakona del presežkov ZZZS ni več 
Predviden kot vir sredstev za dokončanje investicij v javne 
'Nravstvene zavode, se obdobje veljavnosti zakona podaljšuje 

6 let, to je do vključno 1996 leta. Temu je prilagojena tudi 
°'pamika investicijskih vlaganj v planu investicijskih vlaganj, 
Kl h priloga predloga zakona. 

2.3. 

?lede zahteve za predložitev elaborata, zakaj in po kakšnih 
kriterijih so bili za financiranje po tem zakonu izbrani prav 

predlagani projekti, predlagatelj navaja bistvene podlage, ki 
jih je upošteval pri izdelavi predloga plana investicijskih vla- 
ganj: 
- Ministrstvo za zdravstvo je v aprilu 1992 opravilo posnetek 
stanja v zvezi z investicijskimi potrebami zdravstvenih zavo- 
dov za obdobje 1992-1995 ter za obdobje od 1995-2000. 
Podatki so bili pridobljeni na osnovi vprašalnikov vsem zdrav- 
stvenim zavodom v RS in so služili za pripravo ekonomskega 
dela Plana zdravstvenega varstva do leta 2000 ter prilog 
k planu, kjer je tudi razvidno stanje potreb na področju 
investicijskih vlaganj v zdravstvenih zavodih. 

- Za pripravo proračunskih potreb na področju investicij 
v zdravstvu in investicijskega vzdrževanja je Ministrstvo za 
zdravstvo v novembru 1992 pridobilo plane investicijskih vla- 
ganj zdravstvenih zavodov na sekundarni in terciarni ravni za 
leti 1993 in 1994. Na ta način so bili zbrani podatki o namemb- 
nosti investicij v zdravstvenih zavodih, o stopnji priprave 
dokumentacije in izdanih dovoljenjih, vrednosti investicijskih 
programov ter o realiziranih in načrtovanih vlaganjih po letih 
in virih financiranja. 

- Za opredelitev prioritetnih investicijskih vlaganj v zdrav- 
stvene zavode na sekundarni ter terciarni ravni so bili uporab- 
ljeni naslednji kriteriji: 

a) stopnja dokončanja investicije (dokončanje nadomestnih 
gradenj bolnišničnih objektov v Izoli, Novem mestu, Celju in 
Zavodu za rehabilitacijo invalidov Ljubljana); pri tem je pred- 
lagatelj izhajal iz stališča, da je začete investicije potrebno 
čimprej dokončati zaradi racionalnejše porabe sredstev, saj 
se s podaljševanjem rokov za dokončanje stroški sorazmerno 
povečujejo; 

b) nujnost dograditev in prenov dotrajanih in nefunkcionalnih 
stavb bolnišnic (Klinični center Ljubljana, Onkološki inštitut, 
Psihiatrija Maribor); 

c) ureditev dotrajanih in nefunkcionalnih stavb regijskih bol- 
nišnic in zavodov za zdravstveno varstvo; 

d) funkcionalna ureditev stavb psihiatričnih bolnišnic, ozi- 
roma oddelkov; 

Pri oceni višine investicijskih vlaganj za posamezno investi- 
cijo so bila upoštevana naslednja merila: 

- pri nedokončanih investicijah: 

a) finančno konstrukcijo za dokončanje investicije, kot izhaja 
iz investicijskega načrta, upoštevaje korekcije, ki izhajajo iz 
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pripravljenih reprogramov za dokončanje investicije v skladu 
z mrežo javne zdravstvene službe; 

b) ciljno število bolnišničnih postelj po oddelkih in bolnišni- 
cah do leta 2000, kot je opredeljeno v merilih za mrežo javne 
zdravstvene službe; 

c) minimalne prostorske normative glede kvadrature po bolni- 
ški postelji; 

d) izkustvene pokazatelje glede cene m za izgradnjo, oz. 
dokončanje bolnišničnih zmogljivosti; 

- pri rekonstrukcijah in adaptacijah: 

a) gradbena in instalacijska dotrajanost objektov ter ocena 
adaptacijskih posegov; » 
b) zahtevnost obnovitvenih del pri posameznih objektih, 
glede na dejavnost zdravstvenega zavoda; 

- pri oceni planiranih investicijskih vlaganj so bila upošte- 
vana sredstva za opremo pri novih investicijah, katerih dokon- 
čanje je povezano z nabavo nove oreme; 

- glede na zahtevano izdelavo reprogramov za inesticije 
v teku, ki so v fazi izdelave in dokončne potrditve ter spreme- 
njenih investicijskih načrtov v posameznih primerih bodo 
izvedene potrebne korekcije planiranih investicijskih vlaganj 
po letih ter določena višina in dinamika investicijskih vlaganj. 

2. 4. 

Skladno s sklepom Državnega zbora RS je predlagatelj v 7. 
členu besedila zakona predvidel, da prevzamejo obveznost 
združevanja dela amortizcije na posebnem računu pri Ministr- 
stvu za zdravstvo le javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovi- 
telj je Republika Slovenija in so zajeti v program investicij po 
tem zakonu. 

2. 5. 

Glede upoštevanja nekaterih gorenjskih zdravstvenih zavo- 
dov v planu investicijskih vlaganj predlagatelj ugotavlja, da so 
vsi navedeni gorenjski zdravstveni zavodi vključeni v plan 
investicijskih vlaganj, in sicer na naslednji način: 

- Splošna bolnišnica Jesenice je vključena v plan investicij 
pod C) Ureditev dotrajanih in nefunkcionalnih stavb bolniš- 
nic, IVZ in ZZV, in sicer z adaptacijo internističnega in gineko- 
loško porodniškega oddelka; 

- Univerziteni inštitut za pljučne bolezni in tuberkulozo Gol- 
nik je delovna enota Kliničnega centra Ljubljana in ni samo- 
stojen zdravstveni zavod. Iz tega razloga ga vključuje v plan 
investicijskih vlaganj Klinični center Ljubljana. 

- Pod skupino investicij D) Delna prenova psihiatričnih 
oddelkov v RS so zajete prednostne adaptacije in rekonstruk- 
cije pretežno nefunkcionalnih in zastarelih prostorov psihia- 

tričnih bolnišnic v RS, v okviru katerih bo po prioritetah 
določena dinamika in višina investiranja v posamezne psihia- 
trične bolnišnice. Glede na stopnjo nujnosti obnov, rekon- 
strukcij in adaptacij v psihiatrične bolnišnice v RS bo 
ustrezno obravnavana tudi Psihiatrična bolnišnica Begunje. 

2. 6. 

Predlagatelj vztraja, da se pri vseh investicijah v teku predloži 
in potrdi reprogram investicije za dokončanje, ki upošteva 
merila za mrežo javne zdravstvene službe, kot izhaja iz Plana 
zdravstvenega varstva do leta 200. V primeru investicije 
v nadomestno gradnjo ginekološko porodniškega in ORL 
oddelkov v SB Novo mesto je potrditev reprograma predpogoj 
za oblikovanje dokončnega predloga za dinamiko dokonča- 
nja te investicije. 

Ker predlagatelj zakona ne predlaga ustanovitve posebnega 
sklada za investicije v zdravstvu, pač pa rešitev, da se zbirajo 
namenska sredstva na posebnem računu pri Ministrstvu za 
zdravstvo, je v predlogu zakona predvideno, da je v okviru 
veljavnih predpisov za to odgovoren minister za zdravstvo. 
Glede na to smo mnenja, da ni nujno v zakon vgraditi nadzora 
nad porabo sredstev Državnega zbora RS neposredno, čeprav 
predlagatelj morebitni dopolnitvi zakona v tej smri ne naspro- 
tuje. 

Za pripravo predloga letnega programa investicij ter spremlja- 
nje izvajanja programa investicij je predlagana ustanovitev ; 
devetčlanskega odbora za investicije v javne zdravstvene 
zavode pri Ministrstvu za zdravstvo, ki naj bi ga imenovala , 
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za zdravstvo, j 
Predlagano število članov odbora po mnenju predlagatelja ( 
omoogoča, da bodo v njem v določenem številu udeleženci ; 
regionalni predstavniki javnih zavodov, Zavoda za zdrav- ( 
stveno zavarovanje Slovenije in strokovnjaki s področja pro- ; 
blematike investicijskih vlaganj ter organizacije javne zdrav- 1 
stvene službe. \ 1 

1 
V zvezi z oceno stanja na investicijskem področju osnovnega s 
zdravstva je treba pojasniti, da je ustanovitelj javnih zdrav- 
stvenih zavodov na primarni ravni po veljavni zakonodaji c 
občina oziroma mesto, ki je pristojna tudi za določitev mreže j 
javne zdravstvene službe na tej ravni. Po sprejemu Plana 
zdravstvenega varstva v Državnem zboru RS bo mogoče 
dokončno določiti to mrežo in s tem povezana nujna vlaganja 
v objekte in opremo. Vlada RS oziroma Ministrstvo za zdrav- 
stvo je pripravilo skupna navodila, kako opraviti to nalogo- 
Razen tega bo v mesecu februarju 1994 organiziralo posvete 
s pristojnimi upravnimi organi občin, da bi aktivnsti hitreje iij 
skladneje stekle, takoj ko bo plan sprejet. Predvideno je tudi, 
da bi bile pristojnosti glede določanja mreže na primerni ravni 
in ustanoviteljstva javnih zdravstvenih zavodov v bodoči 
državni upravi prenošene na državo in podeljene upravnih 
okrajem, ki naj bi bili po predlogu zakona o državni upravi ni 
ravni sedanjih občin. Besedilo sedanjega predloga zakoni 
o investicijah v zdravstvu omogoča, da se bo po uskladitvi 
področne zakonodaje lahko ustrezno dopolnil tudi progrart 
investicij z nujnimi vlaganji v javne zdravstvene zavode ni 
primarni ravni. 
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PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ V JAVNE ZDRAVSTVENE ZAIH 1994-1999 

A. INVESTICIJE V TEKU 
1S8 Izola 

2- SB N. mesto 

3- SB Celje 
ZRI Ljubljana 

SKUPAJ 

Nadomestna gradnja za preselitev 
gin. por. ped. oddelka 
Nadomestna gradnja gin. por. 
in ORL oddelkov 
Dokončanje modernizacije bdn. Celje 330.000 
Dokončanje nastanitvenega objekta 173.000 

1994 

250.250 

186.000 

1995 

250.250 

186.000 
330.000 
172.000 
938.250 939.250 

B. DOGRADITVE IN PRENOVE KLINIČNEGA CENTRA, ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA IN SB 
1 • Klinični center Nadomestne gradnje In rekonstr. kinik 650.000 926.500 2 • Onkološki inštitut Obnovitev instituta z nadomestnimi 

gradnjami 200.000 956.250 
3 SB Maribor 157.000 500.000 
SKUPAJ B 1.007.000 2.382.750 
SKUPAJ A+B 1.946.250 3.321.000 

C. UREDITEV DOTRAJANIH IN NEFUNKCIONALNIH STAVB BOLNIŠNIC, IVZ IN ZZV 

SB Jesenice Adaptacija int. gin. por. oddelka 
2' SB N. Gorica Ureditev fasade in selitev ortoped, odd. 
3- SB Maribor Sanacija kirurške stolpnice in obnova 

odd. za očesne bolezni 
SB M. Sobota Ureditev patologije 

5. SB g. Gradec Dokončanje 2. nad. otroškega oddelka 
o- SB Trbovt|e Obnovitev strehe 
'•SB Ptuj Ureditev otroškega odd. 

OB Valdoltra Adaptacija boln. prostorov 
, ■ NZ Adaptacija prostorov 

ZZV Koper Nadomestni objekt 
11. ZZV N. Gorica Preselitev v nadomestni objekt 
12. ZZV N. mesto Nadomestni objekt 
SKUPAJ C 

1994 

190.000 

170.000 

30.000 
30.000 

20.000 

0; DELNA PRENOVA PSIHIATRIČNIH ODDELKOV V RS 
SKUPAJ A+B+C+D 

440.000 

168.000 
2.554.250 

1995 
50.000 
55.000 

78.550 
35.000 
79.000 
30.000 
25.000 

30.000 

30.000 

412.550 

168.000 
3.901.550 

1996 

195.250 

136.000 
330.000 

661.250 

MARIBOR 

866.000 

1.056.250 
500.000 

2.422.250 
3.083.500 

1996 
62.725 
45.000 

60.000 

25.000 
10.000 

222.725 

168.000 
3.474.225 

1997 

195.250 

136.000 
330.000 

661.250 

320.000 

1.056.250 
500.000 

1.876.250 
2.537.500 

1997 
30.000 
25.000 

141.725 

35.000 

10.000 
241.725 

168.000 
2.947.225 

1998 

330.000 

330.000 

300.000 

676.875 

976.875 
1.306.875 

1998 

1999 

305.000 

305.000 

294.000 

676.875 

970.875 
1.275.875 

1999 

40.000 

30.000 
70.000 

70.000 
1.446.875 1.275.875 

SKUPAJ 

891.000 

644.000 
1.955.000 

345.000 
3.835.000 

3.356.500 

4.622.500 
1.657.000 
9.636.000 

13.471.000 

SKUPAJ 
142.725 
315.000 

248.550 
115.000 
109.000 
60.000 
25.000 

141.725 
90.000 
60.000 
40.000 
40.000 

1.387.000 

742.000 
15.600.000 
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Predlog zakona o o INŠPEKCIJI DELA - EPA 284 - DRUGA 

OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 68. seji dne 9. 2. 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O INŠPEKCIJI DELA, 

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa 
11. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 16. 9. 
1993 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je sprejela tudi amandmaje 
k predlogu zakona o inšpekciji dela in Kadrovsko strate- 
gijo na področju inšpekcije za delo, ki vam jih pošiljamo 
v obravnavo. 

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 _ 
določa, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega J* 
zbora in delovnih telesih sodelovali: p 

- Jožica Puhar, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 

In 

t - Nataša Belopavlovič, državna sekretarka v Ministrstvu r 
za delo, družino in socialne zadeve; 
- Divna Potočar, svetovalka vlade v Ministrstvu za delo, j 
družino in socialne zadeve, 
- Borut Brezovar, glavni republiški inšpektor za delo. 

J*A 
ne 

jie Predlog zakona o inšpekciji dela 

1. člen 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonov, drugih 
predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo 
delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega raz- 
merja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje 
delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu, 
opravlja inšpektorat za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpekto- 
rat), če s predpisi ni drugače določeno. 

2. člen 

Inšpektorat se ustanovi kot organ v sestavi ministrstva, pri- 
stojnega za delo. 

Inšpektorat vodi glavni inšpektor za delo (v nadaljnjem bese- 
dilu: glavni inšpektor). 

3. člen 

Inšpektorat zagotavlja enotno uresničevanje politike in ukre- 
pov na področju inšpekcije dela, sodeluje z ministrstvom, 
pristojnim za delo pri pripravi predpisov s svojega delovnega 
področja ter opravlja druge zadeve, določene z zakonom ali 
z drugim predpisom. 

4. člen 

Inšpektorat daje delodajalcem in delavcem strokovno pomoč 
v zvezi z uresničevanjem zakonov in drugih predpisov, kolek- 
tivnih pogodb ter splošnih aktov iz svoje pristojnosti. 

Inšpektorat pri svojem delu sodeluje z drugimi inšpekcijami, 
z zavodi, pristojnimi za zaposlovanje, za zdravstveno zavaro- 
vanje ter za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kot tudi 
s sindikalnimi oziroma s strokovnimi združenji delavcev in 
združenji delodajalcev. 

Inšpektorat sodeluje tudi z raziskovalnimi organizacijami in 
s strokovnjaki na področju dela. 

5. člen 

Do konca prvega trimesečja tekočega koledarskega leta 
inšpektorat predloži ministrstvu, pristojnem za delo, poročilo 
o svojem delu za preteklo koledarsko leto. Poročilo, v katerem 
morajo biti navedeni splošni statistični podatki, mora vsebo- 
vati zlasti: 

1. navedbo zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb ter 
splošnih aktov, ki urejajo inšpekcijsko nadzorstvo; 

2. podatke o številu delodajalcev po dejavnostih, v katerih 
opravljen inšpekcijski pregled ter o številu delavcev, zaposl' 
nih pri teh delodajalcih; 

3. podatke o številu pregledov po dejavnostih, v katerih na 

opravljen inšpekcijski pregled; 

4. podatke o ugotovljenih kršitvah in kaznivih dejanjih, o iz' "l 
čenih ukrepih ter o uresničevanju izrečenih ukrepov po deja* 
nostih; 

5. podatke o smrtnih poškodbah pri delu, kolektivnih nesiPr 
čah pri delu, hujših poškodbah pri delu ter o ugotovljeni 
poklicnih boleznih po dejavnostih. °k 

V primerih iz četrte in pete točke prejšnjega odstavka moac 
inšpektorat predlagati tudi ukrepe za reševanje vpraša 
s tega področja. 
Vlada mora poročilo z prejšnjega odstavka predložiti drž'stv 
nemu zboru. Poročilo se najkasneje do 30. junija tekoč* 
koledarskega leta obravnava v državnem zboru in se najkf 

neje v treh mesecih od dneva obravnave pošlje Generalne" 
direktorju Mednarodnega urada za delo. Ing 

do 

II. INŠPEKTOR ZA DELO Pr< 
tki 

6. člen do: 

Inšpekcijsko nadzorstvo, v mejah pristojnosti inšpektorate 
neposredno opravlja inšpektor za delo (v nadaljnjem b0pr6 
dilu: inšpektor). op( 

Prvi preizkus strokovne usposobljenosti opravlja inšpejV, 
najkasneje eno leto po imenovanju za inšpektorja ozirfi^ 
najkasneje tretje leto po opravljenem strokovnem izpitu. |<a(| 

Inšpektor lahko opravlja preizkus strokovne usposobljen^ 
največ dvakrat zaporedoma. 

Če inšpektor preizkusa strokovne usposobljenosti ne o| 
pri prvem preizkusu, ima pravico drugi preizkus opraV 
v roku šestih mesecev od dneva prvega preizkusa. 

Inšpektor mora imeti visoko strokovno izobrazbo pravne ptprc 
roma tehnične smeri, najmanj pet let delovnih izkušenj 
strokovni izpit za inšpektorja. In§ 

kij 
7. člen Vgr 

Pli 
Inšpektor mora vsako tretje leto opravljati preizkus stroko' j 
usposobljenosti. 
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8.člen 

Strokovni izpit in preizkus strokovne uspobljenosti opravlja 
-Jrioi A0r Pred komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za e|o. Člani komisije morajo imeti visoko strokovno izobrazbo 

Pravne oziroma tehnične smeri. 

9. člen 

j inšpektor predlaga razrešitev inšpektorja, ki ne opravi 
preizkusa strokovne usposobljenosti. 

3 !^Pekt°r, ki je v postopku razrešitve,ne sme izdajati odločb, 
nko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe, 
tem času je inšpektor lahko razporejen na druga dela, ki 

j ®'r.ezaJ° njegovi strokovni izobrazbi ali na dela, za katera se 
anteva eno stopnjo nižja strokovna izobrazba. 

razrešitve inšpektorju preneha delovno razmerje. 

10. člen 

2 dnem 

J 

^Minister, pristojen za delo,določi vsebino in potek strokov- 
no®3 lzP'*a ter vsebino in potek preizkusa strokovne usposob- ' n°sti inšpektorjev. 

11.člen 

J^Spektor ne sme sprejemati daril oziroma si ne sme pridobi- 
h nanja^0<^n°Sti' vP"va'e na njegova uradna rav- 

UKREPI INŠPEKTORJA 
3jf 

12.člen 

oi!vir 0prav|ianiu. inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor pra- 
ok°, pr09|edati sredstva za delo, delovne prostore, delovno 
dnu delovišča. poslovne knjige, pogodbe, listine in druge 
^ru„men,e delpdajalca ter opravljati druga dejanja, če je to nedoločeno v zakonu. 

j^®'odajalec oziroma njegova odgovorna oseba mora inšpek- 
stva za9otov'ti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzor- 

13. člen 

Rektor ima pravico, brez predhodnega obvestila ter brez 
v j°i|enja delodajalca, ne glede na delovni čas, vstopiti 
Drn t°vne Prostore' na delovišča, k napravam ter v druge 
ska i0r6, v kater'h se opravlja gospodarska ali negospodar- 
do«<^-?vnost' 0 vst°Pu obvesti inšpektor delodajalca, če je 

eipr "]ora inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva 
ODr posamezne stanovanjske prostore, v katerih se 
idaiaiV''a 9°spodarska ali negospodarska dejavnost, pa delo- i «pr'

aiec a'i delavec temu nasprotuje, si mora za pregled teh ,j' OStorov Dridohiti nrilr»£hn nrictninona cnHič^a ' tDrn »  >wmu nuM^ivku|e, o i niuia i.a 
nj' ostorov pridobiti odločbo pristojnega sodišča. 

