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DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 21. oktober 1997 Letnik XXIII St. 49 

FINANCIRANJE OBČIN 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (ZFO-?) 9 
- EPA 276-II - skrajšani postopek 

SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 1 9 
(ZSKZ-?) 
- EPA 277-II - skrajšani postopek 

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-?) 2 5 
- EPA 278-II - skrajšani postopek 

ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 2 9 
(ZZVZZ-C) 
- EPA 279-II - skrajšani postopek 

RAČUNOVODSTVO 
Predlog zakona o računovodstvu (ZR) 3 5 
- EPA 1618 - druga obravnava 

PROMETNI DAVEK 
Predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku (ZPD-E) 4 5 
- EPA 245-II - prva obravnava 

ZAPOSLOVANJE IN ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 4 9 
(ZZZPB-?) 
- EPA 272-II - prva obravnava 

ZBIRKE PODATKOV S PODROČJA ZDRAVSTVA 
Predlog zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstva (ZZPPZ) 7 7 
- EPA 273-II - prva obravnava 

FINANCIRANJE OBČIN 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (ZFO-A) 1 0 7 
- EPA 275-II - prva obravnava 

RATIFIKACIJA 
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega 1 11 
vojvodstva Luksemburg v izobraževanju, kulturi in znanosti (BLUIKZ) 
- EPA 271-11 - 

STATUT 
Statut Kulturniške zbornice Slovenije 11 5 
- EPA 178-11 - 
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SKLEPI IN DODATNI SKLEPI 

O SKLEP 
Državnega zbora o odstopni izjavi poslanca 

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o poslancih (Uradni 
list RS, št. 48/92 in 44/94 - odločba US) se je Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 25.09.1997 seznanil z naslednjim 

SKLEPOM 
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je poslanec g. 

Zoran Thaler dne 25.09.1997 podal odstopno izjavo, zato mu v 
skladu s tretjim odstavkom 248. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije ter z zadnjo alineo prvega odstavka in 
drugim odstavkom 9. člena zakona o poslancih preneha mandat 
s 25.09.1997. 

SKLEP 

Državnega zbora o prenehanju funkcije ministra in ponovnem opravljanju funkcije 

poslanca v skladu s prvim odstavkom 14. člena zakona o poslancih 

Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 
in 44/94 - odločba US) se je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 25.9.1997 seznanil z naslednjim 

SKLEPOM 

Gospodu Zoranu Thalerju je z dnem 25.9.1997 prenehala funkcija 
ministra za zunanje zadeve in v skladu s prvim odstavkom 14. 
člena zakona o poslancih ponovno opravlja funkcijo poslanca, 
zato s tem dnem preneha opravljati funkcijo poslanca gospod 
Maksimiljan Lavrinc. 

SKLEP in DODATNI SKLEPI 

Državnega zbora ob obravnavi odločitve Državnega zbora v zvezi s predlogi za 

izvedbo postopka po zakonu o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij na 

podlagi predhodne opredelitve Vlade Republike Slovenije 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. izredni seji, dne 27/9- 
1997 ob obravnavi odločitve Državnega zbora v zvezi s 
predlogi za izvedbo postopka po zakonu o ustanovitvi občin 
ter o določitvi njihovih območij na podlagi predhodne 
opredelitve Vlade Republike Slovenije, na podlagi 166. in 173. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

o nadaljevanju postopka za ustanovitev občin ter za 
določitev njihovih območij in postopka za izvedbo odločbe 

Ustavnega sodišča RS o ugotovitvi neskladnosti 2. in 3. 
člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih 
območij z ustavo (Uradni list RS, št. 73/94) po zakonu o 
postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih 
območij (Uradni list RS, št. 44/96). 

1. Državni zbor ugotavlja, 

I. 

da so predlagatelji v skladu z določbami zakona o postopku 
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za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij - 
ZPUODO (Uradni list RS št. 44/96) vložili na podlagi 6., 7. in 
8. člena zakona naslednje predloge za začetek postopka za 

ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij: 

