
DRŽAVNI ZBOR REPUGLi' E SLOVENIJE 
DOKUMENTACIJA 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

DAVKI 

Predlog zakona o začasni oprostitvi plačila posebnega prometnega 

davka od alkoholnih pijač, zaradi omilitve posledic škode 

povzročene z neurjem, s točo in burjo - EPA 1201 - hitri postopek 3 

VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR 

Predlog zakona o volitvah v Državni zbor 

- EPA 1202 - skrajšani postopek 5 

CONE 

Predlog zakona o prostih carinskih conah in o prostih conah 

- EPA 1187 - prva obravava » 7 

SKLAD RS ZA LJUBITELJSKE DEJAVNOSTI 

Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske 

dejavnosti - EPA 946 - druga obravnava 17 

DRUŠTVA 

Predlog zakona o društvih - EPA 629 - tretja obravnava 23 

BLAGOVNE REZERVE 

Predlog zakona o blagovnih rezervah - EPA 660 - tretja obravnava 29 

USTANOVE 

Predlog zakona o ustanovah - EPA 733 - tretja obravnava 35 

OBVEZNE RAZLAGE 

Predlog za sprejem obvezne razlage 1. odstavka 23. člena 

zakona o političnih strankah - EPA 1203 41 

Predlog obvezne razlage 19. člena zakona o lokalni samoupravi 

- EPA 1088 43 

POSLANSKA VPRAŠANJA 45 

POSLANSKA POBUDA 53 

Umiki podpisov k predlogu zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o poslancih - EPA 1185 55 

Ljubljana, 1 avgust 1995 Letnik XXI Št. 35 



ivIteU-j ' 

1 ■ 

' 

^ M fv 
/. . v-= 

i 

i 

.. ■ -. • •. . „ • • 

' 
s 

h: 

' 

■ ' 

■ 

, 

. 

. 

' 

"s : ... ■ j 

■ - ■ ■ ' ■ .. : : •..> ' - 



Predlog zakona o 

ZAČASNI OPROSTITVI PLAČILA 

POSEBNEGA PROMETNEGA DAVKA 00 

ALKOHOLNIH PIJAČ, ZARADI OMILITVE 

POSLEDIC ŠKODE POVZROČENE 

Z NEURJEM, S TOČO IN DURJO 

- EPA 1201 - hitri postopek 

Podpisani poslanci na podlagi 19. člena zakona o poslan- 
cih (Ur. I. RS, št. 48/92) ter prvega odstavka 174. člena in 
175. člena Poslovnika DZ RS (Ur. I. RS št. 40/93 in 80/94) 
vlagamo 

PREDLOG ZAKONA 

O ZAČASNI OPROSTITVI PLAČILA POSEBNEGA PRO- 
METNEGA DAVKA OD ALKOHOLNIH PIJAČ, ZARADI OMI- 
LITVE POSLEDIC ŠKODE, POVZROČENE Z NEURJEM, 
S TOČO IN BURJO 

ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 201. 

člena Poslovnika DZ RS zaradi naravne nesreče po 
HITREM POSTOPKU 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika DZ RS 
Vam sporočamo, da bodo pri obravnavi predloga zakona 
na sejah državnega zbora in njegovih delovnih telesih 
sodelovali vsi predlagatelji zakona. 

- g. Janez Podobnik, l.r. 
- g. Ivo Hvalica, l.r. 
- g. Borut Pahor, l.r. 
- g. Miroslav Geržina, l.r. 
- g. Zoran Madon, l.r. 
- g. Marijan Poljšak, l.r. 

PREDLOG ZAKONA O ZAČASNI OPROSTITVI PLAČIL- 
NEGA POSEBNEGA PROMETNEGA DAVKA OD ALKO- 
HOLNIH PIJAČ, ZARADI OMILITVE POSLEDIC ŠKODE, 
POVZROČENE Z NEURJI, S TOČO IN BURJO. 

Na podlagi prvega odstavka 201. člena Poslovnika DZ RS 
predlagam, da Državni zbor RS po hitrem postopku 
sprejme zgoraj omenjeni zakon. Le tako je mogoče vsaj 
delno omiliti posledice neurja, ki je prizadelo Primorsko 
dne 23. 6. in v noči od 23. na 24. 6. 1995. 

Zaradi naravne nesreče, ki je prizadela ljudi na teh območ- 
jih, je nesprejemljivo, da bi rešvanje tega problema prelo- 
žili na jesen. 

Ker posredne in neposredne škode ni bilo mogoče takoj 
oceniti, ampak so jo občinske cenilne komisije ugotovile 
šele sedaj, predlagam Državnemu zboru RS, da na podlagi 
tretjega odstavka 64. člena Poslovnika Državnega zbora 
RS razširi dnevni red 34. seje z obravnavo predlaganega 
zakona. 

Janez Podobnik, l.r. 

- občina Kanal 
- občina Miren-Kostanjevica 
- občina Koper, Izola, Piran 
- občina Sežana 
- občina Kozina 
- občina Komen 

4.949.625,00 SIT 
103.285.500,00 SIT 
584.391.960,00 SIT 
132.635.700,00 SIT 
46.263.000,00 SIT 
69.923.450,00 SIT 

SKUPAJ primorske občine 2.374.415.135,00 SIT 

Neposredna škoda ni škoda v celoti, ampak je treba pri- 
šteti še posredno škodo, ki je ocenjena na 
1.173.707.567,00 SIT. 

Skupaj neposredna 
3.548.122.702,00 SIT. 

in posredna škoda znašata 

Po ocenah občinskih cenilnih komisij naj bi bil pridelek 
grozdja zmanjšan za 30 do 50%, ponekod pa tudi do 70%, 
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OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Na Primorskem je 23. 6 ter v noči od 23 na 24. 6. 1995 
divjala močna burja, ki je povzročila veliko škodo v vino- 
gradih, nasadih sadnega drevja ter na kmetijskih površi- 
nah, zasejanih z žitaricami. Po prvih ocenah občinskih 
cenilnih komisij dosega skupna neposredna škoda v kme- 
tijstvu v občinah Ajdovščina, Brda, Izola, Kanal, Komen, 
Koper, Kozina, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Piran, 
Sežana in Vipava 2.366.094.135 SIT. Posredna škoda v teh 
občinah pa naj bi znašala 1.173.707.567 SIT. Škoda v kme- 
tijstvu znaša torej: 

občina Nova Gorica 
občina Brda 

■ občina Vipava 
občina Ajdovščina 

622.658.900,00 SIT 
318.150.000,00 SIT 
267.070.000,00 SIT 
226.087.000,00 SIT 



sadja za 20 do 30%, ječmena za 50%, pšenice za 40%, 
koruze za 20% ter krompirja za 10%. Tako je v občini Brda 
od 10 do 75% poškodovanih 1800 ha vinogradov, v občini 
Ajdovščina 385 ha vinogradov ter 975 ha žitaric in drugih 
kmetijskih kultur in v občini Vipava 400 ha vinogradov ter 
206 ha žitaric in drugih kmetijskih kultur. V občini Koper je 
burja poškodovala okoli 500 ha vinogradov in sadovnjakov 
Vinakoper, 1370 ha zasebnih vinogradov, 190 ha zasebnih 
sadovnjakov, 360 ha oljčnih nasadov ter 200 ha vrtnin in 
žitaric. 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Temeljna rešitev je: 

da se predelovalnim obratom vinske kleti in vsem proizva- 
jalcem, ki se direktno pojavljajo na trgu, omogoči, da 
z začasno oprostitvijo plačila posebnega prometnega 
davka od alkoholnih pijač določi višjo odkupno ceno groz- 
dja. S tem se tudi stimulira oddaja grozdja. 

FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Po prvih ocenah bo sprejem tega zakona znižal prihod- 

kovno stran proračuna v letošnjem letu za 155.000.000,00 
SIT. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Zavezance za obračunavanje in plačevanje posebnega 
prometnega davka od alkoholnih pijač iz četrtega člena 
Zakona o posebnem prometnem davku od alkoholnih 
pijač (Ur. I. RS 71/93), se v letu 1995 in prvi polovici leta 
1996 oprosti plačevanja tega prometnega davka za alko- 
holne pijače, proizvedene iz grozdja letine 1995, s pore- 
klom iz območij občin: Ajdovščina, Brda. Izola, Kanal, 
Komen, Koper, Kozina, Kostanjevica-Miren, Piran, 
Sežana, Vipava in mestne občine Nova Gorica, ki jih je 
prizadelo neurje v mesecu juniju 1995. 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

S predlogom zakona želimo omiliti posledice neurja, ki je 
prizadelo območja občin: Ajdovščina, Brda, Izola, Kanal, 
Komen, Koper, Kozina, Kostanjevica-Miren, Piran, 
Sežana, Vipava in mestne občine Nova Gorica v juniju 
1995. Dejstvo je, da bo zaradi tega manjši pridelek grozdja, 

zaradi česar se pričakuje izpad proizvodnje alkoholnih 
pijač. Zato se postavlja vprašanje nemotenega poslovanja 
vinskih kleti. S tem zakonom naj bi vsaj delno rešili nastalo 
situacijo. 

t 

* 
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Predlog zakona o 

VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR 

EPA 1202 - skrajšani postopek 

Na podlagi 1. odstavka 174. in 175. člena Poslovnika 
Državnega zbora RS (Ur. I. RS, št.40/93, 80/94) vlagam 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O VOLITVAH 
V DRŽAVNI ZBOR, 

ki Vam ga pošiljam v obravnavo in sprejem na podlagi 3. 
odstavka 174. člena Poslovnika DZ. 

Na podlagi 204. a člena Poslovnika DZ predlagam Držav- 

nemu zboru, da predlog zakona obravnava in sprejme po 
SKRAJŠANEM POSTOPKU. Skrajšani postopek za spre- 
jem zakona predlagam, ker gre za manj zahtevno dopolni- 
tev zakona. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Vam sporočam, da 
bom pri obravnavi predloga zakona na seji Državnega 
zbora in njegovih delovnih telesih sodeloval spodaj podpi- 
sani. 

Ivan Verzolak, I. r. 

UVOD 

1. Ocena stanja In razlogi za spreiem zakona 

Skupščina Republike Slovenije je na skupni seji septembra 
1992 sprejela zakon o volitvah v Državni zbor (Ur. I. RS, št.44/ 
92). Zakon med drugim tudi določa, da lahko svoje kandidate 
predlagajo tako politične stranke kot volivci, potrebno je le 
določiti listo kandidatov, ki se predloži volilni komisiji v volilni 
enoti. Za ime liste kandidatov, ki jo vloži politična stranka, 
zakon določa, da je to lahko le ime politične stranke. Ime liste 
kandidatov, ki jo vložijo volivci, pa določijo volivci sami. 

2. Cilji in načela zakona 

Z dopolnitvijo zakona določamo, da liste kandidatov, ki jih 
vložijo volivci, ne smejo vsebovati imena tuje države ali tuje 
stranke oz. tuje pravne ali fizične osebe in njihovih simbolov 
ter kratic, ki jih le-te uporabljajo. Z rešitvijo, ki jo predla- 
gamo, dopolnjujemo zakon o volitvah v DZ - z omejitvijo, ki jo 
v navedenem primeru že pozna zakon o političnih strankah. 

3. Finančne posledice 

S predlagano dopolnitvijo zakona ne bodo nastale nikakršne 
dodatne obveznosti za državni proračun 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Za 53. členom zakona o volitvah v Državni zbor (Ur. I. RS, 
št.44/92) se doda novi 53. a člen, ki se glasi: 

»IME LISTE KANDIDATOV NE SME VSEBOVATI IMENA TUJE 
DRŽAVE ALI TUJE STRANKE OZIROMA TUJE PRAVNE ALI 
FIZIČNE OSEBE IN NJIHOVIH SIMBOLOV TER KRATIC, KI JIH 
LE-TE UPORABLJAJO«. 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sedanji zakon o volitvah v Državni zbor precizira pravila, ki jih 
mora upoštevati stranka pri poimenovanju liste (imeti mora 
namreč ime stranke), ne precizira pa določanja imen (upo- 
rabe znakov oz. simbolov) listam, ki jih predlagajo volivci. 

Z dopolnitvijo zakona, ki jo predlagam, določam za vse liste 
kandidatov, da le-te ne smejo vsebovati imena tuje države ali 

tuje stranke oz. tuje pravne ali fizične osebe ter da ne smejo 
uporabljati njihovih simbolov oz. znakov. 

S predlaganim novim 53. a členom povzemam omejitev, ki jo 
pozna že zakon o političnih strankah (Ur. I. RS, št.62/94), kjer 
5. odstavek 8. člena izrecno poudarja, da ime stranke ne sme 
vsebovati imena tuje države ali tuje stranke oz. tuje pravne ali 
fizične osebe. 

5 poročevalec, št. 35 
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Predlog zakona o 

PROSTIH CARINSKIH CONAH IN 

0 PROSTIH CONAH 

- EPA 1187 - prva obravnava 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS št. 48/ 
92) in 1. odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Ur. I. RS it. 40/93 in 80/94) podpisani 
poslanci vlagamo 

PREDLOG ZAKONA O PROSTIH CARINSKIH CONAH IN 
O PROSTIH CONAH 

in ga na podlagi 183. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije pošiljamo v prvo obravnavo in spre- 
jem po določilih rednega postopka. 

OCENA STANJA 

Carinske cone srečamo v bivši Jugoslaviji že v šestdesetih 
letih, leta 1985 pa sta bila izdana zakon o carinskih conah in 
zakon o posebnih pogojih za opravljanje zunanjetrgovin- 
skega prometa v carinskih conah. Leta 1990 sledi sprejem 
novega Zakona o prostih in o carinskih conah (UL SFRJ 3/90). 
Carinski zakon iz leta 1995 (UL RS 1/95), ki se bo začel 
uporabljati s 1. 1. 1996, pa je na novo uredil snov. 

Carinski zakon ne ureja vseh pogojev in olajšav v zvezi 
z opravljanjem gospodarskih dejavnosti v teh conah, ampak 
le-te najdemo tudi v zakonih s področja zunanjetrgovinskega 
in deviznega poslovanja in v davčnih predpisih. 

RAZLOGI ZA IZDAJO NOVEGA ZAKONA 

Sprejem novega zakona, ki bo samostojno urejal to snov 
narekuje potreba poenostaviti sicer primerno liberalen 
sistem, ki ga predvideva sedaj veljavni predpis, ter združiti vsa 
določila v enem predpisu, kar bo omogočilo preglednejše 
normiranje snovi. Poleg tega pa bi bilo potrebno nadgraditi 
sedanji koncept še s prostimi conami, v katere bi bilo možno 
z omogočanjem davčnih in drugih olajšav pridobiti tuje inve- 
stitorje in kapital, ki je danes vložen drugje, pa bi ga lahko 
privabili v Slovenijo preko prostih (off-shore) con. 

Pomembno je poudariti tudi razvojne interese države, regij in 
gospodarskih subjektov, ki jih lahko spodbudimo s sistemsko 
in trdno zakonodajo na tem področju. Urejen režim prostih 
carinskih con bo privabil tuje investitorje v teh conah skozi 
verigo olajšav, spodbudil investicije, zaposlovanje in trgova- 
nje na teh območjih. 

Obrazložitev k predlogu tega zakona strnjeno vsebuje vse 
potrebne sestavine iz 175. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Sporočamo tudi, da bomo v skladu s 1. odstavkom 176. 
člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
kot predlagatelji sodelovali na sejah delovnih teles in na 
sejah Državnega zbora. 

1. Jug Janez 
2. Tone Anderlič 
3. Ljerka Bizilj 

Proste cone (off-shore cone) pa bodo lahko dodatno, kot 
davčni paradiži, privabile predvsem tuje poslovneže, ki sicer 
ne bodo poslovali na ozemlju Republike Slovenije, bodo pa za 
izpeljavo svojih poslovnih načrtov drugod uporabljali 
poslovno infrastrukturo tu (najem prostorov, uporaba banč- 
nih storitev, uporaba odvetniških in svetovalnih storitev, zapo- 
slovanje administracije, uporaba telekomunikacij, uporaba 
hotelov, itd.). 

Proste cone (na splošno) so deli območij, ali kar cela zemlje- 
pisno zaokrožena področja (države, pokrajine, otoki, itd.), kjer 
za razliko od sosednjih predelov, območij ali držav, veljajo 
bolj ugodni carinski, davčni, bančni, upravni in drugi predpisi 
ali postopki, ki zaradi tega pritegnejo trgovska, industrijska, 
bančna in druga podjetja, da ta tam ustanovijo svoja podjetja 
ali pa tja preselijo svoj sedež. 

V svetu poznamo več vrst prostih con. Zgodovinski razvoj in 
specifičnost različnih držav sta povzročila, da se proste cone, 
tudi iste vrste con, od države do države ločijo v podrobnostih, 
splošno sprejeta razdelitev vrst con pa bi bila: 

- proste cone (carinske) 
- proste industrijsko-izvozne cone 
- podjetniške cone 
- off-shore centri. 

Proste cone - carinske (zone franche) so se v zgodovini 
najprej razvile v pristaniščih, zajemale so del pristanišča, 
včasih celo luko, včasih tudi celotno pristaniško mesto. Kas- 
neje je razvoj prinesel proste cone pri letališčih, proste 
komercialne cone, tranzitne cone itd. Praviloma gre za 
območja, kjer veljajo carinske olajšave. Komisija za statistiko 

7 poročevalec, št. 35 



OZN, na primer, jih je definirala z dvema osnovnima elemen- 
toma: 

1. gre za natančno zemljepisno opredeljena območja, za 
katera 
2. velja prost vnos in izhod blaga, razen tistega, katerega uvoz 
je prepovedan z zakonom. 

Carinska kontrola naj bi bila omejena le na nadzor nad pravil- 
nostjo poslovanja. Po tem elementu se proste cone ločijo od 
carinskih skladišč, pri katerih je vnos blaga pod strogim 
carinskim nadzorom, ie carinjenje je odloženo. Trenutno je 
teh con na svetu okoli 500. V to skupino, zelo splošno gle- 
dano, spada prosta carinska cona, ki jo pozna naš sedanji 
zakon. 

Primeri con, ki zajemajo območja, so Livigno v Italiji, Kanarski 
otoki, Samnaun in Sampuior na švicarsko-francoski meji, 
cone v Val d'Aosti in Gorici v Italiji, Helgoland in dr. V ZDA je 
več kot 12 con te vrste, ki se imenujejo Foreign Trade Zone, te 
vrste con najdemo v Karibih, Mehiki. V zadnjih letih so proste 
cone doživele izjemen razvoj na Kitajskem, obsegajo do 
30.000 km2 s po tudi nekaj milijoni prebivalcev. Gre za prav 
posebne cone, ki so mešanica prostih, podjetniških in indu- 
strijsko izvoznih (Shenzhen, Zhuai, Xiamen, Hainan). 
Primeri protih con, ki zajemajo mesta, so: Hong Kong, Macao, 
Ceuta in Melita idr. 

Prva prosta industrijsko-izvozna cona (export processing 
zone, zone franche industrielle d'exportation) je bila ustanov- 
ljena leta 1959 na Irskem (Shannon), kasneje so se razvile tudi 
drugod in danes jih je več sto. Ponekod so pravni red celotne 
države prilagodili tako, da danes tvorijo eno samo veliko cono 
te vrste (Singapur, Mauritius). 

Bistvo za te cone je vrsta olajšav, predvsem davčnih, ki favori- 
zirajo proizvodnjo za izvoz. Takšna bi morda bila nerealizi- 
rana prosta cona po Osimskih sporazumih na Krasu. 

Podjetniške cone so območja, za katere veljajo posebne olaj- 
šave, predvsem davčne, ki pa niso usmerjene v podpiranje le 
izvozno usmerjene industrije, ampak vseh vrst podjetništva na 
sploh in jih odlikujejo t.i. 3 D-ji: deregulacija, defiskalizacija in 
debirokratizacija. Te cone so ustanovljene predvsem v Veliki 
Britaniji, Belgiji, Franciji in Italiji. 

Off-shore centri so pravno ustvarjene možnosti ustanoviti in 
poslovati z banko, skladom (trust), holdingom (finance com- 
pany), ali podjetjem (off-shore trading company), ki praviloma 
lahko opravljajo posle za in s pravnimi in fizičnimi osbami 
izven tega centra (nerezidenti) in ki zajemajo tudi posebne 
ugodnosti, največkrat davčne olajšave. Pogosto je pogoj, da 
tako podjetje nima prihodkov iz območja države, v kateri tak 
center je, ali da poslovanje v celoti poteka v drugih državah. 
Niso pa vsi off-shore centri davčni paradiži. 

Off-shore centri so npr. v Singapurju, Londonu, Malti ter 
v ZDA (IBF). 

Kombinacije off-shore centrov in davčnih paradižov pa naj- 
demo npr. v Bahreinu, na Cipru, v Hong Kongu, Panami, 
Luksemburgu, Karibskih otokih, Madeiri, Gibraltarju idr. 

Davčne paradiže najdemo poleg tega razsejane po EGS na 
lokacijah: otok Guernsey, ctok Man, Monaco. Liechtenstein 
idr. 

Proste cone kot proste carinske cone, pa tudi kombinacije 
srečamo npr. v Avstriji (Linz, Graz, Sodbah Hali in na Dunaju), 
Finski (Hanko, Helsinki, Turku, Kotha, Lapeenranta, Oulu), 
Švici (več kot 20 con), na Švedskem (Stockholm, Gotheburg, 
Malmfi), na Madžarskem (Csepel), v Nemčiji (Bremen, Emden, 
Bremenhaven, Kiel, Hamburg). V Franciji srečemo podjetni- 
ške cone (Dunkerk, La Seyne, La Ciotat), proste carinske cone 
(Gornja Savoja) in »carinska skladišča« itd. 

To je le telegrafski pregled, ki pokaže, da sistem prostih con, 
v vsej pestrosti, uporabljajo v mnogih razvitih in nerazvitih 

državah, v EGS in izven. Odpovedati se temu pomeni osiroma- 
šiti ponudbo lastnega gospodarskega prostora, ki ima na 
obrobju EGS še posebej ugodne možnosti. 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Namen zakona je določiti način in pogoje za ustanovitev 
»prostih carinskih con« našega prava, ki vsebujejo elemente 
prostih con in prostih industrijsko-izvoznih con, določiti 
dejavnosti, ki se v coni lahko opravljajo, in tiste posebne 
pogoje poslovanja v prosti carinski coni, ki niso opredeljeni 
s pbsameznimi področnimi zakoni. 

Zakon določa tudi način ustanavljanja »prostih con« našega 
prava, ki vsebujejo elemente podjetniških con in off-shore 
sistemov, in določiti posebne pogoje za ustanavljanje družb 
v teh conah in za opravljanje dejavnosti teh družb, ki niso 
opredeljeni s posameznimi področnimi zakoni. 

Osnutek zakona izhaja iz teze, da je prosta carinska cona del 
carinskega območja Republike Slovenije, ki je posebej ogra- 
jen in označen, v katerem se uporabljajo posebni ukrepi 
carinskega nadzora, ter opravljajo dejavnosti pod posebnimi 
pogoji. 

Ustanovitev proste carinske cone mora biti v skladu s prostor- 
skim planom za območje, kjer se ustanavlja. Kot osnovni 
prostorski pogoji ki se upoštevajo pri odločanju o ustanovitvi 
proste carinske cone, se pojavljajo: bližina pristanišča oz. 
letališča, odprtega za mednarodni promet, blagovno tran- 
sportni center, mednarodna magistralna cesta ali železniška 
povezava. Posamezna prosta carinska cona je lahko sestav- 
ljena iz več ločenih delov, vendar pa morajo biti ti deli funkci- 
onalno povezani v okviru posameznega območja. Ne morejo 
se ustanoviti proste carinske cone z »disslociranimi« enotami 
na različnih območjih, 

Ustanovljena cona se lahko spreminja, prostorsko in po 
dejavnostih. Bistveno je poudariti, da morajo biti pogoji 
gospodarjenja v coni prilagodljivi, saj gospodarsko življenje 
narekuje hitre spremembe Kadar pa se zaradi prostorskih 
sprememb cona bistveno spremeni, se mora izpeljati 
ponovno celoten postopek kot za ustanovitev. 

FINANČNE POSLEDICE 

Predvideva se, da novi zakon ne bo obremenil proračuna 
Republike Slovenije. 

Izvajanje zakona ne zahteva ustanovitev kakšnega novega 
organa ali službe. Pristojna ministrstva bi bila le neznatno 
obremenjena. Vsi stroški se bodo lahko krili preko taks, ki 
bodo dohodek proračuna republike, višina taks bi se prilago- 
dila ostalim conam te vrste in bi pobrane takse lahko pred- 
stavljale glede na dejanske stroške neto prihodek. 

Vse prostore za poslovanje carine mora zagotoviti ustanovi- 
telj. Tako se ne predvideva kakšnih investicij. 

Davčne in druge olajšave ne bodo zmanjšale dohodka repu- 
bliškega proračuna, ker se predvideva, da v kolikor teh ne bo, 
sploh ne bo teh dejavnosti in obsega poslovanja, iz katerega 
bi se ti dohodki zajemali. Tudi znižane dajatve bodo pomenile 
povečanje prihodkov. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(pojem proste carinske cone) 

Prosta carinska cona je del carinskega območja Republike 
Slovenije (v nadaljevanju R. Slovneija), ki je ločen od preosta- 
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lega carinskega območja (v nadaljevanju: preostalo carinsko 
območje R. Slovenije) in je označen ter ograjen in v katerem 
veljajo posebni carinski pogoji ter se opravljajo dejavnosti, ki 
so določene s tem zakonom. 

V prosti carinski coni se, glede plačila carine in drugih uvoz- 
nih in izvoznih dajatev ter ukrepov trgovinske politike, za tuje 
in domače blago šteje, da blago ni na območju Republike 
Slovenije, pod pogojem, da ni deklarirano za sprostitev v pro- 
sti promet in ni uporabljeno drugače, kot po pogojih in na 
način, določen s tem zakonom, za domače blago, ki je zaradi 
nameravanega izvoza vnešeno v prosto carinsko cono pa 
tudi, da je izvoženo že v trenutku, ko je vnešeno v prosto 
carinsko cono. 

2. člen 
(pojem proste cone) 

Prosta cona je del ozemlja Republike Slovenije v kateri veljajo 
posebna pravila za ustanavljanje kapitalskih družb, bank, 
zavarovalnic in pozavarovalnic (v nadaljevanju: proste 
družbe), ter vpis ladij in čolnov (v nadaljevanju: prosti vpis- 
niki), ter posebni pogoji za opravljanje gospodarskih dejavno- 
sti teh družb, in izkoriščanje teh ladij in čolnov, ki so določeni 
s tem zakonom. 

II. USTANAVLJANJE IN ORGANIZACIJA PROSTIH 
CARINSKIH TON 

3. člen 
(ustanovitelj proste carinske cone) 

Prosto carinsko cono lahko ustanovi ena ali več domačih 
pravnih oseb (v nadaljevanju: ustanovitelj). 

Ustanovitelj zagotovi sredstva za ustanovitev in začetek dela 
proste carinske cone, ustrezne organizacijske, prostorske, 
ekološke, energetske, tehnične in druge pogoje za opravlja- 
nje dejavnosti v tej coni in sprejme akt o njeni ustanovitvi. 

Več ustanoviteljev sklene pogodbo o ustanovitvi proste carin- 
ske cone. 

4. člen 
(prostorski pogoji za ustanovitev proste carinske cone) 

Prosta carinska cona se praviloma ustanovi na območju, kjer 
je pristanišče ali letališče, ki je odprto za mednarodni promet, 
ali na območju, kjer je blagovno transportni center, ali ob 
mednarodni magistralni cesti oz. železniški povezavi. 

Ustanovitev proste carinske cone mora biti v skladu s prostor- 
skimi planskimi akti za območje, kjer cona leži. 

Prosta carinska cona je lahko sestavljena iz več ločenih delov, 
ki so funkcionalno povezani. 

5. člen 
(akt o ustanovitvi proste carinske cone) 

Akt. oz. pogodba o ustanovitvi proste carinske cone vsebuje 
zlasti: 

1. firmo ustanovitelja proste carinske cone, 
2. ime proste carinske cone, 
3. območje proste carinske cone 
4. dejavnosti, ki se bodo opravljale v prosti carinski coni, 
5. določitev nosilca tehničnih, administrativnih in drugih 
organizacijskih poslov v zvezi z opravljanjem dejavnosti v pro- 
sti carinski coni. 

6. člen 
(sprememba proste carinake cone) 

Vsaka večja sprememba območja proste carinske cone se 
obravnava po postopku za ustanovitev proste carinske cone. 

Za spremembo iz prejšnjega odstavka se ne šteje razširitev 
obstoječe proste carinske cone, v kolikor je ta prostor pove- 
zan neposredno z obstoječim delom proste carinske cone in 
je v skladu s prostorskim planskim aktom za območje, kjer 
cona leži. 

7. člen 
(soglasje za ustanovitev proste carinske cone) 

Ustanovitelj vloži pri Vladi Republike Slovenije pisno zahtevo 
za izdajo soglasja za ustanovitev proste carinske cone. 

K zahtevi iz prejšnjega odstavka ustanovitelj priloži akt oz. 
pogodbo o ustanovitvi proste carinske cone, dokazila o zago- 
tovitvi ali možnostih za zagotovitev organizacijskih, prostor- 
skih, in odvisno od dejavnosti, ki se bodo opravljale v tej coni 
tudi energetskih, ekoloških, tehničnih in drugih pogojev za 
delo v prosti carinski coni in pogojev za delo carinske službe 
v prosti carinski coni. 

Vlada Republike Slovenije odloči o zahtevku v 30 dneh od 
prejema vloge v mejah zahtevka ustanovitelja in na podlagi 
mnenja ministrov, pristojnih za gospodarske odnose s tujino 
in finance. 

Vlada Republike Slovenije izda soglasje za ustanovitev proste 
carinske cone z odločbo v upravnem postopku. 

8. člen 
(dovoljenje za začetek dela v prosti carinski coni) 

Ustanovitelj lahko začne z delom v prosti carinski coni oz. 
odobri uporabnikom, da začnejo z delom v tej coni, ko Vlada 
Republike Slovenije izda soglasje za ustanovitev proste carin- 
ske cone, in ko posebna komisija izda dovoljenje za začetek 
dela. 

Komisijo iz prejšnjega odstavka tega člena imenuje minister, 
pristojen za gospodarske odnose s tujino v roku 15 dni po 
izdaji odločbe iz 7 čl. tega zakona. 

Komisijo sestavlja po en predstavnik ministrstva, pristojnega 
za gospodarske odnose s tujino, ministrstva, pristojnega za 
finance, Carinske uprave Republike Slovenije, ministrstva, 
pristojnega za varstvo okolja in urejanje prostora ter predstav- 
nik lokalne skupnosti, kjer prosta carinska cona leži. 

Komisija ugotovi, ali so izpolnjeni organizacijski, prostorski, 
energetski, okoljevarstveni in tehnični pogoji za delo v prosti 
carinski coni in pogoji za delo carinske službe v njej. 

Komisija mora opraviti pregled v roku 30 dni od prejema 
obvestila ustanovitelja, da so izpolnjeni pogoji za začetek dela 
v coni. 

Komisija izda dovoljenje za začetek dela v prosti carinski coni 
z odločbo v u pravnem postopku v roku 15 dni po opravljenem 
pregledu, ali pa izda odločbo, s katero se ugotovijo pomanjk- 
ljivosti. 

Zoper odločbo komisije je dopustna pritožba na ministrstvo, 
pristojno za ekonomske odnose s tujino. 

Ustanovitelj je prisoten pri ugotavljanju pogojev za začetek 
dela. 

9. člen 
(splošni pogoji za poslovanje v prosti carinski coni) 

Ustanovitelj določi splošne pogoje za opravljanje dejavnosti 
v prosti carinski coni. 

Akt o splošnih pogojih za opravljanje dejavnosti v prosti 
carinski coni se objavi v Uradnem listu R. Slovenije. 

10. člen 
(uporabniki proste carinske cone) 

Uporabniki proste carinske cone so lahko poleg ustanovitelja, 
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še druge domače ter tuje pravne osebe in podjetniki (v nadalj- 
nem besedilu: uporabniki). 

Uporabnik opravlja gospodarsko dejavnost v prosti carinski 
coni na podlagi pogodbe, ki jo sklene z ustanoviteljem. 