^Pektor lahko največ za osem dni odvzame dokumentacijo, 
va'? Potrebuje za ugotavljanje resničnega stanja v obravna- 
vi 2adevi, men'. da so očitno kršene pravice delavca 

°ma. da obstaja sum prekrška ali hujših kršitev zakonov- 

aktov'h predpisov' kolektivnih pogodb oziroma splošnih 
3j0 

iždad,?emu dokumentacije iz prejšnjega odstavka inšpektor 
tata delodaialcu potrdilo, iz katerega mora biti razvidno, ! era dokumentacija je bila odvzeta, 

nf 
14. člen 

-lektor sestavi zapisnik o opravljenem nadzorstvu, ki mora 
Rovati zlasti podatke o: 
dnevu in času inšpekcijskega nadzorstva, 

stooročev 

- delodajalcu, 
- ugotovljenem stanju, 
- ukrepih ter o pravni podlagi za izrečene ukrepe, 
- odvzemu dokumentacije iz 13. člena tega zakona. 

Zapisnik se pošlje delodajalcu, pri katerem je bil opravljen 
inšpekcijski pregled. 

15. člen 

Po opravljenem inšpekcijskegem nadzorstvu ima inšpektor 
pravico in dolžnost z odločbo delodajalcu odrediti, da z deja- 
njem, opustitvijo dejanja oziroma z aktom, v roku, ki ga določi 
inšpektor, zagotovi izvajanje zakonov, drugih predpisov, 
kolektivnih pogodb ter splošnih aktov iz svoje pristojnosti. 

Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar gre za izjemno 
nujne ukrepe, tudi ustna. Inšpektor mora izdati pismeno 
odločbo delodajalcu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je 
opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo. 

Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je 
dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva njene vročitve. 

Pritožba zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega 
člena ne zadrži izvršitve odločbe. 

16.člen 

Inšpektor lahko z odločbo prepove delodajalcu opravljanje 
delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do 
odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzorstvu ugo- 
tovi: 

1. da delodajalec ni zagotovil brezhibnosti sredstev za delo in 
ustreznega delovnega okolja ter delovnega procesa, kakor 
tudi njihove sprotne prilagoditve ob vsaki spremembi v delov- 
nem procesu; 

2. da je po meritvah ugotovljena neposredna ogroženost 
zdravja delavcev, niso pa izvedeni ustrezni varstveni ukrepi 
ter upoštevani normativi, standardi in tehnični predpisi; 

3. da delodajalec ni prepovedal dostopa na območja, kjer 
grozi neposredna ali neizogibna nevarnost za varnost delav- 
cev, tistim delavcem, ki niso prejeli ustreznih navodil; 

4. da mu je delodajalec ali delavec delodajlca onemogočil 
inšpekcijski pregled. 

17. člen 

Inšpektor z odločbo prepove delodajalcu opravljanje delov- 
nega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave 
nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzorstvu ugotovi: 

1. da delodajalec z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi 
oziroma pogodbe o delu v skladu s predpisi in s kolektivno 
pogodbo; 

2. da delodajalec delavca ni prijavil oziroma zanj ne plačuje 
prispevkov za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, zdrav- 
stveno zavarovanje in za zavarovanje za primer brezposel- 
nosti; 

3. neposredno nevarnost za življenje ali zdravje delavcev. 

18. člen 

Odločba iz 16. in 17 člena tega zakona je lahko ustna. 

Inšpektor mora izdati odločbo iz prejšnjega odstavka deloda- 
jalcu najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je opravljeno 
inšpekcijsko nadzorstvo. 

Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena 
pritožba v osmih dneh od dneva vročitve. 
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Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ne 
zadrži izvršitev odločbe. 

19.člen 

Delodajalec lahko od inšpektorja zahteva odložitev izvršbe, če 
meni, da bi mu z izvršbo nastala težko popravljiva škoda, 
odložitev pa ne nasprotuje javni koristi in tudi ni nevarnosti, 
da bi zaradi odložitve izvršbe nastala večja nepopravljiva 
škoda. 

Zahtevi iz prejšnjega odstavka delodajalec priloži ustrezna 
dokazila. 

O zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora inšpektor izdati 
odločbo najpozneje v treh dneh potem, ko dobi zahtevo 
delodajalca. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba 
v osmih dneh od dneva vročitve odločbe. 

20. člen 

Inšpektor ima pravico pri ugotovljenih nepravilnostih pečatiti 
sredstva za delo, delovne prostore ter delovišča ali druge 
prostore v katerih se opravlja gospodarska ali negospodarska 
dejavnost. 

Inšpektor označi pečat z žigom inšpekcije. 

Inšpektor ima pravico pri ugotovljenih nepravilnostih s skle- 
pom določiti podjetjem, ki so pristojna za distribucijo elek- 
trične energije, vode, plina ter za telekomunikacijske zveze, 
da se delodajalcu ustavi dobava le-teh oziroma, da se delo- 
dajalcu prekinejo telekomunikacijske zveze. 

Podjetje iz prejšnjega odstavka mora sklep inšpektorja izvršiti 
najpozneje v treh dneh od dneva vročitve sklepa. 

21. člen 

Če inšpektor pri istem delodajalcu več kot dvakrat v šestih 
mesecih ugotovi kršitve iz 17. člena tega zakona, mora pristoj- 
nemu organu takoj podati predlog za odvzem dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti. Pristojni organ je dolžan v roku dveh 
mesecev od vložitve predloga obvestiti inšpektorja o ukrepu, 
ki ga je sprejel v zvezi z njegovim predlogom. 

22. člen 

Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugo- 
tovi, da je kršen zakon, drug predpis, kolektivna pogodba ali 
splošni akt, ima pravico in dolžnost predlagati uvedbo 
postopka zaradi prekrška, izreči mandatno kazen oziroma 
prijaviti kaznivo dejanje. 

23. člen 

Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za inšpektorja ter 
za izvrševanje inšpekcijskega nadzorstva uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja upravo ter predpisi o splošnem upravnem 
postopku. 

Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba na ministr- 
stvo, pristojno za delo. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

24. člen 

Inšpektorji, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo delo 
v organih inšpekcije za delo, postanejo z dnem uveljavitve 
lega zakona delavci inšpektorata. 
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Inšpektorat prevzame z dnem uveljavitve tega zakona vi 
dokumentacijo, arhiv in nedokončane zadeve od dosedanj 
organov inšpekcije za delo. 

25. člen 

Table z nazivi, pečati, štampiljke in žigi inšpekcijskih organ 
za delo se nadomestijo z novimi najkasneje v dveh mesec 
od dneva uveljavitve tega zakona. Do zamenjave se uporic 

Ijajo dosedanje table, pečati, štampiljke in žigi orga!*" 
inšpekcij za delo. 

26. člen 

Inšpektor, ki je na dan uveljavitve tega zakona v delovn(° 
razmerju v organih inšpekcije za delo in nima visoke 
kovne izobrazbe, mora: Vi 

27. člen 

- do 31. 12. 1995 opraviti vpis za pridobitev visoke stroko'~ 
izobrazbe smeri,ki se zahteva za področje na katerem'0 

opravljal inšpekcijsko nadzorstvo; 

/' 
- do 31. 12. 1998 pridobiti visoko strokovno izobrazbo 
ki se zahteva za področje na katerem bo opravljal inšpeWs< 
sko nadzorstvo. J® 

ki 

S potekom roka iz prve alinee prejšnjega odstavka inšp^ 
lorju, ki ni opravil oziroma ne želi opraviti vpisa, preo»gi 
delovno razmerje v inšpektoratu. Ije 

"ž 
S potekom roka iz druge alinee prvega odstavka tega ć|e 

inšpektorju, ki si ni pridobil visoke strokovne izobrazbe, kjr- 
zahteva za področje, na katerem bo opravljal inšpekcijfv 
nadzorstvo, preneha delovno razmerje v inšpektoratu. 

Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se ne nanašajo'- < 
inšpektorja, ki je na dan uveljavitve tega zafcona v delovnj 
razmerju v organih inšpekcije za delo, ima višjo stroko' 
izobrazbo ter mu do upokojitve manjka največ pet let delo"1, < 
dobe. 2a 

»al 
»ar 
Ki 

Inšpektorat nadaljuje delo v prostorih in s sredstvi, ki so'n 

doslej uporabljali organi inšpekcije za delo. 
fai 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se po stanju na dan 3U v 

1993 prenesejo na Republiko Slovenijo. Obveznosti reputj.r® 
glede odplačila teh sredstev lokalnim skupnostim se um:9' 
s pogodbo, ki jo skleneta republika in lokalna skupnost. L' 

J> 
O najemu ali odkupu prostorov iz prvega odstavka tega '"ot 
skleneta republika in lokalna skupnost pogodbo. 

Na 
^a$ 
pni 
"en 
PrU; 

č&jjh 

člena, (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80, 25/86), ki se nanW8' 
na inšpekcijo za delo ter XIII. poglavje zakona o del"" n 

razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90,5/91 in 71/93), ki 4,- 
nadzorstvo inšpekcije dela. 

hjv 
late 

29. č!en Bj[ 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnerf fe3 

Republike Slovenije. 

28.člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določb?;1 

poglavja zakona o varstvu pri delu, razen določb 53. i"'.6' 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o inšpekciji dela na 11. seji, dne 16. 9. 1993, predlog 
zakona sprejel, hkrati pa je sprejel stališča in sklepe, ki naj jih 
Predlagatelj upošteva pri pripravi zakona za drugo obravnavo. 

i 
jt * skladu z navedenim, je besedilo predlaganega zakona za 
it drugo obravnavo spremenjeno oziroma dopolnjeno z nasled- 
i« njim: 

~ V 6. členu zakona je, v skladu s sklepom Državnega zbora, 
da se zaostri izobrazbene kriterije za delo inšpektorja, dolo- 
čeno, da inšpektor mora imeti visoko strokovno izobrazbo 
Pravne oziroma tehnične smeri, kar je pogoj, ki ga sicer zakon 

p(0 upravi, ki je tudi v postopku sprejemanja, ne predvideva ter 
slf ee/o določa, da se lahko v zakonu določi, da inšpektor ima 

višjo strokovno izobrazbo. 

j<t~ V skladu z navedenim je redakcijsko izboljšano tudi bese- 
11 ®'o 7. člena zakona. 

Predlagatelj je, v skladu z mnenji in stališči Državnega 
zbora, v 8. členu zakona določil komisijo, ki jo bo imenoval 

if minister, pristojen za delo in ki bo preverjala strokovno uspo- 
sobljenost inšpektorjev. Minister, pristojen za delo, določi 

vsebino in postopek strokovnega izpita ter preizkusa stro- 
kovne usposobljenosti inšpektorja. 

|J 
n« ^ skladu s sklepom Državnega zbora, je v 11. členu predla- ganega zakonu določeno, da inšpektor ne sme, dokler oprav- 

W funkcijo, sprejemati daril oziroma si ne sme pridobivati 
u9odnosti, ki bi lahko vplivale na njegova uradna ravnanja. 

SI« 
k't- 
sijk 

- Sekretariat za zakonodajne in pravne zadeve Državnega 
zbora je opozoril na določbi 15. in 16. člena zakona-prva 
obravnava, ki omogočata inšpektorju za delo, da pri kršitvah 
delovne zakonodaje ter zakonodaje, ki ureja varnost pri delu 
kot tudi kršitve kolektivnih pogodb ter splošnih aktov, izda 
odločbo zoper katero naj ne bi bilo pritožbe, dovoljen pa je 
upravni spor. Sekretariat meni, da se v skladu s 175. členom 
ustave, upravni spor kot pravno sredstvo uporablja samo 
v primeru, ko so izčrpana že vsa druga pravna sredstva. Zato 
je predlagatelj v 18. členu zakona določil, da je zoper odločbo 
inšpektorja v vsakem primeru dovoljena pritožba, ki sicer ne 
zadrži izvršitve odločbe. 

- Državni zbor je predlagatelju naložil, da pri pripravi pred- 
loga zakona za drugo obravnavo določi kršitve, za katere 
inšpektor mora izreči prepoved opravljanja dejavnosti ter tiste 
kršitve, pri katerih je izrek prepovedi opravljanja dejavnosti 
fakultativen. 

Zato je predlagatelj, predvsem na podlagi izkušenj, v 16. in 17. 
členu izpostavil primere, v katerih bo inšpektor lahko oziroma 
bo moral z odločbo prepovedati delodajalcu opravljanje 
delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo. 

- V skladu s sklepom Državnega zbora, je v 26. členu zakona 
določeno, da inšpektorjem, ki imajo višjo strokovno izo- 
brazbo, so na dan uveljavitve tega zakona v delovnem raz- 
merju v organih inšpekcije za delo in imajo največ pet let 
delovne dobe do upokojitve, ni treba pridobiti visoke stro- 
kovne izobrazbe. 

adrovska strategija na področju inšpekcije za delo 

jo} OCENA SEDANJEGA STANJA 

i 
I o Področje dela 

Zakoni nalagajo inšpektoratu za delo nadzor nad izvajanjem 
sklonov samih, ter drugih predpisov, ki urejajo področje 
arnosti pri delu na eni strani, ter tistih o delovnih razmerjih, 

piroma v zvezi z njimi na drugi strani. Obe področji se seveda 
so mačićem med seboj stikata oziroma prekrivata, vendar pa 

mata vsako svojo specifiko in značilnosti. 

^arstyo pri delu je bilo v preteklosti razmeroma dobro urejeno 
JU v®Cini nadziranih subjektov, pa tudi razvojni trendi so do 
u5l k nekai let' že kazali dobro. Današnja slika je precej 
lfflVa ' še slabši Pa so trendi. Družbeno-ekonomska situacija it l ^enkrat nepregledna množica novih subjektov, ter nene- 

6n boj za ekonomski obstanek, botrujejo slabšanju stanja in 
1 a"jši učinkovitosti inšpekcije, ki je bila za to področje sicer 1 °t>ro ekipirana in usposobljena. 

Področju delovnih razmerij pa je položaj drugačen, 
ostala je povsem nova situacija, kjer so kršitve predpisov 

jo o .ne, inšpekcija pa je za tako stanje neustrezno zase- 
jr.n®!In slabo organizirana. Ekonomska stiska, razpadi velikih 

•Jih gospodarskih sistemov, preveliko število zaposle- 
ib^skorajvseh dosedanjih pravnih subjektih, lastninjenje, in 

' ®ia Prorn'sn' tr*n' vzvocJi. so privedli do takega obnaša- 
njirij*er do Posledici na katere žal nismo bili dovolj priprav- 

il uL 
septembra letošnjega leta je bilo v Sloveniji registrira- 

ta s-643 različnih oblik organiziranosti pravnih subjektov, 
tat*'in sicer 43.099 je bilo družb z omejeno odgovornostjo, Ia
e,T> 1200 družbenih podjetij, 626 delniških družb, 288 

>0lU9. 78 finančnih organizacij in 332 raznih drugih oblik. 
ir 

e9 tega je bilo ob tem času še 16.069 raznih zavodov, 
""Vri^cij, organov in najrazličnejših skupnosti, ter še preko Q0 obrtnikov. Torej je bilo skupaj preko 100.000 raznih 
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subjektov oziroma preglednih mest, kjer so potencialno 
v vseh možne kršitve, ker vsi zaposlujejo. 

Tako množico preglednih mest danes nadzira 50 občinskih in 
12 republiških inšpektorjev za delo, ker je preko 1600 pregled- 
nih mest na teoretično zaposlenega inšpektorja, pa še to le 
v primeru, da bi bil enako sposoben in uspešen, tako na 
področju varnosti pri delu (tehniška znanja), kot tudi delovnih 
razmerjih (pravna znanja). 

2. Organizacijska oblika 

Republiški inšpektorat za delo deluje kot organ v sestavi 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, in to kot 
drugostopni organ v upravnem postopku za večino zadev iz 
obravnavane problematike, direktno pa nadzira delovna raz- 
merja v državni upravi, ter področje varstva pri delu v indu- 
striji, gradbeništvu, gozdarstvu, prevozništvu, kmetijstvu in 
železnici. Vse ostalo pa s tega področja nadzirajo krajevno 
pristojne občinske, mestne in medobčinske inšpekcije za 
delo, ki so delovno-pravno in materialno podrejene lokalni 
družbeno-politični skupnosti. 

3. Kadrovska zasedba 

Sedanja kadrovska zasedba le deloma ustreza nalogam, ki jih 
ima inšpekcija pred seboj. To velja tako za številčnost inšpek- 
torjev, kot za njihovo smer in višino izobrazbe. 

V Republiškem inšpektoratu za delo je zaposlenih na delu 
republiškega inšpektorja 12 delavcev, ki imajo vsi visoko 
stopnjo tehnične izobrazbe (razen ene specifične izjeme, ki 
ima višjo). Pravno izobrazbo visoke stopnje imata glavni repu- 
bliški inšpektor za delo in njegova pomočnica, druga pomoč- 
nica pa ima isto stopnjo izobrazbe, vendar tehnične. V inšpek- 
toratu je zaposlena še svetovalka, ki ima višjo izobrazbo 
pravne smeri. 
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Na občinskem nivoju je sedanja kadrovska zasedba naslednja 
Od 50 občinskih inšpektorjev za delo, jih ima 
- 15 pravno izobrazbo visoke stopnje, 
- 3 pravno izobrazbo višje stopnje, 
- 11 tehnično izobrazbo visoke stopnje, 
- 21 tehnično izobrazbo višje stopnje. 

Iz teh podatkov izhaja, da ima od 50-tih inšpektorjev le 18 
ustrezno osnovno za delo na področju delovnih razmerij, 32 
pa na področju varnosti pri delu. Izhaja pa tudi to, da skoraj 
polovica (24) inšpektorjev ne izpolnjuje pogoja izključno 
visoke izobrazbe, ki ga prinaša novi zakon o inšpekciji dela. 

Kadrovska slika o deležu pravnikov med inšpektorji pa se še 
poslabša, ko upoštevamo, da je sedež teh inšpekcij na 27. 
lokacijah v Sloveniji, ki na žalost niso uravnoteženo ekipirane. 
Če izpustimo Ljubljano, je za celo jugozahodno Slovenijo na 
voljo le ena diplomirana pravnica v Kopru. 

Z naslednjimi podatki želim ilustrirati terensko pokritost 
Republike Slvoenije z občinskimi -inšpekcijami, njihovo 
kadrovsko moč in oceno števila preglednih mest v občini ali 
regiji, pri čemer je za to oceno uporabljen le podatek 45.643 
pravnih subjektov s področja gospodarstva in negospodar- 
stva, ker za ostalo (približno 50%) nimamo dovolj kvalitetnih 
zbirnih podatkov o njihovih sedežih po občinah. 

zreducira na dva osebna računalnika iz serije XT, ter dva , 
serije AT, nadalje dva tiskalnika in telefon. V tem trenutku' 
računalnike uporablja zgolj za pisarniško poslovanje. 

Sedež 
inšpekcije 

pokriva področje štev. 
inšp. 