1. predlog za ustanovitev občine Hajdina 
- sedaj na območju mestne občine Ptuj 

2. predlog za ustanovitev občine Braslovče 
- sedaj na območju občine Žalec 

3. predlog za ustanovitev občine Polzela 
- sedaj na območju občine Žalec 

4. predlog za ustanovitev občine Vransko 
- sedaj na območju občine Žalec 

5. predlog za ustanovitev občine Prebold 
- sedaj na območju občine Žalec 

6. predlog za ustanovitev občine Tabor 
- sedaj na območju občine Žalec 

7. predlog za ustanovitev občine Griže 
- sedaj na območju občine Žalec 

8. predlog za ustanovitev občine Žalec 
- sedaj na območju občine Žalec 

9. predlog za ustanovitev občin Jezersko 
- sedaj na območju občine Preddvor 

10. predlog za ustanovitev občine Grad 
- sedaj na območju občine Kuzma 

11. predlog za ustanovitev občine Solčava 
- sedaj na območju občine Luče 

12. predlog za ustanovitev občine Hodoš 
- sedaj na območju občine Hodoš-Šalovci 

13. predlog za ustanovitev občine Dobrovnik 
- sedaj na območju občine Lendava 

14. predlog za ustanovitev občine Horjul 
- sedaj na območju občine Dobrava - Horjul - Polhov Gradec 

15. predlog za ustanovitev občine Ribnica na Pohorju 
- sedaj na območju občine Podvelka - Ribnica 

16. predlog za ustanovitev občine Veržej 
- sedaj na območju občine Ljutomer 

17. predlog za ustanovitev občine Razkrižje 
- sedaj na območju občine Ljutomer 

18. predlog za ustanovitev občine Destrnik 
- sedaj na območju občine Desternik - Trnovska vas 

19. predlog za ustanovitev občine Trnovska vas 
- sedaj na območju občine Desternik - Trnovska vas 

20. predlog za ustanovitev občine Sv. Andraž 
- sedaj na območju občine Destrnik - Trnovska vas 

21. predlog za ustanovitev občine Bloke 
- sedaj na območju občine Loška dolina 

22. predlog za ustanovitev občine Miklavž na Dravskem polju 
- sedaj na območju občine mestne občine Maribor 

23. predlog za ustanovitev občine Prevalje 
- sedaj na območju občine Ravne - Prevalje 

24. predlog za ustanovitev občine Dolenjske Toplice 
- sedaj na območju mestne občine Novo mesto 

25. predlog za ustanovitev občine Žužemberk 
- sedaj na območju mestne občine Novo mesto 

26. predlog za ustanovitev občine Mirna Peč 
- sedaj na območju mestne občine Novo mesto 

27. predlog za ustanovitev občine Šmarjeta 
- sedaj na območju mestne občine Novo mesto 

28. predlog za ustanovitev občine Šempeter - Vrtojba 
- sedaj na območju mestne občine Nova Gorica 

29. predlog za ustanovitev občine Cerkvenjak v Slovenskih goricah 
- sedaj na območju občine Lenart 

30. predlog za ustanovitev občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah 
- sedaj na območju občine Lenart 

31. predlog za ustanovitev občine Benedikt 
- sedaj na območju občine Lenart 

32. predlog za ustanovitev občine Sv. Ana v Slovenskih goricah 

- sedaj na območju občine Lenart 
33. predlog za ustanovitev občine Voličina 

- sedaj na območju občine Lenart 
34. predlog za ustanovitev občine Lenart 

- sedaj na območju občine Lenart 
35. predlog za ustanovitev občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah 

- sedaj na območju občine Lenart 
36. predlog za ustanovitev občine Hoče - Pohorje 

- sedaj na območju mestne občine Maribor 
37. predlog za ustanovitev občine Slivnica 

- sedaj na območju mestne občine Maribor 
38. predlog za ustanovitev občine Bistrica ob Sotli 

- sedaj na območju občine Podčetrtek 
39. predlog za ustanovitev občine Senovo 

- sedaj na območju občine Krško 
40. predlog za ustanovitev občine Dobrna 

- sedaj na območju občine Vojnik 
41. predlog za ustanovitev občine Križevci 

- sedaj na območju občine Ljutomer 
42. predlog za ustanovitev občine Lovrenc na Pohorju 

- sedaj na območju občine Ruše 
43. predlog za ustanovitev občine Selnica ob Dravi 

- sedaj na območju občine Ruše 
44. predlog za ustanovitev občine Sodražica 

- sedaj na območju občine Ribnica 
45. predlog za ustanovitev občine Trzin 

- sedaj na območju občine Domžale 
46. predlog za ustanovitev občine Sv. Marko 

- sedaj na območju mestne občine Ptuj 
47. predlog za ustanovitev občine Kostel 

- sedaj na območju občine Kočevje 
48. predlog za ustanovitev občine Komenda 

- sedaj na območju občine Kamnik 
49. predlog za ustanovitev občine Jevnica - Kresnice 