11. člen 
(ločitev proste carinske cone) 

Prosta carinska cona mora biti označena in ograjena. 

Prosta carinska cona oz. njen del morata biti opremljena tako, 
da je promet blaga iz cone oz. v njo mogoče samo skozi 
določene izhode oz. vhode. 

Ograja in vhodi ter izhodi morajo biti primerno urejeni, zava- 
rovani in osvetljeni. 

12. člen 
(vstopanje na območje proste carinske cone) 

Ustanovitelj določi pogoje, pod katerimi lahko fizične osebe 
vstopajo na območje proste carinske cone. Za osebe iz prejš- 
njega odstavka se uporabljajo ukrepi carinskega nadzora, 
določeni za prehod čez carinsko črto. 

III. DEJAVNOSTI, KI SE LAHKO OPRAVLJAJO V PROSTI 
CARINSKI CONI IN POSEBNI POGOJI ZA NJIHOVO 
OPRAVLJANJE 

13. člen 
(dejavnosti v prosti carinski coni) 

V prosti carinski coni sme uporabnik opravljati proizvodne in 
storitvene dejavnosti, tudi, če se opravljajo na obrtni način, ki 
jih ustanovitelj opredeli v aktu oz. pogodbi iz 5. člena tega 
zakona. 
V prosti carinski coni sme uporabnik opravljati promet blaga 
na debelo. Promet blaga na drobno sme uporabnik opravljati 
promet blaga na debelo. Promet blaga na drobno sme upo- 
rabnik v prosti carinski coni opravljati le za druge uporabnike, 
za njihovo uporabo v tej coni. 

V prosti carinski coni sme uporabnik opravljati tudi bančne in 
druge finančne posle, posle premoženjskega in osebnega 
zavarovanja ter pozavarovanja, vendar le v zvezi z opravlja- 
njem dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena. 

Dejavnosti iz prvega do tretjega odstavka tega člena ne smejo 
ogrožati zdravega življenjskega in delovnega okolja. 

14. člen 
(posebni pogoji za opravljanje dejavnosti) 

Tuje pravne osebe ali podjetniki lahko opravljajo dejavnost 
v prosti carinski coni neposredno na podlagi pogodbe z usta- 
noviteljem, ali pa ustanovijo podružnico. 

Uporabniki morajo za dejavnost, ki jih opravljajo v prosti 
carinski coni voditi knjigovodstvo ločeno. 

Plačila domačih oseb za blago in storitve iz proste carinske 
cone ter vsa plačila domačim osebam za blago in storitve 
dobavljene osebam, ki opravljajo dejavnost v prosti carinski 
coni, se štejejo za plačila v, ali iz tujine. 

Vsa plačila v ali iz tujine osebam, ki opravljajo dejavnost 
v prosti carinski coni v zvezi z opravljanjem te dejavnosti, ter 
vsa medsebojna plačila, so prosta. 

Uporabniki morajo v skladu s predpisi voditi evidence ter 
obračunavati in plačevati davke, prispevke ter druge dajatve, 
ki so predpisani za poslovanje v Republiki Sloveniji z izje- 
mami in izključitvami, ki jih določa ta zakon. 

15. člen 
(posebne oprostitve dajatev) 

Oprema in reprodukcijski material, ki se vnaša v prosto carin- 

sko cono iz tujine oz. vnaša ali izvaža iz preostalega carin- 
skega območja Republike Slovenije v to cono za proizvodnjo, 
namenjeno za izvoz in za opravljanje storitev ter storitve 
opravljene v prosti carinski coni, so prosti prometnega davka. 

Promet blaga in storitev iz 13. člena tega zakona je prost 
prometnega davka. 

Uporabniki ne plačujejo davka od dobička pravnih oseb, 
doseženega pri poslovanju v prosti carinski coni v prvih petih 
letih tega poslovanja. 

16. člen 
(Izjemno dovoljenje za skladiščenje) 

Domače blago, ki ni namenjeno izvozu ali predelavi v prosti 
carinski coni, se sme, v kolikor so kapacitete neizkoriščene, 
ali iz drugih opravičenih razlogov, ob soglasju carinarnice, 
ločeno od drugega blaga, skladiščiti v prosti carinski coni in 
v zvezi z njim opravljati druge gospodarske dejavnosti za 
domači trg. 

Carinarnica ne dovoli skladiščenja blaga in opravljanja drugih 
dejavnosti iz prejšnjega odstavka, če bi to onemogočilo kon- 
trolo poslovanja v prosti carinski coni. 

Domače blago, ki se nahaja na območju proste carinske cone 
na podlagi soglasja iz prvega odstavka tega člena, se eviden- 
tira v skladu s predpisom iz tretjega odstavka 24. člena tega 
zakona. 

Blago in dejavnosti v zvezi z blagom iz tega člena ne uživajo 
posebnih ugodnosti iz 15. člena tega zakona. 

17. člen 
(vnos in iznos blaga v prosti carinski coni) 

Uporabnik lahko prosto in brez vseh carinskih in drugih 
dajatev vnaša vlago v prosto carinsko cono iz tujine in iz 
preostalega carinskega območja Republike Slovenije, iznaša 
blago iz cone v tujino ter prosto opravlja storitve v prosti 
carinski coni, kakor tudi oskrbuje prevozna sredstva v medna- 
rodnem prometu. 

Blago, vnešeno v prosto carinsko cono, lahko ostane v prosti 
carinski coni brez časovnih omejitev. 

Uporabniki smejo izvoziti blago in storitve iz proste carinske 
cone v preostalo carinsko območje Republike Slovenije 
v skladu s predpisi, ki urejajo uvoz blaga in storitev. 

18. člen 
(začasni uvoz blaga iz proste carinske cone) 

Iz proste carinske cone se lahko blago začasno prosto uvozi 
na preostalo carinsko območje Republike Slovenije zaradi 
oplemenitenja (predelava, dodelava in obdelava), preizkuša- 
nja, vgradnje, popravil in marketinške predstavitve, pod 
posebnim carinskim nadzorstvom, dokler se ne vrne v cono 
oziroma dokler se ne izvozi. 

19. člen 
(posebna določila glede normativov in standardov) 

Določba prvega odstavka 16. člena zakona o zunanji trgovini 
(Ur. list RS št. 13/93 in 66/93) se ne uporablja za blago, ki se 
vnaša v prosto carinsko cono, oz. iz nje začasno uvaža na 
preostalo carinsko območje Republike Slovenije. 

Uporabnik pri proizvodnji blaga za izvoz v prosti carinski coni 
lahko, kadar veljajo za tako dejavnost standardi ali normativi 
že pri proizvodnji, namesto slovenskih upošteva standarde, 
tehnične normative in norme kakovosti, ki veljajo v državi, 
kamor je blago namenjeno. 
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20. člen 
(posebne določbe glede nepremičnin v prosti carinski coni) 

Tuja oseba je lahko zakupnik nepremičnine v prosti carinski 
coni le, dokler v njej opravlja gospodarsko dejavnost. 

V prosti carinski coni se, ne glede na določila ostalih zakonov, 
šteje za dokazilo o upravičenosti razpolaganja z zemljiščem 
v postopku pridobitve lokacijskega dovoljenja, odločbe 
° dovolitvi priglasitve del in gradbenega dovoljenja tudi 
Pogodba o dolgoročni oddaji oz. najemu zemljišča, ki je 
sklenjena med uporabnikom in ustanoviteljem. 

'V. CARINSKI POSTOPEK IN NADZOR V PROSTI CARINSKI 
CONI 

21. člen 
(Izvajanje carinske kontrole v prosti carinski coni) 

Ustanovitelj mora zagotoviti prostore, potrebne za delo carin- 
ske službe v prosti carinski coni. 

Dostopi, vstopi in izstopi iz proste carinske cone so pod 
carinsko kontrolo. 

V skladu s prejšnjim odstavkom so transportna sredstva, ki 
Vstopa;o ali odhajajo iz proste carinske cone lahko podvržena 
carinskemu pregledu. 

Carinski organ lahko, v primeru ko obstaja sum storitve carin- 
skega prekrška ali kakršnegakoli kaznivega dejanja, opravi 
carinski in drug nadzor vsakega blaga, ki se nahaja v prosti 
carinski coni, ter sta ustanovitelj in uporabnik dolžna omogo- 
čiti carinskemu in drugim organom carinski in drug nadzor. 

22. člen 
(predložitev carinskega blaga) 

Blago, ki se vnaša v prosto carinsko cono ni potrebno predlo- 
žiti carinskim organom, niti zanj vložiti carinske deklaracije. 

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka mora biti blago 
Predloženo carinskim organom ter izpeljani s predpisi predvi- 
deni carinski postopki, če gre za vnos blaga iz preostalega 
carinskega območja R. Slovenije v prosto carinsko cono. 

Blago, ki se iznaša iz proste carinske cone na preostalo 
carinsko območje R. Slovenije, je potrebno predložiti carini 
kot ostalo uvozno blago, razen v primeru iznosa blaga iz čl. 16 
'ega zakona. 

Za začasno iznašanje blaga iz proste carinske cone v preo- 
stalo carinsko območje R. Slovenije veljajo določila carin- 
skega postopka, ki veljajo sicer za začasen uvoz blaga, ki niso 
v nasprotju s 18. in 19. členom tega zakona. 

23. člen 
(preverjanje blaga) 

Carinski organ lahko preverja blago, ki se vnaša ali iznaša v ali 
Iz proste carinske cone. 

°a se omogoči preverjanje v skladu s prvim odstavkom tega 
člena mora uporabnik predložiti carinskemu organu kopijo 
fransportnega dokumenta, ki spremlja blago pri vsakem 
iznosu in vnosu blaga iz in v prosto carinsko cono. 

24. člen 
(evidence) 

Uporabnik mora zaradi carinskega nadzora voditi evidence: 

- o blagu, ki se vnaša v prosto carinsko cono, 
~ o blagu, ki se iz proste carinske cone iznaša, 

- o blagu, ki se v prosti carinski coni porabi in 
- o spremembah na blagu v coni. 

Uporabnik vodi evidence o blagu kronološko na podlagi 
podatkov, ki spremljajo blago pri iznosu in vnosu ter na 
podlagi normativov pri proizvodnji blaga. 

Minister pristojen za finance predpiše podrobnejši način 
vodenja evidenc iz prvega odstavka tega člena. 

V. USTANAVLJANJE PROSTIH CON IN POSEBNI POGOJI 
ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI V TEH CONAH 

25. člen 
(ustanovitev In pogoji za proste cone) 

Prosto cono ustanovi Vlada Republike Slovenije z odlokom. 

Prosta cona se praviloma ustanovi na obmejnem območju, ki 
je zaradi lege in prometnih povezav primerno za ustanovitev 
in delovanje takšne cone. 

26. člen 
(proste družbe) 

V prosti coni lahko tuje pravne in fizične osebe ustanavljajo 
kapitalske gospodarske družbe, banke, zavarovalnice in 
pozavarovalnice, ki poslujejo pod posebnimi pogoji (proste 
družbe). 

Domače pravne in fizične osebe ne morejo biti neposredni, 
niti posredni družbeniki prostih družb. 

Pri okrožnem sodišču, v katerega pristojnost spada prosta 
cona, se v sodnem registru vodi poseben register prostih 
družb. 

V tej evidenci se lahko registrira družba, ki ima sedež v prosti 
coni in ki izpolnjuje poleg splošnih tudi pogoje, predpisane 
s tem zakonom. 

27. člen 
(pogoji za registracijo proste družbe) 

Kapitalske družbe, banke, zavarovalnice in pozavarovalnice, 
ki se želijo registrirati kot proste družbe, morajo ob registra- 
ciji v aktu oz. pogodbi o ustanovitvi označiti, da bodo oprav- 
ljali dejavnost le izven območja Republike Slovenije. V firmi 
take pravne osebe mora biti ob označbi, ki napotuje na 
dejavnost, še označba: »za poslovanje zunaj meja«, ob 
označbi vrste družbe pa kratica »p.z.m.«. 

Pred registracijo mora ustanovitelj pridobiti od ministrstva, 
pristojnega za gospodarske odnose s tujino, dovoljenje za 
registracijo proste družbe. Dovoljenje se izda na podlagi 
vloge, ki jo vložijo ustanovitelji in kateri priložijo akt oz. 
pogodbo o ustanovitvi in ostale listine, potrebne za registra- 
cijo. 

Minister odloči o izdaji dovoljenja za registracijo, ko dobi 
pozitivna soglasja Banke Slovenije in ministrstva, pristojnega 
za finance v upravnem postopku v roku 60 dni od prejema 
vloge. 

Registrska sodišča so dolžna ministrstvu, pristojnem za 
gospodarske odnose s tujino, sporočati vsako spremembo 
v registraciji proste družbe v roku 15 dni po izdaji sklepa 
z drugopisom sklepa o spremembi ali dopolnitvi in dvojniki 
vseh prilog. 

Minister, pristojen za gospodarske odnose s tujino, lahko 
v posebnem postopku z odločbo razveljavi dovoljenje za 
registracijo proste družbe, če se naknadno spremeni struk- 
tura lastništva v nasprotju s tem zakonom, ali če družba 
prekrši posebne pogoje za poslovanje prostih družb. 

11 poročevalec, št. 35 



28. člen 
(posebni pogoji za banke in zavarovalnice) 

Pri ustanavljanju bank in zavarovalnic za poslovanje zunaj 
meja R Slovenije za registracijo le-teh ne veljajo posebni 
pogoji, ki so predpisani glede udeležbe tujih delničarjev v teh 
družbah v zakonu o bankah in hranilnicah (Ur. list RS 1/91,38/ 
92 in 46/93) oz. zakonu o zavarovalnicah (Ur. list RS 64/094). 

Soglasja za udeležbo tujcev v teh vrstah družb, ki jih predpi- 
sujeta omenjena zakona, v celoti nadomešča dovoljenje za 
registracijo pod posebnimi pogoji, ki ga i/da minister, pristo- 
jen za gospodarske odnose s tujino po tem zakonu. 

29. člen 
(posebni pogoji za poslovanje proste družbe) 

Prosta družba ne sme opravljati dejavnosti na območju R Slo- 
venije neposredno ali posredno, prek domače ali tuje, lastne 
ali tretje, pravne ali fizične osebe, razen poslov, povezanih 
z registracijo družbe, najemanjem, nakupovanjem in oprem- 
ljanjem lastnih poslovnih prostorov, vodenjem lastnega raču- 
novodstva in opravljanjem lastnih pravnih in administrativnih 
opravil. 

Prosta družba lahko opravlja posamezne dejavnosti na 
območju R Slovenije, če ji to v soglasju z Banko Slovenije in 
ministrstva, pristojnega za finance, s posebnim dovoljenjem 
odobri ministrstvo, pristojno za gospodarske odnose s tujino. 
Banke, zavarovalnice in pozavarovalnice, registrirane za 
poslovanje zunaj meja R Slovenije, ne smejo voditi računov 
v tolarjih, sprejemati vplačila ali izplačila v tolarjih in sklepati 
kakršnekoli posle v tolarjih, razen tistih, omenjenih v prvem 
odstavku tega člena. Te družbe prav tako ne smejo izdajati 
kakšnih vrednostnih papirjev ali polic v tolarjih. 

Banke registrirane za poslovanje zunaj meja Republike Slove- 
nije ne smejo voditi tekočih računov ali sprejemati depozitov 
za stranke, katere identiteta ni zanesljivo ugotovljena, zavaro- 
valnice in pozavarovalnice registrirane za poslovanje zunaj 
meja Republike Slovenije, pa ne sklepati zavarovanj in izdajati 
polic s strankami in za stranke, katerih identiteta ni zanesljivo 
ugotovljena. 

Pravni posli, ki jih sklene prosta družba v okviru dejavnosti na 
območju Republike Slovenije, neposredno, ali posredno, 
razen dovoljenih poslov naštetih v prvem odstavku tega člena, 
in poslov sklenjenih s posebnim dovoljenjem po drugem 
odstavku tega člena, so nični. 

30. člen 
(posebna določila za proste družbe) 

Prosta družba preneha, poleg drugih razlogov, ki so našteti 
v zakonu, tudi: 

- če sodišče s pravnomočno odločbo izreče prepoved oprav- 
ljanja dejavnosti, 

- če območje registracije izgubi status proste cone, po pre- 
teku enega leta od nastopa te okoliščine. 

Prosta družba mora poslovati preko računa/ov pri banki regi- 
strirani v prosti coni kot banki za poslovanje zunaj meja 
Republike Slovenije in ne sme imeti računov pri poslovni/h 
bankah v Republiki Sloveniji. 

Prosta družba ima žiro račun pri Agenciji RS za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje, na katerem pa opravlja le 
tisti tolarski promet, ki je povezan s izplačili plač in admini- 
strativnih ter splošnih poslovnih stroškov in izdatkov (najem- 
nine in stroški obratovanja, telefon, pisarniški material, repre- 
zentanca, potni stroški in podobno). 

Za poslovanje prostih družb veljajo določbe predpisov Repu- 
blike Slovenije o preprečevanju pranja denarja in zatiranju 
s tem povezanih kaznivih dejanj ter drugih predpisov, kolikor 
niso v nasprotju s tem zakonom. 

Bančno in zavarovalniško poslovanje prostih družb nadzirata 
Banka Slovenije oz. organ pristojen za nadzor nad zavaroval- 
nicami, skladno z predpisi, ki urejajo ti dve področji. 

31. člen 
(posebne ugodnosti proste druibe pri poslovanju) 

Prosta družba plačuje po zakonu o davku od dobička pravnih 
oseb namesto splošne predpisane stopnje davek po stopnji 
4,5% in je prosta davka na kapital. 

Promet deležev in delnic proste družbe je prost prometnega 
davka, davka na dediščine in davka na darila. 

Dobiček proste družbe, izplačan družbenikom ali delničar- 
jem, ki niso rezidenti Republike Slovenije, je prost dohodnine, 
razen če ni drugače dogovorjeno z dvostranskimi ali večstran- 
karskimi mednarodnimi pogodbami. 

Družbenik ali delničar proste družbe, ki je zavezan plačevati 
dohodnino v tuji državi, lahko napove in zahteva odmero 
dohodnine v Republiki Sloveniji. To mora zahtevati s posebno 
obrazloženo vlogo pri pristojnem davčnem organu. O odmer- 
jeni in plačani dohodnini po tem odstavku se tujcu izda 
potrdilo. 

32. člen 
(prosti vpisniki) 

V prosti coni, ki leži ob morju, lahko tuje pravne in fizične 
osebe registrirajo svoje ladje in čolne pod pogoji, ki jih določa 
ta zakon, v posebne vpisnike (prosti vpisniki). 

Čolni in jahte tujih oseb se vpišejo v prosti vpisnik brez 
izpolnjevanja posebnih pogojev za vpis, ki jih določata 4. in 5. 
odstavek 8. člena zakon o varnosti pomorske in notranje 
plovbe (Uradni list RS št. 17/88), za vpis tuje ladje pa je pogoj, 
da vpis dovoli minister, pristojen za promet in zveze, ostali 
pogoji 175. člena zakona o pomorski in notranji plovbi 
(Uradni list SFRJ št. 22/77, 13/82, 30/85, 80/89 in 29/90) pa se 
ne upoštevajo. 

V kolikor je ladja ali čoln v celoti ali deloma v lasti domače 
osebe, neposredno, ali posredno, vpis v prosti vpisnik ni 
dovoljen. 

V prosti coni, ki leži ob morju, se pri organu, ki vodi vpisnik 
ladij in vpisnik čolnov, in ki je pristojen za prosto cono, vodi 
poseben vpisnik za ladje in poseben vpisnik za čolne, ki so 
registrirani pod pogoji tega zakona. 

Za vpis čolnov in ladij ter ostala razmerja v zvezi s temi plovili 
in plovbo z njimi veljajo določbe predpisov R Slovenije, v koli- 
kor niso v nasprotju s tem zakonom. 

Ladje in čolni, ki so vpisani v proste vpisnike so prosti uvoznih 
carinskih dajatev. 

33. člen 
(posebni pogoji za plovila vpisana v proste vpisnike) 

Ladje, jahte in čolni vpisani v prosti vpisnik se ne smejo 
uporabljati za kakršnokoli pridobitno dejavnost v R Sloveniji 
(kabotažo, charter, prevozi potnikov in tovora). 

Ladja vpisana v prosti vpisnik sme, ne glede na prepoved iz 
prejšnjega odstavka, v okviru mednarodnega potovanja obi- 
skati slovensko pristanišče. 

Ladje, jahte in čolni vpisani v prosti vpisnik so prosti vseh 
davkov na premoženje, prenos lastništva na teh plovilih pa je 
prost davka na dediščine ali darila, kot tudi prometnega 
davka. 

34. člen 
(posebne dajatve v prosti coni) 

Prosta družba mora plačati posebno letno takso, ki jo odmeri 
ministrstvo pristojno za gospodarske odnose s tujino. 
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Višino takse iz prvega odstavka tega člena predpiše vlada 
Republike Slovenije z odlokom. Taksa se predpiše s progre- 
sivno lestvico glede na gospodarsko moč družbe. 

Ladje in čolni vpisani v proste vpisnike plačajo posebno letno 
takso za vpis, ki jo predpiše Vlada R Slovenije. 

Višino takse iz tretjega odstavka tega člane predpiše vlada 
Republike Slovenije z odlokom. Taksa se prepiše s progre- 
sivno lestvico glede na velikost plovila. 

35. člen 
(prenehanje proat« cone) 

V primeru prenehanja veljavnosti odloka o določitvi proste 
cone, ali njegove spremembe, velja režim proste cone za 
podjetja, ki so bila registrirana na območju bivše cone kot 
proste družbe, še leto dni od dneva prenehanja veljavnosti ali 
uveljavitve spremembe. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

a. Kazniva dejan|a 

3«. člen 

Direktor, član uprave, poslovodja ali prokurist kapitalske 
družbe, banke ali zavarovalnice oz. pozavarovalnice, ki 
odredi, ali dopusti, da družba registrirana za opravljanje 
dejavnosti zunaj meja Republike Slovenije opravlja brez pred- 
pisanega dovoljenja dejavnost na njenem ozemlju mimo izjem 
iz I. in II. odstavka 29. člena tega zakona se kaznuje z zaporom 
od enega do petih let in denarno kaznijo. 

b. Prekrški 

37. člen 

1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba registrirana za opravljanje dejavnosti 
zunaj meja Republike Slovenije, če opravlja dejavnost na 
njenem ozemlju mimo izjem iz I. in II. odstavka 29. člena tega 
zakona brez predpisanega dovoljenja. 

2) Pravni osebi kaznovani po prvem odstavku tega člena se 
izreče prepoved opravljanja dejavnosti, javni tožilec pa je 
dolžan v roku 15 dni po pravnomočnosti obsodilne odločbe 
sprožiti likvidacijski oz. stečajni postopek zoper kaznovano 
družbo. 

38. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba - prosta družba, če: 

1. vodi račun, sprejme depozit ali vplačilo, opravi izplačilo, ali 
izda vrednostni papir ali polico v tolarjih (tretji odstavek 29. 
člena): 
2. če opravlja preko žiro računa v tolarjih kakršnakoli plačila, 
ki niso izplačila plač za osebje v Republiki Sloveniji, admini- 
strativnih in splošnih poslovnih stroškov (tretji odstavek 30. 
člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba pravne osebe 
- proste družbe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 

39. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tuja pravna oseba in posameznik, ki v zvezi z oprav- 
ljanjem dejavnosti uporablja plovilo, registrirano v prosti vpis- 
nik za opravljanje pridobitne dejavnosti. 

40. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba - uporabnik proste carinske cone, če: 

1. za dejavnost, 'ki jo opravlja v prosti carinski coni, ne vodi 
knjigovodstva ločeno (drugi odstavek 14. člena); 

2. opravlja gospodarsko dejavnost v prosti carinski coni 
v nasprotju z zakonom ali aktom oz. pogodbo o ustanovitvi 
proste carinske cone (prvi, drugi in tretji odstavek 13. člena): 

3. uvaža blago iz proste carinske cone v Republiko Slovenijo 
oz. izvaža blago iz Republike Slovenije v prosto carinsko cono 
v nasprotju s predpisi, ki urejajo izvoz in uvoz blaga (tretji 
odstavek 17. člena ter drugi in tretji odstavek 22. člena): 

4. začasno uvaža ali izvaža blago iz proste carinske cone 
v Republiko Slovenijo, in obratno, v nasprotju s predpisi, ki 
urejajo začasen uvoz in izvoz blaga (18., 19. in 4. odstavek 22. 
člena); 

5. ne vodi evidence, obračunava in plačuje davke, prispevke 
in druge dajatve v skladu s predpisi (peti odstavek 14. člena); 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba, ki stori katero 
od dejanj iz prejšnjega odstavka. 

41. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek ustanovitelj proste carinske cone, če: 

1. opravlja oz. omogoči opravljanje gospodarskih dejavnosti 
v prosti carinski coni v nasprotju z zakonom, aktom oz. 
pogodbo o ustanovitvi proste carinske cone (prvi, drugi in 
tretji odstavek 13. člena); 

2. začne opravljati oz. omogoči opravljanje gospodarskih 
dejavnosti v prosti carinski coni, preden je Vlada Republike 
Slovenije izdala soglasje in posebna komisija izdala dovolje- 
nje za začetek dela proste carinske cone (prvi odstavek 8. 
člena); 

3. omogoči opravljanje oz. opravlja gospodarske dejavnosti 
v prosti carinski coni v nasprotju s splošnimi pogoji in s tem 
spravlja uporabnike v neenakopraven položaj (9. člen); 

4. ne zagotovi prostore, potrebne za delo carinske službe 
v prosti carinski coni (prvi odstavek 21. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba, ki stori katero 
od dejanj iz prejšnjega odstavka. 

42. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek uporabnik - podjetnik, če: 

1. za dejavnost, ki jo opravlja v prosti carinski coni, ne vodi 
knjigovodstva ločeno (šesti odstavek 13. člena): 

2. opravlja gospodarsko dejavnost v prosti carinski coni 
v nasprotju s tem zakonom in aktom oz. pogodbo o ustanovi- 
tivi proste carinske cone (prvi, drugi in tretji odstavek 132. 
člena); 

3. uvaža blago iz proste carinske cone v Republiko Slovenijo 
oz. izvaža blago iz Republike Slovenije v prosto carinsko 
cono v nasprotju s predpisi, ki urejajo izvoz in uvoz blaga 
(tretji odstavek 17. člena ter drugi in tretji odstavek 22. člena); 

4. začasno uvaža ali izvaža blago iz proste carinske cone 
v Republiko Slovenijo, in obratno, v nasprotju s predpisi, ki 
urejajo začasen uvoz in izvoz blaga (18., 19. in 4. odstavek 22. 
člena); 

5. ne vodi evidence, obračunava in plačuje davke, prispevke 
in druge dajatve v skladu s predpisi (peti odstavek 14. člena); 
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43. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek uporabnik - domača ali tuja pravna oseba ali tuja 
fizična oseba, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavno- 
sti, če: 

1. skladišči oz. omogoči skladiščenje domačega blaga, ki ni 
namenjeno izvozu oz. predelavi v prosti carinski coni, v prosti 
carinski coni brez ali v nasprotju s soglasjem carinarnice (prvi 
odstavek 16. člena), 
3. carinarnici ali drugemu pristojnemu organu ne omogoči 
carinskega ali drugega nadzora (četrti odstavek 21. člena), 
4. ne vodi predpisanih evidenc o blagu (prvi odstavek 24. 
člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 
osebe - uporabnika. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

44. člen 

Carinske in proste carinske cone, ustanovliene na podlagi 

dosedanjih predpisov nadaljujejo z delom kot proste carinske 
cone po tem zakonu. 

V enem letu od uveljavitve tega zakona morajo ustanovitelji 
con iz prejšnjega odstavka uskladiti organizacijo in delovanje 
prostih in prostih carinskih con z določbami tega zakona. 

45. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo določila čl. 127 do 
140 carinskega zakona (Uradni list RS št. 1/95) in tč. 22 do 26 
čl. 168/1 in 18 do 22 čl. 169/1 omenjenega zakona. 

46. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenaha veljati 
- določba 3. točke I. odstavka 18. člena zakona o prometnem 
davku (Ur. list RS št. 4/92), 
- določba 12 člena in sedmega odstavka 16. člena zakona 
o zunanji trgovini (Ur. list RS št. 13/93 in 66/93). 

47. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

I. poglavje - Splošne določbe 

V splošnih določbah je opredeljen pojem proste carinske 
cone in pojem proste cone. 

II. poglavje — Ustanavljanje In organizacija prottih carinskih 
con 

Prosto carinsko cono lahko ustanovijo le domače pravne 
osebe - ena ali več. Za ustanovitev cone more poleg vseh 
običajnih dovoljen (npr. lokacijsko, gradbeno, obratovalno 
ipd.) pridobiti: 

1. soglasje Vlade Republike Slovenije za ustanovitev proste 
carinske cone. Le-to se lahko izda na osnovi zahtevka ustano- 
vitelja, priloženih listin in mnenja ministra pristojnega za 
gospodarske odnose s tujino, 

2. dovoljenje za začetek dela proste carinske cone, ki ga izda 
posebna komisija, sestavljena iz predstavnikov pristojnih 
ministrov, carinskih organov ter predstavnika lokalne skup- 
nosti. 

Ustanovitelj proste carinske cone mora pogoje poslovanja 
v prosti carinski coni, ki jih sam sprejme, objaviti v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

Uporabniki proste carinske cone so lahko ustanovitelj cone, 
druge domače pravne in fizične osebe ter tuje pravne in 
fizične osebe. 

Temeljni namen proste carinske cone je spodbujanje izvoza 
blaga in storitev. Mogoče pa je v prosti carinski coni opravljati 
storitev za domači trg ali proizvedeno blago prodati tudi na 
domačem trgu, vendar se tako proizvedeno blago oz. tako 
opravljene storitve obravnava po predpisih, ki veljajo za redni 
uvoz blaga oz. storitev. 

III. poglavje - Dejavnosti, ki se lahko opravljajo v prosti 
carinski coni In posebni pogoji za njihovo opravljanje 

V prosti carinski coni se lahko opravljajo storitve za izvoz, 
proizvaja blago za izvoz ter opravljajo drugi posli zunanjetr- 
govir.shsga prometa (špediterski, komisijski, agencijski itd.) 
ter obdelava blaga, ki se uvaža, domačega ocarinjenega in 
zevparinjenega blaga, ki se izvaža in blaga v tranzitu. 

Bančni in drugi finančni posli, kakor tudi posli zavarovanja in 
pozavarovanja pa se v prosti carinski coni lahko opravljajo le, 
kolikor so v zvezi z opravljanjem osnovnih dejavnosti v coni. 
Promet na drobno se lahko v prosti carinski coni opravlja te za 
potrebe uporabnikov. 

Za poslovanje v prosti carinski coni veljajo naslednji posebni 
pogoji, določeni z zakonom, ki so deloma prevzeti iz ostalih 
zakonov, ki so jih doslej urejali. S tem se dosega konsistent- 
nost ureditve: 

1. blago se lahko vnaša iz tujine v prosto carinsko cono in 
iznaša iz proste carinske cone v tujino prosto (ne glede na 
predpisane oblike - režim uvoza in izvoza posameznih vrst 
blaga): 

2. storitve v prosti carinski coni se opravljajo prosto: 

3. za vnos in iznos blaga v oz. iz proste carinske cone v tujino 
veljajo posebna pravila, pri vnosu blaga iz ostalega območja 
Republike Slovenije v prosto carinsko cono in obratno pa 
veljajo splošna carinska pravila: 

4. glede deviznega poslovanja se šteje prosta carinska cona 
za tujino; 

5. ves promet blaga v prosti carinski coni je prost prometnega 
davka; 

6. pri proizvodnji blaga za izvoz v prosti carinski coni nI 
potrebno spoštovati standardov in normativov, ki veljajo za 
slovenski trg; 

7. plačila carine je oproščen uporabnik proste carinske cone 
za opremo in reprodukcijski material, pogonsko gorivo itd., ki 
se vnesejo v prosto cono za proizvodnjo za izvoz in za oprav- 
ljanje drugih dejavnosti v skladu z zakonom: 

8. zahteva, da bi blago, vnešeno v prosto carinsko cono 
ustrezalo standardom, atestom in drugim tehničnim pogojem 
ter pogojem kakovosti, ki veljajo sicer pri uvozu blaga na 
slovensko tržišče, je opuščena; 

9. predpisana je vrsta davčnih olajšav na področju promet- 
nega davka in davka na dobiček pravnih oseb. 