štev. 
preglednih 

mest 
1. Celje 
2. Domžale 
3. Dravograd 

4. Grosuplje 
5. Idrija 
6. Kamnik 
7. Kočevje 
8. Koper 

9. Kranj 

10. Krško 
11. Laško 
12. Ljubljana 
13. Maribor 

14. Mozirje 
15. Murska Sobota 

16. Nova Gorica 

17. Novo mesto 

18. Ruj 
19. Postojna 

20. Sežana 
21. Slov. Bistrica 
22. Šmarje pri Jelšah 
23. Šentjur pri Celju 
24. Trbovlje 

25. Velenje 
26. Žalec 
27. Litija  

Celje, Slov. Konjice 
Domžale, Mengeš 
Dravograd, Radlje ob 
Dravi, Ravne na 
Koroškem, Slovenj 
Gradec, Ruše 
Grosuplje 
Idrija, Logatec, Vrhnika 
Kamnik 
Kočevje, Ribnica 
Koper, Piran, Izola, 
Portorož, 
Kranj, Radovljica, 
Tržič, Jesenice, Škofja 
Loka 
Krško, Brežice, Sevnica 
Laško 
Ljubljana (5 občin) 
Maribor, Lenart, 
Pesnica 
Mozirje 
Murska Sobota, Gornja 
Radgona, Lendava, 
Ljutomer 
Nova Gorica, Tolmin, 
Ajdovščina, 
Novo mesto, Metlika, 
Črnomelj, Trebnje, 
Ruj, Ormož 
Postojna, Cerknica, 
Ilirska Bistrica, 
Sežana 
Slovenska Bistrica 
Šmarje pri Jelšah 
Šentjur pri Celju 
Trbovlje, Hrastnik, 
Zagorje 
Velenje 
Žalec 
Litija  

2022 
1343 
1420 

565 
956 
666 
701 

2360 

4198 

1152 
224 

14183 
4143 

245 
1622 

2466 

1752 

1010 
779 

509 
486 
383 
248 
658 

590 
789 
281 

Skupaj: 50 45.643 

3. Tehnična opremljenost 

Na današnji dan je tehnična opremljenost dela v Republiškem 
inšpektoratu za delo minimalna in ne daje nikakršnih možno- 
sti za hitro, sodobno in učinkovito delo. Praktično se vse 
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Republiški inšpektorat nima nobenega avtomobila, nimatic 

faksa, nima vstopa v nobeno že oblikovano bazo podatk v 
Arhiv se vodi klasično, statistiko pa s svinčnikom. Dosed« * 
izobraževanje s področja uporabe računalnika je > jj 
skromno, le nekaj delavk je obiskovalo začetne seminarj« F 

urejevalnik besedil DW 4. j* 

Kot že omenjeno, občinske inšpekcije za delo trenutno so< P 
v domeno občin, oziroma njihovih izvšrnih svetov. Z ozii* 0 

na predlog Zakona o upravi in predlog Zakona o inšpekcij 
delo, ki predvideva enotno državno inšpekcijo za delo, *55 

s posebnim vprašalnikom, naslovljenim za izvršne s* n 
občin, skušali zbrati ustrezne podatke o pogojih dela in' P 
nični opremljenosti občinskih inšpektorjev za delo na Pc 

mezni lokaciji. Prejete odgovore je mogoče strniti v našle11 J 

trditve: K 
- noben občinski inšpektor (občinska inšpekcija za delo p 
delo nima ničesar, torej nobenih nepremičnin oziroma s1 d 
stev; . , Iji 
- vsi občinski inšpektorji za delo (inšpekcije) so v tujih ra 
štorih, torej gostje, v zvezi z opremo (avtomobili, računa" k( 
pisarniška oprema) pa so zgolj uporabniki. ki 
- v primeru prehoda na republiški nivo, po mnenju ot 
nimajo ničesar. V< 

Ur 
ta 

II. STRATEGIJA IN RAZVOJ z 
Pc 

1. Področje dela te: 
št, 

Področje dela bo tudi v prihodnje v osnovi podobno. Nal« ne 
ga bo nova zakonodaja, njegov obseg pa bodo opredeljuje 
družbeno ekonomske razmere v državi. V naslednjih let1 

pričakovati pomembnih sprememb v osnovnih področjih'Ke 
nost pri delu in delovno-pravno področje), kasneje P'sti 
verjetno pomembne spremembe na področju varstva, o ( 
roma varnosti pri delu, saj se bodo v urejanje tega pod' 
mnogo tvorneje uključevala panožna združenja, še V; 
pomembne spremembe pa bo prinesla uključitev special'nai 
nih zavarovalnic, ki bodo s svojim delovanjem kljujčno Pbi 
gle v urejanje in nadzor varovanja delavcev pri delu. op 

nih 
Trenutno stanje inšpekciji za delo narekuje potrebo po'ne* 
noteženem delovanju na obeh področjih, ker za ome^org 
spremembe še ni dozorelih pogojev. pre 

Žal se stanje na obeh področjih stalno poslabšuje, za'zah 
potrebna vrsta ukrepov, ki naj bi izboljšali sedanje stanji 
strani področja dela, je to času primerna in jasna zakonca 
ki je med seboj usklajena in domišljena do take mere, đ"le 
dejansko v praksi mogoče izvajati. Nadalje je v praksi J 
krat prisoten problem razmejitev pristojnosti med pos»Pra 
nimi organi (sodišči združenega dela, raznimi inšpek«vP 
pravobranilci samoupravljanja itd.), ker so meje prist«-j- 
v posameznih predpisih mnogokrat zelo nejasne, ali ž|~, 
sploh ni. Na nazadnje pa je v zvezi z zakonodajo s po% 
delovnih razmerij in varstva pri delu treba omeniti tudii^ ' 
cijski del oziroma kazni, ki so bile prilagojene prejšnji1" 
meram, danes pa so neučinkovite. 

,*au 
Inšpektorjem za delo (pa tudi drugim) predstavljajo p0' P°c 
problem t.i. tehnični pregledi in kontrola izpolnjevanja'fien 
jev za delo ob ustanovitvi nove družbe v skladu z zah^ Peri 
Zakona o gospodarskih družbah. Problem je v tem, da Wo 
inšpektorjem jemlje več kot 60% razpoložljivega časMev 
z drugačno ureditvijo tega področja pridobili veliko kap''am 
ki bi gotovo povečale učinkovitost inšpekcije za delo. K* "eic 
interdisciplinarno teamsko delo, bi se enak rezultat Pc, 
tudi pri drugih inšpekcijah, ki pri teh pregledih sod'rak 
(tržna, sanitarna, gradbena, požarna itd.). " 5 Hičr 
Navedeno področje je verjetno mogoče urediti s p0'" 1 
koncesij, ki bi bile dane ustrezno usposobljenim orgaf - 1 
jam, inšpekcije pa bi le občasno kontrolirale obstol - a 
pogojev. s 'el 
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'J 2. Bodoča organizacijska oblika inšpekcije 
Kot najprimernejša se ocenjuje organizacijska oblika v kateri 
bi bila inšpekcija za delo enotno organzirana za področje cele 

t( države, ter kot taka tudi enotno usmerjena in strokovno 
tir vodena. Tak predlog v bistvu prinašata tudi osnutka bodočih 
IS zakonov o upravi in inšpekciji dela. Sedanje občinske inšpek- 

t cije naj bi postale enote, oziroma izpostave Inšpektorata 
je Republike Slovenije, njihova pristojnost pa naj bi bila enovita 

za obe področji, vendar teritorialno opredeljena. Vsi inšpek- 
torji za delo bi bili v smislu upravnega postopka predstavniki 

o(Prvostopnega organa, na drugi stopnji pa bi o pritožbah 
:iij odločalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 
C 
s S tako organizacijo bi zagotovili večjo strokovnost in enot- 

s» "ost ukrepanja vseh inšpektorjev, ter v veliki meri odpravili 
it Pomisleke o neodvisnosti in povezanosti z lokalnimi činitelji, 
po 
ei 3- Kadri 
,ai Kadrovska strategija in politika sta odvisni od željenih in 
si P°stavljenih ciljev na eni strani, ter razpoložljivih sredstev in drugih možnosti na drugi stgrani. Pri postavljanju in oprede- 
li 'Jevanju ciljev večjih težav ni. Željena je strokovna, učinkovita, 
J [aci°r>alno dimezionirana ter času primerna inšpekcija, ki bo *?s razmeram v gospodarstvu in družbi, pri realizaciji nalog, 
3(jKl Jlh ji nalaga zakonodaja. 

^eč težav pa se pojavi, ko je potrebno zagotoviti sredstva za 
uresničitev gornjega cilja. Dodatna težava v tem smislu je tudi 
'a, da se je v preteklem času v inšpekcijo za delo, v primerjavi 
<■ ostalimi inšpekcijami, vlagalo najmanj in je zato današnji 
Položaj le-te daleč najslabši. Gre namreč za dejstvo da je zelo 
resna zveza med kadrovsko zasedbo (po izobrazbi, starosti in 

l«n iilu)' ter tehnićno opremljenostjo. Čim boljša in sodob- j nejša je tehnična opremljenost, tem manjše število delavcev 
^•le Potrebno za enak rezultat in obratno. 
hjk 

p'srr '8 k'la '"^Pokcija za delo, kar se tiče tehnične opremljeno- F sti, popolnoma odrinjena, je potrebno danes razmišljati 
y obeh področjih hkrati. 

al'n 2V6Z' z l<a<^r' 'n sreds,vi' i® ze'° pomembno tudi področje 
i pKa?ra'evania> oziroma plačevanja inšpektorjev. Inšpektorji naj 1 bili visoko usposobljeni strokovnjaki, ki v težkih razmerah 

Pravljajo svoje delo, ki je večinoma terensko in v zelo različ- 
"i Pogojih oziroma okoliščinah, dostikrat tudi nezdravih in 

eifer arn"1' Delujejo kot nadzorni organ, včasih kot represivni 9an, mnogokrat kot svetovalec. Potrebna je pokončna drža, 
prepričljivost, avtoriteta. Od njih se zahteva nepristranost, 

zfeah»°Vedana 'im 'e vsaka Pr'dobitna postranska dejavnost, 
nj( anteva se stalno izobraževanje in periodični preizkus znanja. 
10 2a vse navedeno je delovno mesto inšpektorja dodatno oce- 

*s'k n° z dodatkom za '• pooblaščenost, ki znaša 15% osnove. 
' ilDr ifai s ,em dodatkom in v povprečju najmanj destimi leti 

v3 se ie večina inšpektorjev za delo v Republiki Sloveniji (C! Preteklem mesecu zaslužila med 65 in 75.000 tolarjev netto. 
to) v 
i kan 'stva pa seveda ne vplivajo škodljivo le na obstoječo 
D.(2la«°Vsko 2asedbo' ki i0 gotovo slabše motivirana, temveč 
l'Iiri u na možnosti za pridobitev svežih mladih strokovnjakov, 
jiP1 bi bili potrebni. 

glede na gornje ugotovitve, je za normalizacijo razmer in 
austavitev naraščanja nekaterih vrst kršitev predvsem na 

( 6 r°čiu delovnih rzamerij potrebno kadrovsko okrepiti dolo- 
ht(D6na Področja v Sloveniji, kjer je problematika izredno 
it vmre'a' š,evilo preglednih mest pa v izrazitem nasprotju s šte- 
a ts ir,špektorjev. Enako potrebna je tudi kadrovska okrepi- 
rtita V tist'h Primerih, ko gre za neustrezno izobrazbo, oziroma 

i' kier so cele regije brez inšpektorja, ki lahko nadzira ^;a8|ovna razmerja. 
d ak„° ie potrbno zaposliti: 

. 2 inšpektorja v Dravogradu (eden s pravno in drugi s teh- 
jH. izobrazbo), 
ali- i !nSPektorja v Idriji (pravna izobrazba), 
'„ji- 1 inšpektorja v Kopru (pravna izobrazba), 

».l^Pektorje v Kranju (dva s pravno izobrazbo in eden ,ennično izobrazbo, 

- 9 inšpektorjev v Ljubljani (sedem s pravno izobrazbo in dva 
s tehnično izobrazbo), 
- 1 inšpektorja v Mariboru (pravna izobrazba), 
- 3 inšpektorje v Novi Gorici (dva s pravno izobrazbo in 
enega s tehnično izobrazbo), 
- 2 inšpektorja v Novem mestu (eden s pravno in drugi 
s tehnično izobrazbo), 
- 1 inšpektorja v Ptuju (pravna.izobrazba), 
- 1 inšpektorja v Postojni (pravna izobrazba), 
- 1 inšpektorja v Žalcu (tehnična izobrazba), 
- 3 inšpektorje na sedežu inšpektorata v Ljubljani (dva 
s pravno in eden s tehnično izobrazbo). 

Skupaj torej 28 novih inšpektorjev na trinajstih lokacijah po 
Sloveniji, prtežno pravne izobrazbe visoke stopnje. Potrebno 
je iskati kadre z ustreznimi izkušnjami in s smislom za 
moderne metode dela, podprte z računalnikom. 

4. Tehnična opremljenost, informatika 
Glede na stanje kakršno je danes, so tu potrebne velike 
spremembe in sredstva (deloma še neznana, zaradi premajh- 
nega poznavanja občinskih pogojev). Ta sredstva bi se v zelo 
kratki prihodnosti obrestovala, poleg tega pa bi se na ta način 
zmanjšala potreba po sredstvih za povečano število kadrov. 

Standardi tehnične opremljenosti bi morali biti naslednji: 
- vsaka dislocirana enota bi morala imeti osnovne pisarniške 
prostore, avto, telefon, telefaks in PC AT. 
- Večje dislocirane enote bi morale imeti po en avto na 
največ tri inšpektorje in en osebni računalnik na največ dva 
inšpektorja, 
- osrednja enota (sedež inšpekcije), bi moral imeti po en 
osebni računalnik za vsakega administrativnega in strokov- 
nega delavca (svetovalec), najmanj po en osebni računalnik 
na dva inšpektorja, najmanj po en avto na tri inšpšektorje in 
enega za potrebe vodstva inšpektorata, en močnejši osebni 
računalnik, ki bi krmilil povezave (server), ter seveda dober 
telefaks in telefonijo. Vsi računalniki v osrednji enoti bi morali 
biti povezani v mreži med seboj, mreža pa bi morala omogo- 
čiti tudi komunikacijo z dislociranimi enotami. 

Osnovna računalniška mreža bi morala imeti možnost vstopa 
v že izdelane baze podatkov, ki se oblikujejo pri raznih orga- 
nih in organizacijah (registri podjetij, podatki SDK, statistika, 
zbirke predpisov in sodne prakse itd.), morala bi omogočati 
delovanje elektronske pošte, avtomatske statistike in arhivi- 
ranja. 

Del te opreme bo morda mogoče pridobiti ob reorganizaciji 
občinskih inšpekcij na podlagi pogodbenih odnosov, pretežni 
del pa je potrebno nabaviti na novo. 

Do dokončne slike, bi celotna inšpekcija za delo v Sloveniji 
potrebovala, postopoma, pa vendarle, 34 osebnih avtomobi- 
lov in 50 osebnih računalnikov standardne izvedbe s tiskal- 
nikom. 

Vsemu temu mora slediti ustrezno usposabljanje vseh zapo- 
slenih za tak način dela in uvajalno obdobje vzporednega 
delovanja. 

III. ZAKLJUČEK 

Inšpekcija dela je v spreminjanju neželjenega stanja, kakršno 
je danes na področju varnosti pri delu in delovnih razmerij le 
eden od mnogih dejavnikov. Na to področje vpliva mnogo 
stvari, od zakonodaje, nivoja splošnega standarda in stopnje 
gospodarske rasti, do tradicije in družbene zavesti. Ker smo 
celo vrsto najpomembnejših dejavnikov pred kratkim trasirali 
na povsem novih temeljih, bo v vsakem primeru potreben še 
določen čas in napor, da se tudi na teh področjih približamo 
stanju, kot vlada v razvitem svetu. 

Le kadrovsko ustrezna, opremljena in strokovna inšpekcija za 
delo bo lahko zagotavljala dobre rezultate v novih razmerah, 
tako pri zagotavljanju varnega in zdravega delovnega mesta, 
kot tudi pri zagotavljanju spoštovanja predpisov o delovnih 
razmerjih, ter drugih predpisov, katerih izvajanje nadzoruje. 
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Predlagatelj 
Zmago Jelinčič 
Slovenska nacionalna stranka 
Na podlagi 188. člena poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije pošiljam za drugo obravnavo 

- PREDLOG ZAKONA O FILMSKEM SKLADU REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Sklep o uvrstitvi predloga zakona je bil sprejet na 17. seji 
Državnega zbora in se glasi: »Državni zbor bo obravnaval 
predlog zakona o filmskem skladu Republike Slovenije 
predloženem za drugo obravnavo na februarski seji Držav- 
nega zbora«. 

Zmago JELINČIČ, l.r. 

Predlog zakona o filmskem skladu JS 

UVOD 

Državni zbor je na svoji 17. seji sprejel sklepe in stališča 
k zakonu o nacionalni produktivni kinematografiji, potem ko 
je predlagani zakon za drugo obravnavo vrnil v prvo obrav- 
navo. 

Stališča in sklepi: 

I. Predlog zakona o nacionalni produktivni kinematografiji je 
ustrezen in se v prvi obravnavi sprejme. 

II. V skladu s stališči in sklepi Državnega zbora Republike 
Slovenije, ki jih je sprejel ob prvi obravnavi predloga zakona 
o nacionalni produktivni kinematografiji, dne 30. 11.1993, se 
za drugo obravnavo: 
1. II. poglavje preoblikuje v poglavje o nacionalnem kulturnem 
programu v delu, ki pokriva filmsko proizvodnjo in reproduk- 
tivno kinematografijo. Kot izvajalca tega programa se predvidi 
izvajalce kulturnih programov, ki so vpisani v razvid pri mini- 
strstvu pristojnem za kulturo in slovenski filmski studio 
- Viba film; 
2. III. poglavje se dopolni tako, da postane ta zakon ustanovi- 
tveni akt Filmskega sklada Republike Slovenije; 
3. IV. poglavje se preoblikuje tako, da se omeji le na razvid 
izvajalcev kulturnih programov, financiranih iz državnega 
proračuna, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo; 
4. V. poglavje se v celoti črta, ker dejavnost tehnične baze ni 
utemeljeno opredeljevati kot javne službe; 
5. VI. poglavje se črta, vsebina pa se prenese v III. poglavje 
tako, da se zagotovi vpliv oziroma pristojnosti strokovnih 
združenj na področju kinematografije na upravljanje sklada; 
6. prejšnjim točkam se prilagodi prvi člen predloga zakona in 
določbe v VII., VIII. in IX. poglavju. Temu ustrezno se spremeni 
naslov zakona, da se glasi: Predlog zakona o Filmskem 
skladu Republike Slovenije. 

III. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona o Filmskem 
skladu Republike Slovenije - druga obravnava skupaj z Mini- 
strstvom za kulturo in ga predloži Državnemu zboru Repu- 
blike Slovenije do 10. februarja 1994. 

IV. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da 
dopolni sklep o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio 
Viba film, tako, da so soustanovitelji tudi fizične in pravne 
osebe po obsegu udeležbe na premoženju preostalem po 
likvidaciji DO Viba filma in da se lahko kot soustanovitelji 
pridružijo tudi druge fizične in pravne osebe. 

V. Državni zbor bo obravnaval predlog zakona o Filmskem 
skladu Republike Slovenije, predloženem za drugo obravnavo 
na februarski seji Državnega zbora. 

VI. Amandmaji na predlog zakona o Filmskem skladu Repu- 
blike Slovenije za drugo obravnavo se lahko vlagajo do 
začetka seje Državnega zbora v februarju 1994. 

OCENA STANJA 
<er 
Filr 

V zadnjih treh letih je Ministrstvo za kulturo kot državni l , 
upravni organ prevzelo strokovne naloge oblikovanja pfj?" 
grama filmske produkcije, ki je v javnem interesu. V tem čarpr' 
se je v strokovnih krogih in na samem ministrstvu izrazi' 
potreba po prenosu pooblastil za izvajanje nalog, ki jih /Ust 
opravljalo Ministrstvo za kulturo na področju kinematograf#''!! 
na strokovni subjekt, ki bo v imenu distance države do kult* 
nih vsebin opravljal vse pristojnosti odločanja o distribucfilr 
javnih sredstev na področju kinematografije. P°s 

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 13. 1. 19^R| 

sprejela Sklep o ustanovitvi Filmskega studia Viba film, K®L< 
zagotavlja enega od pogojev za nemoteno filmsko proizvo* 
njo in katerega temeljna naloga je zagotavljanje tehnično' 
- organizacijske storitve za realizacijo filmskega projekt* 
Ker pomeni ustanovitev Filmskega studia Viba film en d®st 
vzpostavitve novega modela organiziranosti na podrotfiej 
kinematografije je v nadaljevanju utemeljen tudi drugi del,®°n 
je ustanovitev Filmskega sklada Republike Slovenije, 
nevladne institucije, ki bo v skladu z nacionalnim kulturni 
programom izvajal kulturno politiko s področja produktih 
in reproduktivne kinematografije, ko gre za javni interes. 

CILJI USTANOVITVE FILMSKEGA SKLADA REPUBLIKE " n 
SLOVENIJE [ s K d 
Temeljni cilj ustanovitve Filmskega sklada Republike SloV 
nije je vzpostavitev distance do kulturnih vsebin, saj 
v imenu zagotavljanja pogojev za izvajanje kulturnih procesa 
odločalo telo, ki ni neposredno del državne uprave. Ta rešil'"ri 
je ustrezna predvsem tistim področjem kulturnih dejavnosti 
kjer ni javnih zavodov, in se mora zato država neposrecr]6? 
ukvarjati s programiranjem, distribucijo proračunskih sry'6^ 
stev ter nadzorom izvajanja dogovorjenih programov. Kerjj 
področju kinematografije ni izvajalcev programov, ki bi i"van 

status javnega zavoda, kjer bi lahko s potrebno stroko^11" 
distanco autonomno oblikoval predlog programa s podrOv?,n 

filma, je ne le odločanje o programu (pri čemer gre sev^j, ®d 

zgolj za odločanje z vidika razpoložljivih finančnih sredste*^ '6| 

usklajenosti z nacionalnim kulturnim programom), anipL c 

tudi samo oblikovanje tega programa prepuščeno Ministrska 
za kulturo. 