- sedaj na območju občine Litija 
50. predlog za ustanovitev občine Šmartno 

- sedaj na območju občine Litija 
51. predlog za ustanovitev občine Dole 

- sedaj na območju občine Litija 
52. predlog za ustanovitev občine Litija 

- sedaj na območju občine Litija 
53. predlog za ustanovitev občine Kočevska Reka 

- sedaj na območju občine Kočevje 
54. predlog za ustanovitev občine Podnanos 

- sedaj na območju občine Vipava 
55. predlog za ustanovitev občine Dobova 

- sedaj na območju občine Brežice 
56. predlog za ustanovitev občine Čatež ob Savi 

- sedaj na območju občine Brežice 
57. predlog za ustanovitev občine Cankova 

- sedaj na območju občine Cankova - Tišina 
58. predlog za ustanovitev občine Velika Polana 

- sedaj na območju občine Črenšovci 

spremembe območij občin 

1. naselji Zalog pod Sveto Trojico in Kokošnje 
- priključitev k občini Domžale 
- sedaj v občini Moravče 

2. naselje Osrečje - priključitev k občini Škocjan 
- sedaj v mestni občini Novo mesto 

3. naselja Polom, Seč in Vrbovec - priključitev k občini Kočevje 
- sedaj v občini Dobrepolje 

4. naselje Obrežje - priključitev k občini Radeče 
- sedaj v občini Laško 

5. naselje Bolečka vas - priključitev k občini Majšperk 
- sedaj v občini Videm 

6. naselje Prihova - priključitev k občini Nazarje 
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- sedaj v občini Mozirje 
7. naselje Velika vas - priključitev k občini Dol pri Ljubljani 

- sedaj v občini Moravče 
8. naselje Bukov vrh - priključitev k občini Gorenja vas - Poljane 

- sedaj v občini Škofja Loka 

za spremembo imena in sedeža občine; 

1. Imena občine Cankova - Tišina v Tišina Cankova in sedeža 
občine iz Cankove v Tišino 

II. 

da so bile Državnemu zboru posredovane še naslednje 
pobude in vloae v zvezi z 

ustanovitvijo novih občin; 

1. pobuda za ustanovitev občine Branik 
- sedaj na območju mestne občine Nova Gorica 

2. pobuda za ustanovitev občine Podgrad 
- sedaj na območju občine Ilirska Bistrica 

3. pobuda za ustanovitev občine Podlehnik 
- sedaj na območju občine Videm 

4. pobuda za ustanovitev občine Leskovec 
- sedaj na območju občine Videm 

5. pobuda za ustanovitev občine Mokronog 
• sedaj na območju občine Trebnje 

6. pobuda za ustanovitev občine Šentrupert 
- sedaj na območju občine Trebnje 

7. pobuda za ustanovitev občine Teharje 
- sedaj na območju občine Celje 

8. pobuda za ustanovitev občine Planina pri Sevnici 
- sedaj na območju občine Šentjur pri Celju 

9. pobuda za ustanovitev občine Dobje pri Planini 
- sedaj na območju občine Šentjur pri Celju 

10. pobuda za ustanovitev občine Ponikva 
- sedaj na območju občine Šentjur pri Celju 

11. pobuda za ustanovitev občine Stopiče 
- sedaj na območju mestne občine Novo mesto 

12. pobuda za ustanovitev občine Žirovnica 
- sedaj na območju občine Jesenice 

13. pobuda za ustanovitev občine Bogojina 
- sedaj na območju občine Moravske Toplice 

14. pobuda za ustanovitev občine Moste 
- sedaj na območju občine Kamnik 

15. pobuda za ustanovitev občine Središče ob Dravi 
- sedaj na območju občine Ormož 

16. pobuda za ustanovitev občine Makole 
- sedaj na območju občine Slovenska Bistrica 

17. pobuda za ustanovitev občine Oplotnica 
- sedaj na območju občine Slovenska Bistrica 

18. pobuda za ustanovitev občine Rateče Planica 
- sedaj na območju občine Kranjska Gora 

19. pobuda za ustanovitev občine Žetale 
• sedaj na območju občine Majšperk 

20. pobuda za ustanovitev občine Lipnica 
- sedaj na območju občine Radovljica 

21. pobuda za ustanovitev občine Poljčane • Studenice 
- sedaj na območju občine Slovenska Bistrica 