Z drugimi področnimi zakoni so določeni še naslednji pogoji: 
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a) v skladu z zakonom o gospodarskih družbah lahko domače 
pravne in fizične osebe, tujci ali oboji skupaj ustanovijo za 
opravljanje dejavnosti v prosti carinski coni družbo. Ta ima 
status domače pravne osebe in posluje pod posebnimi pogoji 
le v okviru poslovanja v prosti carinski coni, sicer pa posluje 
kot vsako drugo domače podjetje; 

b) v skladu z zakonom o deviznem poslovanju imajo domači 
uporabniki pravico do posebnega deviznega računa, devizni 
račun pa imajo lahko tudi tujci. 

IV. poglavje - Carinski postopek In nadzor v prosti carinski 
coni 

Ustanovitelj mora zagotoviti prostore, potrebne za delo carin- 
ske službe v prosti carinski coni. Blago, ki se vnaša v prosto 
carinsko cono, ni potrebno predložiti carinskim organom, 
razen če gre za vnos blaga iz preostalega carinskega območja 
RS v prosto carinsko cono oz. iznos iz proste carinske cone 
na preostalo carinsko območje RS. Carinski organ lahko 
preveri blago, ki se vnaša ali iznaša v oz. iz proste carinske 
cone. Uporabnik mora zaradi carinskega nadzora voditi pred- 
pisane evidence. 

V. poglavje - Ustanavljanje prostih con In posebni pogoji za 
opravljanje dejavnosti v teh conah 

V poglavju o prostih conah pa zakon uvaja v slovenski prostor 
nov pojem. 

Prosto cono predstavlja določeno ozemlje Republike Slove- 
nije, ki ga v skladu z razvojno in zaščitno politiko določi vlada 
z odlokom. Zakon daje le okvir, da se to lahko stori, vlada pa 
ima popolno diskrecijo glede tega, ali se odloči ustanoviti 
tako cono, kje jo ustanovi in kako obsežno področje zajame. 

V tej coni, izbor katere bo narekovala privlačnost za tuje 
investitorje, se omogoča ustanavljanje podjetij, bank, zavaro- 
valnic in pozavarovalnic po sistemu off-shore podjetij. Gre za 
izključno kapitalske družbe tujcev (cilj je pritegniti kapital 
s ponujanjem posebnih ugodnosti in ne dejansko opravljanje 
dejavnosti). 

Tu imajo le sedež, sicer pa poslujejo drugod po svetu in 
v Republiki Sloveniji ne smejo opravljati dejavnosti. V ničemer 
ne konkurirajo domačim podjetjem, zato lahko uživajo 
posebne davčne ugodnosti. Ker je devizni sistem dovolj libe- 
ralen, poleg tega pa taka podjetja itak poslujejo v glavnem 
preko računov v tujini, ni potrebno dodajati še posebnih 
olajšav pri deviznem poslovanju, prav tako pa je zagotovljena 

bančna skrivnost (čl. 60 in 61 Zakona o bankah in hranil- 
nicah). 

Ta podjetja imajo posebne davčne olajšave. Predpisan davek 
za take družbe drugod varira, npr. na Cipru znaša 4,25%, na 
Malti 5%, ponekod je predpisan pavšalen davek, ponekod 
davka od dejavnosti ni, ampak so le takse na kapital. 

Ustanavljanje podjetij za poslovanje zunaj meja Republike 
Slovenije je pod posebno kontrolo, za to tudi plačujejo 
posebno takso. Ministrstva, ki kontrolo opravljajo lahko odre- 
čejo ustanovitelju dovoljenje za poslovanje. 

Čeprav v Republiki Sloveniji še ne velja obdavčitev vseh 
transakcij kapitala, se predpisujejo posebne olajšave, saj je le 
vprašanje časa kdaj bo to v celoti uvedeno. Poleg tega mora 
zakon konsistentno navajati vse olajšave, sicer cone ne bodo 
privlačne. 

Posebne pravne posledice so predpisane za primer, če bi tako 
podjetje prekršilo zakonske omejitve in poslovalo na ozemlju 
R Slovenije. 

Uvajajo in urejajo se posebni vpisniki za čolne, jahte in ladje 
in predpisujejo poseben režim za njihovo rabo. 

VI. poglav/e - Kazenska določbe 

Kazenske določbe sankcionirajo kršitve pravil poslovanja 
v prostih in prostih carinskih conah. 

Za primer, ko off-shore družba opravlja dejavnosti na 
območju R Slovenije so predvidene najhujše sanckije, 
zaporna kazen za odgovorno osebo, denarna kazen za družbo 
in prenehanje družbe same. 

Poleg denarnih kazni je za hujše kršitve zagrožen ukrep 
prepovedi opravljanja dejavnosti v prosti carinski coni za čas 
od enega meseca do treh let. 

VII. poglavje - Prehodne In končne določbe 

V prehodnih in končnih določbah se zavezujejo ustanovitelji 
obstoječih carinskih con, da uskladijo organizacijo in poslo- 
vanje s tem zakonom. 

V končnih določbah se razveljavljajo tudi določbe drugih 
predpisov, ki so bile prevzete v zakonu o prostih carinskih 
conah in o prostih conah. 

Predlagani rok za uveljavitev zakona je petnajst dni po objavi 
zakona v Uradnem listu Republike Slovenije. 

\ 
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Predlog zakona o 

SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

LJUBITELJSKE DEJAVNOSTI 

EPA 946 - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 154. seji dne 13/7-1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SKLADU REPUBLIKE SLOVE- 
NIJE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 31. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 11/5-1995 in 187. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Sergij PELHAN, minister za kulturo, 
- Jože OSTERMAN, državni sekretar v Ministrstvu za 

kulturo. 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1.člen 

S tem zakonom ustanovi Republika Slovenija Sklad Repu- 
blike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (v nadaljeva- 
nju: sklad) kot javni sklad z namenom, da nanj prenese 
izvajanje nacionalnega kulturnega programa v delu, ki 
pokriva ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike 
Slovenije. 

II. IZVAJANJE NACIONALNEGA KULTURNEGA PRO- 
GRAMA V DELU, KI POKRIVA LJUBITELJSKE KULTURNE 
DEJAVNOSTI 

2. člen 

Nacionalni kulturni program določa v delu, ki pokriva ljubitelj- 
ske kulturne dejavnosti, obseg ljubiteljskih kulturnih dejavno- 
sti ki se financira iz državnega proračuna in drugih javnih 
sredstev, usmeritve in merila za razvoj dejavnosti in oblike 
sodelovanja s kulturnimi organizacijami Slovencev V ZAMEJ- 
STVU IN PO SVETU ter s sorodnimi tujimi organizacijami. 

DRŽAVA ZAGOTAVLJA STROKOVNO POMOČ ZA RAZVOJ 
LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI PREK STRO- 
KOVNE SLUŽBE SKLADA IN NJEGOVIH OBMOČNIH IZPO- 
STAV TER SOFINANCIRA TISTE PROGRAME, Kl V SKLADU 
Z MERILI DOLOČENIMI NA PODLAGI NACIONALNEGA KUL- 
TURNEGA PROGRAMA, PRESEGAJO LOKALNI POMEN. 
LOKALNE SKUPNOSTI ZAGOTAVLJAJO PROSTORSKE 
POGOJE ZA DELOVANJE DRUŠTEV, SKUPIN IN POSAMEZNI- 
KOV KI IZVAJAJO LJUBITELJSKE KULTURNE PROGRAME 

TER SREDSTVA ZA NJIHOVE PROGRAME, KI SO LOKAL- 
NEGA POMENA. 

3. člen 

Nacionalni kulturni program s področja ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti izvajajo: 
- Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejav- - 
nosti, 
- SAMOUPRAVNI SKUPNOSTI AVTOHTONE ITALIJANSKE IN 
MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI V SLOVENIJI, 

- ljubiteljska kulturna društva oziroma njihove zveze, ki izpol- 
njujejo pogoje vsakoletnega razpisa sklada za financiranje 
oziroma sofinanciranje kulturnih programov iz javnih sred- 
stev, 

- DRUGE SKUPINE, POSAMEZNIKI IN ORGANIZACIJE, KI 
DELUJEJO NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH 
DEJAVNOSTI IN IZPOLNJUJEJO POGOJE VSAKOLETNEGA 
RAZPISA SKLADA ZA FINANCIRANJE OZIROMA SOFINANCI- 
RANJE KULTURNIH PROGRAMOV IZ JAVNIH SREDSTEV, 

- kulturne organizacije in društva Slovencev V ZAMEJSTVU 
IN PO SVETU. 

III. SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LJUBITELJSKE KUL- 
TURNE DEJAVNOSTI 

4. člen 

Ime lavnega sklada je: Sklad Republike Slovenije za ljubitelj- 
ske kulturne dejavnosti 

Sedež sklada je: Štefanova 5, Ljubljana. 
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Sklad je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru 
svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obvez- 
nostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti 
odgovarja s sredstvi, s katerimi razpolaga. 

5. člen 

Sklad opravlja predvsem naslednje naloge: 

- spremlja in analizira stanje S SVOJEGA DELOVNEGA 
PODROČJA in predlaga temu ustrezne kulturnopolitične 
ukrepe državnemu zboru, vladi in ministrstvu, pristojnemu za 
kulturo; 

- izvaja nacionalni kulturni program v delu, ki pokriva ljubi- 
teljske kulturne dejavnosti; 

- financira in sofinancira ljubiteljske kulturne programe iz 
sredstev sklada; 

- nadzoruje delo in porabo javnih sredstev izvajalcev naci- 
onalnega kulturnega programa na področju ljubiteljskih kul- 
turnih dejavnosti; 

- zbira predloge za financiranje oziroma sofinanciranje pro- 
gramov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejav- 
nosti z javnimi razpisi; 

- sklepa z izbranimi izvajalci teh programov oziroma projek- 
tov pogodbe o financiranju oziroma sofinanciranju; 

- zagotavlja strokovno-organizacijsko pomoč ljubiteljskim 
kulturnim društvom oziroma njihovim zvezam, skupinam in 
posameznikom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti; 

- zagotavlja administrativno-strokovno pomoč zvezam kul- 
turnih društev, ki opravljajo skupne naloge za svoje članice; 

- načrtuje in izvaja sodelovanje s tujimi sorodnimi organiza- 
cijami; 

- skrbi za izobraževalne programe s kulturnega področja; 

- promovira dosežke s področja ljubiteljskih kulturnih dejav- 
nosti in posreduje kulturno produkcijo; 

- izdaja publikacije s svojega delovnega področja. 

Sklad lahko na podlagi pogodbe z lokalno skupnostjo OZI- 
ROMA S SAMOUPRAVNO SKUPNOSTJO AVTOHTONE ITALI- 
JANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI V SLOVE- 
NIJI opravlja naloge iz prejšnjega odstavka tudi zanjo. 

6. člen 

Sklad ima v svoji sestavi območne izpostave, ki opravljajo 
naloge sklada za območje, za katerega so organizirane. 

Kriteriji za organiziranje območne izpostave so: 

- območna izpostava mora pokrivati zaokroženo kulturno, 
socialno in geografsko območje; 

- na področju območne izpostave mora imeti stalno bivališče 
najmanj 15.000 prebivalcev; 

- območna izpostava mora Imeti pogoje za organizacijo 
najmanj 15 celovečernih kulturnih prireditev letno; 

- na področju območne izpostave mora delovati najmanj 15 
kulturnih DRUŠTEV OZIROMA KULTURNIH SKUPIN; 

- območna izpostava mora imeti pogoje za organizacijo 
najmanj petih izobraževalnih oblik letno; 

- za delo območne izpostave morajo biti zagotovljeni 
ustrezni prostori. 

Upravni odbor sklada lahko ob soglasju ustanovitelja organi- 
zira območno izpostavo tudi v primeru, če niso izpolnjeni vsi 
pogoji iz prvih štirih alinej tega člena, v kolikor ugotovi za to 
utemeljene razloge. 

Območna izpostava preneha delovati, če ne izpolnjuje več 
kriterijev iz prejšnjega odstavka. 

OBMOČNO IZPOSTAVO VODI VODJA, KI GA IMENUJE 
UPRAVNI ODBOR SKLADA ZA DOBO 5 LET. VODJA 
OBMOČNE IZPOSTAVE JE LAHKO PONOVNO IMENOVAN. 

Podrobnejše določbe o organizaciji sklada, organih, stro- 
kovni službi in njihovih pristojnostih in načinu odločanja ter 
druga pomembna vprašanja za delovanje sklada določi statut 
sklada. 

7. člen 

Sklad ima naslednje organe: 

- upravni odbor 
- svete območnih izpostav sklada 
- nadzorni odbor 
- strokovne programske komisije 
- direktorja 
- vodje območnih izpostav. 

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima 15 članov. Imenuje ga 
ustanovitelj IZMED STROKOVNJAKOV in sicer tako, da je 
upoštevana enakomerna regionalna sestava IN ENOTNI SLO- 
VENSKI KULTURNI PROSTOR TER POKRITOST PO KULTUR- 
NIH DEJAVNOSTIH S PODROČJA DELA SKLADA. Ustanovitelj 
imenuje polovico članov upravnega odbora na predlog LJU- 
BITELJSKIH kulturnih društev, organiziranih za območje 
države, polovico članov in predsednika pa na svoj predlog. 

8. člen 

Člani upravnega odbora ne morejo biti tisti, ki so v delovnem 
razmerju s skladom. 

9. člen 

Upravni odbor sklada: 

- sprejme v soglasju z ustanoviteljem statut sklada; 

- sprejema letni program dela za področje ljubiteljskih kul- 
turnih dejavnosti, letna poročila, finančni načrt in zaključni 
račun; 

- sprejema pogoje in kriterije za financiranje programov 
s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, na podlagi pred- 
hodnih mnenj svetov območnih izpostav sklada in v soglasju 
z ministrstvom, pristojnim za kulturo; 

- IMENUJE VODJE OBMOČNIH IZPOSTAV NA PREDLOG 
SVETOV OBMOČNIH IZPOSTAV; 

- opravlja druge naloge, določene s statutom sklada. 

Upravni odbor je dolžan vsako leto v zakonsko predpisanih 
rokih predložiti ministrstvu, pristojnemu za kulturo, poročilo 
o delu sklada v preteklem letu, ki bo osnova za letno poročilo 
vlade o izvajanju nacionalnega kulturnega programa v delu. 
namenjenem ljubiteljskim kulturnim dejavnostim. 

Statut sklada podrobneje določa pravice in dolžnosti ter 
način dela upravnega odbora. 

10. člen 

Sveti območnih izpostav sklada so posvetovalna telesa 
sklada. 

Svet je sestavljen iz predstavnikov lokalnih skupnosti 
z območja območne izpostave sklada. 

poročevalec, št. 35 18 



Vsaka lokalna skupnost z območja območne izpostave ime- 
nuje v svet iz prvega odstavka najmanj enega člana. 

11. člen 

Sveti območnih izpostav imajo naslednje pristojnosti: 

- dajejo predhodno mnenje k programom in finančnim načr- 
tom sklada, ki zadevajo njihovo področje; 

- PREDLAGAJO VODJO OBMOČNE IZPOSTAVE; 

Način imenovanja članov, postopek ustanovitve svetov, način 
dela in naloge podrobneje določa statut sklada. 

12. člen 

Nadzorni odbor sklada ima tri člane, ki jih imenuje vlada na 
predlog ministrstev, pristojnih za registracijo društev, za kul- 
turo in za finance. 

13. člen 

Upravni odbor imenuje strokovno-programske komisije kot 
strokovna posvetovalna telesa izmed posameznikov, ki so 
uveljavljeni poznavalci delovnega področja komisije. 

Naloge komisij iz prejšnjega odstavka so: 

- oblikovanje strokovnih podlag za odločanje upravnega 
odbora; 

- oblikovanje predloga programa, ki se financira iz javnih 
sredstev sklada; 

- oblikovanje predloga za podeljevanje priznanja s svojega 
področja dela. 

Način imenovanja članov, postopek ustanovitve strokovno- 
programskih komisij, način dela in naloge podrobneje določa 
statut sklada. 

Člani strokovno-programskih komisij v času svojega man- 
data ne smejo konkurirati za katerokoli obliko financiranja 
oziroma sofinanciranja kulturnih programov s strani sklada. 

14. člen 

Delo in poslovanje sklada vodi direktor. Direktorja imenuje 
upravni odbor sklada s soglasjem ustanovitelja sklada na 
podlagi javnega razpisa. 

Direktor sklada mora imeti: 

- visoko izobrazbo; 
- najmanj pet let delovnih izkušenj na področju kulturnih 
dejavnosti; 

- strokovno poznavanje področja ljubiteljskih kulturnih de- 
javnosti; 
- znanje najmanj enega tujega jezika. 

Mandat direktorja traja pet let. Pristojnosti direktorja, njegovo 
odgovornost, način njegovega imenovanja in razrešitve 
določa statut sklada. 

15. člen 

Sklad ima svojo strokovno službo. Ta izvršuje odločitve 
upravnega odbora in izvaja strokovne, organizacijske, 
finančne in administrativno-tehnične naloge. Vodi jo direk- 
tor sklada. 

16. člen 

Za uspešno delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
podeljuje sklad priznanja. 

Vrsto priznanj, kriterije in postopek podeljavenja določa pra- 
vilnik, ki ga sprejme upravni odbor sklada v soglasju z ustano- 
viteljem. 

VI. VIRI FINANCIRANJA 

17. člen 

Sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek dela sklada, 
zagotovi ustanovitelj. 

18. člen 

Sklad pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti: 

- iz sredstev državnega proračuna za kulturo in drugih javnih 
sredstev, ki so namenjena ljubiteljskim kulturnim dejavno- 
stim; 

- iz lastnih prihodkov; 

- z dotacijami, darili in iz drugih virov. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

19. člen 

Do sprejetja zakona, ki bo urejal status, organizacijo in delo- 
vanje javnih skladov na področju kulture, sklad posluje po 
predpisih, ki veljajo za javne zavode. 

20. člen 

Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja sklada, ki 
opravi vse potrebno za začetek dela sklada. 
POGOJI ZA ZAČETEK DELA SKLADA MORAJO BITI ZAGO- 
TOVLJENI NAJKASNEJE V ROKU ŠESTIH MESECEV OD UVE- 
LJAVITVE ZAKONA. 

21. člen 

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

■ 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor je na svoji 31. seji dne 11.5.1995 ob prvi obrav- 
navi predloga zakona o Skladu Republike Slovenije za ljubi- 
teljske kulturne dejavnosti ugotovil, da je predlog primerna 
podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. 

Državni zbor je ob tem sprejel staliiči, da naj predlagatelj na 
podlagi mnenja Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo 
in pravne zadeve prouči predvsem: 
1. ali predvidene naloge in pristojnosti sklada morda prese- 
gajo vlogo in naloge javnih skladov, kot jih določa Zakon 
o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, in 
2. ali sklad s predlagano organizacijo svojih območnih izpo- 
stav posega v pristojnosti lokalnih skupnosti. 

Hkrati je državni zbor naročil, da naj predlagatelj prouči 
ustreznost kriterijev za organiziranje območnih izpostav in 
upošteva varianto k 21. členu. 

V zvezi s opozorilom glede preseganja vloge kot jo za javni 
sklad določa Zakon o uresničevanju javnega interesa na 
področju kulture (Ur. list RS, št. 75/94 - 22. člen) predlagatelj 
ugotavlja, da se je pripomba sekretariata nanašala samo na 
uvod predloga zakona za prvo obravnavo in ne na same 
zakonske rešitve, ki dosledno izhajajo iz Zakona o uresničeva- 
nju javnega interesa na področju kulture. 

Sekretariat je nadalje v svojem mnenju opozoril, da je 
potrebno paziti, da ne bi sklad posegal v pristojnosti drugih 
institucij kot so vlada, ministrstvo, pristojno za kulturo in 
druga ministrstva, saj sklad kot javni zavod ne more opravljati 
nalog, ki po svoji naravi sodijo med funkcije državnih orga- 
nov. Predlagatelj opozarja na 121. člen Ustave Republike 
Slovenije, ki določa, da lahko poleg drugih tudi javni zavodi 
z zakonom pridobijo javno pooblastilo za opravljanje nekate- 
rih funkcij državne uprave. Seveda pa se predlagatelj v celoti 
strinja z opozorilom, da morajo biti pristojnosti jasno razme- 
jene. Predlagatelj poskuša temu slediti tako, da v prvi alineji 5. 
člena spreminja besedilo tako, da izrecno zapiše, da sklad 
spremlja in analizira stanje samo na svojem delovnem 
področju, torej ne več ljubiteljskih kulturnih dejavnosti kot 
takih. To razlikovanje je utemeljeno, ker ostaja področje 
- kljub temu, da se izvajanje nacionalnega programa zanj 
prenaša na sklad - del celote, za katero je odgovorna vlada 
oziroma ministrstvo, pristojno za kulturo. V navezavi z drugim 
odstavkom 9. člena, ki določa, da mora upravni odbor sklada 
vsako leto predložiti ministrstvu, pristojnemu za kulturo, 
poročilo o delu sklada, ki bo osnova za letno poročilo vlade 
o izvajanju nacionalnega kulturnega programa, je jasno, da 
ohranja ministrstvo oziroma vlada v celoti pregled tudi nad 
tem področjem oziroma, da ima z uvejavitvijo določbe 12. 
člena, ki predvideva nadzorni odbor sklada, sestavljen iz 
predstavnikov ustreznih ministrstev, zagotovljen ustrezen 
nadzor. 

Predlagatelj v celoti upošteva opozorilo sekretariata, da bi 
utegnilo biti določanje obveznosti lokalnim skupnostim, da 
zagotavljajo prostorske pogoje za organiziranje območnih 
izpostav, poseganje v njihove pristojnosti ter zato urejanje 
tega prepušča dogovoru sklada z lokalno skupnostjo. Hkrati 
predlagatelj razume pripombo sekretariata tudi v smislu pove- 
čanja vpliva lokalnih skupnosti na delo območnih izpostav, 
zato v 9. in 11. členu določa, da imenuje vodjo izpostave 
upravni odbor na predlog sveta območne izpostave, ki ga 
sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti s področja 
območne izpostave. Temu ustrezno zakon uvaja za to funk- 
cijo mandat. 

Glede opozorila v zvezi s primernostjo kriterijev za organizira- 
nje območnih izpostav je predlagatelj še enkrat pretehtal te 
kriterije in ugotovil, da so ti takšni, da bo mogoče ohraniti 
dosedaj dosežno raven strokovne pomoči izvajalcem ljubitelj- 
ske dejavnosti, kot jim je bila zagotovljena z dosedanjim 
načinom organiziranja, ki se v tem smislu kaže za opimalno. 
Zato ne predlaga nobenih konceptualnih sprememb kriterijev 
razen popravka, da se kot kazalec aktivnosti v četrti alineji 6. 

člena ne upoštevajo samo kulturna društva, ampak tudi sku- 
pine. Ta dopolnitev je smislena zato, ker je združevanje svo- 
bodno in z vidika ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ni uteme- 
ljeno avtomatično razlikovanje med statusom društva kot 
registrirane pravne osebe in skupnostjo, ki se ukvarja z enako 
dejavnostjo brez lastne pravne subjektivitete. 

V skladu z opozorilom sekretariata, da manjkajo določbe 
o začetku dela sklada in o časovni opredelitvi organiziranja 
organov sklada, predlagatelj dodaja drugi odstavek 20. člena 
v prehodnih določbah, po katerem morajo biti pogoji za 
začetek dela sklada zagotovljeni v roku šestih mesecev od 
uveljavitve zakona. Predlagatelj o roku za organiziranje orga- 
nov sklada ne govori posebej, ker to šteje kot enega teh 
pogojev. 

Predlagatelj je tudi upošteval opozorilo Odbora Državnega 
zbora za kulturo, šolstvo in šport ter v 2. in 3. členu navedel 
tudi Slovence v zamejstvu, v 3. členu pa še posebej samou- 
pravni skupnosti avtohtone italijanske in madžarske narodne 
skupnosti v Sloveniji. Ker 64. člen Ustave Republike Slovenije 
predvideva posebno pravico avtohtone italijanske in madžar- 
ske narodne skupnosti, da ustanovijo za uresničitev svojih 
pravic svoje samoupravne skupnosti - da torej niso obravna- 
vani v neposredni konkurenci z drugimi, ne navajamo med 
izvajalci nacionalnega kulturnega programa za področje lju- 
biteljskih kulturnih dejavnosti neposredno manjšinskih dru- 
štev, ampak prepuščamo konkretne programske odločitve 
tem samoupravnim skupnostim. Če pa bodo želele, da posa- 
mezne naloge tudi zanje opravi sklad, predvideva 5. člen 
možnost, da jih pogodbeno, po lastni volji in ne po črki 
zakona, prenesejo nanj. Poleg tega predlagatelj tudi v 7 
členu, ko razčlenjuje sestavo upravnega odbora, posebej 
določa, da mora biti sestavljen tako, da pokriva ljubiteljske 
kulturne dejavnosti na enotnem slovenskem kulturnem pro- 
storu. 

Hkrati je predlagatelj zaradi jasnosti v 3. členu dodal še četrto 
alinejo, kjer je posebej izpostavil kot izvajalce programov tudi 
subjekte, ki nimajo statusa društva. S tem je ta člen uskladil 
s sedmo alinejo 5. člena, ki je že v predlogu zakona za prvo 
obravnavo enakopravno obravnavala vse vrste izvajalcev lju- 
biteljskih kulturnih dejavnosti. 

Ker je bilo v razpravi večkrat opozorjeno, da zakon ne sme 
posegati v pristojnosti lokalnih skupnosti, ki jih imejo po 
ustavi in zakonu, želi predlagatelj v tej obrazložitvi posebej 
osvetliti tudi ta vidik. 

Ustava Republike Slovenije določa, da spadajo v pristojnost 
lokalne samouprave lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja 
samostojno in ki zadevajo samo njene prebivalce. Za 
področje kulture je značilno: 

1. da zadovoljevanje kulturnih potreb in interesov praviloma 
presega območje ene občine ter da so že prej razvili - navk- 
ljub policentričnemu razvoju in vlogi občin kot temeljnih 
državnih skupnosti - regionalni kulturni zavodi. 

Podobno kot pri splošnoizobraževalnih knjižnicah je bila na 
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti strokovna služba 
vezana na občine, vendar so bile te večje kot današnje lokalne 
skupnosti. Ker pa so že takrat pretežno zaposlovale le po 
enega do dva profesionalca, bi povečanje mreže od približno 
petdesetih na stosedeminštrideset neizogibno povzročilo 
deprofesionalizacijo in atomizacijo obstoječe mreže. 

2. da je usklajen kulturni razvoj in zagotovitev osnovnega 
kulturnega standarda na celotnem območju države v naci- 
onalnem interesu ter da Zakon o uresničevanju javnega inte- 
resa na področju kulture izrecno določa, da mora nacionalni 
kulturni program vsebovati tudi ukrepe za razvoj ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti. 

Zakon o lokalni samoupravi med pristojnostmi občine zelo 
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posplošeno navaja, da pospešujejo kulturno dejavnost na 
svojem področju. Kulturna dejavnost pa seveda zavzema vse: 
od gledališč, simfoničnih orkestrov, založb, kinematografov 
do knjižnic in kulturnih domov oziroma delovanja ljubiteljskih 
kulturnih društev in skupin. Le njegov 13. člen izrecno ome- 
nja, da se občine oblikujejo tako, da med drugim zagotovijo 
tudi prostore za izvajanje društevnih dejavnosti. O sami dejav- 
nosti oziroma programskih sredstvih pa je v celoti nedorečen. 

Ob tako široki dikciji je torej jasno, da bosta morala na 
področju kulture ustrezna zakonodaja za to področje in naci- 
onalni kulturni program doreči razmerje med državo in lokal- 
nimi skupnostmi. Za področje ljubiteljskih kulturnih dejavno- 
sti bo moral to urediti Zakon o Skladu Republike Slovenije za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, seveda v korelaciji z nacional- 
nim kulturnim programom. Zato pomisleki, da bi lahko bil ta 
zakon v nasprotju z Zakonom o lokalni samoupravi, niso 
utemeljeni. 

Ker se je predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti za prvo obravnavo samo impli- 
citno opredeljeval do razmejitve pristojnosti med državo in 
lokalnimi skupnostmi, predlagatelj predlaga nov odstavek 2. 
člena, ki bi to urejal tudi izrecno. 

Ta razmejitev pomeni, da država ne bo posegala v samo 
zagotavljanje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih dru- 
štev in skupin z območja občine, ker je to tako glede zagotav- 
ljanja prostorskih pogojev za delo kot financiranja programov 
v pristojnosti lokalnih skupnosti. Ker pa je usklajen kulturni 
razvoj tudi na tem področju v nacionalnem pomenu, bo 
država profesionalno pomoč za izvajanje ljubiteljskih kultur- 
nih delavnosti organizirala prek območnih izpostav sklada. 

BELEŽKE: 

S ciljem spodbujanja kvalitete in medšebojnega sodelovanja 
bo sofinancirala tudi tiste programe, ki bodo presegali lokalni 
pomen in tako omogočala njihov pretok. 

Ker gre na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti tako za 
pristojnosti države kot lokalnih skupnosti, je utemeljeno 
postaviti sistem, ki bo vse nosilce kulturne politike povezoval. 
V tej funkciji naj bi svojo vlogo opravile tudi območne izpo- 
stave sklada, ki pa morajo biti organizirane tako, da bodo 
predstavljale vez lokalnih skupnosti z državo. Temu so name- 
njeni sveti območnih izpostav, ki jih sestavljajo predstavniki 
lokalnih skupnosti z območja dela izpostave. Da bi njihova 
vloga ne segala samo v program dela izpostave, ampak tudi 
širše, to je v samo delovanje izpostave, predlagatelj predlaga, 
da imenuje vodje teh izpostav upravni odbor sklada na pred- 
log svetov območnih izpostav. 

Namen zakona torej ni niti centralizacija niti decentralizacija, 
ampak vzpostavitev takih razmerij med lokalnimi skupnostmi 
in državo pri zagotavljanju pogojev za obstoj in razvoj ljubi- 
teljskih kulturnih dejavnosti, da bo tudi v prihodnosti mogoče 
govoriti o policentrizmu. V predlog zakona za drugo obrav- 
navo so vnešeni tudi naslednji redakcijski popravki: 

- v 2. členu sta besedama »obseg dejavnosti* zaradi preciz- 
nosti dodani besedi »ljubiteljskih kulturnih«; 

- v 2. členu je dodana beseda »ukrepi", ker gre za uskladitev 
z izrecno dikcijo pete alineje 8. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa na področju kulture: 

- v 7. členu je ob dikciji -kulturnih društev« zaradi precizno- 
sti dodana beseda »ljubiteljskih«. 

« 
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Predlog zakona o 

DRUŠTVIH 

- EPA 629 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 154. seji dne 13. julija 1995 
določila besedilo. 
- PREDLOGA ZAKONA O DRUŠTVIH, 
ki ga poSija v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 29. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
21/3-1995 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije. 
Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakona o društvih - tretja 
obravnava. 

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 njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve, 
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu 

za notranje zadeve, 
- Božidar HUMAR, državni podsekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

Včlen 

Društvo je prostovoljno, samostojno, neprofitno združenje 
fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih intere- 
sov, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu s tem za- 
konom. 

Društvo se ne sme ustanoviti oziroma ne sme opravljati prido- 
bitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti. 

2. člen 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. 

3. člen 

Društvo samostojno določi namen in cilje, dejavnost ter način 
delovanja s svojim temeljnim aktom v skladu s pravnim redom 
Republike Slovenije. 

Društvu se lahko v skladu s posebnimi predpisi podeli status 
društva, ki deluje v javnem interesu, če njegovo delovanje 
presega interese njegovih članov. 

4. člen 

Iz imena društva mora biti razvidno, da gre za združevanje po 
tem zakonu in dejavnost društva. 

Ime društva se mora razlikovati od imen drugih društev in ne 
sme biti zavajajoče ali žaljivo. 