Pri tem je potrebno še posebej poudariti, da gre za pre/13^ 
ženjsko pravno osebo, na katero se prenese v imenu dista^j, 
do kulturnih vsebin v distribuiranje programska sredstva a 

so za to dejavnost načrtovana v okviru proračuna vklju^ 
z vsemi mehanizmi nadzora, ki veljajo za proračunska s<\ 

ki bo urejal javne sklade > stva. Do sprejetja zakona, ki bo urejal javne skiaae j 
področju kulture, bo Filmski sklad Republike Slovenije PoSsisj0<: 
val po predpisih, ki veljajo za javne zavode. t. '1 

NALOGE FILMSKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 'Pod 
ion uj, 

Filmski sklad Republike Slovenije bo skrbel za skladno^1:13 

celovito izvajanje dejavnosti slovenske (produktivne in 
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duktivne) kinematografije, v kolikor ta ni del tehnično-produk- C|iske sfere, zajete v Filmskem studiu Viba film ali zajete 
v dejavnost poslovnih subjektov, ki kot distributerji in prikazo- 
vale! filmov nastopajo na trgu in sicer od razpisa scenaristič- 

"n,h in producentskih natečajev, do izbiranja in izbire predlo- 
gov, prispelih na razpise, finančnega ovrednotenja in odloči- 
la deležev za realizacijo posameznega projekta. Hkrati bo dai 
strokovno pomoč v vseh fazah priprav za realizacijo določe- 
nega projekta in izvajal nadzor nad programsko in finančno 
realizacijo programa. Poleg tega bo skrbel za promocijo in 
»ženje slovenskega filma doma in v tujini in za sodelovanje 2 vsemi drugimi institucijami, ki se ukvarjajo s filmom, načrto- 
"all in izvajal sodelovanje s tujimi nevladnimi filmskimi asoci- 
lcijami, skrbel za razvoj reproduktivne kinematografske 
FJ8*« ter po potrebi sprejemal in izvajal ukrepe za njen 
[kladen razvoj ter vzpodbujal ponudbo in distribucijo umetni- 

škega filma. 

USTANOVITEV SLOVENSKEGA FILMSKEGA SKLADA 

P®r gre za prenos pristojnosti oziroma javnih pooblastil se rl|mski sklad Republike Slovenije ustanovi z zakonom. 

r^akon o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije 
,;!Prejme Državni zbor Republike Slovenije. 

..[Ustanoviteljske pravice in dolžnosti uresničuje ministrstvo, 
^Pristojno za kulturo. 

filmski sklad Republike Slovenije kot javni sklad pridobi 
Poslovno sposobnost z vpisom v sodni register. 

ORGANIZACIJA FILMSKEGA SKLADA REPUBLIKE 
kSLOVENIJE 
0Cs 
Slovenski filmski sklad ima svoj statut. 
<ti 
^ statutom se podrobnejše ureja organizacija javnega sklada, 
iCPJegove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, 
'??,membna za opravljanje dejavnosti in poslovanje javnega K'Klada v skladu z zakonom o ustanovitvi Filmskega sklada 
nTOpublike Slovenije 

Rimski sklad Republike Slovenije ima naslednje organe: 
r Upravni odbor; 
~ nadzordni odbor; 

strokovno programske komisije; 
~ direktorja. 

i 2]rns'<i sklad Republike Slovenije upravlja upravni odbor, ki 
isjna sedem članov. Imenuje ga ustanovitelj tako, da imenuje 

''Ur "ane neposredno na svoj predlog, dva člana imenuje na 
"'in'og druženj s področja produktivne kinematografije in 9.a ,na predloga Akademije za gledališče, radio, film in 
revizijo v Ljubljani. 

ribanj upravnega odbora ne morejo biti tisti, ki so v delovnem 

j&m er'u s skladom ali ki so najeti svetovalci sklada; tisti, ki so oftart '' so zaposleni ali sodelujejo v organih upravljanja in 
'Ttat av''an'a oz'roma imaj° finančni interes v organizaciji, 'VJllmfe dejavnosti je produkcija, distribucija ali prikazovanje ,pf rn°v ter tisti, ki kandidirajo za javna sredstva, s katerimi 
strPravlja sklad. 

Ja?iUs sklada podrobneje določa pravice in dolžnosti ter )n* c'n dela upravnega odbora. 
'jlo a, pravni odbor slovenskega filmskega sklada. 

A sPfejme v soglasju z ustanoviteljem statut sklada; 
3 . ^ ira predloge za sofinanciranje programov in projektov 

5isi°^oč'a kinematografije z javnimi razpisi v skladu s pred- ' '■ ki določajo postopke za oddajo javnih naročil; 
I Oklepa z izbranimi izvajalci programov in projektov 

■ lor? ■'roč'a kinematografije pogodbe o sofinanciranju ter nad- , ^je njihovo izvajanje; 
,0(^Vaa'e Predhodno mnenje k pogojem, ki jih za vpis v razvid sp "Jalcev kulturnih programov pri ministrstvu, pristojnem za 

0p°roče valeč 

kulturo, predpiše za področje kinematografije minister, pri- 
stojen za kulturo; 
- daje sprejma pogoje in kriterije za financiranje kulturnih 
programov in pri postopkih za izvedbo javnega razpisa na 
področju kinematografije, ki jih sprejme minister pristojen za 
kulturo; 
- opravlja druge naloge, določene s statutom sklada. 

Upravni odbor je dolžan vsako leto do konca februarja predlo- 
žiti ministrstvu, pristojnem za kulturo, poročilo o delu sklada 
v preteklem letu, ki bo osnova za letno poročilo vlade o izvaja- 
nju nacionalnega kulturnega programa v delu, namenjenemu 
filmski proizvodnji in reproduktivni kinematografiji. 

Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor sklada ima tri člane, ki jih imenuje vlada na 
predlog ministrstev pristojnih za kulturo, finance in zunanje 
zadeve. 

Strokovno programske komisije 

Upravni odbor imenuje strokovno programske komisije kot 
strokovna posvetovalna telesa izmed posameznikov, ki so 
uveljavljeni ustvarjalci ali poznavalci z delovnega področja 
komisije. 
Naloge teh komisij so; 
- oblikovanje strokovnih podlag za odločanje upravnega 
odbora; 
- oblikovanje predloga programa, ki se financira iz javnih 
sredstev sklada. 

Način imenovanja članov, postopek ustanovitve strokovno 
programskih komisij, način dela in naloge podrobnejše 
določa status sklada. 

V strokovno programske komisije imenovani filmski ustvar- 
jalci v času svojega mandata ne smejo konkurirati za katero- 
koli obliko subvencije ali sodelovati pri realizaciji projektov, ki 
jih subvencionira sklad ali se financirajo iz katerega koli 
drugega vira, ki je bil zagotovljen preko njegovih angaž- 
manov. 

Direktor 

Delo in poslovanje sklada vodi direktor. Direktorja imenuje 
upravni odbor s soglasjem ustanovitelja na podlagi javnega 
razpisa. 

Direktor sklada mora imeti: 
- visoko izobrazbo; 
- najmanj pet let delovnih izkušenj na področju kulturne 
dejavnosti; 
- strokovno poznavanje delovnih procesov na področju ki- 
nematografije; 
- znanje najmanj enega tujega jezika; 
- vodstvene sposobnosti. 

Mandat direktorja traja pet let. 

Pristojnosti direktorja, njegovo odgovornost, način imenova- 
nja in njegove razrešitve določa statut sklada. 

FINANCIRANJE SLOVENSKEGA FILMSKEGA SKLADA 

Premoženje javnega sklada se lahko uporablja le za namene, 
zaradi katerih je bil sklad ustanovljen, 

Osnovni vir financiranja dejavnosti slovenskega filmskega 
sklada je republiški proračun. Usmerjen je preko Ministrstva 
za kulturo, analogno splošno veljavnim principom za kulturne 
ustanovitve v Republiki Sloveniji. Sistemsko financiranje bo 
moralo prvenstveno upoštevati dvojno naravo javnega finan- 
ciranja izvajalcev kulturnih dejavnosti, katerih ustanovitelj je 
Republika Slovenija in sicer zagotavljanje fiksnih stroškov (t. 
j. režijskih stroškov), to je tistih, ki obstajajo neodvisno od 
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programa, ter drugih materialnih stroškov, vezanih na konkre- 
ten program. Pri tem pa se mora uveljaviti striktnejše upošte- 
vanje namembnosti finančnih sredstev za posamezne seg- 
mente te dejavnosti. Medtem ko ministrstvo zagotavlja sred- 
stva za bazično funkcioniranje sklada posebej, pa bi se moral 
razrez sredstev za subvencioniranje proizvodnje, scenaristike 
in prezentacije slovenskega filma oblikovati za vsak omenjeni 
sklop posebej. Le tako je mogoče zagotoviti relativno namen- 
skost porabe predvidenih sredstev in tudi učinkovito načrto- 
vati realizacijo sprejetih obveznosti znotaj posameznih 
sklopov. 

Proračunska sredstva ne bodo edini vir financiranja dejavno- 
sti sklada, čeprav bodo brez dvoma poglaviten. Možnosti za 
zagotavljanje dodatnih finančnih sredstev so različne in so 
vezane prav na posamezne sklope, zato je smotrno ohranjati 
prej omenjeno ločenost namenskih sredstev. 

Pri zagotavljanju finančnih sredstev za subvencioniranje film- 
ske in video proizvodnje so možni dodatni viri sredstev vseka- 
kor v mednarodnih finančnih aranžmajih predvsem z ustrez- 
nimi evropskimi asocijacijami s tega področja (še posebej, ko 
bo Slovenija njihova polnopravna članica) in lastni prihodki iz 
pogodbenih razmerij z neodvisnimi producenti ter seveda 
sponzorska sredstva, donacije in drugo. 

Poleg tega pa so možni še naslednji dodatni viri financiranja: 
- namenski davek na dejavnost reproduktivne kinematogra- 
fije (prikazovanje tujih filmov sofinancira produkcijo doma- 
čega filma), 
- namenski davek iz reproduktivne videodejavnosti; 
- delež TV Slovenije, ki s predvajanjem slovenskega filma 
bogati svoje programe; 
- prispevek oziroma taksa, ki jo plačajo tuji producenti za 
snemanje na področju Republike Slovenije. 

TV Slovenija lahko prispeva iz naslova predvajanja sloven- 
skega filma določena sredstva za »bogatitev« domače filmske 
proizvodnje iz deleža naročnine in sicer kot vlaganje v pro- 
dukcijo filmov ne glede na to, ali nastopa kot naročnik, saj gre 
za izražanje javnega interesa, pri katerem TV Slovenija kot 
relativno močan (organizacijsko, kadrovsko, tehnično in 
materialno) subjekt more (in mora) skrbeti za domačo filmsko 
ustvarjalnost. V tem prepričanju nas utrjujejo tudi izkušnje in 
praksa nekaterih drugih evropskih držav (n. pr. Avstrije). 

Ko govorimo o potrebnih proračunskih sredstvih za funkci- 
oniranje Slovenskega filmskega sklada, je potrebno imeti 
v mislih prvenstveno obseg sredstev iz leta 1988, torej še pred 
pričetkom likvidacijskega postopka Viba filma, ki so zagotav- 
ljala produkcijo 5 celovečernih filmov (ob ustreznem številu 
kratkometražnih filmov) oziroma 600 minut igranega filma. 

NEKATERE TUJE IZKUŠNJE 

Primerjava z nekaterimi drugimi evropskimi državami 
(Avstrija, Danska, Švedska) govori o tem, da so primerljive 
države produktivno kinematografijo organizirale predvsem 
zato, ker so jo obravnavale kot enakovreden segment svoje 
kulture in ne kot blago, ki bo (prvenstveno) podrejeno trženju 
ali konkurenci z materialno bogatejšimi in številnejšimi film- 
skimi proizvodnjami. Za obstoj nacionalne kinematografije je 
torej potrebno zagotoviti obstoj ustreznih institucij, ki s svojo 
dejavnostjo skrbe za vitalnost in kontinuiranost nacionalne 
filmske proizvodnje. V primeru Slovenije naj bi to bil Filmski 
sklad Republike Slovenije. 

Državne in paradržavne ustanove, ki naj bi izvajale bolj 
celostne nacionalne filmske politike in ob tem skrbele tudi za 
nacionalne filmske kulture, se začenjajo pojavljati v šestdese- 
tih in sedemdesetih letih (Švedska 1963, Danska, fondacija 
1965, Danski filmski inštitut 1972, Britanski filmski inštitut 
1933, s tem, da je slednji do leta 1975 deloval bolj kot muzej). 

K modelu filmskega sklada se torej zateka večina držav, pri 
čemer so tudi cilji identični, in sicer: 
- podpora in vzpodbujanje produkcije domačega filma; 
- podpora trženju domačega (in tujega) kvalitetnega filma; 
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- podpora in vzpodbujanje moderniziranja kinematografB 
(višja kultura prikazovanj filmov); 
- podpora vzdrževanju in gojenju filmske kulture (kinotek 
muzeji, šole); i 
- povezovanje z ostalimi ustanovami v tujih državah in sod' 
lovanje z'multikulturalnimi organizacijami s tega področji 
- predstavljanje domače kinematografije navzven in sool 
nje z dosežki drugih kinematografij. s 

Takšna funkcija države pri urejanju področja nacional3r' 
kinemtografije se sklada z načelom, ki ga je uveljavila veći 
razvitih evropskih držav in sicer, da so v pogledu drža« 
organiziranosti alocirale številne oblastne pristojnosti 
posamezne institucije oz. agencije zunaj neposredne sesl 
svojih državnih organov. js 

Sli 
RAZMERJA MED MINISTRSTVOM ZA KULTURO 
IN SLOVENSKIM FILMSKIM STUDIEM OZIROMA 
SLOVENSKIM FILMSKIM SKLADOM »■ 

PC 
Ministrstvo za kulturo načrtuje globalno politiko kinertfpll 
grafske dejavnosti, oblikuje predloge za njeno izvajanje te', 
izvajanje spremlja in nadzoruje, usklajuje dejavnosti razlitf 
subjektov, ki jih je država ustanovila za izvajanje posfi 
definiranih nalog s tega področja, preko proračunskih vINa 
zagotavlja in transferira finančna sredstva za izvajanje detprc 
nosti na tem področju v skladu s sprejetimi kulturnopoli* 
nimi načeli in letnimi finančnimi načrti, ki so spet nur-1 
usklajeni s proračunskimi pravili in okvirji obstoječih ma^a 
alnih možnosti ter opravlja vse ostale naloge, ki so£ 
v domeno državnega urpavnega organa. Prav tako sprertui 
dogajanja v tistem segmentu kinematografije, ki se sicer r 
žira po tržnih zakonitostih, brez neposrednega vmešajo 
države. r ' 

•ar 
V tem smislu so ključne naloge Ministrstva za kulturo ^ c 
slednje: 'Ja 

Ker je Ministrstvo za kulturo izvajalec ustanoviteljskih pffev; 
in obveznosti do nacionalnega filmskega sklada in nacioj- u 
nega filmskega studia, je sektor za kinematografijo nepojevi 
den nosilec vseh aktivnosti, ki jih opredeljujejo ustanovitev y 
akti teh dveh institucij. V tem smislu pripravlja predlogfevi 
vodi postopek za imenovanje tistih vodilnih kadrov, za kajj- u 
omenjeni akti predvidevajo, da jih imenuje ministrstvo al'iih 
potrebujejo drugi vladni oziroma parlamentarni organi. - oi 

ira 

Ministrstvo za kulturo financira oziroma sofinancira vse aKj.P' 
nosti na kinematografskem področju, ki so nacionalnega^ P 

s 
;K «Ci 

V 
»ki 
Pil 

Neposredno zagotavlja finančna sredstva za materialne 
ške funkcioniranja, osebne dohodke, stroški investicijsK' 
vzdrževanja in ostale nujne stroške rednega poslovanja t1 

kinematografskih institucij, katerih ustanovitelj je Repu® 
Slovenija. 

Posredno financiranje poteka skozi zagotavljanje osno* 
pogojev kinematografske dejavnosti v dogovorjenem ob? 
ter z vplovom na davčno in kreditno politiko ozirom* 
možnosti, ki vzpostavljajo učinkovite možnosti vlaganja*11 

turno sfero. "P 

Ministrstvo za kulturo je tudi na kinematografskem podn 
nosillec in sooblikovalec kulturne politike. V njegovi pr'v 
nosti pa so tudi vsi za to področje določeni upravni pos^' 
(davki, carine, oprostitve, dovoljenja, register svobodnih i 8 

turnih delavcev, i.p.d) v tem smislu se ministrstvo po^V 
z drugimi, za to pristojnimi vladnimi in parlamenta'1) al 
organi. Ministrstvo pa prevzema neposredno oblikovani^ 
izvajanje nalog iz njegove pristojnosti. 

V domeni Ministrstva za kulturo seveda ostajajo vse kla^fc^ 
pristojnosti v zvezi z zakonodajno ureditvijo področja, spJL'® 
Ijanje in nadzor nad njenim izvajanjem ter vodenje uprC 'r 
postopkov, ki so v njegovi pristojnosti. Ljubljana, 10. 02. V ao 

poročen 



'Besedilo členov S. člen 

/ SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

* tem zakonom usanovi Republika Slovenije Filmski sklad 
^Republike Slovenije kot javni sklad z namenom, da nanj 
jjPrenese izvajanje nacionalnega kulturnega programa v delu, 
iV!' Pokriva filmsko proizvodnjo in reproduktivno kinematogra- 

'J° ter izvedbo filmskega festivala in podeljevanje nagrad za 
(jpodrofije kinematografije. 

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike s|ovenije. 

^nacionalni kulturni program v delu, ki 
*~okrivA filmsko proizvodnjo in reproduktivno 

kinematografijo 
i 

k 
2. člen 

Racionalni kulturni program določa v delu, ki pokriva filmsko 
®fr°izvodnjo in reproduktivno kinematografijo naslednje: 

'T Posebne ukrepe kulturne politike za razvoj področja kine- 
matografije; 
oj" merila za oblikovanje javne infrastrukture na področju 
sn*uiture za področje kinematografije; 
perila za ustanavljanje javnih zavodov na področju kinem- 

* oblike pospeševanja razvoja kinematografske mreže na 
jarodnostno mešanih in demografsko ogroženih območjih; 

o" oblike pospeševanja mednarodnega kulturnega sodelova- 
la in programska izhodišča za promocijo slovenske kulture 
~ Področje kinematografije; 

jrij^smeritve na področju kulturne vzgoje v šolstvu in izobra- 
ioi 
(O1 

"smerit 
gtVaniu za poklice za področje kinematografije; 
a|L

U8rneritve na področju ustvarjanja in posredovanja kultur- n Programov po radiu in televiziji; 

m^nfu za poklice za področje kinematografije; 
•o 
ler Usmeritve na področju kulturne vzgoje v šolstvu in izobra- 
ioinUSrrieri,ve na Podroćju kulturne vzgoje v šolstvu in izobra- i®nia za poklice za področje kinematografije; 

7—a dejavnosti na področju kinematografije, ki se finan- 
. a iz državnega proračuna ali iz drugih javnih sredstev; 

aK^Pomembnejša investicijska vlaganja v javno infrastrukturo 
)3 Področju kinematografije. 

3. člen 
is. . 
sjf C|onalni kulturni program iz 2. člena tega zakona izvajajo: 

aia'ci kulturnih programov s področja kinematografije, ki 
I .JfPisani v razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo 
I £'adu z 18. členom tega zakona; 

icj ""Umski studio Viba film 

ti»j 
i v1 

filmski sklad republike Slovenije 

4. člen 

' lavnega sklada je: Filmski sklad Republike Slovenije (v 
aaljevanju: sklad). 
;raišano ime je: FS RS. 
I(lež sklada je: Miklošičeva 38, Ljubljana. 

las£a<i je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru 
spC 16 dejavnosti samostojno, z vsami pravicami in obvez- 

v sv°i0m imenu in na svoj račun. Za svoje obveznosti 2.1' »ovarja s sredstvi, s katerimi upravlja. 

č r°čeva/ec 

Sklad opravlja predvsem naslednje naloge: 

- zagotavlja kontinuirano programiranje filmske proizvodnje; 
- načrtuje in omogočala proizvodnjo, ki se sofinancira iz 
državnega proračuna; 
- nadzoruje delo in porabo javnih sredstev izvajalcev naci- 
onalnega kulturnega programa za področje kinematografije; 
- zbira predloge za sofinanciranje programov in projektov 
s področja kinematografije z javnimi razpisi v skladu s pred- 
pisi, ki določajo postopke za oddajo javnih naročil 
- sklepa z izbranimi izvajalci programov in projektov 
s področja kinematografije pogodbe o sofinanciranju; 
- zagotavlja prezentacijo in tržno eksploatacijo slovenskega 
filma v državi in tujini 
- razvija scenaristično filmsko dejavnost; 
- načrtuje in izvaja sodelovanje s tujimi nevladnimi filmskimi 
asociacijami; 
- skrbi za razvoj reproduktivne kinematografije kot kulturne 
dejavnosti; 
- spremlja stanje kinematografske mreže ter po potrebi 
sprejema in izvaja ukrepe za njen skladen razvoj; 
- spodbuja ponudbo in distribucijo umetniškega filma; 
- opravlja druge naloge, povezane s kinematografijo v Repu- 
bliki Sloveniji. 

6. člen 

Zaradi javnega letnega pregleda filmske proizvodnje v Repu- 
bliki Sloveniji sklad omogoča izvedbo filmskega festivala. 

7. člen 

Za delo in uspehe na področju kinematografije podeljuje 
sklad nagrade in priznanja za: 

- vrhunske dosežke na področju kinematografije; 
- življenjsko delo filmskega ustvarjalca, ki je s svojim delom 
bistveno prispeval k razvoju slovenskega filma 

Kriterije in postopek podeljevanja nagrad in priznanj določa 
pravilnik, ki ga sprejme upravni odbor sklada v soglasju 
z ustanoviteljem. 