22. vloga za ustanovitev občine Iška vas 
- sedaj na območju občine Ig 

23. vloga za ustanovitev občine Dravsko polje 
- sedaj na območju občine Starše in mestne občine Maribor 

24. pobuda za ustanovitev občine Predoslje 
• sedaj v mestni občini Kranj 

spremembe območij občin: 

1. naselji Trboje in Žerjavka (KS Trboje) - priključitev k mestni 
občini Kranj 

- sedaj v občini Šenčur 

2. naselje Veliki Cirnik - priključitev k občini Trebnje 
- sedaj v občini Sevnica 

3. naselje Hlaponci - priključitev k občini Dornava 
- sedaj v občini Juršinci 

4. naselje Rogla - priključitev k občini Vitanje 
- sedaj v občini Zreče 

5. naselja KS Pernica - priključitev k mestni občini Maribor 
- sedaj v občini Pesnica 

6. naselje Hrastje - priključitev k mestni občini Kranj 
- sedaj v občini Šenčur 

7. naselja KS Lavrica - priključitev k mestni občini Ljubljana 
- sedaj v občini Škofljica 

8. naselje Kostanjevica - priključitev k občini Trebnje 
- sedaj v občini Litija 

9. naselja KS Iška vas - priključitev k mestni občini Ljubljana 
- sedaj v občini Ig 

10. naselje Erzelj - priključitev k občini Ajdovščina 
• sedaj v občini Vipava 

11. naselje Prebačevo - priključitev k mestni občini Kranj 
- sedaj v občini Šenčur 

12. naselja KS Otalež - priključitev k občini Idrija 
- sedaj v občini Cerkno 

13*. del naselja Pokojišče - priključitev k občini Borovnica 
- sedaj v občini Vrhnika 

14. naselja bivše KS Bučka - priključitev k občini Sevnica 
- sedaj v občini Škocjan 

15. naselji Gorenje Jezero in Laze - priključitev k občini Loška 
Dolina 

- sedaj v občini Cerknica 
16. naselje Ravne nad Šentrupertom - priključitev k občini Trebnje 

- sedaj v občini Litija 
17. naselje Preloge - priključitev k občini Šoštanj 

- sedaj v mestni občini Velenje 
18. naselje KS Moste - priključitev k občini Mengeš 

• sedaj v občini Kamnik 

III. 

da je Vlada Republike Slovenije, v skladu s sklepom Državnega 
zbora Republike Slovenije z dne 23.5.1997, zaradi uskladitve 2. 
in 3. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 
(Uradni list RS, št. 60/94, 69/94) z ustavo in zakonom, v skladu z 
razlogi Odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 73/94) pripravila predlog za ustanovitev občin ter za 
določitev njihovih območij oziroma spremembo njihovih območij 
ter se opredelila do vseh v skladu z ZPUODO vloženih predlogov. 
Vlada Republike Slovenije; 

na podlagi 6. člena ZPUODO predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije začetek postopka za ustanovitev 
naaladnllh obžln: 

1. Senovo 
2. Šmartno 
3. Oplotnica 
4. Vransko 
5. Ankaran - Škofije 
6. Dekani 
7. Šmarje - Marezige 
8. Grgar - Čepovan 
9. Hoče - Slivnica 
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po predhodni opredelitvi o predlogih upravičenih 
predlagateljev predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da nadaliuie postopek po: 

- predlogu za začetek postopka, ki ga je na podlagi 6. člena 
ZPUODO vložil poslanec Državnega zbora RS za ustanovitev 
občine: 

1. Hajdina 

- predlogih za začetek postopka, ki so jih na podlagi 7. člena 
ZPUODO vložili občinski sveti za ustanovitev občin: 

1. Braslovče 
2. Polzela 
3. Prebold 
4. Dolenjske Toplice 
5. Mirna Peč 
6. Šmarjeta 
7. Žužemberk 
8. Bloke 
9. Jezersko 
10. Solčava 

- predlogih za začetek postopka, ki so jih na podlagi 8. člena 
ZPUODO vložili sveti KS za ustanovitev občin: 

predlaga Državnemu zboru RS. da izvede postopek za 
spremembo imena in sedeža naslednjih občin: 

ZAP. ŠT. (a) IME OBČINE 
(b) SEDEŽ OBČINE 

PREDLOG SPREMEMBE 

5. 