Ime društva ne sme vsebovati besedne zveze Republika Slo- 
venija In Imen državnih organov ter Institucij. 

5. člen 

Vsakdo lahko postane član in deluje v društvu pod enakimi 
pogoji 

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta. 
podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga tudi 
zastopa v organih društva. 

Posebne pravice in dolžnosti članov društva, ki so stari do 
15 let, ure|a temeljni akt društva. 

6. člen 

Tujec lahko postane član društva, če je tako določeno 
v temeljnem aktu. 

7. člen 

Delo društva je javno. 

Podatki, vpisani v register društev, so javni 

II. USTANOVITEV DRUŠTVA 

8. člen 

Društvo lahko ustanovi najmanj deset polnoletnih državljanov 
Republike Slovenije, ki na ustanovnem zboru sprejmejo sklep 
o ustanovitvi in temeljni akt društva. 
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9. člen III. REGISTRACIJA DRUŠTVA 

Temeljni akt društva mora določati: ime in sedež društva; 
namen in naloge društva; način včlanjevanja in prenehanje 
članstva; organe društva, njihovo delovno področje in njihova 
medsebojna razmerja; sestavo organov, način volitev članov 
organov ter njihovo mandatno dobo oziroma imenovanja in 
razrešitve; pravice in dolžnosti članov ter organov društva; 
zastopanje društva; financiranje društva in način opravljanja 
nadzorstva nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi; način 
prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem 
primeru ter način zagotavljanja javnosti dela društva. 

Spremembe in dopolnitve temeljnega akta društva sprejme 
najvišji organ društva. 

10. člen 

Če je v društvo včlanjenih do vključno 15 članov, opravljajo 
vsi člani naloge organov društva in izmed sebe izvolijo 
zastopnika društva. 

11. člen 

Za uresničevanje svojih skupnih interesov lahko najmanj dve 
društvi ustanovita zvezo društev. 

Zveza društev se ustanovi s pogodbo med društvi. Pogodbo 
podpišejo na podlagi odločitev pristojnih organov društev 
pooblaščeni predstavniki. V pogodbi morajo biti urejena vsa 
temeljna vprašanja delovanja zveze društev, določena za 
društva v 1. členu tega zakona. 

Za zvezo društev se smiselno uporabljajo določbe tega za- 
kona. 

12. člen 

Ta zakon se uporablja tudi za mednarodno društvo ali zvezo 
mednarodnih društev, če se ustanovi ali ima sedež na 
območju Republike Slovenije. 

13. člen 

Mednarodna društva ali zveze mednarodnih društev, ki jim je 
na podlagi mednarodnih pogodb v Sloveniji priznan status 
pravne osebe, morajo pred uveljavljanjem tega statusa pred- 
ložiti ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, akt o usta- 
novitivi, temeljni akt. dokazilo o registraciji po pravu države 
pogodbenice in druga dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 
mednarodne pogodbe. 

Na podlagi predložitve dokumentov iz prvega odstavka tega 
člena vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, evidenco 
mednarodnih društev in zvez mednarodnih društev. 

14. člen 

Mednarodna društva ali zveze mednarodnih društev, ki so 
ustanovljena po tujem pravu, razen tistih iz 13. člena tega 
zakona, lahko delujejo na območju Slovenije, če dobijo dovo- 
ljenje Vlade Republike Slovenije. 

Ta društva se evidentirajo pri ministrstvu, pristojnem za notra- 
nje zadeve. 

Vlagatelj mora zahtevi priložiti temeljni akt, dokazilo držav- 
nega organa o registraciji oziroma pridobitvi pravne osebno- 
sti, dokazilo o delovanju na območju najmanj dveh držav, 
osebno ime zastopnika in naslov mednarodnega društva ali 
zveze mednarodnih društev. 

1 S. člen 

Društvo lahko v svojem temeljnem aktu uredi pravice in dolž- 
nosti simpatizerjev in častnih članov društva ter posebne 
pravice In dolžnosti članov, ki so stari do 15 let. 

16. člen 
Za registracijo društev je pristojna upravna enota, na 
območju katere je sedež društva. 

O pritožbah zoper odločbe pristojnega organa odloča ministr- 
stvo, pristojno za notranje zadeve. 

17. člen 
Zahtevi za registracijo društva mora vlagatelj priložiti zapisnik 
ustanovnega zbora, dva izvoda temeljnega akta in seznam 
z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, rojstni datum, 
državljanstvo in naslov stalnega prebivališča) z njihovimi 
overjenimi podpisi ter osebno ime zastopnika društva. 

18. člen 

Pristojni organ je dolžan o zahtevi iz 17. člena tega zakona 
odločiti v roku 30 dni od njenega prejema. 

Če pristojni organ ugotovi, da vloga ni popolna oziroma da 
temeljni akt ali ime društva ni v skladu z določbami tega 
zakona, opozori na to vlagatelja in mu določi rok, v katerem je 
potrebno zahtevo dopolniti oziroma uskladiti temeljni akt. Ta 
rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 3 mesecev. 

Če društvo v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni vloge 
oziroma ne uskladi temeljnega akta ali imena društva, se 
šteje, da je umaknilo zahtevo za registracijo. 

19. člen 
Z registracijo postane društvo pravna oseba zasebnega prava. 

20. člen 

Če društvo spremeni temeljni akt ali zastopnika društva, mora 
vložiti zahtevo za spremembo registracije v 30 dneh od 
nastale spremembe. 

Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora društvo priložiti zapisnik 
seje najvišjega organa, na kateri so bile sprejete spremembe. 
Če je bil spremenjen temeljni akt, mora društvo zahtevi prilo- 
žiti dva izvoda novega temeljnega akta. 

V primeru sprememb temeljnega akta se smiselno uporab- 
ljajo določbe 17. in 18. člena tega zakona. 

IV. FINANCIRANJE 
21. člen 

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje; 

- s članarino, 
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, 
- z darili in volili, 
- s prispevki donatorjev, 
- iz javnih sredstev in 
- iz drugih virov. 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek 
prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejav- 
nosti, za katero je bilo ustanovljeno. 

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična. 

22. člen 

Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod 
pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Prido- 
bitna dejavnost mora biti povezana z nameni in nalogami 
društva ter mora biti določena v temeljnem aktu. 

Društvo lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne 
dejavnosti z društvenimi sredstvi drugim osebam na temelju 
zakupne ali sorodne pogodbe. 
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23. člen 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže 
z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti iz prejš- 
njega člena, se sme uporabiti le za doseganje namenov in 
nalog društva v skladu s temeljnim aktom. 

24. člen 

Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančno-materi- 
alnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim 
ali posebnim aktom. Podatki se izkazujejo v skladu z računo- 
vodskim standardom za društva, ki ga sprejme pooblaščena 

Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme najvišji 
organ društva, mora prikazovati resnično stanje o premože- 
nju in poslovanju društva ter mora biti sestavljeno v skladu 
s pravili računovodskega standarda za društva, ki ga sprejme 
pooblaščena organizacija, in določbami temeljnega ali 
posebnega akta društva. 

26. člen 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in 
učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za 
izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče. 

V. PRENEHANJA DRUŠTVA 

27. člen 

Društvo lahko preneha po volji članov ali po samem zakonu. 
28. člen 

Najvišji organ društva lahko sprejme sklep o prenehanju dru- 
štva. 
Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, 
ustanovljenega na podlagi tega zakona, na katerega se po 
poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Pro- 
računska sredstva pa se vrnejo proračunu. 

O sklepu najvišjega organa iz prvega odstavka tega člena 
mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ. 

29. člen 

Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha 
delovati ali če deluje v nasprotju t pravnim redom Republike 
Slovenije. 

30. člen 

Pristojni organ v primerih iz 28. in 29. člena tega zakona na 
podlagi pravnomočne odločbe izbriše društvo iz registra. 

31. člen 

Če društvo ne ravna po drugem odstavku 26. člena in v prime- 
rih prenehanja društva po 29. členu tega zakona, odloči 
o prenosu premoženja v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih 
oseb zasebnega prava določen pristojni državni organ. Odlo- 
čitev nadomesti sklep iz drugega odstavka 28. člena tega 
zakona. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

32. člen 

S kaznijo najmanj 50.000 SIT se za prekršek kaznuje društvo, 
ki: 
1. prekoračuje področje dejavnosti, določene s temeljnim 
aktom (3. člen); 

2. spremeni temeljni akti ali zastopnika druitva In v roku ne 
vloži zahteve za spremembo registracije (prvi odstavek 20. 
člena); 

3. opravlja dejavnost, ki nI v skladu z nameni in nalogami 
druitva (prvi odstavek 22. člena); 

4. ne porabi ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki za 
izvajanje osnovne dejavnosti društva (tretji odstavek 21. 
člena in 23. člen); 

5. neresnično izkazuje podatke o finančno-materialnem 
poslovanju (25. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega člena tudi zastopnik društva. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

33. člen 

Društvo, ki je bilo ustanovljeno po Zakonu o društvih (Ur. list 
SRS, št. 37/74 in 42/86), nadaljuje delo po določbah tega 
zakona, svoje temeljne akte in delovanje pa mora v primeru 
neskladnosti uskladiti s tem zakonom najkasneje v roku dveh 
let od začetka veljavnosti tega zakona. Pristojnemu organu 
mora predložiti morebiten nov temeljni akt in sporočiti 
osebno ime zastopnika društva. 

34. člen 

Za društva, ki so bila registrirana po dosedanjih predpisih pri 
Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, odstopi 
ministrstvo celoten spis pristojnemu organu. 

35. člen 

Minister za notranje zadeve izda natančnejše predpise, s kate- 
rimi določi vsebino, obliko in način vodenja registra društev, 
v roku treh mesecev od začetka veljavnosti tega zakona. 

38. člen 

Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje preverja zakonitost in pravilnost izvajanja pred- 
pisov, ki urejajo finančno-materialno poslovanje društev, ki 
razpolagajo z družbeno lastnino, dokler se ta lastninsko ne 
preoblikuje. 

37. člen 

Družbena lastnina, s katero razpolagajo društva na dan uve- 
ljavitve tega zakona, se lastninsko preoblikuje v skladu 
s posebnim zakonom. 

Do uveljavitve zakona iz prejšnjega odstavka društva, usta- 
novljena po zakonu o društvih, kot dober gospodar uprav- 
ljajo In gospodarijo z družbeno lastnino, s katero razpola- 
gajo. Lastninska razmerja In druga pravna upravičenja dru- 
štev na tej lastnini se do sprejema tega zakona ne morejo 
spreminjati. 

38. člen 

Do uveljavitve posebnih predpisov iz drugega odstavka 3. 
člena lahko društvom podeli status društva, ki deluje v javnem 
interesu, pristojno ministrstvo na podlagi kriterijev, ki jih 
v roku treh mesecev določi Vlada Republike Slovenije. 

39. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon 
o društvih (Uradni list SRS, št. 37/74 in 42/86). 

Do izdaje predpisov iz 35. člena se uporabljajo določbe Pravil- 
nika o registru društev (Ur. I. SRS, št. 5/75). 

40. člen 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 29. seji, dne 21. 3. 
1995, sprejel predlog zakona o društvih - druga obravnava in 
naložil Vladi, da pripravi predlog zakona za tretjo obravnavo. 
Hkrati je naložil Vladi, da v roku treh mesecev predloži Držav- 
nemu zboru predlog zakona o lastninskem preoblikovanju 
družbene lastnine društev, da v roku treh mesecev pripravi 
zakon, s katerim bi omogočil, da se društva, ki razpolagajo 
z družbeno lastnino na dan uveljavitve zakona o društvih, 
lastninsko preoblikujejo in da mu v roku treh mesecev od 
sprejema zakona o društvih predloži predlog posebnega 
zakona iz 3. člena zakona o društvih. 

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 1., 4., 5., 9., 11-, 
15., 20., 22., 29., prvemu 31., drugemu 31. in 36. členu pred- 
loga zakona. Vsi amandmaji so vključeni v besedilo predloga 
zakona, ki smo ga predložili v tretjo obravnavo. Zaradi napake 
pri označevanju posameznih členov (dvakrat je naveden 31. 
člen) je bilo potrebno na novo preštevilčiti člene od VI. 
poglavja - kazenske določbe do konca predloga zakona. 

Ker smo v skladu z amandmajem za 36. členom dodali nov 36. 
a člen, je ta postal 38. člen. Prejšnji 37. člen je sedaj 39. člen, 
38. člen pa 40. člen. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

K1. členu 

V prvem odstavku 1. člena se beseda »neprofitno« nadomesti 
z besedo »nepridobitno«. 

Obrazložitev 

Amandma je redakcijske narave in je potreben zaradi uskladi- 
tve besedila z drugim odstavkom tega člena. 

K 4. členu 

V tretjem odstavku 4. člena se črta besedilo »in državnih 
organov ter institucij«. 

Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo: 

»Če želi društvo kot sestavni del svojega imena uporabljati 
ime ali del imena državnega organa ali institucije, gospodar- 
ske družbe oziroma zgodovinske ali druge znamenite osebno- 
sti, si mora predhodno pridobiti njihovo dovoljenje. Če je 
oseba umrla, je za uporabo njenega imena potrebna privolitev 
njenih zakonitih dedičev. 

Društvo mora v pravnem prometu uporabljati le svoje registri- 
rano ime. 

Društvo, ki meni, da se ime drugega društva ne razlikuje od 
njegovega že registriranega imena, kar povzroča ali bi uteg- 
nilo povzročiti nejasnosti v pravnem prometu, ima pravico 
s pritožbo izpodbijati odločbo o vpisu kasneje registriranega 
društva v register društev. Rok za vložitev pritožbe je 6 mese- 
cev od vpisa društva v register društev.« 

Obrazložitev 

Pri obravnavi predloga zakona o društvih je Sekretariat za 
zakonodajo in pravne zadeve v svojem mnenju opozoril pred- 
lagatelja zakona na pomanjkljivosti določb o imenu društva. 
Vprašanje je, ali ni potrebno poleg varstva imena Republike 
Slovenije varovati tudi imena drugih fizičnih in pravnih oseb 
pred nedovoljeno uporabo njihovih imen v imenu društva. 
Prav tako pa predlog zakona ne določa nobenih sankcij za 
kršitve določb o imenu in pravnega varstva za prizadete. 
Sekretariat je zato predlagal, da se v predlog zakona za tretjo 
obravnavo smiselno vključijo nekatere določbe zakona o poli- 
tičnih strankah. Pri obravnavi predloga zakona o društvih 
- pri drugi obravnavi je bil zato sprejet tudi amandma, da se 
tretji odstavek 4. člena dopolni, tako da je v imenu društva 
poleg besedne zveze Republika Slovenija prepovedano upo- 
rabljati tudi imena državnih organov in institucij. Predlagatelj 
se s takšno določbo ne more strinjati, saj društev ni mogoče 
primerjati s političnimi strankami. S takšno dikcijo tretjega 
odstavka bi posegli v avtonomnost društev, ki se združujejo 
na različnih področjih in bi lahko želeli uporabiti katero od 
naslednjih imen: Društvo upokojenih delavcev kateregakoli 
ministrstva ali npr. športno, rekreativno ali kulturno društvo. 

Predlagatelj je zato dodal nov četrti odstavek in določil, da 

mora društvo za uporabo imen ali dela imena državnega 
organa ali institucije kot tudi gospodarske družbe pridobiti 
predhodno dovoljenje. Da bi poenotil določbe o imenu 
z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o zavodih in 
predlogom zakona o ustanovah ter zavaroval posameznika 
pred možnimi zlorabami, je predlagatelj v četrtem odstavku 
dodal tudi določbo o varovanju imen zgodovinskih in zname- 
nitih osebnosti. Za uporabo njihovega imena v imenu društva 
bo moralo društvo imeti dovoljenje osebe oziroma, če je ta 
umrla, njenih zakonitih dedičev. 

Ker se v praksi pogosto dogaja, da društva v pravnem pro- 
metu uporabljajo povsem drugačna imena, kot so vpisana 
v register društev, in da včasih celo opuščajo besedo društvo, 
klub ali združenje, ki opredeljuje status teh organizacij, je 
predlagatelj dodal nov peti odstavek in določil, da mora 
društvo v pravnem prometu uporabljati le svoje registrirano 
ime. 

V zvezi s pripombami Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve, da bi morda veljalo v nujnem, zoženem obsegu smi- 
selno upoštevati določbo 8. člena Zakona o političnih stran- 
kah, predlagatelj poudarja, da v praksi pri registraciji društev 
do sedaj ni prihajalo do težav. Zaradi specifike društev, ki se 
glede na cilje in naloge ter način delovanja bistveno razliku- 
jejo od političnih strank, predlagatelj meni, da posameznih 
določb 8. člena Zakona o političnih strankah ne bi bilo smo- 
trno vključevati v 4. člen zakona o društvih. Upravna enota bo 
imela ob registraciji društva možnost vpogleda v centralni 
register društev, ki ga bo vodilo Ministrstvo za notranje 
zadeve, in bo v primeru enakega imena stranko (društvo) 
opozorila na neskladje. Če bo društvo vztrajalo pri takšnem 
imenu, bo organ ravnal v skladu z 18. členom, kar pomeni, da 
bo štel, da je stranka umaknila svojo zahtevo za registracijo. 

Če bi zaradi nedoslednosti prvostopnega organa bilo registri- 
rano društvo z imenom, ki se bistveno ne razlikuje od imena 
drugega že registriranega društva, je predlagatelj, da bi se 
izognil posledicam, dodal nov 6. odstavek. Društvo, ki bo 
menilo, da se ime drugega društva bistveno ne razlikuje od 
imena njegovega prej registriranega društva, bo lahko s pri- 
tožbo izpodbijalo naknadni vpis. Glede na to, da v zakonu ni 
predvideno, da bi se vpis v register društev objavil v Uradnem 
listu, je predlagatelj za vložitev pritožbe določil rok 6 mesecev 
od vpisa društva v register društev. 

K 5. členu 

Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Posebne pravice in dolžnosti članov iz prejšnjega odstavka 
ureja temeljni akt društva.« 

Obrazložitev 

Amandma je redakcijske narave in je potreben zaradi uskladi- 
tve besedila z drugim odstavkom tega člena. 

K 9. členu 

Drugi odstavek 9. člena se dopolni tako, da se glasi: 
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Spremembe in dopolnitve temeljnega akta društva sprejme 
najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. 

Obrazložitev 

Za članske organizacije med katere štejemo tudi društva, je 
značilno, da o vseh najpomembnejših vprašanjih v zvezi 
z delovanjem organizacije odloča najvišji organ društva 
(občni zbor, skupščina), ki ga seveda sestavljajo vsi člani 
društva. V veljavnem zakonu ni izrecno določeno, da najvišji 
organ društva sestavljajo vsi člani, pač pa so takšne določbe 
obvezno vsebovale pravila oziroma statut društva. Da 
v bodoče ne bi prihajalo do različnih tolmačenj o sestavi 
najvišega organa, je predlagatelj dopolnil drugi odstavek 9. 
člena tako, da iz besedila jasno izhaja, kdo sestavlja najvišji 
organ društva. 

K11. členu 

Drugi odstavek 11. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»Zveza društev se ustanovi s pogodbo med društvi, ki jo na 
podlagi odločitev najvišjih organov društev sklenejo njihovi 
zastopniki. V pogodbi morajo biti urejena vsa temeljna vpra- 
šanja delovanja zveze.« 

Obrazložitev 

Amandma je redakcijske narave. Ker mora o vseh najpo- 
membnejših odločitvah odločati najvišji organ društva, dru- 
štvo pa v pravnem prometu zastopa njegov zastopnik, je bilo 
besede »pristojnih organov« in »pooblaščeni predstavniki« 
potrebno nadomestiti z ustreznimi izrazi. 

K15. členu 

15. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Društvo lahko v svojem temeljnem aktu uredi pravice in 
dolžnosti simpatizerjev in častnih članov ter posebne pravice 
in dolžnosti mladoletnih članov do dopolnjenega 15 leta.« 

Obrazložitev 

Amandma je redakcijskega značaja in je potreben zaradi 
uskladitve besedila z drugim odstavkom 5. člena tega zakona. 

K 22. členu 

Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost 
pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. 
Pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem aktu in 
mora biti povezana z nameni in nalogami društva ter se lahko 
opravlja v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje.« 

Obrazložitev 

Pri obravnavi predloga zakona o društvih - druga obravnava 
je bila iz 22. člena črtana določba, ki pomeni enega od 
bistvenih pogojev, ki omejujejo neposredno opravljanje pri- 
dobitne dejavnosti v društvih. S črtanjem določb, da mora biti 
pridobitna dejavnost nujna za doseganje ciljev in nalog dru- 
štva, bomo v novem zakonu ponovno uzakonili določbe 10. 
člena veljavnega zakona, kar v praksi ni bilo primerno. Z novo 
zakonodajo na področju ustanavljanja in delovanja gospodar- 
skih subjektov je namreč tudi društvom omogočeno, da usta- 
novijo gospodarsko družbo in presežek prihodkov nad 
odhodki uporabijo za uresničevanje ciljev in nalog društva. 
Ne smemo namreč prezreti dejstva, da so društva pogosto 
opravljala pridobitno dejavnost pod bistveno ugodnejšimi 
pogoji kol gospodarski subjekti in jim na ta način nelojalno 
konkurirala. Predlagatelj meni, da je poleg omejitev iz 22. 
člena predloga zakona o društvih opravljanje neposredne 
pridobitne dejavnosti v društvih mogoče dopustiti le v prime- 
rih, ko jo društva opravljajo v takšnem obsegu, ki je potreben 
za doseganje ciljev in nalog društva. 

K 32. členu 

V prvem odstavku 32. člena se za 1. točko doda nova 2. točka, 
ki se glasi: 

»2. v pravnem prometu ne uporablja le svojega registriranega 
imena (peti odstavek 4. člena).« 

Ostale točke se ustrezno preštevilčijo: 

Obrazložitev 

Zaradi vsebine amandmaja k 4. členu predloga zakona je 
potrebno kršitev določb o uporabi imena v pravnem prometu 
tudi sankcionirati. t 

»Dosedanje 2., 3., 4. in 5. točke postanejo 3., 4., 5 in 6. točka.« 

K 37. členu 

Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se besede »s 
posebnim zakonom« nadomestijo z besedami »s posebnimi 
zakoni«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Do uveljavitve posebnih zakonov iz prejšnjega odstavka dru- 
štva kot dober gospodar upravljajo in gospodarijo z družbeno 
lastnino, s katero razpolagajo. Lastninska razmerja in druga 
pravna upravičenja društev na tej lastnini se do sprejema teh 
zakonov ne morejo spreminjati.« 

Obrazložitev 

Ob obravnavi predloga zakona o društvih - druga obravnava 
je Državni zbor Vladi naložil, da mu v roku 3 mesecev predloži 
predlog zakona o lastninskem preoblikovanju družbene last- 
nine društev oziroma da pripravi zakon, ki bo omogočil last- 
ninsko preoblikovanje družbene lastnine. Predlagatelj meni, 
da obstajajo tehtni pomisleki zoper uresničitev navedenih 
sklepov. Kot vemo, so na podlagi prejšnje ustave in v skladu 
s posebnimi predpisi z družbeno lastnino razpolagale bivše 
družbene organizacije. Njihov status in pogoje delovanja so 
določali posebni zakoni. Poleg družbenih organizacij so 
z družbeno lastnino razpolagale predvsem športne in planin- 
ske organizacije. Po podatkih ministrstva je od 13.453 društev 
več kot 50% nekdanjih družbenih organizacij oziroma šport- 
nih društev in zvez, ki razpolagajo kar z 90% vse družbene 
lastnine, s katero so upravljala društva. Nekatere organizacije 
so že sprejele nove predpise in uredile tudi lastninsko-pravna 
razmerja na družbeni lastnini, s katero so razpolagale (Zakon 
o Rdečem križu Slovenije, Zakon o gasilstvu). Določba o last- 
ninskem preoblikovanju družbene lastnine vsebuje tudi pred- 
log zakona o športu - prva obravnava. V kratkem pričaku- 
jemo tudi spremembe zakonodaje na področju ribištva in 
lovstva, pripravljata se nova zakona o invalidskih organizaci- 
jah in o turizmu, ponovno pa bo potrebno urediti tudi položaj 
in pooblastila Avto-moto zveze Slovenije. Navedeni predpisi 
bodo prav gotovo morali urediti tudi vprašanja preoblikovanja 
družbene lastnine za tiste vrste društev, ki so z njo razpola- 
gala. Glede na navedeno se sprašujemo, za koga bi vejale 
določbe posebnega zakona, saj bi lahko urejal le preoblikova- 
nje družbene lastnine tistih društev, ki ne sodijo v nobeno od 
naštetih kategorij, ta pa praviloma sploh niso razpolagala 
s takšno lastnino. Predlagatelj je zato spremenil prvi in drugi 
odstavek 37. člena tako, da iz besedila jasno izhaja, da gre za 
več predpisov, ki bo vsak na svojem področju urejal to proble- 
matiko. Spremembe drugega odstavka so redakcijske narave. 

K 38. členu 

38. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Status društva, ki deluje v javnem interesu, podeli društvu 
minister, ki vodi upravni organ, pristojen za področje, na 
katerem društvo deluje, v skladu s pogoji, kriteriji in načinom 
pridobitve, ki se določijo s posebnimi zakoni. 
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Če deluje društvo na področjih, ki so v pristojnosti već mini- 
strstev, odloči o pridobitvi statusa društva iz drugega 
odstavka minister, ki je pristojen za pretežni del dejavnosti 
društva, po predhodnem soglasju ostalih pristojnih ministrov. 

Če društvo deluje na področju, za katerega ni pristojno 
nobeno ministrstvo, odloča o podelitvi statusa društva iz 
drugega odstavka minister, pristojen za upravo.« 

Do uveljavitve posebnih predpisov iz 3. člena tega zakona 
določi kriterije, na podlagi katerih bi se društvom podelil 
status društva, ki deluje v javnem interesu, pristojno ministr- 
stvo, v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. 

Obrazložitev 

Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o društvih 
- druga obravnava Vladi naložil, da v roku treh mesecev od 
sprejema Zakona o društvih predloži predlog posebnega 
zakona iz 3. člena. 

V 3. členu je namreč med drugim določeno, da se društvu 
v skladu s posebnimi predpisi lahko podeli status društva, ki 
deluje v javnem interesu. S posebnimi predpisi predlagatelj ni 
mislil posebnega zakona, ampak več zakonov, ki bodo glede 
na različna področja, na katerih društva delujejo, določili 
različne pogoje in kriterije za pridobitev omenjenega statusa 

BELEŽKE: 

za posamezne vrste društev. Predlagatelj je menil, da je nave- 
deno problematiko potrebno urediti z zakoni, ki urejajo 
področja, na katerih delujejo posamezna društva, tako kot je 
to že uredil Zakon o uresničevanju javnega interesa na 
področju kulture. 

Prepričan je namreč, da lahko le ministrstvo, ki pozna speci- 
fiko področja, na katerem posamezno društvo deluje, z zako- 
nom, ki bi urejal posamezno področje oziroma z njegovo 
spremembo, določi splošne pogoje, kriterije in način pridobi- 
tve statusa društva, ki deluje v javnem interesu. S spremembo 
38. člena je predlagatelj določil, da je le z zakonom mogoče 
za posamezna področja urediti možnost pridobitve statusa 
društva, ki deluje v javnem interesu in kdo lahko podeli tak 
status, rešuje pa tudi morebitne kompetenčne spore v zvezi 
z odločanjem o pridobitvi omenjenega statusa. Predlagatelj 
se zaveda, da kljub številnim specialnim zakonom, ki urejajo 
oziroma bodo urejali delovanje posameznih društev, vseh 
področij združevanja ne bo mogoče urediti. Ker bo tudi delo- 
vanje teh društev lahko presegalo ozke ljubiteljske interese, je 
potrebno tudi tem omogočiti, da si pridobijo status društva, ki 
deluje v javnem interesu. Predlagatelj je zato določil, da 
o podelitvi omenjenega statusa tem društvom odloča mini- 
ster, ki je pristojen za upravo. Ker se postavlja vprašanje, ali 
lahko Vlada Republike Slovenije v okviru svojih pristojnosti 
do uveljavitve posebnih predpisov določi kriterije, na podlagi 
katerih bi se društvom podelil tak poseben status, je predlaga- 
telj določil, da kriterije oblikuje pristojno ministrstvo v roku 
treh mesecev od sprejema tega zakona. 

% 
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Predlog zakona o 

BLAGOVNIH REZERVAH 

- EPA 660 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 154. seji dne 13/7-1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O BLAGOVNIH REZERVAH, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 30. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
12/4-1995 in 195. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandma Vlade 
Republike Slovenije k 24. členu predloga zakona o blagov- 
nih rezervah - tretja obravnava. 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem zakonom se določajo obveznosti in pravice države pri 
programiranju državnih blagovnih rezerv (v nadaljnjem bese- 
dilu: blagovne rezerve) in pri zagotavljanju storitev na 
področju oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv. 

Storitev oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv je gospodar- 
ska javna služba. Za izvajanje te storitve Republika Slovenija 
ustanovi javni gospodarski zavod za blagovne rezerve. 

2. člen 

Blagovne rezerve se oblikujejo za zagotavljanje potreb 
osnovne preskrbe: 
- pri večjih motnjah in nestabilnostih na trgih, 
- ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega in 
- v vojni. 

Osnovna preskrba po tem zakonu je preskrba z osnovnimi 
živili in neživilskimi proizvodi, ki so nujno potrebni za življenje 
ljudi, ter strateške surovine in reprodukcijski materiali, ki so 
potrebni za zagotavljanje proizvodnje ali ki so posebnega 
pomena za obrambo države. 

II. OBVEZNOSTI IN PRAVICE DRŽAVNIH ORGANOV 

3. člen 

Državni organi Republike Slovenije, določeni s terti zakonom, 

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 njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- Davor VALENTINČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj, 
- Janez ŠINKOVEC, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, 
- Miro VIDMAR, podsekretar v Ministrstvu za ekonomske 
odnose in razvoj. 

z določanjem in organiziranjem oblikovanja in uporabe bla- 
govnih rezerv sodelujejo pri zagotavljanju trajne in nemotene 
osnovne preskrbe in z njo povezane stabilnosti cen. 

4. člen 

Vlada Republike Slovenije: predpiše način opravljanja dejav- 
nosti oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv, 
- določa blago osnovne preskrbe iz drugega odstavka 2 
člena tega zakona, 
- sprejema petletne programe blagovnih rezerv, 
■+■ sprejme akt o ustanovitvi Zavoda za blagovne rezerve (v 
nadaljnjem besedilu: zavod) ter izvaja pravice in obveznosti 
ustanovitelja zavoda v skladu z zaknom, 
- predpisuje koncesije za uvoz blaga osnovne preskrbe 
zaradi oblikovanja blagovnih rezerv, 
- določi organe ter zavode in druge organizacije, ki se finan- 
cirajo iz javnih sredstev in ki so dolžni prednostno kupovati 
blago iz blagovnih rezerv, 
- sprejema letno poročilo zavoda, 
- s sklepom določa odkup posamezne vrste kmetijskega 
pridelka po zaščitni ceni in njegovo količino, 
- zagotavlja sredstva za stroške odkupa iz prejšnje alinee, 
- odloča o uporabi blagovnih rezerv in njihovi nadomestitvi, 
- pooblasti ministra, pristojnega za preskrbo, da v določenih 
primerih v soglasju z ministrom, pristojnim za posamezno 
področje, odloča o uporabi blagovnih rezerv. 