8. člen 

Sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek dela sklada, 
zagotovi ustanovitelj iz državnega proračuna, prostorske 
pogoje za začetek dela pa iz preostanka premoženja DO 
Vesna film v prostorih na Miklošičevi 38, Ljubljana. 

Na sklad se prenese tudi stanovanjski fond iz preostanka 
premoženja DO Vesna film. 

Sredstva sklada se lahko uporablja le za namene, zaradi 
katerih je sklad ustanovljen. 

Z vsem premoženjem upravlja sklad. Sklad samostojno uprav- 
lja s premičnim premoženjem, z nepremičninami pa samo po 
predhodnem soglasju ustanovitelja. 

9. člen 

Sklad pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti: 

- iz sredstev državnega proračuna za kulturo, ki so name- 
njena filmski proizvodnji in reproduktivni kinematografiji; 
- iz lastnih prihodkov od trženja s filmsko proizvodnjo, 
financirano iz javnih sredstev; 
- iz naslova sodelovanja z mednarodnimi ustanovami in or- 
ganizacijami; 
- iz deleža naročnine TV Slovenija za bogatenje programa 
nacionalne televizije; 
- z dotacijami, darili in iz drugih virov. 

Presežek prihodkov nad odhodki uporablja sklad za izvajanje 
in razvoj svoje dejavnosti. 
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Podrobnejše določbe o načinu razpolaganja s presežkom 
prihodkov določi statut sklada. 

10. člen 

Sklad ima naslednje organe: 

- upravni odbor, 
- nadzorni odbor, 
- strokovno-programske komisije, 
- direktorja. 

11.člen 

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem članov. Imenuje 
ga ustanovitelj tako, da imenuje štiri člane neposredno na 
svoj predlog, dva člana imenuje na predlog strokovnih zdru- 
ženj s področja produktivne kinematografije in enega na 
predlog Akademije za gledališče, radio, film in televizijo 
v Ljubljani. 

12. člen 

Člani upravnega odbora ne morejo biti tisti, ki so v delovnem 
razmerju s skladom ali ki so najeti svetovalci sklada; tisti, ki so 
lastniki, so zaposleni ali sodelujejo v organih upravljanja in 
predstavljanja oziroma imajo finančni interes v organizaciji, 
katere dejavnost je produkcija, distribucija ali prikazovanje 
filmov ter tisti, ki kandidirajo za javna sredstva, s katerimi 
upravlja sklad. 

13. člen 

Strokovna združenja s področja kinematografije uveljavljajo 
svoj vpliv na delovanje sklada tako, da predlagajo člane 
upravnega odbora. 

14. člen 

Upravni odbor sklada: 

- sprejme v soglasju z ustanoviteljem statut sklada; 
- zbira predloge za sofinanciranje programov in projektov 
s področja kinematografije z javnimi razpisi v skladu s pred- 
pisi, ki določajo postopke za oddajo javnih naročil; 
- sklepa z izbranimi izvajalci programov in projektov 
s področja kinematografije pogodbe o sofinanciranju ter nad- 
zoruje njihovo izvajanje; 
- daje predhodno mnenje k pogojem, ki jih za vpis v razvid 
izvajalcev kulturnih programov pri ministrstvu, pristojnem za 
kulturo, predpiše za področje kinematografije minister, pri- 
stojen za kulturo; 
- sprejema pogoje in kriterije za financiranje kulturnih pro- 
gramov za področje kinematografije v soglasju z ministr- 
stvom, pristojnim za kulturo; 
- opravlja druge naloge, določene s statutom sklada. 

Upravni odbor je dolžan vsako leto do konca februarja predlo- 
žiti ministrstvu, pristojnemu za kulturo, poročilo o delu sklada 
v preteklem letu, ki bo osnova za letno poročilo vlade o izvaja- 
nju nacionalnega kulturnega programa v delu, namenjenemu 
filmski proizvodnji in reproduktivni kinematografiji. 

Statut sklada podrobneje določa pravice in dolžnosti ter 
način dela upravnega odbora. 

15. člen 

Nadzorni odbor sklada ima tri člane, ki jih imenuje vlada na 
predlog ministrstev, pristojnih za kulturo, finance in zunanje 
zadeve. 

16. člen 

Upravni odbor imenuje strokovno-programske komisije kot 
strokovna posvetovalna telesa izmed posameznikov, ki so 
uveljavljeni ustvarjalci ali poznavalci z delovnega področja 
komisije. 
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Naloge teh komisij so: (i 

- oblikovanje strokovnih podlag za odločanje upravne'! 
odbora; 

- oblikovanje predloga programa, ki se financira iz javi* 
sredstev sklada; 

Način imenovanja članov, postopek ustanovitve stroko/' 
programskih komisij, način dela in naloge podobo# 
določbe statuta sklada. 

V strokovne-programske komisije imenovani filmski ustvi? 
jalci v času svojega mandata ne smejo konkurirati za katC 
koli obliko subvencije ali sodelovati pri realizaciji projektov', 
jih subvencionira sklad ali se financirajo iz katerega Ifc 
drugega vira, ki je bil zagotovljen preko njegovih ansf! 
manov. " 

17. člen 

Delo in poslovanje sklada vodi direktor. 

Direktorja imenuje upravni odbor sklada s soglasjem usta* 
vitelja sklada na podlagi javnega razpisa. 

Direktor sklada mora imeti: o s 
- visoko izobrazbo; »Iti 
- najmanj pet let delovnih izkušenj na področju kultu'' 
dejavnosti; 
- strokovno poznavanje delovnih procesov na področju' 
nematografije; 
- sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektiv 
- znanje najmanj enega tujega jezika. 

Mandat direktorja traja pet let. 

Pristojnost direktorja, njegovo odgovornost, način imen« 
nja in njegove razrešitve določa status sklada. 

18. člen 

Sklad ima svojo strokovno službo. Ta izvršuje odlotf 
upravnega odbora in izvaja strokovne in administrativno'' 
nične naloge za delovanje upravnega odbora in strokov1 

programskih komisij. 

Podrobnejše določbe o organizaciji strokovne službe stf' 
določi statut sklada. 

IV. IZVAJALCI KULTURNIH PROGRAMOV S PODROČJA 
KINEMATOGRAFIJE 

19. člen 

Predloge za financiranje oziroma sofinanciranje progr8' 
oziroma projektov na področju kinematografije iz javnih* 
stev lahko dajo posamezniki in pravne osebe, ki so vp1 

v razvid izvajalcev kulturnih programov pri ministrstvu, 
stoj nem za kulturo. 

Pogoj£, ki jih morajo izpolnjevati posamezniki in pri 

osebe za vpis v razvid iz prejšnjega člena, predpiše min' 
pristojen za kulturo, po predhodnem mnenju sklada. 

20. člen 

Tuji filmski producent lahko snema v Republiki Slove"| 
v sodelovanju s producentom, ki ima svoj sedež v Rep" 
Sloveniji in je vpisan v razvid izvajalcev kulturnih progr* 
iz prejšnjega člena tega zakona ter z dovoljenjem minist^ 
pristojnega za kulturo. 

Tuji producent mora med napisi filma navesti, da je 

posnet v Republiki Sloveniji. 

Ministrstvo pristojno za kulturo, ne izda dovoljenja t 
v primeru, ko vsebina filma napeljuje k raspihovanju '' 

 — m- poročev^oe, 



tiroma verske nestrpnosti ali K omejevanju človekovih pravic 
/iroma v primerih, ko to ni mogoče zaradi varstva naravne in 
Jlturne dediščine. 

4 

^ kazenska določba 

21. člen 

iv,denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje tuji 
/tski producent, če snema v Republiki Sloveniji, ne da bi 
,y>deloval s producentom, ki ima svoj sedež v Republiki Slove- 

in je vpisan v razvid iz 19. člena tega zakona, ali če snema 
^Republiki Sloveniji brez dovoljenja ministrstva, pristojnega 1 kulturo (prvi odstavek 20. člena). 

j-PREHODNE in končne določbe 

22. člen 

J sprejetja zakona, ki bo urejal javne sklade na področju Jl|ure, sklad posluje po predpisih, ki veljajo za javne zavode. 
jC 

23. člen 

Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja sklada, ki 
opravi vse potrebno za začetek dela sklada. 

24. člen 

Z ustanovitvijo slovenskega filmskega sklada se v njegovo 
upravljanje začasno prenese filmski fond iz preostanka pre- 
moženja Vesna film in Viba film, dokler ne bodo potekle vse 
pravice njegove tržne eksploatacije. 

25. člen 

Podzakonski akti za izvrševanje tega zakona morajo biti spre- 
jeti v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

26. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se razveljavi 31. člena Zakona 
o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih 
vrednot (Uradni list SRS št. 10/84 in 42/86). 

27. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o DOPOLNITVAH ZAKONA O GOZDOVIH — EPA 522 

- PRVA OBRAVNAVA 

ir; 
'u< 
vs 

"*bi 
3Si 
10 

Poslanska skupina SNS 
poslanec Zmago Jelinčič 

Na podlagi prvega odstavka 174. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije pošiljam za prvo obrav- 
navo 

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O GOZ- 
DOVIH , đk 

Predlog zakona v skladu s 175. členom poslovnika vsebuje ep 
vse potrebne elemente, tj. j. naslov zakona, uvod, oceno 
stanja, razloge za sprejetje zakona, cilje in načela, oceno ar 
in finančne posledice ter besedilo členov zakona. ^ 
     Jed 

Predlog zakona o dopolnitvah zakona o gozdovih 

UVOD 

1. OCENA STANJA 

V veljavnem zakonu o gozdovih je v okviru problematike rabe 
oziroma izkoriščanja gozdov načelno urejeno tudi vprašanje 
nabiranja gob in drugih gozdnih plodov. V zakonu je postav- 
ljeno splošno načelo, da je nabiranje gob in drugih gozdnih 
plodov v gozdovih dovoljeno tudi nelastnikom gozdov. Nabi- 
ranje gob in drugih gozdnih plodov z zakonom na splošno ni 
omejeno, vendar pa pozna zakon določene omejitve z vidika 
ohranjanja gozdnega sestoja oziroma varovalne funkcije 
gozdov. 

Tako je v 25. členu zakona določeno načelo, da se v gozdovih, 
v katerih bi se z nabiranjem živali, plodov, gob ali rastlin 
ogrozila katera koli rastlinska ali živalska vrsta ozirma funk- 
cije gozdov, takšno nabiranje lahko omeji ali prepove. Omeji- 
tev vrste, količine, načina, kraja in časa nabiranja ali prepoved 
nabiranja je prepuščena ureditvi v predpisu, ki ga izda mini- 
ster, pristojen za gozdarstvo. 

Spoštovanje omejitev ali prepovedi glede nabiranja gob in 
drugih gozdnih plodov v gozdovih nadzorujejo gozdarski 
inšpektorji. Za nespoštovanje predpisov glede omejitve ali 
prepovedi takšnega nabiranja so z zakonom predpisane sank- 
cije za prekrške. 

V praksi se ugotavlja, da sedanja zaščita gob in drugih gozd- 
nih plodov ni dovolj učinkovita, saj prihaja do nekontrolira- 
nega in pretiranega nabiranja gob, tako da se gobe po vseh 
gozdovih zelo redčijo, ponekod (zlasti na Primorskem) pa so 
določene gobe že skoraj izumrle (npr. lisičke, karželj, mraz- 
nice in podobno). Te gobe, ki so se pred leti pojavljale v veli- 
kem številu, se zdaj pojavljajo le še občasno in v znatno 
manjših količinah. 

S siromašenjem oz. izumiranjem posameznih vrst gob se 
pomembno zmanjšuje tudi splošna odpornost gozdov. 

II. RAZLOGI ZA SPREJETJE ZAKONA 

Da bi preprečilo nadaljnje razredčevanje gob in s tem slabitev 
odpornosti gozdov, je treba sprejeti določene zaščitne 
ukrepe. Te ukrepe bi bilo mogoče uveljaviti z dopolnitvijo 
veljavnega zakona o gozdovih, predvsem v tistem delu, ki se 
nanaša na izkoriščanje in varstvo gozdov. 

Sedanja zaščita gobjega sestoja (mikroflora) oziroma posa- 
meznih funkcij gozda ni zadostna, saj izhaja v prvi vrsti iz 
zaščite posamezne vrste gob oziroma drugih gozdnih rastlin. 
Če je ogrožena posamezna vrsta gob oziroma drugih gozdnih 
rastlin ali funkcija gozda, se lahko nabiranje gob oziroma 
drugih rastlin na določenem območju začasno omeji. Poleg 
takšne zaščite, usmerjene predvsem na posamezne vrste gob 
oziroma drugih gozdnih rastlin, je potrebna tudi širša zaščita 
gobjega sestoja v celoti. Gobji sestoj kot celota ima namreč 
pomembne zaščitne funkcije v gozdovih. Med gobami in 

gozdnim drevjem je vspostavljena določena obika sožifarj 
(mikoriza), kjer so gobe preko koreninskega sistema fizioK, 
ško povezane z drevjem in vplivajo na njegovo rast in razvoj \ 
Za varstvo gozda so pomembne vse gobe, tako užitne k" 
neužitne. 

Zato je treba z dopolnitvijo veljavne zakonodaje o gozdo«' 
zaščititi obstoječi gozdni sestoj v gozdovih in s tem tij 
splošne življenjske procese na gozdnih tleh. Takšna zaši* 
naj se uveljavi predvsem s splošno omejitvijo nabiranja 

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA K 

Osnovni cilj predlaganih dopolnitev zakona je zaščititi obsjj""1 

ječi gobji sestoj v gozdovih in s tem krepiti zaščito in odp£ » 
nost gozdov. Ta zaščita naj temelji na naslednjih načeli*','' 
izhodiščih: or 

- uvede se splošna omejitev nabiranja gob v gozdovih (sant>6e 
nikle gobe) v tem smislu, da lahko posamezni nabiraj&v., 
nabere v enem dnevu največ 1 kg kakršnih koli gob; če tefe/a 
posamezna goba več kot 1 kg, lahko nabiralec odtrga sam<wey'i 
primerek; |9a 

'sta 
- prepove se odkup gob za nadaljnjo prodajo ali industrijSiei 
predelavo gob (varianta: odkup gob za nadaljnjo prodajo'"!?/ 
industrijsko predelavo se dovoli le v količinah, ki jih predp&toj 
minister, pristojen za gozdarstvo; s to dejavnostjo se la^Pnt 
ukvarjajo le družbe, ki so za to registrirane); 

- prepove se prost izvoz gob (varianta: izvoz gob se dovos90i 
v količinah in ob pogojih, ki jih predpiše minister, pristoje^d 
ekonomske odnose in razvoj v soglasju z ministrom, priijjtf« 
nim za gozdarstvo); f'ćai 

jase, 
- izvajanje omejitev in prepovedi glede nabiranja gob, 
odkupa gob za nadaljnjo prodajo ali industrijsko predejo, 
nadzoruje gozdarska inšpekcija, glede izvoza goba pa c^'9") 
ska služba v skladu s carinskimi in zunanjetrgovinskimi PTO/i 
pisi; '*rit 

£Se 

- za kršitelje predpisanih omejitev in prepovedi se uv6WW)r 
sankcije. Jd' t flPre 
IV. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC N< 

'H 
Ocenjujemo, da sprejetje predlaganega zakona ne bo teti®'°W 
dodatnih sredstev iz državnega proračuna. Za izva)'°Ps, 
zakona in za nadzor nad spoštovanjem predpisanih ukR 
ne bo potrebna zaposlitev novih upravnih delavcev, saj c 

te naloge opravljali sedanji delavci gozdarske inšpekcij 
policije. 

Besedilo členov 

aue, 
r 

)SP, 
auk, 

Za 33. členom zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/^o
e

tf 
doda nov 33 a, člen, ki se glasi: 

1-člen 

62 poročevB 



-« »33 a. člen 
Jradi krepitve zaščitne funkcije gob, za gozdno drevje in za 
u9e življenjske procese na gozdnih tleh se nabiranje gob 
vseh gozdovih omeji tako, da lahko posamezni nabiralec 

-^bere v enem dnevu največ 1 kg katerihkoli gob. Če tehta 
Kamezna goba več kot 1 kg, lahko nabiralec utrga samo 
|° gobo 

Hkup gob za nadaljnjo prodajo ali industrijsko predelavo je 
ePovedan. 

SS* Odkup gob za nadaljnjo prodajo ali industrijsko 
>edni4 0 'e dovo|ien 'e v količinah in pod pogoji, ki jih 

>ra« Ž? ™lmster• Pristojen za gozdarstvo. Ta odkup lahko 
nkaJ gospodarske družbe, ki imajo takšno dejavnost sano v sodni register.) 

"''°2 gob je prepovedan. 

»i 
"C"?81 'zvo? S0'5 ie dovoljen le v količinah in pod pogoji, ki 
Vf i Predpiše minister, pristojen za ekonomske odnose in raz- 
kfJ. v soglasju z ministrom, pristojnim za gozdarstvo).- 

I 
tu1 

t 
|0L . 

oanya zakonska zaščita gobjega sestoja v gozdovih in s tem 
C zaščita splošnih funkcij gozda ni zadostna, saj izhaja 
povsem iz zaščite posamezne vrste gob na določenih 

\<rmočjih. Zaradi posebnega pomena, ki ga ima gobji sestoj 
pf 9ojitev gozdnega drevja in za povečevanje odpornosti 
'"»/t' *6 potrebna ustrezna zaščita gobjega sestoja kot 

2. člen 

V prvem odstavku 78. člena se za 16. točko doda nova 17. 
točka, ki se glasi: 
»17. nabira gobe v večjih količinah, kot je dovoljeno s tem 
zakonom, odkupuje gobe za nadaljnjo prodajo ali industrijsko 
predelavo ali izvaža gobe v nasprotju s tem zakonom (33 a. 
člen).« 
Dosedanje 17. do 23. točka postanejo nove 18. do 24. točka. 

3. člen 

V 80. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Gozdarski inšpektor oziroma policist takoj na mestu 
izterja kazen 10.000 tolarjev za prekršek iz 17. točke prvega 
odstavka 78. člen tega zakona od tistih, ki jih zaloti pri pre- 
kršku.« 
Dosedanji drugi odstavek postane novi tretji odstavek. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

iCobe 
alOi/ * vvmemone za gojnev in varstvo gozoov z vec viai- 
afe katere vrste gob (saprofitske gljive ali gniloživke) raz- 
«»/ or9ansk' material, predvsem les in na ta način pospe- 
' fo mi^atizacijo in kroženje snovi v naravi, kar je ključ- ,s®a Pomena za življenjske procese na gozdnih tleh. Druga 
.,,a gob (mikorizne gljive) pa živi z gozdnim drevjem v dolo- 

sožitju: gobe oskrbujejo drevje z minerali, vodo in 
|J.f hranilnimi snovmi ter hkrati ščitijo korenine pred 
W°genimi mikroorganizmi, od drevesa pa gobe dobivajo 
' e ogljikove hidrate (sladkorje) in druge organske snovi. 

Jtotčito gozda je pomembno, da so gobe zastopane 
nocm u v t"'m večjem številu vrst in v čim večjih količinah. 
stbv ^er *ivi bogBt gobji sestoj, je bolj stabilen in manj 
rit BJen za škodl!'ve vplive okolja. V takšnem gozdu se lahko 
i as ve^' Pnrasl dreves in s tem večja produkcija lesne ji kar ima velik gospodarski pomen. 

fČobna globalna zaščita gobjega sestoja, kot se predlaga 
®Lm zakonskim predlogom, je uveljavljena tudi v nekaterih 
Jori evropskih državah. To velja zlasti za Italijo in Švico, 
0 zaradi prejšnje neučinkovite zaščite prišlo do tega, da 

(furn /Se vrste 9°b zel° razredčHe' nekatere pa so že skoraj 
udi a Uč'nk°vito zaščitno zakonodajo na tem področju ima 
rin str'ia' kjer pa se po italijanskem in švicarskem vzoru 
red?Vlia stro*ia zaščitna zakonodaja. Zato ukrepi, ki se 'il° a9aJO s tem zakonom, ne pomenijo kakšne izjemne ure- 
1^. temveč se s tem tudi na področju varstva gozdov in 
Iroft i Qozdnega sestoja približujemo sprejetim srednjee- 
J *'m ureditvam. 
J 
!it . 2' 
sunkovito zaščito gozdnega sestoja v gozdovih so predla- 

naslednji ukrepi: 

^Plošna omejitev nabiranja gob 

se nanaša na vse osebe, kise napotijo v gozd nabirat 
' "oV0 dru9e gozdne plodove. Po predlagni ureditvi naj bi "Ovoljeno le takoimenovano rekreativno nabiranje gob, 

kjer bi smel posamezni nabiralec v enem dnevu nabrati največ 
1 kg gob, ne glede na njihovo vrsto, oziroma le eno gobo, če 
bi ta tehtala več kot 1 kg. Navedeni ukrep ne pomeni prepreči- 
tve rekreativnega obiskovanja gozdov z nabiranjem gob, saj 
ljubiteljev gozdov k nabiranju gob ne usmerjajo pridobitni 
nameni, temveč želja po oddihu in razvedrilu S tem pa bi se 
preprečilo nekontrolirano nabiranje gob v neomejenih količi- 
nah iz pridobitnih namenov, ki pomeni resnično grožnjo za 
obstoječi gobji sestoj v naših gozdovih. 

b) Prepoved odkupa gob za nadaljnjo prodajo ali industrij- 
sko predelavo 

Neomejeno in nekontrolirano nabiranje gob vzpodbuja prav 
odkup gob za nadaljnjo prodajo ali industrijsko predelavo. 
Zato je treba takšno početje v sedanjem trenutku prepovedati. 
Če pa bi ta prepoved v naslednjih letih dala zadovoljive 
učinke, bi bilo mogoče s spremembo zakona predvideti 
ustrezno omejitev takšnega ukrepa. 