6. 

a) Kuzma 
b) Kuzma 
a) Kanal 
a) Sveti Jurij 
a) Desternik- 

Trnovska vas 
b) Trnovska vas 
a) Moravske Toplice 
b) Moravske Toplice 
a) Vipava 

a) Grad - Kuzma 
b) Grad 
a) Kanal ob Soči 
a) Videm ob Ščavnici 

b) Destrnik 
a) Martjanci-Moravci 
b) Martjanci 
a) Vipava-Podnanos 

2. Državni zbor daje občinam v obravnavo gradivo, ki vsebuje 
predlog Vlade RS, njeno opredelitev do pobud za oceno ustavnosti 
in zakonitosti 2. in 3. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi 
njihovih območij in njeno predhodno opredelitev do drugih 
predlogov, pobud in vlog. 

1. Šempeter - Vrtojba 
2. Miklavž na Dravskem polju 

na podlagi 6. člena ZPUODO predlaga Državnemu zboru RS 
začetek postopka za spremembo območij naslednjih občin: 

ZAP. ŠT. OBČINE NASELJE V OBČINO 

1. Vipava Erzelj Ajdovščina 

2. Litija Ravne nad Šentrupertom Trebnje 

3. Litija Kostanjevica Trebnje 

4. Sevnica Veliki Cirnik Trebnje 

po predhodni opredelitvi predlaga Državnemu zboru RS. 
da izvede postopek za spremembo območij naslednjih 
občin: 

- po predlogih za začetek postopka, ki so jih na podlagi 7. člena 
ZPUODO vložili občinski sveti naslednjih občin: 

Novo mesto 
Dobrepolje 
Laško 
Videm 

Osrečeje 
Polom; Seč; Vrbovec 
Obrežje 
Bolečka vas 

Škocjan 
Kočevje 
Radeče 
Majšperk 

- po predlogih za začetek postopka, ki so jih na podlagi 8. člena 
ZPUODO vložili sveti KS: 

3. Državni zbor pošlje v skladu z 10. členom ZPUODO občinskim 
svetom prizadetih občin v mnenje predloge za začetek postopka, 
ki so jih v skladu z določbami ZPUODO vložili Vlada Republike 
Slovenije in drugi z ustavo in zakonom določeni predlagatelji. 
Mnenje o predlogih dajo občinski sveti po obravnavi predlogov na 
zborih občanov do 31. oktobra 1997 oziroma v 30 dneh po prejetju 
predlogov. . 

Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo pripravi enotni vzorec poročil zborov občanov in 
mnenj občinskih svetov in ga priporoči občinskim organom. 

DODATNE SKLEPE 

1. Državni zbor RS bo določil referendumska območja in na njih 
razpisal referendume samo v primeru, če predlogi, pobude in 
vloge v zvezi z ustanovitvijo občine v celoti izpolnjujejo pogoje za 
ustanovitev občine v skladu z zakonom o postopku za ustanovitev 
občin ter za določitev njihovih območij in zakonom o lokalni 
samoupravi, ki jih naj občinski sveti upoštevajo pri oblikovanju 
svojih mnenj. Za uveljavljanje izjem iz 13. a člena zakona naj 
Vlada RS oblikuje ustrezne kriterije, da le-te ne bodo postale 
pravilo. 

2. Državni zbor RS poziva Vlado RS, da v čim krajšem času 
predloži v obravnavo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o financiranju občin in predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi, ki ju je potrebno nujno 
uveljaviti pred odločitvijo o referendumskih območjih in razpisom 
referendumom. 

3. Vlada RS čimprej predloži rešitve za odprta vprašanja razmejitve 
pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi. 

Moravče Zalog pod Sv. Trojico Domžale 
Kokošnje 

Moravče Velika Vas Dol pri Ljubljani 
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SKLEP IN DODATNA SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi neuspele kandidature Republike Slovenije za vključitev 

v prvi krog širitve Severnoatlantske zveze (NATO) ter oblikovanje strategije za 

vključevanje v NATO v pomadridskem obdobju (v novih okoliščinah)  

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. izredni seji, dne 26/9- 
1997 ob obravnavi Ocene neuspele kandidature Republike 
Slovenije za vključitev v prvi krog širitve Severnoatlantske 
zveze (NATO) ter oblikovanje strategije za vključevanje v 
NATO v pomadridskem obdobju (v novih okoliščinah) na 
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Vlada Republike Slovenije naj pripravi načrt za izpolnitev kriterijev 
za vključitev v drugi krog širitve zveze NATO, iz katerega bo 
razvidno, kakšen bo delovni načrt Vlade Republike Slovenije na 
tem področju. 