5. člen 

Ministrstvo, pristojno za preskrbo: 
- spremlja sprotno preskrbljenost trga z blagom osnovne 
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preskrbe in ugotavlja predvideno preskrbljenost ter o tem 
poroča Vladi Republike Slovenije, 
- zbira podatke o količinah uvoženega blaga osnovne pre- 
skrbe po vrstah blaga v posameznem mesecu in ugotavlja 
količine letnega uvoza tega blaga po posameznih uvoznikih, 
- analizira gospodarska gibanja z vidika njihovega vpliva na 
preskrbljenost trga in na blagovne rezerve v prihodnjem tri- 
mesečnem in polletnem obdobju in o tem poroča Vladi Repu- 
blike Slovenije, 
- daje soglasja zavodu k izbiri sopogodbenikov in k pogod- 
bam, če to ni v pristojnosti Vlade Republike Slovenije, 
- odkupovalcem pri odkupu po zaščitnih cenah določi 
odkupna območja in vrste pridelkov, ki jih odkupujejo, 
- opravlja dela, ki so potrebna za izvajanje pravic in obvezno- 
sti Vlade Republike Slovenije kot ustanovitelja zavoda, 
- predpiše standarde in normative s področja skladiščenja in 
občasnega obnavljanja blaga, stroškov, amortizacije in orga- 
nizacije, 
- odloča o izbiri koncesionarja v skladu s predpisom iz pete 
alinee 4. člena tega zakona, 
- izvaja stalne priprave za delovanje sistema blagovnih rezerv 
v posameznih primerih iz prvega odstavka 2. člena tega za- 
kona, 
- neposredno izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo dela zavoda 
in strokovni nadzor nad dejavnostjo zavoda v skladu 
s področjem svojega dela, 
- določi zaupnost podatkov in način varovanja zaupnosti, 
- predlaga Vladi Republike Slovenije akte in sklepe za izvaja- 
nje nalog iz prejšnjega člena, 
- opravlja druge naloge, določene z zakonom. 

6. člen 

S programom blagovnih rezerv Vlada Republike Slovenije 
določa: 
- sredstva blagovnih rezerv, tako v celoti kot po posameznih 
oblikah sredstev, 
- vire financiranja in obseg posameznih virov, 
- način skladiščenja blaga in deponiranja denarnih sredstev, 
- vrste in količine blaga, 
- teritorialno razmestitev blaga na podlagi obrambnih načel 
in glede na potrebe preskrbe, 
- načine in roke obnavljanja blaga ter 
- najmanjše količine posameznih vrst blaga, ki morajo biti 
vedno na razpolago za potrebe preskrbe ob naravnih in dru- 
gih nesrečah večjega obsega in v vojni, in število dni preskrbe 
s temi količinami. 

Preden ministrstvo, pristojno za preskrbo, pošlje predlog pro- 
grama blagovnih rezerv Vladi Republike Slovenije, dajo 
o njem svoje mnenje ministrstva, pristojna za obrambo, za 
finance, za kmetijstvo, za industrijo, za energetiko, za zdrav- 
stvo ter za promet in zveze. 

7. člen 

Za uvoz blaga osnovne preskrbe lahko Vlada Republike Slo- 
venije predpiše koncesijo, ki je omejena na kapitalske gospo- 
darske družbe. 

Koncesija iz prejšnjega odstavka se izda na podlagi zahteve 
kapitalske družbe, ki sta ji priložena dokumentacija o izpol- 
njevanju pogojev za poslovanje in trgovanje s posameznimi 
vrstami blaga ter izjava, da bo družba kot blagovne rezerve 
hranila uvoženo blago osnovne preskrbe v količinah, ki ustre- 
zajo deležem njenega letnega uvoza posamezne vrste blaga, 
določenih s predpisom iz prejšnjega odstavka, in da bo o tem 
sklenila pogodbo z zavodom. 

8. člen 

Odkup posameznih vrst domačih kmetijskih pridelkov po 
predpisanih zaščitnih cenah določi Vlada Republike Slove- 
nije, kadar padejo njihove povprečne tržne cene na raven ali 
pod raven zaščitnih cen. Ta odkup se nanaša na pridelke, 
določene s sklepom iz sedme alinee 4. člena tega zakona, 
katerih kakovost je v skladu s predpisi. 

9. člen 

O uporabi blagovnih rezerv odloči Vlada Republike Slovenije, 
kadar je to nujno za ureditev preskrbe pri večjih motnjah in 
nestabilnostih na trgih, ob naravnih nesrečah in v vojni. 

Sklep o uporabi blagovnih rezerv določa vrsto blaga, namen 
in način uporabe, rok in način nadomestitve uporabljenih 
rezerv, če jih je treba nadomestiti ter ob prodaji blaga tudi 
cene, po katerih se proda blago in delež cene blaga, ki je 
namenjen za financiranje blagovnih rezerv na podlagi poslo- 
vanja z blagom. 

Cene za prodajo blaga zaradi njegovega občasnega obnavlja- 
nja določa minister, pristojen za preskrbo. 

10. člen 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad blagom v blagovnih rezervah in 
nad poslovanjem z njim organizira in opravlja Tržni inšpekto- 
rat Republike Slovenije. 

Nadzorstvo nad ustreznostjo in neoporečnostjo ter kakovost- 
nimi lastnostmi blaga v povečanih komercialnih zalogah iz 17. 
člena tega zakona opravljajo pristojni inšpekcijski organi. 

III. OBVEZNOSTI IN PRAVICE ZAVODA 

11. člen 

Zavod je nosilec pravic, obveznosti in odgovornosti glede 
razpolaganja s sredstvi blagovnih rezerv, to je z denarnimi 
sredstvi, vrednostnimi papirji, blagom, nepremičninami in 
opremo za blagovne rezerve. 

12. člen 

Zavod neposredno opravlja dejavnost oblikovanja in uporabe 
blagovnih rezerv. Pri tem v skladu s predpisanimi standardi in 
normativi iz sedme alinee 5. člena tega zakona ter s sprejetim 
programom blagovnih rezerv določi letni program dela 
zavoda, s katerim opredeli aktivnosti, potrebne za delovanje 
in ohranjanje blagovnih rezerv, ter v tem okviru zlasti vzdrže- 
vanje objektov in opreme ter obnavljanje blaga. 

13. člen 

Blagovne rezerve se financirajo s sredstvi, določenimi 
v državnem proračunu, s sredstvi amortizacije blagovnih 
rezerv in s sredstvi, pridobljenimi s poslovanjem z blagom in 
nepremičninami blagovnih rezerv. 

Zavod sme za financiranje blagovnih rezerv najemati posojila 
do višine, za katero lahko zagotavlja kritje s premoženjem in 
sredstvi blagovnih rezerv. 

14. člen 

Zavod ločeno vodi računovodstvo zavoda in računovodstvo 
sredstev blagovnih rezerv. 

15. člen 

Denarna sredstva za vzdrževanje, oblikovanje, obnavljanje in 
dopolnjevanje blagovnih rezerv se v skladu s programom 
blagovnih rezerv zagotavljajo v državnem proračunu na 
posebni postavki v okviru postavk za opravljanje nalog mini- 
strstva, pristojnega za preskrbo. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka so namenjena kritju stroškov 
nakupa blaga in plačila storitev, investicijskih izdatkov, amor- 
tizacije in negativnih razlik pri poslovanju z blagovnimi rezer- 
vami ter obnavljanju blaga. 

16. člen 

Plačila storitev zavoda za kritje plač in prispevkov delodajalca 
se na podlagi sistemizacije zavoda in zasedbe delovnih mest 
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ter v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo in na način in 
po merilih, ki veljajo za plače delavcev in funkcionarjev 
v državnih organih, zagotavljajo v državnem proračunu na 
posebni postavki za plačilo storitev zavoda v okviru postavk 
za opravljanje nalog ministrstva, pristojnega za preskrbo. Na 
tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za kritje zavodovih 
stroškov materiala in storitev. 

17. člen 

Zavod praviloma skladišči blago, ki ni zajeto s koncesijami, 
kot povečano komercialno zalogo pri predelovalcih oziroma 
proizvajalcih tega blaga v Republiki Sloveniji ali pri večjih 
trgovcih na debelo po posameznih območjih države na pod- 
lagi pogodb o nakupu, skladiščenju in sprotnem obnavljanju 
blaga. Ce ni mogoče skladiščenja blaga organizirati na tak 
način, zavod sam skladišči blago v lastnih oziroma najetih 
skladiščih. 

K izbiri proizvajalcev oziroma predelovalcev in trgovcev in 
k pogodbam z njimi mora zavod pridobiti soglasje ministra, 
pristojnega za preskrbo. 

Pravna oseba, ki ji je blago iz blagovnih rezerv zaupano po 
pogodbi o skladiščenju ali s koncesijo, ne sme brez dovolje- 
nja zavoda tega blaga odtujiti ali uporabljati in ne spremeniti 
njegovega namena ali pogodbeno določenega skladišča, ga 
nadomestiti z blagom druge vrste ali druge kakovosti ali 
v nasprotju s pogodbo, koncesijo in predpisi kako drugače 
z njim razpolagati. 

18. člen 

Nakup in prodajo blaga ter oddajo gradnje objektov in investi- 
cijskega vzdrževanja izvede zavod z izbiro najugodnejšega 
ponudnika na podlagi javnega razpisa ali zbiranja ponudb. Pri 
tem se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo oddajo jav- 
nih naročil iz sredstev državnega proračuna. 

Zavod izloči iz razpisnega postopka ponudbe tistih oseb, ki so 
bile pravnomočno kaznovane za prekršek iz 22. člena tega 
zakona ali ki imajo neizpolnjene obveznosti do zavoda dalj 
kot trideset dni. Oba izločitvena razloga morata biti navedena 
v javnem razpisu. 

Zavod mora pridobiti predhodno soglasje ministra, pristoj- 
nega za preskrbo k spremembam in dopolnitvam pogodb in 
k tarifnim postavkam za skladiščenje blaga in odajanje pro- 
storov. 

19. člen 

Nepremičnine in oprema, ki so neprimerne za potrebe blagov- 
nih rezerv oziroma so zanje nepotrebne, sme zavod uporab- 
ljati za skladiščenje tujega blaga, jih dati v zakup ali prodati. 
Izbira najugodnejšega ponudnika se izvede na podlagi jav- 
nega razpisa ali z zbiranjem ponudb. Pri tem se uporabljajo 
določbe predpisov, ki urejajo oddajo javnih naročil iz sredstev 
državnega proračuna. 

Pred oddajo v dolgoročni zakup in prodajo nepremičnin mora 
zavod pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije. V drugih 
primerih zakupa in prodaje in v primeru skladiščenja tujega 
blaga pridobi zavod poprejšnje soglasje ministra, pristojnega 
za preskrbo. 

20. člen 

Poslovanje in delo zavoda vodi direktor, ki ga imenuje in 
razrešuje Vlada Republike Slovenije. 

21. člen 

Zavod upravlja upravni odbor, sestavljen iz devetih članov, 
imenovanih za štiriletni mandat. Odbor imenuje Vlada Repu- 
blike Slovenije, s tem da neposredno imenuje osem članov za 
zastopanje interesov države pri upravljanju zavoda, medtem 
ko enega člana imenuje na predlog delavcev zavoda. 

Vlada Republike Slovenije imenuje za člane upravnega 
odbora, ki zastopajo interese države, predstavnike ministr- 
stev, iz drugega odstavka 6. člena tega zakona in dva pred- 
stavnika ministrstva, pristojnega za preskrbo. Za predsednika 
upravnega odbora imenuje Vlada Republike Slovenije enega 
izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za preskrbo. 

Upravni odbor: 
- sprejme statut zavoda in odloča o zavodovih statusnih 
spremembah, 
- na predlog direktorja določi v skladu s programom blagov- 
nih rezerv letni program dela in finančni načrt zavoda, 
- sprejme akta o organizaciji zavoda in o sistemizaciji delov- 
nih mest, 
- obravnava letno poročilo zavoda in revizijska poročila, 
- potrjuje bilance, 
- imenuje in razrešuje vodilne delavce zavoda. 
- daje smernice za delo direktorja ter spremlja in nadzoruje 
njegovo delo, 
- odloča o reviziji, ki se opravlja na zahtevo zavoda, in o izbiri 
revizijske družbe. 
~ nalaga direktorju pripravo poročil o posameznih vpraša- 
njih, 
- odloča o vlaganju kapitala in ugotavlja obseg sredstev 
blagovnih rezerv, 
- opravlja druge naloge, določene v skladu z zakonom v aktu 
o ustanovitvi zavoda in statutu zavoda. 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 

22. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki brez dovoljenja zavoda odtuji 
blago, ga uporablja, spremeni njegov namen ali njegovo skla- 
dišče, ga nadomesti z blagom druge vrste ali druge kakovosti 
ali v nasprotju s pogodbo, koncesijo in predpisi kako drugače 
z njim razpolaga (tretji odstavek 17. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo najmanj 700.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek organizacija, ki ne izvaja posebej določene obvezno- 
sti prednostnega nakupa blaga iz blagovnih rezerv (šesta 
alinea 4. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba organizacije, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

23. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba zavoda, če zavod: 
- ne ravna v skladu s sklepom o uporabi blagovnih rezerv ali 
sklepom o cenah za prodajo blaga (9. člen), 
- najame posojilo v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena 
tega zakona, 
- pri skladiščenju blaga ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
17. člena, 
- ne izvede nakupa in prodaje blaga ter oddaje objektov in 
investicijskega vzdrževanja v skladu z 18. členom, 
- ne pridobi poprejšnjih soglasij iz tretjega odstavka 18. 

člena in iz 19. člena. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

24. člen 

Celotno premoženje Direkcije Republike Slovenije za bla- 
govne rezerve, to so nepremičnine, oprema in blago v republi- 
ških stalnih in tržnih blagovnih rezervah in druga sredstva se 
z dnem ustanovitve zavoda prenese v sredstva zavoda. 
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V sredstva zavoda se prenesejo tudi vse blagovne rezerve 
v občinah, katerih hramba, vzdrževanje in obnavljanje so na 
dan uveljavitve tega zakona financirani iz državnega prora- 
čuna. 

Blagovne rezerve v občinah in nepremičnine, ki se uporab- 
ljajo za skladiščenje blagovnih rezerv, se na dan prenosa 
v zavod ovrednotijo. Občine, ki so nakup blagovnih rezerv 
zagotovile iz lastnih sredstev, prenesejo v zavod le tisti del 
blagovnih rezerv ali nepremičnin, ki predstavlja razliko med 
vrednostjo rezerv in sredstvi, ki so bila občinam zagotovljena 
iz državnega proračuna od 1. januarja 1991 za hrambo, vzdr- 
ževanje in obnavljanje blagovnih rezerv. 

Blagovne rezerve, nepremičnine in sredstva iz prvega, dru- 
gega in tretjega odstavka tega člena so državna lastnina 
Republike Slovenije in lastnina občin. 

Zavod in občine vodijo premoženje iz prejšnjih treh odstavkov 
v svojih poslovnih knjigah na način iz 14. člena oziroma 
v skladu z zakonom o financiranju proračuna. Zavod ima 
prednostno pravico do odkupa blagovnih rezerv in nepremič- 
nin, ki so v lasti občin. Če zavod v roku 90 dni od dneva 
veljavnosti tega zakona blagovnih rezerv in nepremičnin od 
občin ne odkupi, lahko občina, če s tem soglaša njen svet, 
blagovne rezerve in nepremičnine proda na prostem trgu. 

25. člen 

Zavod prevzame od Direkcije Republike Slovenije za bla- 
govne rezerve vse njene delavce. 

26. člen 

Zavod se ustanovi najpozneje trideset dni po uveljavitvi tega 
zakona. Z dnem ustanovitve zavoda se odpravi in preneha 
z delom Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve. 

Zavod je ustanovljen, ko Vlada Republike Slovenije sprejme 
akt o ustanovitvi zavoda in imenuje vršilca dolžnosti direk- 
torja zavoda in upravni odbor zavoda. 

Vlada Republike Slovenije v šestdesetih dneh po ustanovitvi 
zavoda izvede postopek imenovanja direktorja zavoda. 
Upravni odbor zavoda imenuje vodilne delavce v petinštiride- 
setih dneh od ustanovitve zavoda. 

27. člen 

Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve pred pre- 
nehanjem izdela zaključne bilance, zavod pa izdela po usta- 
novitvi otvoritvene bilance. 

28. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 
o republiških blagovnih rezervah (Uradni list SRS, št. 19/76, 
15/83 in 14/90). 

29. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 30. seji zbora 12. 4. 
1995 sprejel predlog zakona o blagovnih rezervah (EPA 660) 
v drugi obravnavi in predlagatelju zakona Vladi Republike 
Slovenije s sklepom naložil, da pripravi predlog zakona za 
tretjo obravnavo. 

Vlada Republike Slovenije je v skladu s 195. členom Poslov- 

nika Državnega zbora pri pripravi celovitega besedila pred- 
loga zakona za tretjo obravnavo vključila vse amandmaje, ki 
so bili sprejeti ob drugi obravnavi predloga zakona. Tako so 
glede na besedilo predloga zakona za drugo obravnavo spre- 
menjeni 6., 8., 10., 19., 21. in 24. člen; njihova besedila so 
povsem identična z besedili teh določb, ki so bila sprejeta pri 
drugi obravnavi. 

AMANDMA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K 24. ČLENU 
PREDLOGA ZAKONA O BLAGOVNIH REZERVAH 

Črtajo se drugi, tretji, četrti in peti odstavek. Dodajo se novi 
drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo: 

»V sredstva zavoda se prenesejo tudi vse blagovne rezerve 
v občinah, katerih hramba, vzdrževanje in obnavljanje so bili 
financirani iz državnega proračuna od 1. januarja 1991 dalje 
in ki so bile popisane s stanjem na dan 31. decembra 1993. 

Sredstva iz prvega in drugega odstavka tega člena so državna 
lastnina Republike Slovenije. 

Zavod vodi premoženje iz prejšnjih dveh odstavkov v svojih 
poslovnih knjigah na način iz 14. člena, država pa izkazuje ta 
sredstva kot kapitalsko vlogo.« 

Obrazložitev 

Zagotavljanje blagovnih rezerv na področju Republike Slove- 
nije je bila vedno državna funkcija. Pristojnost občin za ureja- 
nje in izvajanje te funkcije je bila določena leta 1976 z zako- 
nom o republiških blagovnih rezervah. Programi blagovnih 
rezerv po občinah so bili po zakonu obvezno usklajeni s pro- 
gramom republiških blagovnih rezerv. Za usklajevanje je skr- 
bel republiški upravni organ, pristojen za preskrbo. Usklajeva- 
nje je zakon nalagal tudi ob uporabi rezerv na trgu. V letu 
1983 je bil za financiranje blagovnih rezerv v Republiki Slove- 
niji in to na obeh ravneh (tako republiški kot občinski) sprejet 

zakon, ki je določal prispevke iz osebnih dohodkov za financi- 
ranje blagovnih rezerv. Ta zakon je predstavljal pravno pod- 
lago za odloke občinskih skupščin, ker je bila v takratnem 
sistemu občina pač temeljna družbena politična skupnost, ki 
je morala še s svojim aktom določiti tisto, kar je bilo določeno 
že z zakonom. Samo zaradi takšnega formalnega izvajanja 
oblasti v takratnih občinah na področju državne funkcijo 
zagotavljanja blagovnih rezerv le-teh prav gotovo ni mogoče 
še danes šteti za občinsko zadevo. Zato tudi ob formiranju 
novih občin kot lokalnih skupnosti pristojnosti prejšnjih občin 
za urejanje in izvrševanje zadev iz državne pristojnosti niso 
prešle na nove občine. 

Ob uveljavitvi novega zakona o blagovnih rezervah je 
potrebno zadržati funkcioniranje blagovnih rezerv v celoti. To 
pomeni, da morajo biti tudi blagovne rezerve, ki so bile doslej 
v občinah, še naprej namenjene za preskrbo v posebnih 
primerih (večje motnje in nestabilnosti na trgih, naravne in 
druge nesreče večjega obsega, vojna) za občane tistih občih' 
ki danes obstajajo na ozemlju vsake posamezne prejšnje 
občine. 

V vojni leta 1991 se je ponovno potrdilo, da so blagovne 
rezerve v zadostnih količinah na kraju, kjer so potrebne ali 
v njegovi bližini, ter po vrstah blaga in drobnih pakiranjih, W 
so primerna za neposredno porabo, nenadomestljive za zago- 
tavljanje potreb ljudi in za delovanje države in opravljanje 
njenih nalog. 

Predlog zakona o blagovnih rezervah izhaja prav iz te zahteve, 
da blago ostane tam, kjer je in da je namenjeno za potrebe 
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prebivalcev vsakega posameznega področja. To pa morajo 
zagotoviti državni organi z organiziranjem oblikovanja, 
obnavljanja, skladiščenja in uporabe teh rezerv. Neposredno 
izvajanje teh nalog bo opravljal in organiziral Zavod za bla- 
govne rezerve, ki pa za opravljanje teh funkcij potrebuje 
pravico do uporabe in razpolaganja z blagom, ki je shranjeno 
v občinah, kar je mogoče zagotoviti zavodu le s formalnim 
prenosom blagovnih rezerv v sredstva zavoda. 

Obnavljanje, vzdrževanje in skladiščenje dosedanjih občin- 
skih blagovnih rezerv je bilo že od 1.1.1991 financirano iz 
državnega proračuna. Občine svojega vira financiranja za ta 
namen nimajo. 

Sprejem amandmaja poslancev, ki ga je Državni zbor sprejel 
na 30. seji zbora dne 12.4.1995 (priloga 1) bi zato v praksi 
pomenil takojšnjo razprodajo dosedanjih občinskih blagov- 
nih rezerv. S tem bi se sicer občinam zagotovil nov dodaten 
kratkotrajen vir financiranja in to predvsem tistim, ki imajo na 
svojem območju centre bivših občin. Prodajna vrednost teh 
rezerv bi bila bistveno nižja oziroma povsem neprimerljiva 
z višino stroškov za ponovno vzpostavitev tega dela blagovnih 
rezerv (ki bi ga bilo glede na proračunske možnosti možno 
opraviti v času nadaljnih petnajst let). Tak potek dogodkov bi 
povzročil popoln zlom sistema delovanja blagovnih rezerv 
v izjemnih primerih, država ne bi tedaj mogla več opravljati 
svoje funkcije na področju preskrbe. 

Zato predlagamo, da bi v predlogu zakona nadomestili 
amandma poslancev z amandmajem, ki ga predlagamo Vladi 
Republike Slovenije v sprejem. 

Ob tem bi želeli opozoriti na to, da je sprejeti amandma 
poslancev (3. odstavek 24. člena) nelogičen, saj bi v skladu 
z namenom poslancev moral omogočiti prenos dela blagov- 
nih rezerv, 

ki so bile v preteklosti financirane iz državnih virov, v last 
zavoda, ostali del pa naj bi ostal v lasti občin in ne obratno. 

BELEŽKE: 

Ob tem predlagamo tudi, da se tistim občinam, ki so doslej 
vlagale v blagovne rezerve več sredstev, kot je bilo določeno 
s predpisi, ponudi možnost, da uveljavijo svoja dodatna vla- 
ganja. 

Priloga 1 

AMANDMA POSLANCEV, K 24. ČLENU, KI GA JE SPREJEL 
DRŽAVNI ZBOR NA 30. SEJI ZBORA DNE 12.4.1995 

»Blagovne rezerve v občinah in nepremičnine, ki se uporab- 
ljajo za skladiščenje blagovnih rezerv, se na dan prenosa 
v zavod ovrednotijo. Občine, ki so nakup blagovnih rezerv 
zagotovile iz lastnih sredstev, prenesejo v zavod le tisti del 
blagovnih rezerv ali nepremičnin, ki predstavlja razliko med 
vrednostjo rezerv in sredstvi, ki so bila občinam zagotovljena 
iz državnega proračuna od 1. januarja 1991 za hrambo, vzdr- 
ževanje in obnavljanje blagovnih rezerv.« 

Spremeni se dosedanji 3. odstavek, ki postane 4. Namesto 
dosedanjega se zapiše novo besedilo, ki se glasi: 

»Blagovne rezerve, nepremičnine in sredstva iz prvega, dru- 
gega in tretjega odstavka tega člena so državna lastnina 
Republike Slovenije in lastnina občin.« 

Spremeni se 4. odstavek, ki postane 5. Namesto sedanjega se 
zapiše novo besedilo, ki se glasi: 

»Zavod in občine vodijo premoženje iz prejšnjih treh odstav- 
kov v svojih poslovnih knjigah na način iz 14. člena oziroma 
v skladu z zakonom o financiranju proračuna. Zavod ima 
prednostno pravico do odkupa blagovnih rezerv in nepremič- 
nin, ki so v lasti občin. Če zavod v roku 90 dni od dneva 
veljavnosti tega zakona blagovnih rezerv in nepremičnin od 
občin ne odkupi lahko občina, če s tem soglaša njen svet, 
blagovne rezerve in nepremičnine proda na prostem trgu.« 

' 
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Predlog zakona o 

USTANOVAH 

- EPA 733 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 154. seji dne 13. julija 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O USTANOVAH, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 30. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
11/4-1995 in 195. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 

Republike Slovenije k predlogu zakona o ustanovah 
- tretja obravnava. 
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 njegovih delovnih teles sodelovali: 
- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo, 
- Ciril BAŠKOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zna- 
nost in tehologijo, 
- mag. Verica TRSTENJAK, svetovalka Vlade Republike 
Slovenije v Ministrstvu za znanost in tehnologijo. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.£len 
(pojem) 

Ustanova je na določen namen vezano premoženje. 

Ustanova po tem zakonu je pravna oseba zasebnega prava. 

2. člen 
(namen) 

Namen ustanove mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in 
praviloma trajen. 

Namen ustanove je splošnokoristen, če je ustanova ustanov- 

3. člen 
(organ, pristojen za ustanove) 

Ministrstvo, v katerega delovno področje sodi namen, za 
katerega je ustanova ustanovljena (v nadaljevanju: organ, 
pristojen za ustanove), ima v postopku ustanavljanja, delova- 
nja in prenehanja ustanov pristojnosti, določene v tem za- 
konu. 

V primeru, ko je ustanova ustanovljena za več namenov,je 
pristojno ministrstvo, v katerega pristojnost spada pretežni 
namen ustanove. 

V primeru, ko ni mogoče določiti pristojnega ministrstva, je 
pristojno ministrstvo, pristojno za upravo. 

ijena za namene na področjih znanosti, kulture,spona, vzgoje 
in izobraževanja, zdravstva, otroškega,invalidskega in social- 
nega varstva, varstva okolja,varstva naravnih vrednot in kul- 
turne dediščine, za verske namene in podobno. 

Namen ustanove je dobrodelen, če je ustanova ustanovljena 
z namenom pomagati osebam, ki so pomoči potrebne. 

Pogoja iz drugega in tretjega odstavka tega člena sta izpol- 
njena, če je krog oseb, ki pridejo v poštev kot koristniki, 
omejen, vendar ni poimensko določen ali omejen le na člane 
družine. 

Ustanova lahko opravlja dejavnost, ki je nujna za uresničitev 
namena, za katerega je ustanovljena, ali je namenjena njeni 
promociji, če z zakonom ni določeno drugače. 

II. USTANOVITEV 

4. člen 
(ustanovitelji) 

Ustanovo lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna 
oseba (v nadaljevanju: ustanovitelj). 

5. člen 
(predpostavke za ustanovitev) 

Ustanovitelj lahko ustanovi ustanovo s pravnim poslom med 
živimi ali za primer smrti (v nadaljevanju: akt o ustanovitvi). 

Ustanova postane pravna oseba, ko organ, pristojen za usta- 
nove, izda soglasje k aktu o ustanovitvi. 
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6. člen 
(akt o ustanovitvi) 

Akt o ustanovitvi vsebuje: 

1. ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja; 
2. ime in sedež ustanove; 
3. navedbo ustanovitvenega premoženja in njegove vrednosti; 
4. namen ustanove; 
5. način in postopek za imenovanja članov uprave; 
6. poimenske člane prve uprave. 

Akt o ustanovitvi lahko vsebuje tudi druge določbe, 
pomembne za delovanje ustanove. 

Če je ustanova ustanovljena s pravnim poslom za primer smrti 
in v njem niso določeni ime, sedež ter poimenski člani prve 
uprave ustanove, jih določi organ, pristojen za ustanove. 

Če akt iz prvega odstavka tega člena ne vsebuje določb 
onačinu in postopku imenovanja članov uprave, se to določi 
s pravili ustanove. 

10. člen 
(zaščita premoženja) 

Če je po vročitvi akta o ustanovitvi treba kaj storiti za zaščito 
ustanovitvenega premoženja, organ, pristojen za ustanove, 
imenuje skrbnika. 

11. člen 
(dopustnost ustanovitve ustanove) 

Organ, pristojen za ustanove, izda soglasje, če: 

1. akt o ustanovitvi izpolnjuje pogoje, določenes tem in z dru- 
gimi zakoni; 
2. je namen ustanove splošnokoristen ali dobrodelen; 
3. je zagotovljeno ustanovitveno premoženje; 
4. ustanovitev ni v nasprotju z javnim redom. 

12. člen 
(soglas)e k aktu o ustanovitvi) 

Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove izda organ,pristojen za 
ustanove, v roku 30 dni od prejema akta o ustanovitvi usta- 
nove. 

7. člen 
(pravni posel med živimi) 

Akt o ustanovitvi ustanove kot pravni posel med živimi se 
sestavi v obliki notarskega zapisa. 

Notar mora notarski zapis takoj oziroma najkasneje v 15 dneh 
od njegove sestave predložiti organu, pristojnemu za usta- 
nove. 

Notarskemu zapisu morajo biti priložena dokazila o dejan- 
skem obstoju premoženja, namenjenega za ustanovitev usta- 
nove, in soglasja članov prve uprave k svojemu imenovanju. 

Z dnem sestave notarskega zapisa ustanovitelj akta o ustano- 
vitvi ustanove ne more več preklicati in ne razpolagati z usta- 
novitvenim premoženjem in plodovi. 

8. člen 
(pravni posel za primer smrti) 

Akt o ustanovitvi ustanove kot pravni posel za primer smrti 
mora izpolnjevati pogoje obličnosti za eno izmed oporok po 
zakonu o dedovanju. 

Sodišče, pred katerim teče zapuščinski postopek, mora akt 
o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka takoj vročiti organu, 
pristojnemu za ustanove. 

9. člen 
(ustanovitveno premoženje) 

Ustanovitveno premoženje so lahko denar, premičnine, 
nepremičnine in druga premoženjska upravičenja. 

Če je ustanovitveno premoženje denar mora biti nakazan na 
ustrezen račun (pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje 
in informiranje ali pri banki). 

Če so ustanovitveno premoženje nedenarna sredstva, je treba 
predložiti uradno cenitev sodnega cenilca. 

Ustanovitelj mora ustanovitveno premoženje izročiti tako, da 
lahko organ, pristojen za ustanove, skrbnik oziroma ustanova 
z njim prosto razpolaga v skladu z zakonom in z drugimi 
predpisi. 

Velikost ustanovitvenega premoženja mora biti primerna za 
izvajanje namena ustanove. 

Za ustanovitveno premoženje se v okviru splošne evidence 
vodi ločena evidenca. 

Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove mora organ, pristojen 
za ustanove, objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Stroške objave nosi ustanova. 

Z dnem izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi preide premoženje 
na ustanovo, ustanova pa lahko začne izvajati namen, za 
katerega je ustanovljena. 

Soglasje iz prvega odstavka tega člena mora organ, pristojen 
za ustanove, takoj posredovati ministrstvu, pristojnemu za 
upravo. 

Zoper odločitev organa, pristojnega za ustanove, je dovoljena 
pritožba. O pritožbi odloča Vlada Republike Slovenije. 

13. člen 
(vpis v evidenco) 

Po prejemu soglasja k aktu o ustanovitvi ministrstvo, pri- 
stojno za upravo, po uradni dolžnosti vpiše ustanovo v evi- 
denco ustanov. 

Evidenca ustanov je javna, vključno z ustanovitvenim aktom 
ustanove. 

14. člen 
(podatki, ki se vpisu|e|o) 

V evidenco se vpišejo ustanovitev, statusne spremembe in 
prenehanje ustanove ter drugi podatki, pomembni za pravni 
promet ustanove, zlasti: 

- ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja; 
- ime in sedež ustanove 
- namen ustanove 
- ustanovitveno premoženje 
- datum in številka akta o ustanovitvi 
- imena pooblaščenih oseb za zastopanje 
- statusne spremembe in prenehanje. 

V primeru prenehanja se ustanova izbriše iz evidence 
ustanov. 

Podrobnejše določbe o vodenju in vsebini evidence ustanov 
predpiše minister, pristojen za upravo. 
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15. člen 
(ime ustanove) 

Ime ustanove mora vsebovati besedo ustanova. Dodana 
morabitl označba namena, ustanovitelja ali druga dodatna 
označba, ki bo omogočala jasno in nedvoumno razlikovanje 
od ustanov, ki so že vpisane v evidenco. 