V variantni rešitvi se predlaga milejši ukrep, po katerem bi se 
dejavnost odkupa gob za nadaljnjo prodajo ali industrijsko 
predelavo lahko opravljala le v okvirjih, ki bi jih predpisal 
minister, pristojen za gozdarstvo. To dejavnost bi lahko 
opravljale le gospodarske družbe, ki bi imele navedeno dejav- 
nost vpisano v sodnem registru. Pristojni minister bi predpisal 
količinske omejitve za takšen odkup gob (zlasti glede na vrsto 
gob, kakovost gobjega sestoja na posameznih območjih in 
podobno). 

c) Prepoved izvoza gob 
Ta ukrep pomeni po eni strani nadaljevanje ukrepa prepovedi 
odkupa gob, po drugi strani pa onemogoča tudi izvoz tistih 
gob, ki jih naberejo domači ali tuji nabiralci pri rekreativnem 
gobarjenju. Takšna zaščita je potrebna, saj je v zadnjih letih 
prihajalo do zelo velikega odliva gob v tujino (bodisi preko 
organiziranih odkupnih mest bodisi neposredno preko nabi- 
ralcev - posameznikov), kar je močno vplivalo na nadaljnje 
siromašenje gobjega sestoja v gozdovih. 

Kot variantna rešitev je tudi tu predvidena možnost, da se kot 
milejši ukrep dopusti omejen izvoz gob v količinah in pod 
pogoji, ki bi jih predpisala ministra, pristojna za ekonomske 
odnose in razvoj in za gozdarstvo. 

Navedene ukrepe bo nadzorovala oziroma izvajala gozdarska 
inšpekcija. V določbah šeste alinee prvega odstavka 77. člena 
veljavnega zakona o gozdovih je predvideno, da je ena od 
nalog gozdarskih inšpektorjev tudi pregledovati in spremljati 
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uresničevanje ukrepov za varstvo gozdov. Ker se s tem zako- 
nom predlagani omejitveni ukrepi vključujejo v veljavni zakon 
v poglavje o varstvu gozdov, se bo ta naloga gozdarske 
inšpekcije nanašala tudi na novo uvedene ukrepe. Zato more- 
bitna dopolnitev določb zakona o nadzorstvu po našem mne- 
nju ni potrebna. 

4. 

Za kršitev predlaganih novih ukrepov so predvidene sankcije 
v obliki kazni za prekrške, ki se izrekajo pravni osebi ali 

5. 

Besedilo členov, ki se spreminjajo 

Zakon O gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) 

25. člen 

(1) V gozdovih, v katerih bi se z nabiranjem živali, plodov, gob 
ali rastlin ogrožala kateri koli rastlinska ali živalska vrsta 
oziroma funkcija gozdov, se lahko nabiranje omeji ali pre- 
pove. Omejitev vrste, količine, načina, kraja in časa nabiranja 
ali prepoved nabiranja predpiše minister, pristojen za gozdar- 
stvo. 

(2) V gozdovih, kjer lastnik drevje goji tudi zaradi plodov, se 
lahko drugim nabiranje takih plodov prepove. Prepoved na 
predlog lastnika gozda odredi pristojni organ lokalne skup- 
nosti. 

77. člen 

(1) Pri izvrševanju inšpekcijskega nadzorstva ima gozdarski 
inšpektor poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih 
predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti: 

- pregledovati dela v gozdovih ter dokumentacijo za ta dela 
in vsa mesta, kjer se v gozdovih sekajo oziroma spravljajo, 
zlagajo in prevažajo gozdni lesni sortimenti iz gozda do po- 
trošnika; 

- pregledovati in spremljati uresničevanje splošnih delov 
gozdnogospodarskih načrtov in gozdnogojitvenih načrtov; 

- ustaviti vsa dela, ki niso v skladu z določbami tega zakona 
in na njegovi podlagi izdanih predpisov; 

- določiti rok za obeljenje panjev in neobeljenih gozdnih 
lesnih sortimentov iglavcev in bresta, za katere je obeljenje 
predpisano, oziroma odrediti obeljenje na stroške lastnika 
sortimentov oziroma panjev oziroma skladišča; 

- v njunih primerih, ko bi sicer nastala škoda, odrediti 
začasne ukrepe, da se škoda prepreči; 

- pregledovati in spremljati uresničevanje ukrepov za varstvo 
gozdov; 

- preveriti, ali izvajalci izpolnjujejo pogoje za opravljanje del 
v gozdovih. 

(2) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, četrte ali 
pete alinee prejšnjega odstavka, ne zadrži njene izvršitve. 

78. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 

1. ne opravi potrebnih gojitvenih ali varstvenih del v določe- 
nem roku ali jih opravi v nasprotju z odločbo, seka gozdno 
drevje, spravlja les, pridobiva smolo ali okrasna drevesa brez 
odločbe ali v nasprotju z njo ali opravlja premeno gozdov 

posameznikom. Za nabiralce gob, ki bi prekoračili predpisal3' 
dopustno mejo za nabrano količino gob, je dana možnost 
izrekanja kazni na kraju samem (mandatna kazen). j£u9j 

18. u, 
Izvajanje predlaganih ukrepov predvidoma ne bo pometiP°r< 
dodatnih finančnih bremen za državni proračun, saj bcL 
nove nadzorne oziroma inšpekcijske naloge na tem podrotr j* 
lahko opravljale gozdarske inšpekcije oziroma policija v se0udi 

nji sestavi. P*'' 

  ». vc 
arad 

v nasprotju s pogoji, ki jih določi Zavod (prvi, četrti in še*'ena 
odstavek 17. člena); 

£■ b 
2. seka, spravlja, prevaža ali zlaga gozdne lesne sortimeif^i 
oziroma ravna s sečnimi ostanki v nasprotju s predpisi o 
stvu gozdov ali ne odstrani posledic poškodb tal takoj P' 0N 

končanem spravilu oziroma prevozu (tretji odstavek 1? 
člena); Lni 

3. s svojim ravnanjem zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovi 
nost rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogrož 2 
njegove funkcije, njegov obstoj ali namen (prvi odstavek l^01 

člena); is*a 

4. pri pridobivanju semena gozdnih dreves ali drugih gozdni'^ i 
dobrin povzroči opustošenje (drugi odstavek 18. člena); 

5. seka na golo, čeprav to ni predvideno v splošnem delti 
gozdnogospodarskega načrta (drugi odstavek v zvezi s prvim 
odstavkom 22. člena); 

6. ne obnovi gozda, ki je bil opustošen ali v nasprotju s pred 
pisi posekan na golo, v roku, ki ga določi Zavod (prvi odstavek 
23. člena); 

7. kljub omejitvi ali prepovedi, ki jo določi pristojni organ 
v gozdovih nabira živali, plodove, gobe ali rastline (25. člen); 

8. preprečuje spremljanje ali krepitev biološkega ravnotežja 
v gozdu ali izvajanje preprečevalnih ali preprečevalno - zati 
ralnih ukrepov (27. člen); 

9. ne izvede oziroma zagotovi vseh s predpisi o varstvu goz- 
dov predpisanih ukrepov za preprečitev porušenja biološkega 
ravnotežja ali druge škode v gozdovih (28. člen); 

10. ne opravi sanitarnih sečenj ali preventivnih varstvenih del 
v določenem roku ali jih opravi v nasprotju z odločbo (prvi 
odstavek 29. člena); 

11. ne izvede dodatno predpisanih ukrepov za varstvo gozdov 
(tretji odstavek 29. člena); 

12. ne obeli gozdnih lesnih sortimentov, posekanih dreves ali 
njihovih panjev, za katere je obeljenje predpisano (prvi odsta- 
vek 30. člena); 

13. ne obeli ali ne predela gozdnih lesnih sortimentov smreke, 
bora ali bresta ali ne porabi ali ne predela njihovih ostankov 
v predpisanem roku (drugi odstavek 30. člena); 

14. takoj ne obeli gozdnih lesnih sortimentov iglavcev ali 
bresta, ki so jih napadli podlubniki (tretji odstavek 30. člena); 

15. brez dovoljenja Zavoda v gozdu uporablja kemična sred- 
stva (drugi in tretji odstavek v zvezi s prvim odstavkom 31. 
člena); 

16. pase v gozdu, kadar to ni dovoljeno z gozdnogojitvenim 
načrtom (32. člen); 

17. z gradnjo, vzdrževanjem ali uporabo gozdnih prometnic 
ogrozi vodni vir, povzroči erozijski proces, prepreči odtok 
visokih vod iz hudournikov, poveča nevarnost plazu, poruši 
ravnotežje na labilnih tleh, poslabša odtok padavinskih vod, 
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an'.nzadene območje, pomembno za ohranitev prosto živečih 
li/^ali, prizadene naravno ali kulturno dediščino ali ogrozi 

Jrugo funkcijo ali večnamensko rabo gozdov (tretji odstavek 
•7. člena); 

'8 uporablja gozdne ceste v nasprotju z določenim režimom 
./^Porabe (drugi odstavek 39. člena); 
""jo oii9- razen za namene gospodarjenja z gozdovi ali reševanja 
e<jJudi oziroma premoženja vozi v gozdu zunaj gozdnih cest 

Prvi odstavek 40. člena); 

vozi po gozdnih cestah z vozili prevelike teže, kadar je to 
aradi razmočenosti tal prepovedano (drugi odstavek 40. 

jelena); 

jI1 brez dovoljenja trajno ali začasno čezmerno uporablja 
lerPZdne ceste (prvi odstavek 41. člena); 
)vi, 
5j p - ovira izvajanje nalog javne gozdarske službe (51. člen); 
c I7 

■ne poroča o poseku gozdnega drevja v preteklem letu 
)°- člen); 

iovi 
jrož t denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje 
k 1(3°vorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 

stavka. 

:dn^ denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje za 

■ 
delu 

jrvim, 

pred- 
lavek 

rgan, 
:len); j 

itežja 
zati- 

prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če; 

1. kuri na neurejenih kuriščih v gozdovih ali na zemljiščih, ki 
po tretjem odstavku 2. člena tega zakona niso gozd (prvi in 
drugi odstavek 33. člena); 

2. požiga travišča in ledine na območju, kjer ogenj lahko 
ogrozi gozd, oziroma sežiga rastlinske ostanke na njivah brez 
stalne navzočnosti polnoletne osebe, ki ima ogenj pod nad- 
zorstvom (tretji odstavek 33. člena); 

3. uporablja odprt ogenj v gozdovih na Krasu oziroma v goz- 
dovih, ki so določeni za požarno ogrožene gozdove (tretji 
odstavek 34. člena). 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

80. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik, če stori katero od dejanj iz prvega 
odstavka 78. člena tega zakona. 

(2) Gozdarski, kmetijski ali požarni inšpektor oziroma policist 
takoj na mestu izterja kazen 10.000 tolarjev za prekršek iz 
tretjega odstavka 78. člena tega zakona od tistih, ki jih zaloti 
pri prekršku. 

goz- 
kega 

h del 
(prvi 

izdov 

es ali 
dsta- 

reke, 
inkov 

>v ali 
sna); 

sred- 
n 31. 

enim 

etnic 
>dtok 
oruši 
vod. 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O POGOJIH, POD KATERIMI SE KMETOM ZMANJŠANI ALI ODPISANI 
PRISPEVKI ŠTEJEJO ZA PLAČANE - EPA 523 - PRVA OBRAVNAVA 

fA <. < ' V r 
Poslanska skupina Demokratov - Demokratske stranke ' 
Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, 
št. 49/92) ter prvega odstavka 174. v povezavi s 183. čle- 
nom poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93) 
poslanska skupina Demokratov - Demokratska stranka 
vlaga v prvo obravnavo 
- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O POGOJIH, POD KATERIMI SE KMETOM 
ZMANJŠANI ALI ODPISANI PRISPEVKI ŠTEJEJO ZA PLA- 
ČANE, 

ki ga pošiljajo na podlagi tretjega odstavka 174. člena 
poslovnika Državnega zbora RS. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika sporo- 
čajo, da bosta pri delu delovnih teles in Državnega zbora 
Republike Slovenije v imenu poslanske skupine sodelo- 
vala: 

Danica Simšič I. r. 
Tone Peršak I. r. 

Wi 

'r9 
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10 
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Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih, pod katerimi se 
kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane 

UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

V prvem odstavku 226. člena Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92) je dolo- 
čeno, da se »Z zakonom lahko določijo primeri, kriteriji in 
pogoji, pod katerimi se določenim zavarovancem zmanjšani 
ali odpisani prispevki iz 224. člena tega zakona, štejejo za 
plačane.« 

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 48 z dne 3.10.1992 je 
Predsedstvo Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 
107. člena ustave Republike Slovenije izdalo Ukaz o razglasi- 
tvi zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali 
odpisani prispevki štejejo za plačane. 

Zakon določa pogoje in merila, pod katerimi se kmetom in 
članom njihovih gospodarstev, ki so zavarovani na podlagi 
predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju lahko 
zmanjšajo ali odpišejo prispevki za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje. Tako zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za 
plačane. 

Na osnovi tega zakona je v letu 1992 kar 23 635 ali 73,6% vseh 
zavarovanih kmetov dobilo zmanjšanje ali odpis prispevkov. 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je zato zabe- 
ležil 321,9 mio SIT izpada, ki ga je moral solidarnostno pokriti 
iz prispevkov drugih zavarovancev. 

Po oceni vlade so prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje previsoki in zajedajo bruto domači proizvod 
(BDP) v večji meri, kot je to dovoljeno. Z omenjenim zakonom 
pa država posredno povečuje ceno dela in zmanjšuje konku- 
renčnost našega gospodarstva, kar ni v skladu s politiko 
njegovega razbremenjevanja. 

Pokojninski zavod nima nobene zveze s pojavom naravnih 
nesreč, niti zavod ne zavaruje proti njim, zato ni smotrno, da 
ga nek drug zakon prisiljuje pokrivati izgubo, ki zaradi njih 
nastane. Nasprotno, 1. člen Zakona o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju (v nadaljevanju Zakon) eksplicitno 
določa, da je zavarovanje, ki ga zakon ureja, pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, 2. člen določa temeljna načela tega 
zavarovanja, v 3. členu pa so določene pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. 

Čeprav 226. člen Zakona določa, da se s posebnim zakonom 
lahko predpišejo primeri, kriteriji in pogoji, pod katerimi se 
določenim zavarovancem štejejo prispevki za plačane, je 
nedopustno, da se to opravi na račun pokojninskega zavaro- 
vanja, ki je kot rečeno, specifično zavarovanje za primere, ki 
so navedeni v prvih petih členih Zakona. 

66 

Na splošno naj bi veljalo načelo, da je treba svoje, z zaK<", 
predpisane obveznosti poravnati na način in v rokih, ki5- ei 

predpisani. Kdor kogarkoli oprosti od plačila z zakoni predPi 
sanih obveznosti, mora te obveznosti prevzeti in jih plai'3 
namesto njega. '° 

Cilji in načela zakona 
''ai 
alia 

Cilj predloga zakona o spremembi Zakona o pogojih, P' 
katerimi se kmetom zmanjšajo ali odpišejo prispevki za po^0^ 
ninsko zavarovanje, je, da se uresničijo temeljna načela, ofn/i 
sana v prvem odstavku 2. člena Zakona o pokojninskem 
invalidskem zavarovanju (odslej Zakon), ki določa, da [></ 
z obveznim zavarovanjem zavarovancem na podlagi delali 
po načelih vzajemnosti in solidarnosti (znotraj pokojninske?" fi 
sistema), zagotavljajo pravice za primer starosti, zmanjšaj 
ali izgube delovne zmožnosti, smrti, telesne okvare ' 'l( 
potrebe po stalni pomoči in postrežbi. 

rn 

Tudi v pokojninskem zavarovanju naj obvelja načelo, da labj se 
pravice iz zavarovanja uživajo le zavarovanci, ki so za sv<»a rt, 
pokojnino vplačevali z Zakonom predpisane prispevke. lao. 

sv0 
Ker je odpisovanje prispevkov za pokojninsko in invalid5, 1^ 
zavarovanje v bistvu prispevek k poravnavi škode, ki je nast* 
zaradi naravnih nesreč, ni primerno, da se ta plačuje 
denarja, ki je vplačan s prispevki za pokojnine. Zato m" 
država, če tako odloči, odpisane ali zmanjšane prispe 
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje nadome5' 
iz virov, ki jih ima za te namene. 

Ocena finančnih sredstev Iz državnega proračuna ter ćo>f 
posledice zakona 

Proračun bi za poravnavo obveznosti zaradi odpisa ali zm! 

šanja prispevka za pokojninsko in invalidso zavarovC 
potreboval finančna sredstva, ki bi bila odvisna od vi», 
ocenjene škode, ki bi nastala zaradi naravnih nesreč. V 'j 
1992 bi kmetje morali v sklad za pokojninsko zavaroV'j 
vplačati 823,0 mio SIT, vendar jim je bilo zaradi nara'| 
nesreč odpisanih za 321,9 mio SIT prispevkov. Kmetjei 
v tem letu prispevali za svoje pokojninsko zavarovanje sf, 
501,1 mio SIT ali 8,78%, 19,94% je za njihove pokoj^ 
prispeval proračun, 70,28% pa so s solidarnostjo pokrM 
sredstev Zavoda drugi zavarovanci. Obremenitev prora^ 
bi bila odvisna od vsakoletnega obsega naravne nesn 
zaradi česar ni mogoče vnaprej napovedati, koliko finan 
sredstev bi moral proračun prispevati za te namene. Ker 
v bodoče pokrivala odpisane in zmanjšane prispevki 
kmete država iz proračuna, bi se zmanjšal delež sredstvi 
pokojninsko zavarovanje v BDP, kar je eden izmed c> 

Memoranduma za leto 1994. 
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Cedilo členov 3. člen 

1. člen 

jakonču po pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali 
--"Pisani prispevki štejejo za plačane (Uradni list RS, št. 48/92) 

v 1- členu črta drugi odstavek. 
Ida se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

'r9an, ki je zmanjšanje ali odpis priznal. Zavodu za pokoj- 
no in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: 
*°d) nadomesti izpad dohodka, ki je nastal zaradi zmanjša- 
la'i oprostitve plačila prispevka.« 

2. člen 

prvem odstavku 7. člena se besedilo »ki ga Zavod za 
*°ininsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: 

določi«, nadomesti z besedami: »ki velja pri pokojnin- 
in invalidskem zavarovanju«. 

V prvem odstavku 9. člena se besedilo »pristojni območni 
enoti zavoda« nadomesti z besedilom: »pristojni izpostavi 
Republiške uprave za javne prihodke.« 

V drugem odstavku 9. člena se besedilo »lahko v imenu 
prizadetih zavarovancev zahtevek vložijo pristojne izpostave 
Republiške uprave za javne prihodke«, nadomesti z besedi- 
lom: »odpis ali zmanjšanje prispevka odobbri Republiška 
uprava za javne prihodke.« 

10. člen se črta. 

4. člen 

5. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 
(Ol 
i j* členu 

t^gem odstavku 1. člena zakona o pogojih, pod katerimi se 
'°m in članom njihovih gospodarstev, ki so zavarovani na 

! ,a9' predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nko zmanjšajo ali odpišejo prispevki za pokojninsko in 
J'Csko zavarovanje je ugotovljeno, da se po tem zakonu 

^ nl&ni prispevki preprosto štejejo za plačane. 

5kj®°Wfr) drugim odstavkom je določeno, da organ, ki je 
Vranje ali odpis priznal, nosi materialne posledice svoje 

1,1 tort 1,0mora Zavodu povrniti nastali izpad sredstev, ki jih 
3 Ii Potrebuie za izvajanje svojih obveznosti do upokojen- & invalidov. Tako je zavarovana večja finančna stabilnost 
Kjj flnanciranja pokojninskega zavarovanja. 

i ^lenu 

> določa kriterije za zmanjšanje ali odpis prispevka, pri 
rta h Sklicu'e na cenzus za pridobitev pravice do varstve- 'v i dodatka, ki ga sicer za svoje potrebe predpiše Zavod. 