DODATNA SKLEPA 

1. Državni zbor Republike Slovenije pooblašča pridruženo delega- 
cijo Državnega zbora Republike Slovenije v Severnoatlantski 
skupščini, da vloži kandidaturo Republike Slovenije za 
organiziranje zasedanja NAA v prvem možnem terminu oziroma 
do leta 2000 v Sloveniji. 

2. Vlada Republike Slovenije naj ob upoštevanju obravnave in 
predlogov, posredovanih na razpravi na 14. izredni seji Državnega 
zbora Republike Slovenije, oblikuje predlog Nacionalne strategije 
Slovenije za vstop v NATO in jo posreduje v obravnavo 
Državnemu zboru Republike Slovenije do konca leta 1997. 

21. oktober 1997 7 poročevalec, št. 49 



. 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 FINANCIRANJU OBČIN 

(ZF0-?) 

- EPA 276-11 - skrajšani postopek 

Poslanec Vili Trofenik je dne 9. oktobra 1997 predložil 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin 
(ZFO-?) - skrajšani postopek (EPA 276-II). Poslanci Pavel 
Rupar, Mirko Zamernik, Franc Jazbec in Franc Čebulj pa 
dne 8. oktobra 1997 predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o financiranju občin (ZFO-A) - prva 
obravnava (EPA 275-II), ki ureja enako oziroma podobno 
vsebino kot predloženi zakon. 

Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki so ga 
predložili v obravnavo zgoraj navedeni poslanci, še ni 
končan, je predsednik Državnega zbora na podlagi 
četrtega odstavka 174. člena poslovnika Državnega 
zbora zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je 
predložil poslanec Vili Trofenik. 

Podpisani poslanec vlaga na podlagi 19. člena Zakona o 
poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) ter 174. in 175. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 40/93, 80/94 in 28/95) 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O FINANCIRANJU'OBČIN 

in ga pošilja v obravnavo ter sprejem. 
) 

Na podlagi 204. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 

Slovenije predlaga, da predlog zakona Državni zbor obravnava 
po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevno 
uskladitev z Zakonom o ratifikaciji Evropske listine lokalne 
samouprave (MELLS, Uradni list RS, št. 57/96). 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora bo kot predlagatelj zakona sodeloval na sejah delovnih 
teles in na seji Državnega zbora. 

Predlagatelj: 
Vili Trofenik, l.r. 
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UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

S sprejemom zakonov, ki so v skladu z Ustavo Republike Slovenije 
uredili lokalno samoupravo, se je v naši državi pričela preobrazba 
lokalne samouprave. Pravno podlago zanjo je predstavljal sprejem 
zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS; Uradni list RS, 
št. 72/93, 57/94 in 14/95), ki je v posebnem poglavju opredelil tudi 
vire, ki naj bi bili namenjeni za financiranje občin. S sprejemom 
zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni 
list RS, št. 60/94 in 69/94) se je v naši državi oblikovalo 147 občin. 
Z 31. 12. 1994 je tako prenehalo delovati 62 dotedanjih občin in 
dve posebni družbenopolitični skupnosti. Zaključek procesa 
preobrazbe lokalne samouprave in pričetek delovanja novo 
oblikovanih občin je bil sklenjen s sprejemom zakona o financiranju 
občin (v nadaljevanju ZFO; Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97 - 
odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-l-43/96). Že ob obravnavi 
predloga ZFO je bilo v Državnem zboru Republike Slovenije 
poudarjeno, da ta zakon začasno ureja financiranje občin in ga 
bo potrebno spremeniti oziroma dopolniti. 