Glede možnosti uporabe imena republike, občine ali mesta, 
zgodovinske ali druge osebnosti ter glede varstva imena se 
uporabljajo določbe, ki veljajo za zavode. 

16. člen 
(»edež ustanove) 

Sedež ustanove mora biti v Republiki Sloveniji in ga določi 
ustanovitelj. 

III. SPREMEMBE IMENA, SEDEŽA ALI NAMENA USTANOVE 

17. člen 
(sprememba imena, sedeta ali namena) 

Ime, sedež ali namen ustanove lahko spremeni uprava 
vskladu z aktom o ustanovitvi. 

če akt o ustanovitvi ne vsebuje določb o spremembi imena, 
sedeža ali namena, upošteva uprava pri spremembi voljo in 
namen ustanovitelja ter dolžnost ravnanja spremoženjem 
ustanove s skrbnostjo dobrega gospodarja. 

Sprememba iz prvega in drugega odstavka tega člena je sta 
veljavni, ko da soglasje organ, pristojen za ustanove. 

IV. AKTI USTANOVE 

18. člen 
(pravila ustanove) 

Ustanova ima pravila oziroma statut (v nadaljevanju :pravila), 
ki jih sprejme ustanovitelj v 30 dneh po izdaji soglasja k aktu 
o ustanovitvi. 

če ustanovitelj ne sprejme pravil v roku iz prejšnjega 
odstavka, jih sprejme uprava. 

Pravila urejajo zlasti: 

- organizacijo ustanove; 
- organe ustanove; 
- pravila o imenovanjih (novih) članov uprave; 
- pravila o sprejemanju odločitev; 
- določbe o upravljanju in zastopanju ustanove; 
- način razpolaganja s prihodki. 

Pravila ustanove morajo biti predložena organu, pristojnemu . 
za ustanove, v roku treh mesecev po izdaji soglasja k aktu 
o ustanovitvi. 

Če uprava ne predloži pravil v roku iz prejšnjega odstavka, 
lahko organ, pristojen za ustanove, upravo razreši in v skladu 
z aktom o ustanovitvi se imenuje nova uprava. 

19. člen 
(sprememba pravil) 

Pravila ustanove lahko spremeni uprava v skladu z aktom 
o ustanovitvi. 

Uprava je dolžna spremembo pravil predložiti organu,pristoj- 
nemu za ustanove. 

Če organ, pristojen za ustanove, ugotovi, da je sprememba 
pravil v nasprotju z ustanovitvenim aktom ali zakonom, 
pozove upravo, da v roku 30 dni popravi spremembo pravil. 

če uprava ne spremeni pravil v skladu s prejšnjim odstavkom, 
jo lahko organ, pristojen za ustanove, razreši 

20. člen 
(drugi akti ustanove) 

Ustanova ima lahko tudi druge akte, s katerimi v skladu 
s pravili podrobneje ureja vprašanja, pomembna za delo usta- 
nove. 

V. ORGANI USTANOVE 

21. člen 
(vrste organov) 

Ustanovo upravlja uprava. 

Ustanova ima lahko v skladu z aktom o ustanovitvi oziroma 
pravili tudi druge organe. 

Če je ustanoviteljev ustanove več, lahko oblikujejo skupni 
organ ustanoviteljev, ki ne more prevzeti nalog uprave. 

22. člen 
(uprava) 

Upravo sestavljajo najmanj trije člani. 

Člani uprave so imenovani v skladu z aktom o ustanovitvi 
oziroma s pravili. Če z aktom o ustanovitvi oziroma spravili ni 
določeno drugače, so člani uprave imenovani za določen čas. 

V primeru, ko na podlagi akta o ustanovitvi oz. pravilni 
mogoče imenovati uprave, imenuje upravo organ, pristojen za 
ustanove. 

Člani uprave ne morejo biti: 
- osebe, ki niso polnoletne ali ki niso poslovno sposobne; 
- osebe, zaposlene v ustanovi; 
- osebe, ki opravljajo nadzor nad ustanovo. 

Kandidati za člane uprave morajo dati predhodno soglasje 
k članstvu v upravi. 

23. člen 
(razreiitev uprave oziroma članov) 

Če uprava ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, aktu 
o ustanovitvi ali v pravilih, lahko ustanovitelji ali donatorji 
predlagajo predčasno razrešitev. 

O predlogu za predčasno razrešitev odloča organ, pristojen 
za ustanove. 

Organ, pristojen za ustanove, lahko v primeru neizpolnjeva- 
njea nalog iz prvega odstavka tega člena upravo po uradni 
dolžnosti razreši. 

V skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena je 
lahko predčasno razrešen tudi član uprave, če njegovo delo- 
vanje ni v skladu z interesi ustanove. 

Zoper odločitev organa iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča VladaRepublike 
Slovenije. 

24. člen 
(naloge uprave) 

Uprava skrbi za izvajanje namena ustanove, zastopa ustanovo 
in opravlja druge naloge v skladu z zakonom, aktom o ustano- 
vitvi in s pravili. 

Uprava ima predsednika uprave, ki ga izvolijo člani izmed 
sebe. 

Predsednik uprave predstavlja in zastopa ustanovo v obsegu, 
določenem z aktom o ustanovitvi in s pravili. 

Uprava je dolžna ravnati s premoženjem ustanove s skrb- 
nostjo dobrega gospodarja. 

37 poročevalec, št. 35 



25. člen 
(odločanje uprave) 

Uprava sprejema odločitve z večino glasov članov, če pravila 
ne določajo drugače. Če je rezultat neodločen, odloči glas 
predsedujočega. 

Član uprave ne more odločati o zadevah, v katerih so stranke 
oziroma so drugače udeleženi on sam, njegov zakonec ali 
sorodniki do vštetega tretjega kolena. 

26. člen 
(nagrada za člane uprave In stroški poslovanja ustanove) 

Člani uprave so upravičeni do povrnitve potnih stroškov, 
dnevnice in do nagrade, ki jih določi uprava ob upoštevanju 
meril, ki so določena v ustanovitvenem aktu ali v pravilih. 

Organ, pristojen za ustanove, lahko določi zgornjo mejo zne- 
skov iz prvega odstavka tega člena. 

Drugi stroški, ki se lahko namenjajo za poslovanje ustanove 
(plače, potni stroški ter dnevnice zaposlenih, drugi stroški 
poslovanja in podobno), ne smejo presegati višine, določene 
s predpisi za področje državne uprave, če v ustanovitvenem 
aktu ali pravilih ni določeno drugače. 

VI. PREMOŽENJE USTANOVE 

27. člen 
(prihodki ustanove) 

Prihodki ustanove se ustvarjajo z gospodarjenjem zu stanovi- 
tvenim premoženjem, darili, drugimi naklonitvami, prihodki. 
od opravljanja dejavnosti in na druge načine. 

Prihodki ustanove se uporabljajo le za izvajanje namena usta- 
nove in za poslovanje ustanove. 

V ustanovo lahko naklonijo premoženje domače ali tuje 
fizične ali pravne osebe (donatorji). 

28. člen 
(zmanjšanje ustanovitvenega premoženja) 

Ustanovitveno premoženje ustanove se lahko zmanjša, če je 
to predvideno v aktu o ustanovitvi ali če tako zaradi izjemnega 
položaja odloči uprava. Odločitev uprave je veljavna, ko da 
nanjok njej soglasje organ, pristojen za ustanove. 

29. člen 
(omejitev glede razpolaganja z nepremičninami) 

Ustanova lahko razpolaga z nepremičnino, če da soglasje 
organ, pristojen za ustanove. 

VII. NADZOR 

30. člen 
(nadzor nad premoženjem in poslovanjem) 

Ustanova mora voditi poslovne knjige ter izdelati letna poro- 
čila v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in 
izdelavo računovodskih poročil za zavode. 

Uprava ustanove je dolžna organu, pristojnemu za ustanove, 
letno do konca marca predložiti poročilo o delu in finančnem 
poslovanju v preteklem koledarskem letu. 

Poročilo o finančnem poslovanju je dolžna predložiti tudi 
drugim pristojnim organom. Nadzor nad finančnim poslova- 
njem opravljajo pristojni državni organi oziroma pooblaščene 
organizacije. Poseben nadzor je potreben nad ustanovitvenim 
premoženjem, ki se lahko zmanjša le ob pogojih, navedenih 
v 28. členu tega zakona. 

Organ, pristojen za ustanove, lahko zahteva, da mora poročilo 
o finančnem poslovanju revidirati pooblaščeni revizor. 

VIII. PRENEHANJE USTANOVE 

31. člen 
(razlogi za prenehanje) 

Ustanova preneha: 
- če premoženje ne zadošča za nadaljnje izpolnjevanja 
namena ustanove; 
- če namen ustanove postane nemogoč; 
- v drugih primerih, ko organ, pristojen za ustanove, ugotovi, 
da ni pogojev za nadaljnji obstoj ustanove; 
- če je izpolnjen namen, zaradi katerega je bila ustanova 
ustanovljena. 

32. člen 
(posledica prenehanja) 

O prenehanju ustanove odloči uprava ali organ, pristojen za 
ustanove, pri čemer upošteva voljo in namen ustanovitelja. 

Odločitev uprave je veljavna, ko da nanjok njej soglasje 
organ, pristojen za ustanove. 

Zoper odločitev organa, pristojnega za ustanove, o preneha- 
nju ustanove je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča Vlada 
Republike Slovenije. 

Organ, pristojen za ustanove, obvesti sodišče o prenehanju 
ustanove. 

Sodišče izvede postopek likvidacije oziroma stečaja v skladu 
z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. 

Ostanek premoženja likvidacijske oziroma stečajne masese 
dodeli drugi ustanovi, ki izvaja namen, ki je enak namen 
v skladu z voljo in namenom ustanovitelja. Če taka ustanova 
ne obstaja, se premoženje dodeli ustanovi, ki izvaja podoben 
namen. 

Prenehanje ustanove se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in ustanova se izbriše iz evidence. 

IX. POSEBNI ORGANI USTANOVE 

33. člen 
(skrbnik) 

Za izvajanje konkretnih nalog v zvezi z delovanjem ali prene- 
hanjem ustanov lahko organ, pristojen za ustanove, imenuje 
skrbnika za ustanove, po potrebi pa tudi skrbnika za posa- 
mezno ustanovo. 

Skrbnik mora biti strokovnjak za navedeno področje in je 
lahko izven sestave organa, pristojnega za ustanove. 

Skrbnik skrbi za premoženje ustanove od dneva predložitve 
akta o ustanovitvi organu, pristojnemu za ustanove, do izdaje 
soglasja ter v primerih, ko še ni imenovana uprava, in opravlja 
druge naloge po nalogu pristojnega ministra. 

X. UPORABA BESEDE FUNDACIJA 

34. člen 
(Uporaba besede fundacija) 

Besedo fundacija lahko v imenu ali firmi uporabljajo pravne 
osebe, ki so ustanovljene za splošno koristne ali dobrodelne 
namene in tega ne opravljajo kot pridobitno dejavnost. 

Pravne osebe iz prvega odstavka tega člena so vpisane v regi- 
ster oziroma evidenco pravnih oseb v skladu z zakonom, po 
katerem so ustanovljene. 
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XI. KAZENSKE DOLOČBE XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

35. člen 
(kazenske določbe) 

Ustanova se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 
200.000 tolarjev: 

1. če opravlja dejavnost v nasprotju s petim odstavkom 2. 
člena; 
2. če ne deluje v skladu z aktom o ustanovitvi in s pravili 
ustanove (6. člen in prvi in tretji odstavek 18. člena); 
3. če ne uporablja imena v skladu s 15. členom tega zakona; 
4. če spremeni ime, sedež ali namen ustanove v nasprotju 17. 
členom tega zakona; 
5. če ne predloži pravil v roku iz 18. člena tega zakona; 
6. če zmanjša ustanoviteljsko premoženje v nasprotju z 28. 
členom tega zakona; 
7. če razpolaga z nepremičninami v nasprotju z 29. členom 
tega zakona; 
8. če ne predloži poročil iz 30. člena tega zakona; 

v 9. če ne vodi poslovnih knjig v skladu s prvim odstavkom 30. 
člena. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
ustanove. 

36. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik: 

- če deluje kot ustanova brez pridobitve soglasja k aktu 
o ustanovitvi (4. četrti odstavek 12. člena) 
- če uporablja v imenu oziroma firmi besedo ustanova 
v nasprotju s 15. členom oziroma fundacija v nasprotju s 34. 
členom. 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

37. člen 
(prilagoditev obstoječih ustanov) 

Obstoječe fondacije, fundacije, fondi, skladi in ustanove, 
ustanovljene pred uveljavitvijo tega zakona, morajo uskladiti 
svoje delovanje s tem zakonom v roku lenega leta od dneva 
uveljavitve tega zakona. 

Druge pravne osebe, organizacijske enote ali posamezniki, ki 
uporabljajo besedo fundacija, fondacija, ustanova, sklad ali 
fond, morajo svoje akte in poslovanje uskladiti z določbami 
tega zakona ali pa prenehati uporabljati ime v roku 1e nega 
leta pouveljavitvi tega zakona. 

Določbi prejšnjih odstavkov ne veljata za sklade, ki so usta- 
novljeni s posebnim zakonom ali ki niso pravne osebe. 

Po izteku roka iz prvega in drugega odstavka tega člena mora 
pristojni organ po opravljenem likvidacijskem postopku, po 
uradni dolžnosti, subjekte, ki aktov ne uskladijo s tem zako- 
nom, izbrisati iz registrov, v katere so vpisani. 

38. člen 
(podzakonski akti) 

Določbe o vodenju in vsebini evidence iz tretjega odstavka 14. 
člena tega zakona izda minister, pristojen za upravo, v roku 60 
dni po uveljavitvi tega zakona. 

39. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

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

OBRAZLOŽITEV 

V predlogu zakona za tretjo obravnavo je Vlada RS vključila 
amandmaje, ki jih je sprejel Državni zbor RS v drugi obravnavi 
omenjenega zakona. To so amandmaji k 7.,9., 11., 12., 13., 14., 
15., 17., 18., 19., 22., 24.,25., 26., 29., 31., 33., 34. in 35. členu. 

Besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo je pravnoteh- 
nično izboljšano, na podlagi amandmajev, sprejetih v drugi 
obravnavi za nov 19.a členu in za 32.a člen, pa so členi od 

PREDLOG AMANDMAJEV VLADE REPULIKE SLOVENIJE 

1. Amandma k 9. členu 

Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi: 

»Ustanovitveno premoženje se lahko poveča v skladu z usta- 
novitvenim aktom in pravili ustanove.« 

Obrazložitev 

Amandma konkretizira, kdaj bo možno ustanovitveno premo- 
ženje po ustanovitvi še povečati, ne da bi bilo to v nasprotju 
z voljo in namenom ustanovitelja. 

2. Amandma k 13. členu 

V drugem odstavku 13. člena se besedilo za besedo 
»vključno« črta ter nadomesti z besedilom »z akti ustanove, ki 
so podlaga za vpis v evidenco«. 

člena 18 dalje preštevilčeni, s tem da je vrstni red členov 19 in 
20 zamenjan. Pri členih 20 in 34 sta dodana tudi naslova 
členov. V predlog zakona so vneseni tudi lektorski popravki- 
besedila. 

Glede na sprejete amandmaje v drugi obravnavi Vlada RS 
predlaga tudi amandmaje k predlogu zakona za tretjo obrav- 
navo. 

Obrazložitev 

Amandma omogoča, da bo možen tudi vpogled v pravila 
ustanove oziroma druge akte ustanove, v katerih bodo 
določbe, pomembne za vpis v evidenco, npr. možnost status- 
nih sprememb ipd. V primerih, ko bo podlaga za ustanovitev 
ustanove ustanovitveni akt za primer smrti (oporoka), namreč 
v njem ne bo vseh določb, ki se vpisujejo v evidenco, ampak 
bodo te določbe v drugih aktih ustanov. 

3. Amandma k 14. členu 

Črta se drugi odstavek 14. člena, ki se glasi: 

»V primeru prenehanja se ustanova izbirše iz evidence 
ustanov.« 
Obrazložitev 

Besedilo, ki ga črtamo, se nanaša na izbris prenehanja usta- 
nove iz evidence. Besedilo z enako vsebino je že zajeto 
v sedmem odstavku 32. člena. 
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4. Amandma k 32. členu 

Besedilo prvega stavka šestega odstavka 32. člena se spre- 
meni tako, da se glasi: 

»Ostanek premoženja likvidacijske oziroma stečajne mase se 

BELEŽKE: 

v skladu z voljo in namenom ustanovitelja dodeli drugi usta- 
novi, ki izvaja enak namen.« 

Obrazložitev 

Amandma je redakcijske narave. 

* 
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Predlog za 

SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 1. 

ODSTAVKA 23. ČLENA ZAKONA 

0 POLITIČNIH STRANKAH 

- EPA 1203 

Na podlagi 209. člena Poslovnika pošiljava predlog za 
sprejem obvezne razlage zgoraj navedenega zakona. 

Sašo Lap, l.r. 
Ivan Verzolak, l.r. 

Na podlagi 208. člena Poslovnika Državnega zbora Vam poši- 
ljava Predlog za obvezno razlago 1. odstavka 23. člena zakona 
o političnih strankah (Ur. I. RS, št. 62/94) s prošnjo, da jo 
skladno z 210. členom Poslovnika DZ posredujete v odločitev 
Državnemu zboru RS. 

člen, za katerega dajo pobudo za obvezno razlago, se glasi: 

»STRANKA, KATERE KANDIDATKE OZIROMA KANDIDATI SO 
BILI NA ZADNJIH VOLITVAH IZVOLJENI V DRŽAVNI ZBOR, 
IMA PRAVICO DO SREDSTEV IZ PRORAČUNA GLEDE NA 
ŠTEVILO DOBLJENIH GLASOV V VSEH VOLILNIH ENOTAH _ 
NA ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR«. 

Predlagava naslednjo obvezno razlago 1. odstavka 23. člena 
zakona o političnih strankah (Ur. I. RS, št. 62/94): 

»KANDIDATI OZIROMA KANDIDATKE STRANKE, KI SO BILI 
IZVOLJENI NA ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR, IMAJO 
PRAVICO DO SREDSTEV IZ PRORAČUNA GLEDE NA STE- . 
VILO DOBLJENIH GLASOV TUDI V PRIMERU, ČE SE 
STRANKA RAZDELI IN SO OBLIKOVALI NOVO STRANKO«. 

Obrazložitev 
Prvi odstavek 23. člena zakona o političnih strankah (Ur, I. RS, 
št. 62/94) določa, da ima stranka, katere kandidatke oz. kandi- 
dati so bili na zadnjih volitvah izvoljeni v Državni zbor, pravico 
do sredstev iz proračuna glede na število dobljenih glasov 
v vseh volilnih enotah na zadnjih volitvah v Državni zbor. 

S predlogom obvezne razlage 1. odstavka 23. člena zakona 
o političnih strankah razumemo takšno njegovo vsebinsko 

razumevanje, ki omogoča, da dobi sredstva iz proračuna tudi 
stranka - na osnovi za njo opredeljenih poslancev -, ki se je 
oblikovala z razdelitvijo stranke, katera je prišla v Državni 
zbor. 

Rešitev, kot jo sedaj predstavlja določba 1. odstavka 23. 
člena, zožuje politični prostor, kar ni bil, po najinem mnenju, 
namen zakonodajalca, glede možnega preoblikovanja obsto- 
ječih političnih strank, skladno z realnostjo družbe v tranziciji. 

S predlogom obvezne razlage 1. odstavka 23. člena zakona 
o političnih strankah eksplicitno povzemamo avtentični 
namen zakonodajalca, s katero je le-ta hotel omogočiti 
demokratizacijo političnega življenja v Parlamentu. 

Z obvezno razlago 1. odstavka 23. člena omogočava financi- 
ranje parlamentarnih strank, ki so nastale z razdelitvijo 
stranke, katera je prišla v Parlament, iz sredstev proračuna. 

Predlagana obvezna razlaga definira vsebino 1. odstavka 23. 
člena skladno s 1. odstavkom 14. člena zakona o političnih 
strankah, ki dopušča, da se stranka lahko razdruži, vendar 
nikjer eksplicitno ne pove, kako se razdelijo finančna sredstva 
iz proračuna, namenjena za delovanje tako nastale stranke. 

Zato meniva, da naj bi Državni zbor z obvezno razlago 1. 
odstavka 23. člena dal jasen odgovor na vprašanje, da se tako 
izognemo nejasnostim in dvomom, ali so stranke, ki so 
nastale z razdružitvijo stranke, ki je prišla v Parlament, upravi- 
čene do sredstev, sorazmerno s številom poslancev, ki bi jih 
imele le-te na novo oblikovane stranke v Državnem zboru. 
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Predlog 

OBVEZNE RAZLAGE 19. ČLENA ZAKONA 

0 LOKALNI SAMOUPRAVI 

- EPA 1088 

V skladu z 211. členom poslovnika Državnega zbora in na log končnega besedila obvezne razlage 19. člena zakona 
podlagi sklepa Državnega zbora z dne 20. 7. 1995 je o lokalni samoupravi. 
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve pripravil pred- 

Na podlagi 212. člena svojega poslovnika je Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne sprejel 

OBVEZNO RAZLAGO 

19. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, it. 72/ 
93,9/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94,14/95 in 20/ 
95 - odločba US) 

v naslednjem besedilu: 

»Pravni status ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrt- 
nih skupnosti) obsega njihovo pravno samostojnost in nji- 
hova pravna upravičenja oziroma pravice in pooblastila 
v pravnem prometu, ki jih določa statut občine in so odvisna 
od nalog, ki jih v skladu s statutom občine ožji deli občine 
opravljajo samostojno. V tem okviru je možno, da se kot 
pravni status določi »status pravne osebe« oziroma »status 
osebe javnega prava«.« 

Obrazložitev 

Državni zbor Republike Slovenije je o predlogu za obvezno 
razlago 19. člena zakona o lokalni samoupravi, ki ga je vložila 
poslanka Državnega zbora Breda Pečan, razpravljal in odločal 
na 33. seji dne 20. 7.1995. Državni zbor je, upoštevaje mnenje 
in predlog Komisije za lokalno samoupravo kot matičnega 
delovnega telesa in Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve ugotovil, da je predlog za obvezno razlago navedene 
zakonske določbe utemeljen in ga je sprejel. S sklepom je 
Državni zbor hkrati naložil Sekretariatu za zakonodajo in 
pravne zadeve, da v skladu z 211. členom poslovnika Držav- 
nega zbora pripravi predlog končnega besedila obvezne ra- 
zlage. 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je v pripravi 
predloga končnega besedila obvezne razlage v celoti In 
nespremenjeno upošteval besedilo obvezne razlage, kot je 
bilo oblikovano in sprejeto na seji Državnega zbora dne 20. 7. 
1995. 
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POSLANSKA VPRAŠANJA 

O komercialni uporabi vojaških letal 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 23. 6.1995 ministra za 
obrambo g. Jelka Kacina vprašal: 

Sprašujem ministra za obrambo Republike Slovenije g. 
Jelka Kacina, ali je res, da privatna letalska Hrma »Kondor 
- air« iz Portoroža uporablja letala Slovenske vojske 
v komercialne namene, konkretno gre za dve letali 15. bri- 
gade Vojnega letalstva? 

Zanima me tudi, ali je res, da je direktor omenjene firme g. 
Borivoj Bivic zaposlil pilota bivše armade Pere Andreja, ki je 
JLA zapustil šele leta 1994, in je do takrat »služboval« v Tito- 
gradu oz. v Podgorici? 

Ministrstvo za obrambo mu je odgovorilo 

Ministrstvo za obrambo letal, ki jih uporablja Slovenska voj- 
ska. ni dajalo in ne daje v uporabo za komercialne potrebe. 
Transportni helikopterji Slovenske vojske pa sodelujejo 
v različnih nalogah s področja varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (požari, reševanje v gorah), zaradi uspo- 
sabljanja v letenju v ekstremnih pogojih sodelujejo pri oskrbi 
planinskih postojank in izjemoma tudi na posameznih priredi- 
tvah, ki so pomembne za dejavnost Slovenske vojske. 

Z omenjeno firmo ima Ministrstvo za obrambo pogodbo 
o občasnem najemu dveh letal, ki sta last firme. GRe za 
akrobatsko letalo Pitts S-ZB, ki ga Slovenska vojska uporab- 
lja za šolanje in usposabljanje v akrobatskem letenju ter za 
letalo Cessna 172, ki se uporablja za osnovno usposabljanje. 
Do najema obeh omenjenih letal je prišlo, ker Slovenska 
vojska še nima zadosti in ustreznih plovil za šolanje in uspo- 
sabljanje v akrobatskem letenju ter za osnovno šolanje. Nova 
letala Pilatus PC 9 so v fazi uvajanja. Njihove zmogljivosti so 
uporabljene v celoti za prešolanje pilotov, letala Zlin pa za 
šolanje štipendistov in selektivno letenje kandidatov za pilote. 
Omenjena firma zagotavlja tudi del inštruktorskih storitev, ker 
Slovenska vojska takih letal nima v svoji lasti. Inštruktorske 
storitve so obsegale tudi šolanje vojaških pilotov na letalu 
Turbolet L 410, ker vojaški piloti še niso imeli ustreznih 
dovoljenj po splošnih predpisih. Glede na navedeno je torej 
pogodbeno razmerje obratno, kot pa sprašuje poslanec. 

inštruktorske storitve, ki jih opravlja firma »Kondor air d. o. 
o.«, opravljajo delavci te firme, ki dobijo predhodno soglasje 
Ministrstva za obrambo. Glede na status te firme pa Ministr- 
stvo za obrambo nima vpogleda v njene kadrovske evidence, 
niti v to, ali je oseba, ki jo omenja poslanec, zaposlena 
v omenjeni firmi. 

O reševanju policijskega čolna v Luki Koper 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 27. 6.1995 ministra za 
promet In zveze g. Igorja Umeka vprašal: 

Sprašu|em ministra za promet In zveze g. Igorja Umeka, 
kako je možno, da je dne 25. junija 1995 uslužbenec Luke 
Koper pilot g. Venceslav Hvala poklical na pomoč za reševa- 
nje slovenskega policijskega čolna P 111 vlačilec hrva- 
škega vojaškega podjetja Brodospas iz Splita oziroma nje- 
govega hčerinskega podjetja Brodospas Koper, čeprav se 
je takoj po klicu za pomoč ter prvi in edini oglasil povel|nik 
slovenskega vlačilca? 

Glede na to, da je uslužbenec Luke Koper ignoriral odziv 
poveljnika slovenskega vlačilca in sam Iskal pomoč pri 
hrvaškem podjetju, sprašujem aH ne gre v tem primeru za 
Izvajanje protislovenske In prohrvaške politike vlado? 

Ministrstvo za promet in zveze mu je pripravilo naslednji 
odgovor 

Zakon o pomorski in notranji plovbi (Ur. I. SFRJ št. 22/77), ki 
se uporablja v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo 
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije, v 2. odstavku 145. člena določa, da ima 
poveljnik ladje, ki je v nevarnosti, pravico, da si po posvetu 
s poveljniki ladij, ki so odgovorile na njegov klic na pomoč, 
izbere, ali več ladij, za katere sodi, da mu bodo najlažje 
pomagalo. 

Torej poveljnik ladje v nevarnosti izbere ladjo, ki naj bi nudila 
pomoč. Zato konkreten odgovor glede izbire vlačilca, oziroma 
posredovanja imenovanega pilota, ki je nudil pomoč policijski 
ladji P--111, lahko poda le Ministrstvo za notranje zadeve, 
oziroma poveljnik policijske ladje. 
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O maturi Takšna mnenja so po izvedbi izpita (17. 6.) prihajala tudi s šol 
in od dijakov. 

MATEJA KOŽUH - NOVAK, str. neopred., je 30. 6. 1995 
Ministrstvu za šolstvo in šport postavila vprašanja 

1. Kolikšno število dijakov je delalo poskusno maturo in 
koliko dijakov je poskusno maturo opravilo. Zanima me 
točno število ne procenti. Dijak ima lahko solidno povprečje, 
toda dovolj je neuspeh pri enem predmetu, pa se v prvem 
roku ne more vpisati na univerzo. 

2. Na roditeljskih sestankih so starši dobili podatek, da je 
matematiko naredilo le 18% dijakov, ki so delali poskusno 
maturo. Torej mora biti število dijakov, ki so naredili 
poskusno maturo, izredno nizko. Glede na to, da so dijaki, ki 
delajo letos maturo, pri vpisu na gimnazijo in druge šole, že 
šli skozi preverjanje ob koncu osnovne šole so bili torej naši 
najboljši osnovnošolci, kako je lahko rezultat tako slab. Ali 
so pripravljale! maturitetnih nalog sploh kakor koli povezani 
z učnim programom in vsebino predelane snovi v srednjih 
šolah. Po katalogu znanja je to malce absurdno. 

3. Kako bodo ravnali, če bodo rezultati mature podobno 
nizki? Dijaki in profesorji ocenjujejo, da je bil preizkus iz 
slovenskega jezika težji kot na poskusni maturi. 

4. Koliko dijakov namerava letos naša država, t. j. njena 
vlada in minister za šolstvo In šport, šolati na Univerzi in 
drugih visokih šolah? In od tega koliko deklet (prosta mesta 
so menda največ na tehničnih smereh) ne bo imelo možno- 
sti nadaljevati šolanje? Kako lahko Ministrstvo opraviči 80 
mest na FF za angleški jezik, ko pa so potrebe po kadrih 
veliko večje? (zgodnje učenje tujega jezika... potrebuje več 
učiteljev, permanentno izobraževanje odraslih... od kje 
bodo jemali kadre?) 

Ministrstvo za šolstvo in šport ji je pripravilo odgovore: 

1. Poskusna matura je potekala junija 1994. Njen namen je bil 
predvsem v tem, da leto dni pred frontalno uvedbo mature 
praktično preverimo vse predvidene maturitetne postopke. 
Poskusne mature se je udeležilo 617 dijakov s 26 srednjih šol. 
Opravilo jo je 469 dijakov (76%). Za pozitivno opravljeno 
poskusno (petpredmetno) maturo so dijaki prejeli spričevalo 
o opravljenem (štiripredmetnem) zaključnem izpitu, pri čemer 
se slabše ocenjeni predmet poskusne mature ni upošteval, 
ostali štirje pozitivno ocenjeni predmeti pa so bili glede na 
zahtevnost poskusne mature prevrednoteni na prvo višjo 
oceno. Dijaki, ki so se udeležili poskusne mature, so lahko 
v primeru neuspeha v istem roku opravljali še zaključni izpit. 

2. V drugem vprašanju sta očitno napačno poistoveteni 
poskusna matura in predmaturitetni preizkusi. Predmaturi- 
tetni preizkusi potekajo januarja, njihov cilj pa je, da se 
dijakom omogoči seznanitev s potekom mature, da preverijo 
svojo pripravljenost ter da se preveri celotno maturitetno 
logistiko (tehnična priprava in razpošiljanje nalog, delovanje 
republiških in šolskih maturitetnih organov ipd ). Predmaturi- 
tetne preizkuse opravljajo vsi dijaki, vendar se rezultati ne 
upoštevajo pri tekočem ocenjevanju v četrtem letniku. Le 
manjši vzorec nalog ocenijo tudi zunanji ocenjevalci in sicer 
zaradi raziskovalno-razvojnih ciljev. Predmaturitetni preizkusi 
s svojo povratno informacijo omogočajo dijakom in njihovim 
učiteljem bolj kvalitetne spomladanske zaključne priprave na 
maturo, sestavljalcem maturitetnih nalog pa ustrezno refe- 
renčno točko za strokovno delo. 

Tako zastavljeni predmaturitetni preizkusi seveda ne potekajo 
z enako motivacijo in v enaki atmosferi kot prava matura, zato 
rezultatov ni mogoče linearno primerjati. V mednarodnih stro- 
kovnih krogih štejejo, da povprečni uspeh takšnega preizkusa 
na ravni tretjine možnih točk napoveduje dobre rezultate na 
dejanski maturi. Takšno' raven smo dosegli tudi na naših 
januarskih predmaturitetnih preizkusih, razen pri matematiki. 
Strokovna evalvacija preizkusa iz tega predmeta pa je spod- 
budila strokovno boljšo pripravo nalog za junijski rok mature. 