"■ W dovoljuje zmanjšanje ali odpis prispevkov se sicer 
izJJV"* izračunih tega cenzusa lahko poslužuje, ni pa 

d5 "no posebej navajati, da ta cenzus določa Zavod, ker je 

to določilo izvirno namenjeno pridobivanju pravice do var- 
stvenega dodatka upokojencev in invalidov. 

K 3. členu 

V 9. členu je določeno, da posamezen zavarovanec vloži 
zahtevek za odpis ali zmanjšanje prispevkov pri pristojni 
območni enoti Zavoda, sprememba zakona pa prosilca 
usmerja k tistemu organu, ki je elementarno škodo ocenil, 
priznal zmanjšanje ali odpis in bo na osnovi svoje odločitve 
moral namesto prizadetega nakazati Zavodu prispevek, ki bi 
ga sicer Zavodu moral plačati zavarovanec sam. 

K 4. členu 

Skladno z načelom, da mora tisti organ, ki je odpis ali zmanj- 
šanje prispevka priznal tega tudi poravnati, je določilo 10. 
člena postalo nepotrebno. 

K 5. členu 

Določen je rok pričetka veljavnosti zakona, ki ga je treba 
objaviti v Uradnem listu RS. 
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PREDLOG SPREMEMBE POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA - EPA 528^ 

Komisija za poslovnik U 
Na podlagi tretje alineje 134. člena poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 40/93) v skladu z 175. členom 
poslovnika pošilja komisija za poslovnik 

- PREDLOG SPREMEMBE POSLOVNIKA DRŽAVNEGA 
ZBORA, 
ki ga je oblikovala in sprejela na 21. seji, dne 10. 2. 1994. 

Komisija za poslovnik kot predlagatelj predloga določa, na 
podlagi 176. člena poslovnika, kot svoje predstavnike 
člane komisije in sicer: 
- Miran Potrč, predsednik komisije 
- Miroslav Mozetič, član komisije, 

- Tone Anderlič, član komisije, 
- Janez Jančar, član komisije, 
- Jožef Školč, član komisije, 
- Jadranka Šturm-Kocjan, članica komisije, 
- Ignac Polajnar, član komisije, 
- dr. Ciril Ribičič, član komisije, 
- Franc Lipoglavšek, član komisije 
- Zmago Jelinčič, član komisije, 
- Anton Peršak, član komisije, 
- Žarko Pregelj, član komisije, 
- dr. Franc Zagožen, član komisije, 
- Vladimir Topler, član komisije, 
- Vitodrag Pukl, član komisije, 
- Marjan Stanič, član komisije, 
- Roberto Battelli, član komisije. 

Predlog spremembe poslovnika državnega zbora 

1. UVOD 

Člani komisije za poslovnik so na 21. seji dne 10. 2. 1994 
obravnavali predlog društva novinarjev in sindikata novinar- 
jev Slovenije za oceno ustavnosti 318. člena poslovnika držav- 
nega zbora. V razpravi ob predlogu, ko so ocenjevali ali je 
oziroma ni izpodbijana določba drugega odstavka skladna 
z 39. členom ustave, so člani komisije spoznali, da je želja 
novinarjev po čistejši ureditvi obveščanja javnosti na sejah, ki 
potekajo brez prisotnosti javnosti. Novinarje namreč moti 
ureditev, po kateri se lahko udeležijo seje ali dela seje, ki 
poteka brez prisotnosti javnosti, pri čemer smejo predstavniki 
javnih občil dajati v javnost le tista obvestila, za katere tako 
sklene državni zbor. Člani so se zato odločili, da tudi zaradi ne 
čisto popolne jasnosti določbe in želje po čistejši ureditvi 
poročanja novinarjev z sej državnega zbora in njegovih delov- 
nih teles, črtajo drugi odstavek 318. člena poslovnika. S spre- 
jetjem predloga bo po novem poslovnik ločil seje, na katerih 
bo lahko prisotna javnost in bodo predstavniki javnih občil 
s teh sej poročali in seje, na katerih to ne bo možno. S takšno 

ureditvijo bo poslovnik državnega zbora sledil urediti 
v razvitih parlamentarnih demokracijah. 

'as 
2. FINANČNE POSLEDICE de 

hk< 
Sprejem spremembe poslovnika državnega zbora ne bo v 
teval nobenih finančnih sredstev iz državnega proračunali j 
ne bo imel nobenih drugih posledic v skladu z drugim ods^ai 

»ni 
»na 
čer 

kom 175. člena poslovnika. 

BESEDILO ČLENOV 
1. člen 

Drugi odstavek 318. člena poslovnika državnega 
(Uradni list RS, št. 40/93) se črta. 

2. člen 

Ta sprememba poslovnika začne veljati naslednji danj,n 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. j vj, 

Jrec 

OBRAZLOŽITEV 
Predlog spremembe poslovnika državnega zbora določa crta- 
nje drugega odstavka 318. člena poslovnika. S črtanjem bomo 
dosegli jasno ureditev javnosti dela na sejah državnega zbora 
in njegovih delovnih teles. Delo državnega zbora je javno, 
vendar je javnost moč omejiti ali izključiti, če tako zaradi 
splošnih koristi odloči državni zbor aH njegovo delovno telo 
(7. člen poslovnika). Devetnajsto poglavje poslovnika (členi 
od 314. do 322.) podrobneje ureja vprašanje javnosti in tako 
ureja tudi navzočnost predstavnikov javnih občil pri delu 
državnega zbora in njegovih delovnih teles (318. do 320. člen). 
Predlagano črtanje drugega odstavka 318. člena ima tako za 
posledico, da bodo lahko predstavniki javnih občil navzoči na 

der 
stie 

vseh sejah državnega zbora in smiselno tudi na sejah 
vih delovnih teles, razen, če državni zbor oziroma, <v9a 
smiselno, delovno telo sklene, da bo o posameznem vpr°V$ p 
nju razpravljal brez njihove navzočnosti. Ker Državni zboif*.! 
podlagi 316. člena poslovnika ne more razpravljati in odlogi 
na javni seji o dokumentih in gradivih, ki so zaupne naraV*t le 
na podlagi črtanja drugega odstavka 318. člena v takih PrTv'i' 
rih razprava v Državnem zboru vedno potekala brez U| 
nosti predstavnikov javnega obveščanja. O takšni seljl,? c 
lahko državni zbor oziroma delovno telo na podlagi 322. 
pripravil uradno obvestilo za javnost ali javna občila. 

K 

Besedilo člena, ki se spreminja 

»318. člen 

Predstavniki javnih občil imajo pravico biti navzoči na sejah 
državnega zbora ter obveščati javnost o njegovem delu. 
DRŽAVNI ZBOR LAHKO SKLENE, DA SO PREDSTAVNIKI JAV- 
NIH OBČIL LAHKO NAVZOČI NA SEJI ALI DELU SEJE, KI 
POTEKA BREZ NAVZOČNOSTI JAVNOSTI, PRI ČEMER 
SMEJO PREDSTAVNIKI JAVNIH OBČIL DAJATI V JAVNOST 
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LE TISTA OBVESTILA, ZA KATERA TAKO SKLENE DRZA "&V 
ZBOR. LE-TA LAHKO SKLENE TUDI, DA SE SMEJO TAKJ rrHa( 
OBVESTILA DATI V JAVNOST ŠELE PO PRETEKU DOL^Pri 
NEGA ČASA. <«oj 

"lovi 
Državni zbor lahko sklene da bo o posameznem vpra^tre 
razpravljal brez navzočnosti predstavnikov javnih občil ' ra5ei 

(Opomba: V predlogu spremembe poslovnika se pred1 

črtanje besedila pisanega z VELIKIMI črkami.) *jo0 

°n 

poročen >v» 



Poslanske pobude 

i  

Tališče 
Me Republike Slovenije v zvezi s pobudo IVA 
/auce v zvezi z reorganizacijo vladnih stro- 
jnih služb  

precejšnji meri se strinjamo z ugotovitvami poslanca o kriti- 
na račun neučinkovitosti, slabe organiziranosti in 

anjkljivega delovanje vladnih služb ter državne uprave 
Ploh. Zato je ena od prioritetnih nalog vlade tudi reforma 
avne uprave s celotnim sklopom lokalne samouprave in 
Ionizacije javnih služb. V vladi skupaj s švicarsko vlado in 
."jentnimi strokovnjaki iz upravnega področja obeh držav 

"iv 
m. koristimo tudi tujo strokovno literaturo, primerjalno 

'n or9anizac'jske izsledke, kot tudi strokovnjake iz 9'" zahodnih držav) pripravljamo projekt reforme državne 
?v® in javnih služb. Računamo, da bodo izsledki tega 
it ia.omogočili nekatere pomembne reformne korake že 
''ošnjem letu zlasti pri usklajevanju sistemskih rešitev v° ustavo, kjer je tudi prostor za redefiniranje upravnih 

la« 'n na^'na njihovega izvajanja. Pri tem se seveda ne »samo le na rezultate tega projekta, saj je pri vseh ukrepih 
« in aktih, ki jih predlaga temeljno izhodišče zagotoviti 

z'! 
povito in racionalno izvajanje upravnih nalog. 

Ktfia« de vladnih služb, na katere se pobuda prvenstveno 
laiv se zavedamo, da še nismo našli vseh optimalnih . mzacijskih in vsebinskih rešitev. Konec koncev je bila „na teh služb šele ustanovljena na podlagi zakona o vladi, 

®mer so bile seveda prevzete dosedanje naloge teh služb 
ai prejšnjih ministrstev, kot tudi njihovi delavci. Ob tem 

L|\° opozoriti na 28. člen zakona o vladi, ki govori o tem, 
zbLada ustanavlja vladne službe za opravljanje strokovnih 

P9. ki so potrebne za izvrševanje pravic in dolžnosti vlade. 
J? 0r9anizacijsket tehnične in druge naloge lahko vlada P^lja servise, centre in druge oblike služb tudi za 

lok državnih organov (takšni službi sta n. pr. jnD 
01 in servis za protokolarne storitve). Tudi 27. člen na o vladi govori o tem, da vlada ustanovi urad predsed- 
ade za opravljanje koordinacijskih in strokovnih nalog 

'easednika vlade. 
(ja _ 
jstj na navedeno so pričakovanja gospoda poslanca preop- 

«4<an ' sa' urad Predsedr|ika vlade ne more postati servis 
mt q8v' To bi bi'° 1udi v nasPro,)u z zsikonom o poslancih ii^anizacijskimi akti državnega zbora, po katerih se ta 
ofl'a ^(?s'ancem zagotavlja prek strokovnih služb državnega Služba državnega zbora ima nesporno izredno dobro 
'T j'2l|"an dokumentacijsko-knjižnični center, katerega kon- 
jiJ® ni', vsaj po naših informacijah, v osnovi zelo široko 

'■Jgj l8n, tako da se na njegove storitve lahko vežejo tudi 
ljfa PPrabniki. Glede na to bi bilo tudi neracionalno, če bi 
ćlfbo°Z" urad predsednika poskušal organizirati enako 

1 v 
iz 

yladi se zavedamo in često pogrešamo primerjalne 
;Urri '' arugin držav, čeprav v Ljubljani deluje Evropski 
'ar\i8n<aci)sk' center' katerega naloga je med drugim tudi 

7aWv' Ureianie' shranjevanje, obdelovanje in opravljanje 
K&nia •3 uP°rabnike glede določenih uradnih podatkov in 
lOT Brli' ES' Vendar z9°'j njegova dejavnost v času intenziv- 

tartlj gaiania slovenskega pravnega sistema državam ES 
In0°. ?■ zato tudi v vladi razmišljamo o podprtju ideje po 

„ufhtr ' 2nanstvenega inštituta za primerjalno pravo, kjer 
l * Paš ^u,imo najbolj akutno pomanjkanje informacij, lai e/n.mnenju to so, in tudi morajo biti institucije, ki ne 
F Piti zgolj namenjene potrebam vlade in jih zato tudi ne 

racionalno na silo vpenjati v vladne službe. 
''ho bcj; 0 izdajanju posebnega biltena vlade se ukvarjamo tudi 

le' ndar se z njeno realizacijo pojavlja vrsta vprašanj, ki 
°nioqočaio njene takojšnje uresničitve, čeprav je teh- 

^j^valec 

nično dokaj enostavno izvedljiva. Gre zlasti za opredelitev 
kroga koristnikov takšnega biltena in njegovega namena. 
Bilten prav gotovo ne more nadomestiti obveznosti vlade po 
poročanju o svojem delu državnemu zboru, ravno tako ne 
more zadostiti potrebam informiranja javnosti. V ta namen se 
vlada poslužuje tiskovnih konferenc, intervjujev in občasnih 
informacij za javnost. Obveščanje upravnih organov in izvajal- 
cev posameznih vladnih odločitev ter njene politike pa poteka 
po drugih poteh. 

Ponovno poudarjamo, da vlada ustanovi urad predsednika 
vlade za opravljanje koordinacijskih in strokovnih nalog pred- 
sednika vlade in da je torej organizacija in vsebina dela urada 
predsednika odvisna predvsem od predsednika, njegovega 
načina dela in njegovih potreb ter od pogojev, ki morajo 
zagotavljati učinkovito in racionalno delo vlade. Kljub temu 
pa poudarjamo, da zahteve poslanca po organiziranju novih 
strokovnih služb v uradu predsednika vlade izhajajo iz 
napačne predpostavke, da teh služb še ni. Že v okviru prejš- 
njega sekretariata vlade so obstajale službe za sodelovanje 
s parlamentom, sektor za organizcijsko, informacijsko in 
dokumentacijsko dejavnost, prav tako pa tudi službe, ki so 
skrbele za koordinacijo dela znotraj vlade. Tudi z novim 
aktom o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v uradu 
presednika, so te službe predvidene. 

ODGOVOR 
Ministrstva za zdravstvo na pobudo ZMAGA 
JELINČIČA za nakup aparata za mikroskopijo ob 
vpadni luči (»Auflichtmikroskopie«) 

G. Zmago Jelinčič, poslanska skupina SNS, je na 12. seji 
Državnega zbora Republike Slovenije naslovil na Ministrstvo 
za zdravstvo naslednje poslansko vprašanje: 

»Ministrstvu za zdravstvo predlagamo, naj Univerzitetni der- 
matološki kliniki omogoči nabavo auflichtmikroskopa, ki 
omogoča skorajda celično diagnostiko nekaterih sprememb 
na živi koži, predvsem pigmentiranih. Tkivo je mogoče gledati 
na samem mestu, na telesu in ga ni potrebno predhodno 
izrezati. Aparat je pomemben za odkrivanje predvsem mela- 
nomalignoma, ki je kriv za 85% vseh smrtnih primerov, ki so 
posledica raka kože. Aparat omogoča z veliko verjetnostjo 
ugotoviti ali je pigmentna sprememba na koži takšna, da se iz 
nje lahko razvije rak ali ne, kar omogoči pravočasno in 
ustrezno ukrepanje. 

Cena naprave z vsemi dodatki je okoli 40.000 DEM, kar je 
v primeru z enim samim smrtnim primerom izredno malo. 

Dermatološka klinika se s tumorji kože še posebej ukvarja, 
zato bi omenjeno napravo nujno potrebovala.« 

Na poslansko vprašanje daje Ministrstvo za zdravstvo nasled- 
nji odgovor: 

Ministrstvo za zdravstvo je seznanjeno s strokovnimi argu- 
menti za nabavo posebnega mikroskopa, ki omogoča prei- 
skavo sprememb na koži brez izrezovanja (Auflichtmikrosko- 
pie), kar zagotavlja hitrejše diagnosticiranje in pravočasno 
zdravljenje melanomalignoma. Ministrstvo se s strokovnega 
vidika strinja z nabavo navedene naprave, upoštevaje tudi 
pozitivno mnenje Univerzitetne dermatološke klinike v Ljub- 
ljani, vendar bo potrebno tudi v tem primeru nakup izpeljati 
po postopku, ki je predpisan za nabavo medicinske opreme 
v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj je Repu- 
blika Slovenija. Predlog bo obravnavala Komisija za investicij- 
ska vlaganja v zdravstvene zavode Ministrstva za zdravstvo in 
v primeru pozitivne odločitve, bi bilo mogoče predlog realizi- 
rati v naslednjem letu. 
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MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi mag. 
JANEZA JUGA za revizijo konvencije o social- 
nem zavarovanju z Republiko Italijo 

Zaradi precej obsežne problematike na različnih področjih ter 
s političnega in vsebinskega vidika zahtevnih odprtih vpra- 
šanj, ki jih bo potrebno urediti med Republiko Slovenijo in 
Republiko Italijo, je bila med drugim na pobudo Ministrstva za 
zunanje zadeve RS na medvladnem nivoju imenovana tudi 
mešana slovensko-italijanska komisija za vprašanja s social- 
noskrbstvenega področja, ki jo sestavljajo predstavniki 
ustreznih ministrstev in zavodov. Naloga te komisije je, v preli- 
miniranih razgovorih ugotoviti in definirati probleme in inte- 
rese na tem področju sodelovanja med državama, ter se 
opredeliti do načina njihovega reševanja. 

Imenovana mešana komisija se je prvič sestala dne 16. 
novembra 1993 v Rimu. Na tem preliminiarnem sestanku sta 
bili obe strani soglasni, da je potrebno čimprej skleniti novo, 
sodobno konvencijo o socialnem zavarovanju med Republiko 
Slovenijo in Republiko Italijo, pri čemer bi kot osnova za 
pogajanja služil osnutek iz 1.1987, ki so ga pripravili predstav- 
niki takratne Jugoslavije in Italije. Pri tem je italijanska stran 
na pobudo slovenske strani izrazila pripravljenost, da se 
v konvenciji med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo 
uredijo tudi še vedno odprta vprašanja dela in zavarovanja na 
območju bivše cone B STO tako, da bi državi vzajemno 
priznavali tudi zavarovalno dobo, prebito na tem območju. 
Obe strani sta se dogovorili, da bo slovenska stran pripravila 
predlog rešitve tega vprašanja in ga posredovala italijanski 
strani v proučitev. 

Na srečanju mešane komisije v Rimu je bilo predvideno, da bi 
se dogajanja za sklenitev konvencije o socialni varnosti med 
državama glede na čas, ki ga obe strani potrebujeta za 
izvedbo predhodnega internega postopka, lahko pričela že 
v drugi polovici januarja 1994. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo v skladu 
s tem dogovorom kot pristojno resorno ministrstvo v kratkem 
predložilo Vladi Republike Slovenije pobudo za sklenitev kon- 
vencije med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo o soci- 
alni varnosti s predlogi za rešitev temeljnih vprašanj in uredi- 
tev tega področja med državama. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripra- 
vilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

ODGOVOR 
Ministrstva za zunanje zadeve na pobudo dr. 
JOŽETA PUČNIKA glede vključitve Slovenije 
v EFTO 

Poslanec je Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj prosil, 

da seznani Državni zbor RS o aktualnem stanju odnosov med 
Slovenijo in EFTO in o strategiji Slovenije do le-te pomembne 
evropske organizacije. 

Zlasti prosi, da poslance seznani, ali še veljajo optimistične 
ocene glede skorajšnjega polnopravnega članstva naše 
države v tej organizaciji (glej povzetek tiskovne konference 
ministra za finance g. Gasparija v Delu, dne 1. 2.1993 »Slove- 
nija bi že do konca tega leta lahko postala polnopravna 
članica EFTE«). 

OCENA MOŽNOSTI VKLJUČITVE SLOVENIJE V EFTO 

Republika Slovenija od svoje osamosvojitve dalje vodi pospe- 
šeno politiko približevanja in vključevanja v evropske integra- 
cije. Končni cilj Slovenije je članstvo v ES. Na tej poti pa 
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Slovenija poglablja svoje sodelovanje tudi z državnimi član®e 

cami EFTA in višegrajske skupine. 
BS 

Republika Slovenija je maja 1992 podpisala z državami član*® 
cami EFTA skupno Deklaracijo o političnem sodelovanju, kij"" 
osnova za sodelovanje s to grupacijo. Tako je bilo septembL 
lani v Ljubljani prvo zasedanje mešanega komiteja Slovenji"' 
- EFTA. 2. in 3. novembra letos pa bo v Liechtensteinu dru?'J 
zasedanje tega komiteja. jj* 

Čeprav so nekatere države članice EFTA govorile o možnost 
da bi Slovenija postala polnopravna članica te evropske g"2< 

pacije, je EFTA kot celota želela razvijati odnose s Slovenif 
na način, kot jih razvija z drugimi državami Srednje p 
Vzhodne Evrope. To je s sklenitvijo sporazuma o svobod®' 
trgovinski coni s Slovenijo. r! 