S sprejemom ZFO je bilo občinam od 1.1.1995 dalje zagotovljeno 
nemoteno financiranje nujnih nalog, svobodni odločitvi občin pa 
prepuščeno financiranje tistih nalog, ki so pomenile nadgradnjo 
temeljnih nalog. Vendar je potrebno poudariti, da na podlagi 
podatkov za leto 1994 ni bilo mogoče predvideti dejanskih finančnih 
posledic reforme lokalne samouprave po oblikovanju novih občin 
na področju njihovega financiranja, ker niso bile na razpolago 
potrebne statistične podlage za ustrezne izračune simulacij 
razpoložljivih sredstev. Za nemoteno financiranje novo oblikovanih 
občin je bil na osnovi razpoložljivih podatkov ob obravnavi zakona 
v državnem zboru predložen ustrezen izračun izhodiščnih osnov 
za tiste naloge, ki naj bi jih občine financirale kot najnujnejše v 
obliki zagotovljene porabe iz svojih proračunov. ZLS je v svojih 
določbah urejal na načelni ravni osnove za financiranje občin. 
ZFO je sistem dogradil tako, da je v svojih prehodnih in končnih 
določbah omogočil nemoteno finančno poslovanje občin, ki so 
kot novo oblikovane občine pričele s svojim delom s 1.1.1995. Z 
ZFO so se tako določila osnovna načela oblikovanja proračunov, 
proračunske rezerve ter zaključnih računov proračunov, 
zadolževanje in viri prihodkov, s katerimi razpolagajo občine za 
svoje nemoteno financiranje. 

ZFO je oblikovan tako, da bi se v praksi lahko realizirale določbe 
Ustave Republike Slovenije, ki govorijo o integralnosti proračunov. 
Občine morajo zato v proračunih zajeti vse razpoložljive prihodke, 
ki se na občinski ravni namenjajo za financiranje javne porabe. 
Na podlagi določb ZFO so prihodki razdeljeni na dva dela, in to 
na: 

- prihodke za financiranje zagotovljene porabe in 
- prihodke za financiranje drugih nalog. 

Posamezni členi ZFO natančneje po vrstah naštevajo prihodke, 
ki sodijo v posamezno predhodno navedeno kategorijo prihodkov. 
Vsebinsko so na državni ravni spremljani samo prihodki za 
zagotovljeno porabo, ker se razlika med njihovo oceno oziroma 
dejansko realizacijo in izračunanim obsegom zagotovljene porabe 
pokriva z nakazili finančne izravnave iz državnega proračuna. 

Po določbah ZFO zagotovljeno porabo za posamezno občino in 
za vse občine izračunava Ministrstvo za finance na podlagi meril, 
ki jih določijo pristojna ministrstva in vladni službi, v sodelovanju z 
občinami. Merila za zagotovljeno porabo se izračunavajo za 
posamezno proračunsko leto, izračunan obseg pa naj bi občinam 
omogočil normalno financiranje osnovnih nalog, ki jih nalaga 

veljavna zakonodaja. Praksa je pokazala, da je prihajalo v vsakem 
proračunskem letu do razkoraka med oblikovanimi merili resornih 
ministrstev in vladnih služb ter možnim obsegom razpoložljivih 
sredstev za njihovo financiranje v okviru globalne bilance 
zagotovljene porabe občin, ugotovljene na ravni države. Potrebna 
so bila številna usklajevanja, da so se merila prilagodila bilančnim 
možnostim, ob tem da so občine ugotavljale, da se z državne 
ravni preveč podrobno predpisuje posamezni lokalni skupnosti 
poraba razpoložljivih sredstev. Iz ugotovitev v analizi financiranja 
lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji po uveljavitvi nove lokalne 
samouprave je razvidno, kako so se oblikovala merila posameznih 
resornih ministrstev in katera ministrstva in vladne službe jih tudi 
oblikujejo. Podatki o oblikovanih merilih tudi kažejo, da ta vedno 
bolj izgubljajo svojo preglednost zaradi preveč podrobnega 
upoštevanja posameznih elementov za izračun možnega obsega 
zagotovljene porabe. Sistem oblikovanja meril tako vodi v drugo 
skrajnost in ne dosega osnovne usmeritve, da se občini ovrednotijo 
samo osnovni parametri, ki naj bi omogočili skozi sistem 
zagotovitev določenih finančnih sredstev normalno financiranje. 
Tako kot na eni strani podrobna finančno ovrednotena merila 
izgubljajo na kvaliteti zaradi nepreglednosti, se na drugi strani 
nekaterim občinam prepuščajo relativno velika finančna sredstva 
nad izračunanim obsegom zagotovljene porabe za financiranje 
posameznih nalog v znatno večjem obsegu in nad standardom, 
kot ga je opredelilo posamezno resorno ministrstvo za konkretno 
proračunsko leto. Hkrati pa se pojavljajo vedno nove zahteve za 
oblikovanje dodatnih meril na drugih področjih, ki jih sicer pokrivajo 
posamezna resorna ministrstva, pa v tem obdobju za ta namen 
še niso oblikovala meril (npr.: področje kmetijstva, turizma, 
pospeševanja razvoja gospodarstva, itd.). 