Maturitetne naloge so pripravljene po maturitetnih katalogih, 
usklajenost le-teh z učnimi progami pa je potrdil Strokovni 
svet za vzgojo in izobraževanje junija 1993. 

3. Mature se je v spomladanskem roku (od 16. 6. do 1. 7.) 
udeležilo 7.597 dijakov. O rezultatih ni mogoče govoriti na 
ravni ugibanja, saj delo zunanjih ocenjevalcev še poteka. 
Dejanski uspeh bo znan 28. julija, kar je prej kot v drugih 
primerljivih maturitetnih sistemih (npr. mednarodna matura). 
Glede na stopnjo priprav in potek mature ni nobenih podlag 
za govorice o nizkih dosežkih. 

4. Matura je od letos osnovni pogoj za vpis v univerzitetne 
študijske programe; za vpis v strokovne študijske programe 
(letos tudi še višješolske) poleg tega zadošča zaključni izpit 
v srednješolskem programu, ki je določen z visokošolskim 
programom. Za vpis v prvi letnik v študijskem letu 1995/96 
smo februarja razpisali 12.101 mesto za redni študij (8.264 
mest za univerzitetni in 3.855 mest za strokovni študij), aprila 
pa je Vlada RS dala univerzama soglasje k še dodatnim 220 
mestom, tako da je vseh mest 12.321 ali 1.043 več kot lani 
oziroma kar 2.798 več kot leta 1991/92. Vpisna mesta so 
maksimalno usklajena s prostorskimi in kadrovskimi mož- 
nostmi obeh univerz ter z zagotovljenimi proračunskimi sred- 
stvi. Po deležu deklet v dodiplomskom visokošolskem študiju 
(124 deklet na 100 fantov) je Slovenija v evropskem vrhu; 
v primerjavi z državami Evropske unije je pred nami samo 
Portugalska (151 deklet na 100 fantov; npr. Nemčija ima 71 
deklet na 100 fantov). 

O sodelovanju oddelka Slovenske vojske na žalni 
slovesnosti 

RAFAEL KUŽNIK, poslanec 9NS, je 19. 5. 1995 ministra za 
obrambo g. Jelka Kacina vprašal: 

Sprašujem ministra za obrambo g. Jelka Kacina, kdo j« 
dovolil in na kakšni podlagi, da je častni oddelek Slovenske 
vojske dne 14. junija 1995 sodeloval na žalni slovesnosti za 
domobranci In slovenskimi četniki?! Zanima me, s čim mini- 
ster opravičuje udeležbo častnega oddelka Slovenske voj- 
ske na proslavi, ki ni bila državna? 

Ministrstvo za obrambo mu je odgovorilo 

Ministrstvo za obrambo je od »Združeni ob lipi sprave« 1. 6. 
1995 prejelo prošnjo, da sodeluje 14. 6. 1995 z oddelkom 
Slovenske vojske na spominski slovesnosti pri Lipi sprave na 
Žalah v Ljubljani, ki je namenjena počastitvi letošnjih obletnic 
in spomina na vse žrtve nasilja med in po drugi svetovni vojni. 
V prošnji je bilo tudi navedeno, da je Slovenska vojska na tej 
prireditvi sodelovala tudi že v letih 1993 in 1994. 

Glede na namen prireditve (počastitev 50-letnice konca 2. 
svetovne vojne ter spomina na vse žrtve nasilja med in po 
drugi svetovni vojni) smo se odločili, da Slovenska vojska na 
omenjeni prireditvi sodeluje na enak način in v enakem 
obsegu, kot je na tej prireditvi sodelovala že v letih 1993 in 
1994, to je s štirimi vojaki Slovenske vojske. 

O predstavništvih Republike Slovenije 

MARJAN POLJŠAK, poslanec SND, je 1. 6.1995 Ministrstvo 
za zunanje zadeve vprašal: 

1. Koliko je v tujini osebja, ki se plačuje iz proračuna In 
predstavlja državo Slovenijo: 
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1.1. V diplomatskih in konzularnih predstavništvih: 
1.2. V vojaških predstavništvih (atašeji): 
1.3. V kulturnih predstavništvih: 
1.4. V gospodarskih predstavništvih: 
1.5. V drugih predstavništvih: 

2. Koliko denarja nameni država za osebje, dejavnost, pro- 
store in ostalo kar je zgoraj navedeno pod: 

1.1....: 
1.2....: 
1.3....: 
1.4....: 
1.5....: 

Ministrstvo za zunanje zadeve mu je pripravilo odgovore 

1- V diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slo- 
venije je trenutno zaposlenih 132 oseb. 
Za njihovo delovanje je v proračunu za leto 1995 namenjenih 
2.459.759.000 SIT. 

Sredstva za delovanje predstavništev delimo na tekoče stro- 
ške in ostale stroške. Tekoči stroški zajemajo stroške plač 
delavcev v tujini (cca 26%), nadomestilo stroškov prostovolj- 
nega pokojninskega zavarovanja nezaposlenih zakoncev, pri- 
spevke za invalidsko pokojninsko zavarovanje za zaposlene, 
stroški najemov veleposlaništev, rezidenc in stroške najemov 
stanovanj za diplomatske uslužbence. Ostali stroški zajemajo 
stroške pisarniškega materiala, proizvodne in neproizvodne 
storitve, stroške reprezentance, informativna dejavnost, zava- 
rovalne premije, bančne stroške, zdravniške preglede, seli- 
tvene stroške, PTT stroški itd. 

2. Trenutno deluje v tujini troje vojaških atašejev. Njihovo 
delovanje je financirano direktno s strani MORS in ne razpola- 
gamo z višino stroškov njihovega delovanja. 

3. Podatke o gospodarskih in drugih predstavništev vodi 
Gospodarska zbornica Republike Slovenije. 

O pooblastilih policije za preprečevanje nasilja 

DANICA SIMŠIČ, poslanka DS, je 31. 5.1995 Ministrstvo za 
notranje zadeve vprašala: 

»Predstavnika Ministrstva za notranje zadeve sprašujem 
kakšna pooblastila ima policl|a za preprečevanje nasilja in 
sicer tako nasilja na javnem prostoru kot tudi nasilja za 
zaprtimi vrati, še posebej tako imenovanega družinskega 
nasilja? Zanima me tudi ali policija redno vodi evidenco 
družinskega nasilja, kako to nasilje spremlja, kajti podatki 
do katerih sem se uspela dokopati sama, so izjemno skopi 
In nepopolni In rubrike družinsko nasil|e oziroma delanje 
storjeno v družini ni opredeljeno nikjer, kar je pa izjemno 
kritično še posebej zato? Denimo spolni napad na otroka do 
14 let je od leta 1993 do leta 1994 porasel za 50%. 

Zanima me kako se te strani spremljajo, ali je enotna meto- 
dologija, koliko ljudi se na Ministrstvu za notranje zadeve 
ukvarja s problematiko družinskega nasilja, reševanja, 
koliko policistov je posebej usposobljenih za to delo tako na 
državni ravni kot tudi potem v policijskih postajah, ali je 
pripravljen oziroma če je kakršen koli nacionalni program za 
reševanje in preprečevanje nasilja tako v družini kot tudi 
preprečevanje spolne zlorabe otrok? 

Zanima me še kakšno usodo je doživela pobuda dana Vladi 
septembra lani, da se ustanovi posebna neodvisna vladna 
komisija za preventivo, kriminaliteto in žrtev otrok, kajti vsi 
statistični podatki, ki so na voljo kažejo, da se kriminaliteta 
med mladimi strahovito povečuje in tudi kriminaliteta nad 
mladimi?« 

Ministrstvo za notranje zadeve ji je pripravilo odgovor 

Predstavnik Ministrstva za notranje zadeve je na poslansko 
vprašanje ustno delno že odgovoril na sami seji Državnega 
zbora dne 31. 5. 1995 in s tem odgovorom le dopolnjuje svoj 
ustni odgovor: 

Policija ukrepa na osnovi zakonodaje in v okviru svojih poo- 
blastil. Odločitve za ukrepanje v družini najpogosteje teme- 
ljijo na: 

- klicanju policije s strani žrtve ali koga drugega, da interve- 
nira v zasebnih prostorih; 

- prijavi žrtve, druge osebe ali institucije o domnevnem 
kršitelju ali osumljencu kaznivega dejanja v družini; 

- lastnih zaznavah suma, da je bilo v družini storjeno kaznivo 
dejanje. 

V vseh primerih policija najprej ugotavlja, ali gre za dejanje 
z znamenji prekrška ali za sum, da je bilo storjeno kaznivo 
dejanje. Temeljno družbeno varstvo žrtve v zasebnem pro- 
storu, kadar gre za dejanje z znamenji prekrška, predstavlja 
Zakon o prekrških zoper javni red in mir. V kazenskopravnih 
določilih v členu 11, točka 4, zakon navaja, da se kaznuje, 
»kdor ogroža varnost osebe v zasebnem prostoru«. Ogroža- 
nje varnosti v zasebnem prostoru je lahko zelo širok pojem in 
dopušča vrsto tolmačenj. V praksi se najpogosteje upoštevajo 
le konkretna ogrožanja. 

Pri dejanjih z znamenji prekrška gre pogosto za t.i. policijsko 
intervencijo, ko za posredovanje kličejo žrtve, ki same ocenijo 
stopnjo svoje ogroženosti, ali kdo drug (npr. sosedje zaradi 
vpitja, jokanja, hrupa v stanovanju, pri tem pa vedno ne vedo, 
ali gre za ogrožanje varnosti kakšne osebe). Temeljna naloga 
ob posredovanju je preprečiti nadaljnje ogrožanje varnosti, 
ugotoviti kršilca in zoper njega ukrepati. To pomeni podati 
predlog za uvedbo postopka o prekršku pri sodniku za pre- 
krške. 

Če policija oceni, da je preprečitev nadaljnjega ogrožanja 
možna le s trenutno odstranitvijo kršitelja, lahko ukrepa tako, 
da kršitelja, če je pod vplivom alkohola, pridrži do iztreznitve 
po Zakonu o prekrških ali po Zakonu o notranjih zadevah, če 
kršitelj ni pod vplivom alkohola. 

Klic na intervencijo pa se obravnava tudi kot dogodek, če npr. 
žrtev nasilja ob prihodu policije ne želi več podati prijave, če 
ne dovoli več vstopiti v stanovanje, če ni več pripravljena za 
sodelovanje in se ne da dokazati dejanskega stanja kršitve, pa 
tudi v primerih, ko je kršitelj po opozorilu o morebitnih posle- 
dicah prenehal z nadaljnjimi kršitvami. 

V primeru, ko policija ugotovi, da gre za sum kaznivega 
dejanja v družini (npr. hude telesne poškodbe po čl. 134 KZ, 
posebno hude telesne poškodbe čl. 135 KZ, ogrožanje 
z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru čl. 137 KZ, nasilni- 
štvo čl. 299 KZ, posilstvo čl. 180 KZ, spolno nasilje čl. 181 KZ, 
zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje čl. 201 
KZ), za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, 
sestavi organ za notranje zadeve kazensko ovadbo in jo poda 
pristojnemu državnemu tožilcu oziroma osumljenca skupaj 
z ovadbo izroči preiskovalnemu sodniku pristojnega sodišča. 

V zvezi s kaznivimi dejanji je potrebno posebej poudariti, da je 
nova zakonodaja prav pri kaznivem dejanju nasilništva po čl. 
299 KZ postavila žrtev v slabši položaj, saj postavlja pogoj, da 
osumljenec s svojim ravnanjem »v javnosti povzroči zgražanje 
ali prestrašenost«. 

Pooblastila policije za preprečevanje nasilja na javnem pro- 
storu in nasilja za »zaprtimi vrati«, ki jih delno opredeljuje tudi 
že navedena zakonodaja, se v primeru poseganja ali interven- 
cije v zaprtih prostorih, ko gre za željo, zaprosilo žrtve ali 
oškodovanca, ne razlikujejo tako v primeru prekrška kot v pri- 
merih, ko gre za kaznivo dejanje. Toda Zakon o prekrških 
instituta vstopa v tuje stanovanje ne pozna, kolikor ne gre za 
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voljo stanovalca. Zato je pogosto lahko vprašljivo ohranjanje 
ali vzpostavitev javnega reda in miru ter tudi zaščita žrtev, Ko 
gre za dogajanje v privatnem stanovanju. 

Ministrstvo za notranje zadeve nima izdelane metodologije 
spremljanja nasilja v družini. To pogojuje tudi izostanek evi- 
denc družinskega nasilja. Družinsko nasilje se ne spremlja 
načrtno, temveč govorimo o njem zgolj skozi statistične 
podatke o nekaterih prekrških (najpogostejši čl. 11/4, ki pa se 
uporablja tudi v primeru drugih tovrstnih prekrškov) in v zvezi 
s tem so postavljene domneve, v kolikih primerih se lahko 
prekrški nanašajo na družinsko nasilje. Edino merilo pri tem 
je opredelitev, da gre za »zaprte prostore«, kar pa ne izklju- 
čuje tudi drugih prostorov in ni nujno, da gre za stanovanjske 
prostore. Nasilje na ulici, nasilje v lokalu, nasilje na poti 
domov itd., ki pogosto lahko predstavlja tudi »nasilje v dru- 
žini«, če gre za konflikt med družinskima partnerjema, 
v »sedanji statistiki družinskega nasilja« ni zajeto. Poleg pre- 
krškov pa bi morali za predstavitev nasilja v družini upoštevati 
tudi nanizana kazniva dejanja, ko so bila storjena nad partner- 
jem v družini. 

Policisti niso posebej usposobljeni za delovanje na področju 
družinskega nasilja. V okviru Ministrstva za notranje zadeve 
se s problematiko družinskega nasilja, toda pretežno v prime- 
rih, ko gre za kazniva dejanja, ukvarja Uprava kriminalistične 
službe. V okviru te uprave je 1 (eno) delovno mesto inšpekto- 
rice, ki združuje problematiko mladoletniškega prestopništva, 
dejanj otrok, žrtev otrok in mladoletnikov, družinsko proble- 
matiko in preventivo ter izobraževanje na vseh navedenih 
področjih dela. 

Nacionalnih programov za preprečevanje nasilja v družini 
v Sloveniji še nimamo. Seveda pa to ni samo problem policije. 
Prvo zloženko oz. preventivno informacijo v Sloveniji o tem 
problemu v povezavi z otroki je v maju 1995 izdala Uprava 
kriminalistične službe. Na dnevih odprtih vrat policijskih 
postaj, sejmu Učil v letu 1995 in sejmu Varovanje smo javnost 
opozorili na to problematiko tudi z vsebinskimi panoji, usmer- 
jenimi v informiranje o družinskem nasilju in njegovih možnih 
posledicah. 

Prav tako smo kot prva institucija v Sloveniji že v letu 1991 
izdali dve brošuri o spolnih zlorabah otrok. Tudi zaradi zani- 
manja in potreb strokovne javnosti, šol, predvsem pa zaradi 
preventivnega učinka, ki so ga imele brošure med potencial- 
nimi žrtvami, smo v letu 1995 pripravili ponatis brošur. 

V Ministrstvu za notranje zadeve poteka tudi projekt »Policija 
za otroke«, ki ga nameravamo predstaviti javnosti v septem- 
bru 1995. Projekt predstavlja pripravo lutkovnih igric za 
otroke, s katerimi bo policija obiskovala predšolske ustanove 
in otrokom skozi lutkovne predstave posredovala varnostna 
sporočila, pomembna zanje. Mnoga sporočila se bodo nana- 
šala tudi na nasilje. 

Za realizacijo preventivne dejavnosti policija nima zagotovlje- 
nih posebnih sredstev. 

Izpostavljeni problemi so nas privedli do pobude Vladi Repu- 
blike Slovenije, da se ustanovi neodvisna vladna komisija za 
preventivo, kriminaliteto in žrtve otroke. Pobudo so pred- 
hodno podprli vsi vladni resorji, obravnavale pa so jo že tudi 
nekatere komisije pri vladi, njen odgovor ministrstvo še priča- 
kuje. 

O maturitetnih nalogah 

DANICA SIMŠIČ, poslanka DS, j« 27. 6. 1995 ministru za 
šolstvo in šport g. Slavku Gabru postavila vprašanja: 

»Ministra za šolstvo sprašu|om, kaj i« na govoricah, da sa je 
dalo naslove nekaterih maturitetnih nalog kupiti in, ali ]a bila 
narejena kakšna preiakava v zvezi a tam? 

Ministrstvo za šolstvo in šport ji je odgovorilo 

Poslanka Državenga zbora ga. Danica Simšič je dne 23. 6. 
1995 zastavila poslansko vprašanje v zvezi z maturitetnimi 
nalogami, na katerega na seji ni dobila dokončnega odgo- 
vora. 

V nadaljevanju dajemo dopolnilni odgovor. 

Republiška maturitetna komisija je skupaj z Republiškim 
izpitnim centrom v drugi polovici junija sproti spremljala 
izvedbo mature na srednjih šolah. Na podlagi razpoložljivih in 
preverjenih informacij je na svoji 93. seji 30. junija 1995 
ugotovila, da je bila matura v spomladanskem izpitnem roku 
izvedena uspešno, v skladu z načrtom in pričakovanji. Pravila 
o varovanju izpitne tajnosti so bila strogo spoštovana. Prever- 
janje informacij o domnevno vnaprej znanih temah ali vpraša- 
njih pri nekaterih predmetih je pokazalo, da gre v vseh prime- 
rih za bolj ali manj posrečena ugibanja, ki pa so bila v različ- 
nih okoljih različna in tudi nasprotujoča. 

O Slovenski znanstveni fundaciji 

Dr. PETER TANCIG, poslanec LDS, je 1. 6.1995 Ministrstvo 
za znanost in tehnologijo In Vlado Republika Slovenija 
vprašal 
Oris zadeva: 
V zadnjem čaau je medijsko precej prisotna Slovenaka 
znanstvena fundacija (SZF), ustanovljena v okrilju Ministr- 
stva za znanoat in tehnologijo (MZT), kl od MZT očitno 
prevzema določene funkcije. Po navedbah iz časopisov gre 
pri SZF za »neodvisno in samostojno državno uatanovo 
zasebnega prava, ki si predvsem prizadeva za populariza- 
cijo znanja med mladimi in preproatimi ljudmi, za razvoj 
znanatvene kulture, za Izobraževanje mladih raziskovalcev 
(podeljevanje štipendij), za povezovanja raziskovalnih usta- 
nov, za mednarodno uveljavitev alovanaka znanoatl in 
podobno.« (Slovenec, 30. 5. 1995). 
Kot nas obvešča Delo dne 31. 5. 1995, ata »Znanstvena 
fundacija In SAZU na poti v Evropo« (op.: v tam vratnem 
redul) in »bosta jeseni predvidoma sprejeti v Evropsko 
znanatveno fundacijo«. 
Zaradi jaanosti slike (in mednarodne primerljivosti SZF) ja 
potrebno povedati, da gre pri tujih nacionalnih znanatvenih 
ozir. raziskovalnih fundacijah, agencijah ipd., podobnega 
ozir. identičnega poimenovanja kot pri SZF, za zalo značilna 
In dobro definirana (parajdržavne ustanove. Zakonska 
osnova praviloma omogoča sovplivanja parlamenta in 
vlade na njihovo delo, jim nalaga izvajanje v državi aprejete 
raziskovalne politike — tudi preko bol| ali manj avtonom- 
nega razporejanja večjega dela (nekako od 80 do 100% 
v državnem proračunu zagotovljenih sredstev) za temeljna 
in/ali aplikativne razlakava. Kot najvišja nacionalne usta- 
nove za a o- in aamo-upravljanje raziskovalna afere ao polog 
zakonsko predpiaanega poslanstva seveda uatrezno 
kadrovsko In materialno opremljene (prim. npr. CNRS 
- Centre Nationale de Recherche Scientifique v Franciji, 
CNR - Centra Nazionale di Richerca v Italiji, bivša RSS 
- Raziakovalna skupnost Slovenije pri nas pred 1.1990). 
Nacionalne uatanove takega obaega in dosega, ki so pravi- 
loma dosti »močnejše« kot reaorna ministrstva, oblča|no 
organizirajo/vsebujejo tudi javne raziakovalna Inatitucije in 
se seveda tudi intenzivno mednarodno povezujejo. 
Ker SZF bistveno odstopa od navedenih mednarodnih 
uzanc ozir. konvencij, poatavljam MZT in Vladi RS nekaj 
vprašanj. 
Vprašanja Ministrstvu za znanost in tehnologijo: 

1. Na kateri zakonski podlagi In na kakšen način je bila 
ustanovljena SZF, kakšno je njeno poslanatvo in kateri so 
njeni konstitutivni akti? 

2. Kakšna je povezanost ustanovitve SZF z veljavnim Zako- 
nom o razlakovalnl dejavnosti? 

poročevalec, št. 35 48 



3- Kdo so ustanovitelji SZF in kakšni so (bili) njihovi ustano- 
vitveni finančni deleži? 

4. Kakšna je kadrovska in funkcionalna struktura polno 
zaposlenih v SZF? 

5- Kateri so organi odločanja v SZF, kakšen je njihov vsebin- 
ski mandat in kdo jih imenuje? 

6- Kakšni so bili viri, višina in struktura proračuna SZF za 
leto 1994? Enako vprašanje za leto 1995! 

7. Koliko sredstev je MZT v letu 1994 neposredno nakazalo 
SZF in iz katere proračunske postavke? Enako vprašanje za 
leto 1995 (dosedaj in planirano)! 

8- Iz katere postavke in v kakšni višini so javni raziskovalni 
zavodi, soustanovitelji SZF, v letu 1994 nakazali sredstva 
SZF? Enako vprašanje za leto 19951 Ali jim je ta sredstva 
(ne)posredno nakazalo MZT! 

9- Kako se SZF po svojem poslanstvu, funkcijah, kadrovskih 
In materialnih (z)možnostih ipd. primerja s tujimi nacional- 
nimi ustanovami podobnih nazivov? 

10. Zakaj MZT vedno znova skuša — post festum glede na 
nieno ustanovitev — formalno in vsebinsko umestiti SZF 
v predloge zakonskih aktov s področja raziskovalne dejav- 
nosti, ki jih pošilja Državnemu zboru (npr. v Nacionalni 
raziskovalni program ter Zakon o organizaciji in financiranju 
na področju znanosti In tehnologije)? Ta vztrajnost se raz- 
teza tudi na področja, vsebinsko popolnoma nepovezana 
* znanostjo/raziskovanjem, ki jih ne pokrivajo niti »prave« 
tuje nacionalne ustanove tega značaja (npr. Zakon o prizna- 
nju RS za kakovost »France Mlakar«). 

11. SZF, taka kot je, naj bi bila 23. novembra ti. sprejeta kot 
nacionalna znanstvena fundacija v Evropsko znanstveno 
fundacijo. Kaj bo storila Slovenija (ozir. MZT v njenem 
Imenu), če ozir. ko bo ustanovljena prava nacionalna znan- 
stvena fundacija - po zakonski osnovi, poslanstvu In 
(z)možnostih primerljiva s tujimi? 

Vprašanja Vladi RS: 

1- Kdo je odobril naziv Slovenska znanstvena fundacija 
~ glede na to, da Vlada praviloma dovoljuje uporabo samo- 
stalnika »Slovenija« ozir. pridevnika »slovenski«? 
2- Ali ima Vlada RS vizijo nadaljnjega razvoja SZF ozir. 
Urjenja njenih funkcij in pristojnosti - po mednarodnih 
kriterijih ustrezajočih njenemu visokemu nazivu? 

3. Če je odgovor na 2. vprašanje pozitiven, kakšna je ta 
vizija in kako jo Vlada RS predvideva realizirati (z Internimi 
akti MZT, z odloki Vlade RS, s predlogi zakonov, predloženih 
Državnemu zboru)? 

4. Na osnovi povedanega in vprašanega je jasno, da gre pri 
problemu SZF za dva možna vzroka očitne neuravnoteženo- 
sti med nazivom in delovanjem te ustanove: (1) neustrezno 
ozir. »previsoko« poimenovanje; (2) neustrezna določitev 
(zakonska, vsebinska, pristojnostna, organizacijska) ter 
prešibka omogočitev (kadrovska, materialna) delovanja. 

Vlado RS prosim, da se odloči za eno od obeh možnosti in 
odgovori, kako jo namerava ustrezno, po potrebi tudi 
v sodelovanju z Državnim zborom, korigirati v mednarodno 
primerljivo stanje. 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo mu je v sodelovanju 
s Slovensko znanstveno fundacijo pripravilo odgovore na 
vprašanja 

1. Na kateri zakonski podlagi in na kakšen način je bila 
ustanovljena SZF, kakšno je njeno poslanstvo in kateri so 
njeni konstitutivni akti? 

SZF je ustanovilo 20 pravnih oseb - od Vlade Republike 
Slovenije do najvidnejših znanstvenih institucij ter gospodar- 
skih, bančnih in medijskih organizacij in javnih zavodov 
z ustanovitvenim aktom - Pogodbo o ustanovitvi Slovenske 
znanstvene fundacije. 

Ustanovitev je bila izvedena na osnovi pravnih pravil zakona 
o ustanovah (Službeni list Dravske banovine, št. 28/30). Mini- 
strstvo za zakonodajo je 28. 4. 1992 zavzelo stališče, da je 
omenjeni zakon iz leta 1930 v Sloveniji dopustno uporabljati 
kot pravna pravila. Dalje pa tudi, da obstoj zasebnih skladov 
in ustanov v ničemer ne nasprotuje Ustavi Republike Slove- 
nije iz leta 1991 oz. konkretno določbam, ki opredeljujejo 
razpolaganje s premoženjem. 

Ustanavljanja ustanov v Sloveniji po letu 1945 zaradi omejitev 
zasebne lastnine v praksi ni bilo, ampak je njihovo ustanavlja- 
nje postalo aktualno šele okrog leta 1990, ob liberalizaciji 
predpisov glede zasebne lastnine. Tako je bila že leta 1991 
ustanovljena prva ustanova na podlagi omenjenih pravnih 
pravil in sicer Fundacija akademika dr. Antona Trstenjaka. 
Slovenska znanstvena fundacija je bila tako ustanovljena kot 
šesta ustanova v Sloveniji. 

Ustanavljanje ustanov na podlagi pravnih pravil zakona iz leta 
1930 je bilo nujno zaradi neobstoja novega zakona o tem 
pravnem institutu v Sloveniji, ki bi ustanove urejal moderneje 
in bolj prilagojeno današnjim razmeram. Ministrstvo za zna- 
nost in tehnologijo je zato že v letu 1993 začelo pripravljati 
nov predlog zakona o ustanovah. Po medresorskem usklaje- 
vanju je bil zakon z naslovom »predlog zakona o fundacijah« 
posredovan v vladno proceduro ter Državnemu zboru RS 
julija leta 1994. Pričakujemo, da bo nov zakon o ustanovah 
sprejet poleti leta 1995, kar bo pomenilo ustreznejšo pravno 
podlago za ustanavljanje ustanov kot enega temeljnih institu- 
tov civilne družbe. 

SZF je torej bila ustanovljena kot pravna oseba zasebnega 
prava, njena opredelitev v časopisu, na katero se sklicuje dr. 
Tancig, kot »neodvisna in samostojna državna ustanova 
zasebnega prava« je zato pravno nepravilna, saj ne gre za 
državno ustanovo, ampak za ustanovo zasebnega prava, ki je 
namenjena izvajanju splošnokoristnih oziroma javnih name- 
nov na področju znanosti. Področje znanosti pa je en od 
namenov, kjer so ustanove tudi v tujini zelo pogosto ustanav- 
Ijane. Kot pravna oseba zasebnega prava je bila SZF ustanov- 
ljena na podlagi zasebno-pravnega posla inter vivos. Ta usta- 
novitveni akt se je v konkretnem primeru imenoval pogodba 
o ustanovitvi Slovenske znanstvene fundacije, ki je bila podpi- 
sana 16. 5.1994. Ministrstvo za znanost in tehnologijo je tako 
samo eden od ustanoviteljev te ustanove in v tem primeru 
v pogodbenem razmerju ne nastopa v oblastveni funkciji, 
ampak kot enakopraven partner z drugimi strankami. Ministr- 
stvo za šolstvo in šport, ki je na podlagi pravnih pravil zakona 
o ustanovah iz leta 1930 pristojno za izdajo soglasja k ustano- 
vitvi, je to soglasje izdalo dne 11.7. 1994 na podlagi katerega 
je SZF pridobila status pravne osebe z dnem vložitve vloge za 
izdajo soglasja, t. j. dne 26. 6. 1994. Ministrstvo za šolstvo in 
šport je 8. 8. 1994 izdalo tudi potrdilo o vpisu SZF v register 
ustanov. 

Poslanstvo SZF je promocija in podpora odličnosti v znanosti 
in sicer: 

- ciljnim temeljnim in aplikativnim raziskavam, še zlasti na 
področjih, ki so posebnega pomena za gospodarski razvoj ter 
za uresničevanje drugih nacionalnih ciljev in je naročniško 
financiranje zaradi odmaknjenosti uporabe zanjo oteženo; 
- študiju ter strokovnemu in znanstvenemu izpopolnjevanju 
doma in še zlasti v tujini; 
- mednarodnemu znanstvenemu sodelovanju; 
- izboljšanju pogojev in možnosti znanstvenega delovanja; 
- razvoju in uveljavljanju znanstvene kulture na Slovenskem. 
Konstitutivni akti: 
Pogodba o ustanovitvi Slovenske znanstvene fundacije z dne 
16. 5. 1994. 
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2. Kakšna |e povezanost ustanovitve SZF z veljavnim Zako- 
nom o raziskovalni dejavnosti? 

Neposredne povezanosti ustanovitve SZF z veljavnim zako- 
nom o raziskovalni dejavnosti ni, ampak gre zgoj za posredno 
povezanost, saj je SZF ustanovljena za namene na področju 
znanosti. Pravna podlaga za ustanovitev torej ni zakon o razi- 
skovalni dejavnosti, ampak pravna pravila zakona o ustano- 
vah iz leta 1930, ki urejajo statusno obliko ustanove. V bodoče 
pa bo pravna podlaga za ustanovitev takih pravnih oseb nov 
zakon o ustanovah, upoštevaje seveda tudi določbe področne 
zakonodaje na področju, na katerem se bo ustanova ustanav- 
ljala. 

3. Kdo so ustanovitelji SZF in kakšni so (bili) njihovi ustano- 
vitveni finančni deleži? 

Ustanovitelji SZF so: 
• Vlada Republike Slovenije (v njenem imenu Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo) 
• Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 
• Univerza v Ljubljani 
• Univerza v Mariboru 
• Institut Jožef Štefan, Ljubljana 
• Kemijski inštitut, Ljubljana 
• Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije zna- 
nosti in umetnosti, Ljubljana 
• Krka, p.o., Novo mesto 
• Lek, d.d., Ljubljana 
• Gorenje Koncem, d.o.o., Velenje 
• Tam Maribor, d.d., Maribor 
• Mercator, d.d., Ljubljana 
• Petrol Trgovina, r.o., Ljubljana 
• Cimos International, p.o., Koper 
• SKB banka, d.d., Ljubljana 
• Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana 
• Open Society Institute Slovenia, Ljubljana 
• RTV Slovenija, javni zavod, Ljubljana 
• ĆZP Delo, d.o.o., Ljubljana 
• ZP Gospodarski vestnik, d.o.o., Ljubljana. 

Pogodba o ustanovitvi Slovenske znanstvene fundacije 
v 18.-20. členu govori o ustanovitvenem premoženju, ki je 
garant za trajnost delovanja SZF. Vsi ustanoviteljski deleži 
sestavljajo ustanovitveno premoženje. Ustanoviteljski delež 
v SZF je znašal 100.000,00 DEM v tolarski protivrednosti 
v času vplačila. 

Vlada Republike Slovenije je na 71. seji dne 24. 2. 1994 
sprejela med drugimi tudi sklep, da Vlada Republike Slovenije 
namenja ustanovitveno premoženje 10 milijonov SIT iz sred- 
stev Ministrstva za znanost in tehnologijo. 

4. Kakšna Je kadrovska In funkcionalna struktura polno 
zaposlenih v SZF? 

V SZF sta trenutno polno zaposlena dva delavca - direktor in 
tajnica. 