EFTA razvoj svojih odnosov z državami Srednje in Vzhod"®c 

Evrope usklajuje z razvojem odnosov teh držav z ES. PJ? 
zaradi tega ni želela sprejeti odločitve o začetku pogaj^£ 

o svobodni trgovinski coni s Slovenijo, dokler ES ne sprejij°yj 
odločitve o pogajanjih o pridruženem članstvu s Slovenijo, r: 
pogoj je sedaj izpolnjen. Potrebno pa je poudariti, da so 
medtem spremenile tudi razmere v Evropi. Zat< 
v odnosih z EFTA upoštevati naslednja dejstva: 

Jni 

medtem spremenile tudi razmere v Evropi. Zato je potrebuj 

1. 4 države članice EFTA (Avstrija, Norveška, Švedska i ol 
Finska) vodijo z Evropsko skupnostjo pogajanja o članst1' 
v ES, ki naj bi se končala v letu 1994. 

2. Sporazumi o članstvu teh držav v ES naj bi stopili v veljajDC 
v 1996 letu, kar pomeni, da bo takrat EFTA kot grupa^j 
prenehala obstajati. 

Db 
3. V takšni situaciji večina držav članic EFTA ne kaže intertEš 
za pogajanja o sklenitvi sporazuma o coni svobodne trgovini 
s tretjimi državami, ker bi le ta lahko otežila njihova pogaja1*-— 
z ES. 

i'ac 4. Slovenija bo na zasedanju Mešanega komiteja v LiechWeđ« 
steinu (2. in 3. november letos) ponovila svojo zahtevo imj 
pogajanja o svobodni trgovinski coni z EFTA. Ocenjujemo. se< 
bo ta zahteva predstavjala normalno nadaljevanje doseda":e,' 
odnosov. Od držav članic EFTA pa je odvisno, kako b" 
ocenile prihodnji razvoj te grupacije in s tem možnosti trat 
začetek takšnih pogajanj s Slovenijo. «>z 

>raj 

MNENJE 
' o* 

Vlade Republike Slovenije o pobudi NADE SK^gir 
za spremembo zakona o stavbnih zemljiščih!^ 

r9i 

Poslanka Nada Skuk je 28. 9. 1993 dala pobudo, da se' 
meni zakon o stavbnih zemljiščih tako, da bi tudi MinistrS 
za obrambo plačevalo nadomestilo za stavbna zemljišča, 
uporablja za vojaške potrebe. V zvezi s to pobudo je m" 
Vlade sledeče: 

Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki so nameflj 
obrambnim potrebam, se ne plačuje na podlagi 59. \ 
zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. I. SRS št. 18/84) ter' 
člena zakona o obrambi in zaščiti (Ur. I. RS št. 15/91). Via1 

doslej že večkrat obravnavala to vprašanje (v zvezi s pof 
Izvršnega sveta Skupščine občine Vrhnika 29. 7.1992, poj 
sko pobudo Janeza Jerine, 23. 9.1992) in ugotovila, da p<[ 
gre za kompleksno sistemsko vprašanje, ki ga ni moč ref 
samo za določeno vrsto objektov, kot so v konkretne^1 

meru vojaški objekti. Navedeno vprašanje bo potrebno 
vito oceniti pri pripravi sistemske zakonodaje in pri tem, 
števati celotni javni sektor. Ministrstvo za obrambo me^ 
se razlogi, zaradi katerih se je Vlada v preteklem letu 
tivno opredelila do podobnih pobud, niso spremenili. D«l 
namreč je, da se je v primerjavi s stanjem pred 1991.)' 
bistveno zmanjšalo število objektov, ki jih uporablja M" 
stvo za obrambo za voiaške oziroma obrambne poostri 

poročen 



a^ga okoli 30%). Kjer je bilo le možno, so se za civilne 
"rebe namenili nekdanji vojaški objekti v ožjih središčih 
fct, obrambne potrebe pa se pokrivajo v objektih, ki so 

lar*en mest. V več primerih so začete aktivnosti za perspek- 
ki'n° preselitev vojaških objektov ipd. 

>n™Publiki Sloveniji smo v zadnjih letih večinoma že odpra- 
■u?1 nekdanjo eksteritorialnost vojaških objektov, kolikor je to 

°ino glede na značilnosti vojaške organizacije. To pa ne 
0re biti razlog, da bi bili prav vojaški objekti vir prihodkov za 

0sMoče lokalne skupnosti. Seveda to velja le za tiste objekte 
gfi ^mljišča, ki so last države, 
sni; 
e a°a republike Slovenije na podlagi 11. seje Državnega 
od*°ra v sodelovanju s predlagatelji - poslanci državnega 

'°ra Izidorjem Rejcem, Stanetom Frimom in Miroslavom 
sržino - pripravlja zakon o lastninjenju stavbnih zemljišč, 

jd^dlog zakona predvideva, da se vzpostavi lastninska pra- 
pijanavseh zemljiščih v družbeni lastnini, ki niso v postopkih 
aic!ac'0nalizacije a,i lastninjenja po drugih predpisih, v korist 
Bjfnih in fizičnih oseb. ki imajo pravico uporabe na teh 
D.pl&čih. Po izvedbi lastninjenja stavbnih zemljišč v druž- 
io jni lastnini bo nadomestilo za njegovo uporabo kot specifi- 
jt/11 instrument izgubil svojo funkcijo in bo predvidoma od- 

bijen. 

pripravili Ministrstvo za obrambo In Ministrstvo i »" »»O pnpiavm 
°*olje In prostor. 

jfevOR 
"listrstva za gospodarske dejavnosti na 

]J>Udo dr. JANKA PREDANA in dr. LEA 
jrfcSERKA za uvedbo sistema zbiranja ter 
iaC?vne9a izkoriščanja odpadlega aluminija 

Republike Slovenije dajeva pobudo, da pripravi in 
,o • zbiranja ter ponovnega izkoriščanja odpadnega '"linija kot energijsko intenzivnega odpadka. Sistem naj 
jap ®e9a tudi posebne zabojnike za zbiranje aluminijske emba- 

5i ̂ a'i dajeva pobudo, da Vlada Republike Slovenije prepove 
°* odapdnega aluminija. 

taložiti :ev: 

'fsk °iPadne9a a,umin'ia povzroča veliko narodnogospo- 
K^Uai Skod°. ^er predstavlja razprodajo električne energije 
ihlfg 01 državam po minimalni ceni. Za ponovno topitev reci- 

®9a aluminija je potrebno samo 5 odstotkov električne 
»o * v Primerjavi s količino, ki je potrebna za prvo prede- 

Jinifu.|0vine v aluminij. Slovenija proizvaja letno 70.000 ton 9Ji. n'la. čeprav ga slovenska predelovalna industrija potre- 
i kovine 

toč M'imerjavi s Koncino, ki je potreDna za prvo preae- 
Jinifu.|0vine v aluminij. Slovenija proizvaja letno 70.000 ton n')a. čeprav ga slovenska predelovalna industrija potri 
■ slo"10 ®5.000,on'l<ar povzroča stalne presežke te kovir •JJjg Venskem trgu in temu ustrezno neracionalno potrošnjo 

in Posebej neracionalno ravnanje z odpadnim aluminijem. 

evropskih državah predstavlja zbiranje in reciklaža ig-j - * ■ i uitavan ^icuoiavija zunanjo ■■ i iDbii\ia^d 
, ne9a aluminija (pločevink itd.) pomemben vir varčeva- 

®nergijo in varstva okolja. 

;a 

V 
4h 

Slovenija zmanjšati količino odpadkov na deponijah 
°%i ,/r!' at' svojo bilanco porabe energije, je zgoraj predla- UKrep nujen.« 

rfi ^ja't'3Uci' za Pr'pravo in uvedbo sistema ponovnega izkoriš- 
čanih 2birania odpadnega aluminija, tudi preko posebnih 3 JI ikov za zbiranje aluminijske embalaže, naslednje: 

3n<(Prj^'nr,arn' kot ,udi ponovno uporabljeni reciklirani alumi- 
:Jci sf

>rede'avi v proizvode višje vrednosti koristijo predelo- 
' J sa,?"1' ali Pa 9a prodajajo naslednjim predelovalcem, če 
/lid^ađn ne morei° reciklirati. Taka je na primer prodaja aluminija iz Impola, Slovenske Bistrice Kemični 

'i' Kamnik, za proizvodnjo aluminiia v Drahu. Embalaže 

e valeč 

iz aluminija (npr. pločevinke za pijače) v državi ne proizva- 
jamo. Uvožena aluminijska embalaža se zbira in sortira pri 
uradnih zbiralcih odpadnega materiala, katerim Vlada Repu- 
blike Slovenije predlaga, da v okviru drugega zbiranja odpad- 
nega materiala (papir, steklo, itd.), namenjenega za ponovno 
izkoriščenje, organizira tudi postavitev posebnih zabojnikov 
za zbiranje aluminijske embalaže ter ustrezno vpliva na osveš- 
čenost uporabnikov. 

2. K pobudi, da Vlada Republike Slovenije prepove izvoz 
odpadnega aluminija, naslednje: 

Izvoz odpadnega aluminija je prepovedan oziroma je izvoz 
neuporabnega, onesnaženega aluminija možen le s potrdilom 
komisije Delovne skupine za kovinske sekundarne surovine 
pri Združenju črne in barvaste metalurgije in livarn Slovenije 
pri Gospodarski zbornici Slovenije in plačilom takse v višini 
25% vrednosti blaga. Ta taksa odpade, če tega aluminija sami 
ne morejo predelati. Članov te delovne skupine je 12 in so 
uporabniki teh surovin, torej predstavniki železarn, livarn, 
zlatarne in zbiralcev surovin. 

ODGOVOR 
Vlada Republike Slovenije na vprašanje in 
pobudo IVA VERZOLAKA, v zvezi s problematiko 
beguncev v občini Velenje 

Na vprašanje in pobudo o problematiki začasnih beguncev 
v občini Velenje Vam posredujemo naslednji odgovor. 

Strinjamo se, da je občina Velenje zelo obremenjena z reševa- 
njem problematike začasnih beguncev, zlasti tistih, ki so 
nastanjeni pri družinah-gostiteljicah. 

Celotna občinska medresorska komisija, Rdeči križ Slovenije 
in vodstvo zbirnega centra v Velenju so seznanjeni s proble- 
matiko začasnih beguncev v Republiki Sloveniji. Prav tako so 
vsi pristojni seznanjeni, da je celotno problematiko možno 
reševati le v okviru razpoložljivih sredstev. 

Glede izobraževanja otrok začasnih beguncev moramo pove- 
dati, da je ureditev izobraževanja področje, katero je v pristoj- 
nosti Ministrstva za šolstvo in šport. 

Področje osnovnošolskega izobraževanja je urejeno na sle- 
deči način: 
V osnovni šoli za začasne begunce iz BiH, ki deluje v okviru 
zbirnega centra za začasne begunce v dijaškem domu na 
Efenkovi 61 v Velenju je trenutno vpisanih 271 šoloobveznih 
otrok. Pouk poteka v šestih, za izvajanje pouka primernih 
učilnicah in sicer v dveh izmenah. 

Otroci - začasni begunci iz BiH, ki obiskujejo pouk v tej 
osnovni šoli so opremljeni s šolskimi potrebščinami, ki so jih 
prejeli od številnih tujih in domačih donatorjev. Oskrba 
z učbeniki se izboljšujejo, ker smo v tem šolskem letu s sred- 
stvi Visokega komisariata Združenih narodov za begunce 
natisnili zadostno število učbenikov za vse predmete. V tem 
šolskem letu pa se v skladu s prilivi finančnih sredstev tujih 
donatorjev izboljšuje tudi opremljenost šole z najnujnejšimi 
učnimi pripomočki (stenske aplikacije, zemljevidi...). 

Pouk v osnovni šoli je tako iz pedagoškega kot organizacij- 
skega vidika dobro izvajan, pri tem pa ima nedvomno veliko 
zasluge Sekretariat za družbene dejavnosti občine Velenje. 

Republika Slovenija mora po mednarodnih aktih organizirati 
izobraževanje za začasne begunce na osnovnošolskem 
nivoju. To je tudi storila. 

Glede problematike izobraževanja srednješolske in visokošol- 
ske populacije se kot sami ugotavljate, Ministrstvo srečuje 
s številnimi težavami. Doslej še nismo zbrali zadostno število 
virov financiranja, predvsem iz vrst tujih donatorjev (enako 
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kot to velja za osnovnošolski nivo izobraževanja), ki bi nam 
omogočili, da bi tej populaciji omogočili nadaljevanje izobra- 
ževanja. 

Glede Vašega predloga oziroma Vaše zahteve, da Urad 
»zakonsko uredi, da se vrnejo vsi begunci tja, od koder so 
prišli oz. v osvobojene predele Bosne in Hercegovine« Vam 
odgovarjamo, da glede na vsem znane vojne razmere v BiH to 
zaenkrat še ni mogoče. Začasni begunci se bodo lahko vrnili 
v BiH, ko bo tam zavladal mir in njihova življenja ne bodo več 
v nevarnosti. 

Ne glede na to pa lahko rečemo, da odgovor na vprašanja 
o zakonski ureditvi začasnih beguncev, daje že sam naziv 
pribežnikov. Beseda začasni begunci dovolj nazorno oprede- 
ljuje njihov status v Sloveniji. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vil Urad Vlade RS za priseljevanje in begunce v sodelovanju 
z Ministrstvom za šolstvo in šport. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na zahtevek Poslanske 
skupine Demokratov - Demokratske stranke za 
dopolnitev odgovora na vprašanje o finančni in 
strokovni utemeljenosti investicije »Dezinfek- 
cija bolnišničnih odpadkov v RS« 

V zvezi z zahtevkom poslancev Igorja Bavčarja, Danice Sim- 
šič, Toneta Peršaka in Andreja Lenaršiča Vladi Republike 
Slovenije po dopolnitvi odgovora na poslansko vprašanje, ki 
ga je ministrstvo za zdravstvo posredovalo 26. 8. 1993, pojas- 
njujemo naslednje: 

Ad 1. 

Vlada Republike Slovenije poudarja, da obveznost dajanja 
kreditov iz javnih sredstev z javnimi razpisi ni zakonsko ure- 
jena oziroma velja le za uporabnike državnega proračuna, 
kamor pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne 
spada. Pravilnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
o finančnem poslovanju, ki bo predvidoma spremenjen 
v začetkku naslednjega leta, ne predvideva obveznosti jav- 
nega razpisa v teh primerih. Niti Ministrstvo za zdravstvo niti 
Vlada Republike Slovenije v okviru svojih pristojnosti ne 
moreta posegati v poslovanje Zavoda, ki je samostojna pravna 
oseba. Zato Vlada republike Slovenije ne more ocenjevati, 
kako je kreditodajalec ugotavljal neupravičenost dodelitve 
sredstev oziroma stopnjo tveganja pri tem poslu. 

Vendar bo Vlada Republike Slovenije glede na probleme, ki 
so se pojavili v tem primeru, ob dajanju soglasja k statutu 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije predlagala, naj 
se obveznost javnega razpisa, kot velja za proračunske porab- 
nike, smiselno vgradi v akte Zavoda za zdravstveno zavarova- 
nje Slovenije. 

Ad 2. 

Dezinfekcija bolnišničnih odpadkov ne spada med zdrav- 
stvene dejavnosti, ki jih določa zakon o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 9/92), zato za njeno opravljanje ni potrebna 
koncesija Ministrstva za zdravstvo. Dezinfekcijo bolnišničnih 
odpadkov je treba zato obravnavati kot dejavnost, ki jo ureja 
zakon o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78), ki v 7. 
členu določa, da je treba odpadke, ki so nevarni za okolje, 
nevtralizirati, za kar so odgovorne organizacije, pri katerih so 
ti odpadki nastali. Zato ni sporno, da morajo zdravstveni 
zavodi ustrezno urediti dezinfekcijo bolnišničnih odpadkov, 
bodisi sami, bodisi s sklenitvijo pogodbe za opravljanje teh 
del. Pri tem seveda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove- 
nije nima nikakršne pravice vplivati na izbiro organizacije, ki 
bo opravliala dezinfekcijo, saj je to poslovna odločitev vsa- 

l 

kega zdravstvenega zavoda, ki je v njegovi popolni avtonoiru* | 
pristojnosti. ' 

Zdravstveni zavodi na različne načine rešujejo uničevanji 
kužnih odpadkov, o čemer je bila izdelana posebna analiz* 
podatke navajamo v nadaljevanju odgovora. Uničevanji 
odpadkov se krije, kot je Ministrstvo za zdravstvo pojasnilo i1 

v odgovoru z dne 26. 8. 1993, iz materialnih stroškov, ki ^ 
sestavni del pogodb, ki jih sklepajo z Zavodom za zdravstva^ 
zavarovanje Slovenije. Zdravstveni zavodi se glede na " 
lahko opredelijo za kateregakoli izvajalca, ki zagotavlj' 
odstranjevanje posebnih odpadkov. 

Ad 3. 
Vprašanja v zvezi s kršenjem konkurenčne klavzule so 
izčrpno pojasnjena že v prvem odgovoru, zato le ponovi# 
poudarjamo, da niti Ministrstvo za zdravstvo niti Vlada Rep1 

blike Slovenije nimata nikakršne pravice ukrepati v zv# 
s kršitvami konkurenčne klavzule, temveč ta pravica v skla^ 
z delovnopravnimi predpisi pripada izključno delodajalk 
v konkretnem primeru torej Javnemu podjetju Komun«1 ' 
v Celju. Zato je od organa upravljanja tega podjetja odvisr* 
ali bo ravnanje direktorja v tem primeru ocenilo za kršil' 
konkurenčne prepovedi in kako bo v zvezi s tem ukrepa11 

Pripominjamo, da dejavnost javnega podjetja Komunala v 
Celja ne spada v zdravstveno dejavnost, za katero je odgov" 
ren minister za zdravstvo. 

Ad 4. 
Analiza Republiškega sanitarnega inšpektorata kaže na to,j 
imajo zdravstveni zavodi različno urejeno odstranjeval 
infektivnih odpadkov. Nekatere bolnišnice opravljajo dez' 
fekcijo kužnih odpadkov v avtoklavu, nekatere imajo 
galne naprave. Zaskrbljujoče pa je, da nekatere bolnišni* 
kužne odpadke odlagajo kot navadne odpadke na depon1 

V zdravstvenih domovih so razmere zelo različne, pone^ h 
odpadke sami avtoklavirajo, ponekod dezinficirajo, marši* T 
pa jih odlagajo kot navadne odpadke. Do konca septembra, 
pogodbe s podjetjem EKO PLUS, d. o. o. iz Celja skle" Q 
devet bolnišnic, devetindvajset zdravstvenih domov, tri zd' 
vilišča ter šest zasebnih zdravstvenih ordinacij. ^ 

Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da je najprimernejša f®[. 
tev za odstranjevanje infektivnih odpadkov sežiganje,' 
predhodnem zmletju in dezinfekciji. Glede na sedanje sta 
sežigalnih naprav v posameznih zdravstvenih zavodih sej 
potrebno ob soglasju vseh zdravstvenih ustanov dogovo, 
tudi lokaciji teh naprav. V tem primeru bo najprimern^ 
izvajalec izbran na podlagi razpisa. 

Posamezne bolnišnice sicer že imajo sežigalne naprave, 
dar je bilo pri pregledu ene od teh ugotovljeno, da je emij 
zaradi prenizke temperature sežiganja previsoka in nadali1 

uporaba sežigalne peči prepovedana. Zato morajo vse boj[ 
niče izvajati kontrolo emisij in temperature sežiga,.na poJ 

teh podatkov pa bo pripravljena celovita analiza. 

V zvezi s strokovno oceno mobilne naprave, ki jo upora^ 
podjetje EMO PLUS, d. o. o., je bilo Ministrstvo za zdraV 
seznanjeno z dokumentacijo, iz katere je razvidno, da nap'1 

uspešno deluje v vrsti držav (Nemčija, Argentina, Špa' 
Švica, Italija, Grčija, Francija itd.) in ima pozitivna stroK^ 
mnenja vodilnih evropskih inštitutov. Iz te dokument3' 
izhaja, da so te tehnične rešitve ustrezne, mobilnost je11 

v primeru Slovenije dokazana, vplivi na okolje pa zanema' 
(uničevanje s paro). Transportiranje dezinficiranih odpad* 
ki so po tem postopku postali nenevarni, njihov volume'1 

zmanjšan na petino prvotnega, poteka varno. Glede na P' 
loženo dokumentacijo ni bilo potrebe po izdelavi strokovi1' 
mnenja, saj je bila ocena glede na navedene referent 
ogled naprav, zadovoljiva. Ker je projekt v izvedbi zaseb11' 
ni bilo potrebe po posebnem preverjanju verodostojnos' 
strokovne kvalitete inštitucij, ki so ga izdelale. 

Odgovor je za obravnavo na seji Vlade Republike Slo"* 
pripravilo Ministrstvo za zdravstvo. 

$1|D Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - V.d odgovornega urednika: Tanja Hrovatin-Radobuljac - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana. 
4. telefon (061) 12 61-222 - Tisk: DP Delo - Tisk časopisov in revij p o , Dunajska 5. Ljubljana - Cena izvoda 90 tolarjev (brez poStnine) - Letna naročnina kot akont*?! 
obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun. Državni zbor Republike Slovenije. Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 12 61-222 (215), številk* 
(061) 12 58-173. 
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