Vlogo direktorja opredeljuje 8. člen Pogodbe o ustanovitvi 
Slovenske znanstvene funkcije. Skladno z voljo ustanovite- 
ljev, zapisano v Pogodbi o ustanovitvi Slovenske znanstvene 
fundacije, med drugim organizira in vodi poslovanje SZF. 
Direktorju pomagajo trenutno trije koordinatorji programov 
oz. velikih projektov. Ti koordinatorji niso v delovnem raz- 
merju s SZF. Pogosti so sestanki s predsednikom Znanstve- 
nega sveta. Povprečno na 1,5 meseca so seje Znanstvenega 
sveta. 

5. Kateri so organi odločanja v SZF, kakšen Je njihov vsebin- 
ski mandat In kdo jih imenuje? 

Organi SZF so našteti v 6. členu Pogodbe o ustanovitvi 
- Skupščina, Znanstveni svet in direktor. 

Skupščino (ustanoviteljev) sestavljajo predstojniki vseh usta- 
noviteljev (podpisnikov ustanovitvenega akta z dne 16. S. 

1994) ter predstavniki vseh naknadno pridruženih ustanovite- 
ljev, trajnih dajalcev dotacije in donatorjev. Pri predlaganju 
članov Skupščine izmed donatorjev se upošteva višina vložka 
v fundacijo. Med nove člane Skupščine so v principu izbrani 
tisti, ki so največ prispevali v določenem obdobju za izvajanje 
namenov fundacije. 

Skupščina ustanoviteljev je najvišji organ upravljanja v funda- 
ciji. Sestane se običajno enkrat ali dvakrat letno. 

Najpomembnejše pristojnosti Skupščine (ustanoviteljev) so: 
• sprejem statuta in drugih splošnih aktov fundacije, 
• sprejem letnega oz. večletnega programa dela fundacije, 
• sprejem finančnega načrta fundacije za določeno 
poslovno obdobje, 
• sprejem zaključnega računa fundacije, 
• imenovanje članov Znanstvenega sveta fundacije, 
• imenovanje direktorja fundacije, 
• odločanje o spremembah oz. dopolnitvah ustanovitvenega 
akta, statuta ter o pridružitvi novih članov Skupščine ustano- 
viteljev. 

Graf 1: Sestava Skupščine (ustanoviteljev) SZF 
(20 članov; od 25. 5. 1994 dalje) 

medijske hi& 

Znanstveni svet fundacije sestavljajo imenovani predstavniki 
ustanoviteljev iz vrst vrhunskih raziskovalcev in raziskovalnih 
politikov. Svet se sestaja v povprečju 6- do 8-krat v letu. Med 
najpomembnejše naloge Znanstvenega sveta uvrščamo: 

• opredeljevanje pogojev odličnosti raziskovalcev in razisko- 
valnih projektov ter področij, 

• določanje kriterijev in meril financiranja izobraževanja in 
znanstvenega izpopolnjevanja raziskovalcev, 

• oblikovanje mnenj k programu in finančnemu načrtu fun- 
dacije, 

• oblikovanje mnenj k posameznim vprašanjem, ki jih Svetu 
posredujeta Skupščina ustanoviteljev ali direktor. 
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Graf 2: Sestava znanstvenega sveta SZF 
(12 članov; od 20. 4. 1995) 

SKUPAJ (1+2) 167.060 
Opomba: SZF je postala operativna 1. 10. 1994. 
V leto 1995 je prenesla 38.000,000,00 SIT. 

Proračun SZF za leto 1995 

(1) 

raziskovalne 
organizacije (7) 

Za izvajanje posameznih nalog Znanstveni svet imenuje ad 
hoc komisije. Komisije pripravijo priporočila, na osnovi kate- 
rih Znanstveni svet sprejema dokončne odločitve. 

Znanstveni svet je pomembno telo SZF, saj je zadolženo za 
oblikovanje in izvajanje znanstvene politike, spremlja pa tudi 
odgovornost poklicnega direktorja do ustanoviteljev oz. čla- 
nov Skupščine SZF. 

Znanstveni svet je enonivojsko telo, ki združuje vlogo nadzor- 
nega in delno tudi poslovodnega odbora, vendar poklicni 
direktor po Statutu ne more biti član oz. vplivati na odločitve 
njihovih članov, ki so vsi zunanji. 

Direktor fundacije je strokovni vodja, zadolžen za tekoče 
administrativne in finančne zadeve, oblikovanje predlogov 
dokumentov, izvrševanje odločitev organov fundacije ter za 
promocijo, stike z javnostmi in tržno komuniciranje. 

V skladu s poslovnikom in pravilniki fundacije predaja pred- 
loge projektov v oceno domačim ali tujim ekspertom ter 
odgovore posreduje Znanstvenemu svetu fundacije. 

Glede na obseg del del aktivnosti prenaša na pomočnika 
(pomočnika direktorja) in svetovalce (svetovalci direktorja). 

Direktorja fundacije skladno z 9. členom Pogodbe o ustanovi- 
tvi Slovenske znanstvene fundacije imenuje Skupščina. 

8. Kakšni so bili viri, višina in struktura proračuna SZF za 
leto 1994? Enako vprašanje za leto 19951 

Proračun SZF za leto 1994 

Vir sredstev v 000 SIT v% 

Vlada Republike Slovenije 
slovenska podjetja 
(donacije, dotacije) 
druge države 
obresti 
ostalo 

37.800 72.21 

3.655 6,98 
8.383 16,01 
2496 4,77 

10 0,03 

SKUPAJ (1) 52.344 100,00 

ustanoviteljski deleži 
ustanovitvenega premoženja 
SKUPAJ (2) 

106.278 (v denarju) 
8.438 (nepremičnina) 

114.716 

Vir serdstev . v 000 SIT v% 

Vlada Republike Slovenije* 
druge države 
mednarodne organizacije 
Komisija Evropske unije 
slovenska podjetja 
(donacije, dotacije, 
sponzorska sredstva) 
obresti 

88.203 
20.463 

10.420 

13.000 
6.000 

66,47 
15,42 

7,85 

9,80 
4,52 

SKUPAJ (1) 132.686 100,00 

Vlada Republike Slovenije 
- koncesija* 180.000 
SKUPAJ (2) 180.000 
ustanoviteljski deleži 24.459 
ustanovitvenega premoženja (v denarju) 
SKUPAJ (3) 24.459 
SKUPAJ (1+2 + 3) 337.145 
Opomba: * Proračun SZF za leto 1995 je bil sprejet na 4. seji 
Skupščine SZF 20. 4. 1995 s pripombo predstavnika MZT, da 
bo višina denarnih sredstev, ki jih bo namenila SZF Vlada RS, 
odvisna od sprejetega proračuna RS. 

7. Koliko sredstev |e MZT v letu 1994 neposredno nakazalo 
SZF in Iz katere proračunske postavke? Enako vpraian|e za 
leto 1995 (do seda] in planirano)! 

MZT je nakazalo iz proračunske postavke št. 8547, znesek 
46.000.000,00 SIT kot namensko dotacijo za 1. generacijo 
štipendistov SZF; za adaptacijo poslovnih prostorov, pridob- 
ljenih z realizacijo ustanoviteljskega deleža v obliki nepremič- 
nine; in za poslovanje v letu 1994. 

V letu 1994 je MZT nakazalo iz sredstev za delovanje Sloven- 
ske nacionalne komisije za UNESCO 1.800.000,00 SIT za reali- 
zacijo mednarodnega seminarja Naravoslovno in tehniško 
izobraževanje v srednji in vzhodni Evropi. Mednarodni semi- 
nar z udeležbo predstavnikov 15 evropskih držav sta soorga- 
nizirala SZF in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO 
pod pokroviteljstvom PROCEED - UNESCO iz Pariza. 

V letu 1995 do 9. 6. 1995 SZF še ni prejela denarnih 
sredstev iz proračuna MZT. V proračunu SZF za leto 1995 
(glej odgovor na vprašanje št. 6) je navedena višina načrto- 
vanih sredstev MZT za programe SZF, ki pa zaradi prora- 
čunskih omejitev ne bo mogla biti realizirana v celoti. 

Omeniti velja, da je ministrstvo v letu 1995 objavilo javni 
razpis, na podlagi katerega naj bi s posebno pogodbo 
(koncesijsko) preneslo izbranim ponudnikom, med kate 
rimi je tudi SZF, opravljale nekaterih strokovnih del 
oziroma izvajanje politike MZT (podiplomske štipendije, 
znanstvena srečanja, slovenski festival znanosti in center 
»znanost in tehnologija«). 

Prav tako pa ni nepomembno dejstvo, da Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo že dlje časa izvaja del svoje politike 

, tudi preko nekaterih drugih fundacij oziroma skladov 
' (npr. Fundacijo akademika dr. Antona Trstenjaka od leta 

1992, sklad dr. Franca Munde, rektorjeva sklada Univerze 
v Ljubljani in Univerze v Mariboru). 

8. Iz katere postavke in v kakšni višini so javni raziskovalni 
zavodi, (so)ustanovitelji SZF, v letu 1994 nakazali sredstva 
SZF? Enako vprašani« za leto 19951 Ali jim je ta sredstva 
(ne)posredno nakazalo MZT? 

vlada 

Podjetja (3) fondi (1) 
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Javni raziskovalni zavodi - ustanovitelji SZF so v letu 1994 
nakazali SZF le ustanoviteljske deleže. S tem so v celoti 
izpolnili obvezo ustanovitelja SZF, zato se tovrstna obveznost 
ne nadaljuje v letu 1995. Denarna sredstva so ustanovitelji 
nakazali s svojih žiro računov, kar je razvidno iz sporočil 
Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje 
oziroma iz sredstev, ki jih pridobijo kot ustanoviteljske obvez- 
nosti MZT ali preko projektnega financiranja iz javnih in tržnih 
virov. Ustanovitelji donirajo za potrebe SZF na osnovi interesa 
in skupaj dogovorjenih prioritet izvajanja namena. 

9. Kako se SZF po svojem poslanstvu, funkcijah, kadrovskih 
in materialnih (z)možnostih ipd. primerja s tujimi nacional- 
nimi ustanovami podobnih nazivov? 

Statut SZF in odgovori na postavljena vprašanja European 
Science Foundation (ESF) so popolnoma zadostili zahtevam. 
Iz dokumentacije o sodelovanju z ESF je razvidno, da so 
v ESF pohvalili kvaliteto zahtevanih gradiv ter da poteka 
postopek včlanjevanja SZF in SAZIJ v ESF s predvideno dina- 
miko. 

Prav tako je gradivo SZF (pravni status, poslanstvo oz. glavne 
aktivnosti) popolnoma zadostilo potrebam Komisije Evropske 
unije, saj je šele na osnovi tega sklenila s SZF triletni koopera- 
cijski projekt. 

SZF je po poslanstvu in funkcijah podobna tujim nacionalnim 
znanstvenim fundacijam, ki so nastale kot zasebne ustanove 
s pravico javnosti. 

Kadrovske in materialne (z)možnosti so prilagojene sloven- 
skim razmeram na področju financiranja znanosti. Odvisne so 
od obsega upravljanja, ki poteka v SZF. 

Vodstvo ESF je ob svojem obisku na sedežu SZF v Ljubljani 
(29. in 30. maja 1995) z odobravanjem sprejelo predstavljen 
model postopnega širjenja notranje organizacije SZF in ne 
odobrava pretirane kadrovske širitve polno zaposlenih v SZF. 

10. Zakaj MZT vedno znova skuša - post festum glede na 
njeno ustanovitev - formalno In vsebinsko umestiti SZF 
v predloge zakonskih aktov s področja raziskovalne dejav- 
nosti, ki jih pošilja Državnemu zboru (npr. v Nacionalni 
raziskovalni program ter Zakon o organizaciji in financiranju 
na področju znanosti in tehnologije)? Ta vztrajnost se raz- 
teza tudi na področja, vsebinsko popolnoma nepovezana 
z znanostjo / raziskovanjem, ki jih ne pokrivajo niti »prave« 
tuje nacionalne ustanove tega značaja (npr. Zakon o prizna- 
nju RS za kakovost »France Mlakar«). 

V zvezi z Zakonom o priznanju RS za kakovost »France 
Mlakar«: 

Znanstveni svet SZF je na 2. seji 22. 9. 1994 obravnaval 
predvidene aktivnosti v zvezi s Slovenskim priznanjem za 
kakovost »France Mlakar«. Znanstveni svet je menil, da pred- 
videne aktivnosti v zvezi s tem vsebinsko in po obsegu ne 
sodijo v delovanje SZF. O svoji odločitvi je obvestil tudi 
generalnega sekretarja MZT ter od njega zahteval, da se iz 
predloga zakona izbriše vloga SZF. Isto zahtevo je direktor 
SZF prenesel tudi ministru za znanost in tehnologijo. 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo oziroma Vlada RS je 
upoštevaje sklepe Odbora DZ za znanost, tehnologijo in raz- 
voj umaknila predlog zakona o priznanju za kakovost »France 
Mlakar« in ga nadomestila z novim predlogom zakona o priz- 
nanju RS za kakovost, ki vloge SZF več ne predvideva. 

V zvezi z drugimi zakoni s področja raziskovalne dejavnosti: 

SZF je trenutno edina ustanova zasebnega prava nacional- 
nega pomena na področju znanosti. Glede na to Ministrstvo 
za znanost in tehnologijo ob predlogih novih zakonov poleg 
izrecno navedenih obstoječih statusnih oblik, izrecno navaja 
tudi SZF ter s tem predvidi morebitno dajanje javnih poobla- 
stil tej znanstveni instituciji. Podobna je situacija v Švici, kjer 
je bila švicarska nacionalna ustanova za podporo znanosti 

(Der Schvveizerische Nationalfonds zur Foerderung der wis- 
senschaftlichen Forschung) ustanovljena kot pravna oseba 
zasebnega prava, v teku razvoja pa je dobila v izvajanje tudi 
del državnih nalog na področju znanosti, zato je izrecno 
navedena tudi v nekaterih zakonih iz področja znanosti (npr. 
Bundesgesetz ueber die Forschung). 

11. SZF, taka kot je, naj bi bila 23. novembra 11, sprejeta kot 
nacionalna znanstvena fundacija v ESF. 
Kaj bo storila Slovenija (oz. MZT v njenem imenu), če oz. ko 
bo ustanovljena prava nacionalna znanstvena fundacija 
- po zakonski osnovi, poslanstvu in (z)možnostih primer- 
ljiva s tujimi? 

1) Način ustanovitve - z ustanovitvenim aktom oz. s poseb- 
nim zakonom ni odločilen za dodelitev statusa nacionalne 
znanstvene fundacije. Tega so SZF določili njeni ustanovitelji, 
med njimi Vlada Republike Slovenije, ki je sprejela na 71. seji 
dne 24. 2. 1994 sklep, da dovoli uporabo besede »slovenska« 
v imenu, tako da se naziv fundacije glasi: Slovenska znan- 
stvena fundacija. S tem je SZF priznala enkratni status naci- 
onalne ustanove ter spodbudila zainteresirane organizacije in 
inštitucije, da so podpisale pismo o dobri nameri ter pogodbo 
o ustanovitvi SZF. 

Slovenska znanstvena fundacija kot nacionalna ustanova 
splošnokoristnega namena na področju znanosti na Sloven- 
skem že obstaja (!) od 16. 5.1994 in ni nikakršnih razlogov za 
ustanavljanje še ene - »prave« nacionalne znanstvene fun- 
dacije. Ustanova z enakim namenom zatao v bodoče ne bo 
mogla biti ustanovljena. To izhaja iz določb o varstvu imena, 
ki jih predvideva tudi nov predlog zakona o ustanovah. To pa 
seveda ne posega v ustanavljanje drugih statusnih oblik, 
lahko tudi nacionalnega pomena, na področju znanosti. 

V ZVEZI Z VPRAŠANJI, KI SO BILA POSTAVLJENA 
VLADI RS, DAJE VLADA RS NASLEDNJE ODGOVORE 

1. Kdo je odobril naziv Slovenska znanstvena fundacija 
- glede na to, da Vlada praviloma dovoljuje uporabo samo- 
stalnika »Slovenija« oz. pridevnika »slovenski«? 

Vlada RS s sklepom na 71. seji dne 24. 2.1994; št. dokumenta: 
690-02/94-4/1 -8. 

2. Ali ima Vlada RS vizijo nadaljnjega razvoja SZF oz. širje- 
nja njenih funkcij in pristojnosti - po mednarodnih kriterijih, 
ustrezajočlh njenemu visokemu nazivu? 

Da. 

3. Če je odgovor na 2. vprašanje pozitiven, kakšna je ta 
vizl|a in kako jo Vlada RS predvideva realizirati (z internimi 
akti MZT, z odloki Vlade RS, s predlogi zakonov, predloženih 
Državnemu zboru)? 

1. Vizija 

SZF je potrebno kot nacionalno znanstveno fundacijo razvi- 
jati v smeri širitve funkcij in pristojnosti ob hkratnem ohranja- 
nju statusa pravne osebe ter s tem samostojnosti pri spreje- 
manju odločitev o razdeljevanju denarnih sredstev darovalcev 
zasebnega in javnega sektorja. 

a) Pogodba o ustanovitvi Slovenske znanstvene fundacije in 
Statut opredeljujeta aktivnosti: 

• podporo znanstveno - raziskovalnemu delu - granti za 
temeljne in aplikativne raziskave: 

• podporo razvoju raziskovalnih kadrov - štipendije za 
podoktorsko znanstveno, znanstveno (do doktorata znanosti) 
in strokovno izpopolnjevanje doma ali v tujini; dopolnilne 
štipendije za izredno nadarjene študente (za njihov dodiplom- 
ski študij v tujini); 

• podporo razvoju in uveljavljanju znanstvene kulture na 
Slovenskem. 
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Potrebne akte in odločitve o teh programih in posameznih 
projektih sprejema Znanstveni svet SŽF. Za te programe bi 
lahko tudi v prihodnje pridobivali denarna sredstva iz javnega 
in zasebnega sektorja iz Republike Slovenije in tujine. 

Pri dopolnilnih Štipendijah za izredno nadarjene študente (za 
njihov dodiplomski študij v tujini) bi bilo smiselno pridobiti za 
darovalce več ministrstev Vlade RS. 

b) SZF postaja nosilec mednarodnega znanstvenega sodelo- 
vanja, ki poteka preko mednarodnih in nacionalnih znanstve- 
nih fundacij ter mednarodnih nevladnih organizacij ter ob- 
sega: 

• izmenjavo raziskovalcev, 
• skupne raziskovalne projekte, 
• strokovna in znanstvena srečanja, 
• sodelovanje raziskovalnih ustanov. 

Denarna sredstva za to izredno pomembno vrsto mednarod- 
nega znanstvenega sodelovanja bi zagotavljala z ustreznimi 
sklepi oz. odloki Vlada RS oz. Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo; v prehodnem obdobju zlasti v obliki namenskih 
dotacij. Pri zagotavljanju denarnih sredstev bi sodeloval 
z donacijami in dotacijami tudi zasebni sektor. 

?) SZF je tudi nosilec programa podpore za izboljšanje pogo- 
jev in možnosti znanstvenega delovanja. Program obsega: 

• grante za raziskovalne projekte iz tega sklopa; 
• grante za nabavo raziskovalne opreme; 
• grante za vzpostavljanje in delovanje komunikacijsko- 
informacijskih povezav; 
• grante za okrepitev raziskovalne skupine, ki se pripravlja 
na izvajanje pomembnega raziskovalnega projekta. 

Potrebne akte in odločitve o teh programih in posameznih 
Projektih sprejema Znanstveni svet samostojno. Med daro- 
valci denarnih sredstev se poleg Vlade RS oz. Ministrstva za 
znanost in tehnologijo pojavljajo tudi ostala ministrstva, 
zasebni sektor ter mednarodne zveze in organizacije (Komi- 
sija Evropske unije, UNESCO...). 

fc) SZF postane nosilec podpore podiplomskemu študiju (do 
doktorata znanosti). O dodeljevanju denarnih sredstev odloča 
Znanstveni svet SZF, denarna sredstva pa zagotavlja Ministr- 
stvo za znanost in tehnologijo. 

d) SZF postane nosilec programa podoktorski raziskovalni 
projekti. O dodeljevanju denarnih sredstev odloča Znanstveni 
svet SZF, denarna sredstva pa zagotavlja Ministrstvo za zna- 
nost in tehnologijo. 

e) SZF postane nosilec programa podpore raziskovalcem in 
(Vrhunskim znanstvenikom, ki prijavljajo individualno ali v sku- 
pini (tudi interdisciplinarni) temeljne ali aplikativne raziskave 
v (so)financiranje. Denarna sredstva za dotacije bi prispevala 
Vlada RS. 

2. Realizacija vlzl|a 

Pri realizaciji vizije bo potrebno izhajati iz sedanjega prav- 
nega statusa SZF. Vseh 20 ustanoviteljev, ne ie Vlada RS, se 
bo moralo dogovoriti o nadaljnjem širjenju funkcij in pristoj- 
nosti SZF. Vse to pa bo vplivalo tudi na spremembe v številu 
članov posameznih teles SZF ter na spremembe v notranji 
organizaciji SZF. 
4. Na osnovi povedanega in vprašanega je jasno, da gre pri 
problemu (?) SZF za dva možna vzroka očitne neuravnoteže- 
nosti med nazivom in delovanjem te ustanove; 
(1) neustrezno oz. »previsoko« poimenovanje; 
(2) neustrezna določitev (zakonska, vsebinska, pristojnostna, 
organizacijska) ter prešibka omogočitev (kadrovska, materi- 
alna) delovanja. 
Vlado RS prosim, da se odloči za eno od obeh možnosti in 
odgovori, kako jo namerava ustrezno, po potrebi tudi v sode- 
lovanju z Državnim zborom, korigirati v mednarodno primer- 
ljivo stanje. 
Vlada RS je s sprejetjem treh sklepov v zvezi s Slovensko 
znanstveno fundacijo (24. februar 1994) že izrazila interes po 
ustanovitvi nacionalne znanstvene fundacije. Pri tem se je 
odločila, da ne bo SZF ustanovila s posebnim zakonom, 
ampak z ustanovitveno pogodbo, kar je omogočilo, da so bili 
poleg Vlade RS ustanovitelji še druge inštitucije in organiza- 
cije, ki so nacionalnega pomena. 
Nadaljnje širjenje funkcij in pristojnosti bo logično zahtevalo 
tudi ustrezne denarne, prostorske in kadrovske pogoje. Ker je 
SZF nacionalna fundacija, bo k najustreznejši ureditvi zakon- 
ske podlage, zagotavljanju denarnih sredstev za projekte in 
programe ter uveljavitvi SZF v sektorju znanosti in tehnologije 
pritegnjen tudi Državni zbor in njegova telesa. 

OPOMBA: poročilo o dalu Slovenske znanstvene fundacije 
Je na voljo v Glavni plaarnl Državnega zbora RS. 

POSLANSKA POBUDA 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo SAŠA 
LAPA za prepoved oziroma omejitev predvajanja 
Pornografije na TV postajah 

Poslanec Sašo Lap daje Vladi RS poslansko pobudo, da 
pripravi za julijsko sejo zakon, s katerim bi prepovedala ozi- 
roma omejila predvajanje pornografije na TV postajah. 
Pobudo predlaga zato, ker vse večji del slovenske javnosti 
izraža nezadovoljstvo in protest zoper neposluh države, ki 
tolerira takšno dejavnost ter zaradi dobičkonosnosti dopušča 
"zastrupljanje« naše mladine s pornografijo. 

Vlada na to pobudo odgovarja: 

1- Uvodne ugotovitve 

Svoboda obveščanja (t. j. pravica obveščati in biti obveščen) 
ie ena temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki jo prizna- 
vajo vse demokratične države. Vendar ima tudi ta pravica 

svoje meje tam, kjer bi njeno uresničevanje pomenilo prepre- 
čevanje ali kršitev pravice dragega subjekta. 
Tudi področje morale je eno izmed tistih, kjer države dopuš- 
čajo omejitve svobode obveščanja, ki so nujne v demokratični 
družbi. 
Vendar obstajajo glede zaščite morale in zdravega razvoja 
mladine v nacionalnih zakonodajah velike razlike, saj je 
»javna morala« zelo širok pojem; prepoveduje se npr. objav- 
ljanje informacij, ki spodbujajo k izvrševanju kaznivih dejanj 
(francoski zakon o tisku, ustava Italije), v nekaterih državah pa 
je prepovedano podrobno reproducirati v tisku ali na televiziji 
zločinska dejanja in posebno grozovite akte nasilja, ki bi 
lahko škodljivo vplivali na psihični razvoj mladoletnikov. Zaš- 
čita javne morale v večini primerov določa zlasti tiste omejitve 
javnega komuniciranja, ki so potrebne zaradi zaščite dušev- 
nega razvoja otrok in mladine. Prepoved zadeva predvsem 
nemoralne (nespodobne) vsebine in takšne, ki napeljujejo 
k nasilju ali zločinu, oziroma vzpodbujajo sovraštvo ali poveli- 
čujejo vojno. Zaščita morale je kot razlog za omejitev informi- 
ranja zelo široka in pravno težko opredeljiva kategorija, 
različna v določenem času in v določenih družbenih uredi- 
tvah. 
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2. Pravna ureditev v Republiki Sloveniji 

Ustava RS v 34. členu jamči pravico do osebnega dostojan- 
stva (Ustava SRS iz leta 1974 je npr. izrecno določala, da 
pravic in svoboščin ni mogoče uporabljati, če se z njimi hudo 
žali morala; na tej podlagi je zakon dopuščal tudi zaplembo 
pornografskega materiala). 

Kazenski zakon (187. člen) ne prepoveduje več širjenja por- 
nografije nasploh, temveč izrecno ščiti zgolj mladino do 14 
leta starosti z določbo, da se kaznuje, kdor osebi, mlajši od 14 
let, proda, prikaže ali z javnim razstavljanjem ali kako drugače 
omogoči, da so ji dostopni spisi, slike, avdiovizualni ali drugi 
predmeti pornografske vsebine. 

Zakon o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) v 26. členu 
določa, da morajo oglasi, namenjeni otrokom ali v katerih 
nastopajo otroci, upoštevati posebno dovzetnost otrok in ne 
smejo propagirati nasilja, pornografije ter drugih vsebin, ki bi 
lahko škodovale njihovemu zdravju, duševnemu in telesnemu 
razvoju. 
50. člen tega zakona določa, da se smejo filmi in druge oddaje 
(razen vesti oziroma poročil), ki utegnejo škodovati teles- 
nemu in duševnemu stanju otrok in mladine, predvajati samo 
med 23. in 6. uro. 

54. člen zavezuje tudi kabelske operaterje, da ustanovijo 
poseben programski svet za izbiro RTV programov, v katerem 
morajo biti predstavniki lokalne skupnosti ter predstavniki 
uporabnikov tako, da so zastopani interesi različnih družbe- 
nih skupin. 

Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih 
svoboščinah, ki jo je ratificirala tudi Slovenija, v 10. členu 
dopušča omejevanje svobode izražanja (ki zajema svobodo 
mišljenja ter sprejemanja in dajanja informacij brez vmešava- 
nja oblasti) tudi v primeru, ko gre za varovanje morale. 

Evropska konvencinja o čezmejni televiziji, ki jo bo Ministr- 
stvo za kulturo v kratkem predlagajo v podpis in ratifikacijo, je 
temeljni evropski dokument za področje radiotelevizije in 
predstavlja pravni okvir za svobodno kroženje TV programov 
v evropskih državah. Obsega tudi določene programske ome- 
jitve, ki se nanašajo na oglaševanje in sponzoriranje ter še 
posebej na zaščito otrok in mladine. Konvencija predpisuje, 
da morajo vse programske storitve spoštovati človekovo 
dostojanstvo in temeljne pravice drugih; ne smejo biti nespo- 
dobne in še posebej ne smejo vsebovati pornografije ter 
poudarjati nasilja ali kakorkoli izpodbijati rasne nestrpnosti. 
Programske storitve, ki bi lahko kakorkoli škodljivo vplivale 
na telesni, duševni ali moralni razvoj otrok in mladoletnikov, 
ne smejo biti uvrščene v čas, ko bi jih ti lahko gledali. 

Posebej je treba opozoriti na vlogo in pristojnosti Sveta za 
radiodifuzijo, določene v Zakonu o javnih glasilih (58. člen). 
Ta neodvisni organ, ki ga je ustanovil Državni zbor maja 1994, 
opravja zlasti naslednje naloge: 

- varuje svobodo komuniciranja, programsko neodvisnost 
ter odprtost in pluralnost RTV programov; 
- nadzoruje dejavnost RTV organizacij in kabelskih operater- 
jev v Republiki Sloveniji; 
- spremlja skladnost RTV programov z zakonom in medna- 
rodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo; 
- določi podrobnejša vsebinska merila za opredelitev neko- 
mercialnih RTV programov; 
- predlaga pristojnemu organu dodelitev radiodifuznega 
kanala in njegov odvzem; 
- obravnava načela razdelitve frekvenčnih pasov za radiodi- 
fuzijo in radiodifuznih kanalov; 
- pripravlja za Državni zbor letno poročilo oziroma oceno 
stanja na področju radiodifuzije ter predloge za izboljšanje 
stanja; 
- opravlja druge naloge, določene z zakonom in ustanovitve- 
nim aktom. 

Ta svet lahko v primeru kršitev zakona in konvencije predlaga 
tudi odvzem radijskega dovoljenja (kanala). 

3. Sklepne ugotovitve 

Vlada ugotavlja; 

- da poslanska pobuda utemeljeno opozarja na problem 
prikazovanja pornografije v TV programih, vendar pomeni, da 
sprejem posebnega zakona o prepovedi pornografije v televi- 
zijskih programih ni potreben. Po mnenju Vlade namreč seda- 
nja normativna ureditev v zadostni meri omogoča zaščito 
otrok in mladine pred škodljivimi vsebinami v TV programih, 
namen pobude pa bo v celoti dosežen z ratifikacijo in dosled- 
nim izvajanjem Evropske konvencije o čezmejni televiziji in 
zakona o javnih glasilih; 

- da še vedno niso zagotovljeni minimalni prostorski, kadrov- 
ski, finančni in tehnični pogoji za delovanje Sveta za radiodi- 
fuzijo. S sprejemom proračuna, v katerem so predvidena 
sredstva za delovanje Sveta, bo mogoče zagotoviti normalne 
pogoje za delo tega organa in mu omogočiti sodelovanje 
s strokovnjaki za posamezna področja pri oblikovanju stališč 
do tako občutljivih vprašanj, kot sta nasilje in pornografija 
v TV programih; 

- Vlada Republike Slovenije bo v sodelovanju s Svetom za 
radiodifuzijo preučila možnosti tehničnega omejevanja (kodi- 
ranja) spornih televizijskih oddaj in programov, ki vsebujejo 
pornografske vsebine. 
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UMIKI PODPISOV K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O POSLANCIH - EPA 1185 

NADA SKUK, poslanka SKD 

Obveščam Vas, da umikam podpis k predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih, EPA 
1185, vloženega 11.7. 1995. 

Ljubljana, 25. julij 1995 Nada Skuk, l.r. 

ŠTEFAN MATUŠ, poslance SLS 

Podpisani Štefan Matuš, poslanec v Državnem zboru RS, 
umikam svoj podpis k predlogu Zakona o poslancih. 

Ljubljana 27. julij 1995 Štefan Matuš, l.r. 

VITODRAG PUKL, poslanec SDSS 

Podpisani poslanec preklicujem svoj podpis, ki je štet kot 
sopodpis predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o poslancih. 

Moj podpis je bil namenjen predlogu, da se zaradi razve- 
ljavitve določb zakona o poslancih po Ustavnem sodišču 
ta problematika obravnava. 

Z določbami predloga zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o poslancih, kot so podane, pa ne morem 
v pretežnem delu soglašati 

Ljubljana, 26. julij 1995 

IVAN SISINGER, poslanec ZLSD 

Potem ko sem natančno proučil vsebino predlaganih spre- 
memb Zakona o poslancih, s katerimi ob podpisu nisem 
bil v celoti seznanjen, 

Javno umikam svoj podpis k predlogu sprememb zakona 
o poslancih. 

Vitodrag Pukl, l.r. Ljubljana, 27. julij 1995 Ivan Sisinger, l.r. 
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