Veljavni sistem financiranja lokalnih skupnosti v naši državi zaradi 
oblikovanja meril vodi v nadaljnje drobljenje obstoječih občin, kar 
posledično pomeni, da bo potrebno zagotavljati dodatna sredstva 
za njihovo financiranje, ali pa v okviru razpoložljive bilance poiskati 
rešitve s prerazporeditvami. Iz razpoložljivih podatkov predloga 
oblikovanja novih občin je razvidno, da posamezne bodoče občine 
nimajo ustreznih lastnih virov, ki bi omogočili njihovo nemoteno 
financiranje, zato od države pričakujejo dodatna sredstva, ki bi 
jim to omogočila. 

Državni zbor Republike Slovenije je v lanskem letu sprejel zakon 
o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (v nadaljevanju: 
MELLS; Uradni list RS, št. 57/96). S sprejemom tega zakona se je 
naša država prav tako zavezala, da bo ustrezno preoblikovala 
sistemsko zakonodajo, ki ureja financiranje lokalnih skupnosti. S 
predlaganimi spremembami in dopolnitvami ZFO bi občinam 
omogočili, da v okviru svojih pooblastil razpolagajo s finančnimi 
sredstvi prosto in na ta način pri svojem financiranju dosežejo 
večjo samostojnost. 

2. CILJI IN NAČELA 

Pri pripravi predloga sprememb ZFO se je izhajalo iz tega, da je 
v procesu nadaljnje preobrazbe lokalne samouprave potrebno 
financiranje lokalnih skupnosti prilagoditi zakonodaji, ki jo je že ali 
pa jo še bo sprejel državni zbor. Med ključne dokumente sodi 
MELLS, po kateri naj bi lokalni ravni zagotovili ustrezne lastne 
finančne vire, s katerimi naj bi občine prosto razpolagale. Ti viri bi 
morali biti izračunani na lokalni ravni tako, da bi ta lahko nemoteno 
financirala naloge, ki jih določajo ustava in zakoni. Sistem 
financiranja lokalnih skupnosti bi moral biti zgrajen tako, da bi tudi 
lokalne skupnosti, ki imajo manjšo fiskalno moč, imele zagotovljeno 
državno pomoč v obliki finančne izravnave, kar bi omogočalo 
izravnavo neenake porazdelitve razpoložljivih finančnih virov. 

Osnovno vodilo pri pripravi predloga sprememb ZFO je tako 
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izhajalo iz tega, da je potrebno pri financiranju javne porabe na 
lokalni ravni poiskati preproste rešitve, ki bi v bodoče omogočale 
občinam tekoče financiranje. Upoštevajoč ta izhodišča, predlog 
sprememb ZFO izhaja iz tega, da so javne finance na lokalni 
ravni enotne, kar pomeni, da odpade dosedanja ločitev virov 
prihodkov na prihodke za zagotovljeno porabo in ostale prihodke. 
Izhajajoč iz določb Ustave Republike Slovenije, ki govorijo o 
celovitosti in integralnosti proračunov, je potrebno pri nadaljnjih 
spremembah in dopolnitvah zakonodaje, ki ureja financiranje občin, 
zagotoviti, da bodo vsi prihodki in odhodki zajeti v proračunih 
lokalnih skupnosti. Razpoložljivi podatki kažejo, da v sedanjem 
sistemu financiranja občin v vseh občinah še ni v celoti 
zagotovljena integralnost proračuna. 

Podatki tudi kažejo, da veljavni sistem financiranja ni zagotavljal v 
vseh občinah enotnega izvrševanja proračuna, zato je v predlogu 
sprememb poudarjena večja pristojnost župana, da v bodoče ne 
bi prihajalo do podvajanja na tem področju. S predlaganimi 
rešitvami naj bi tudi preprečili nadaljnje drobljenje obstoječih občin, 
ki se odraža v vedno večjih potrebah po dodatnih finančnih 
sredstvih (predvsem pri občinah, ki imajo relativno malo lastnih 
virov sredstev za financiranje javne porabe). Sedanji sistem 
financiranja lokalnih skupnosti v bistvu rešuje tudi problematiko 
drugih zakonov (npr. spodbujanje skladnega regionalnega 
razvoja). Predlagane rešitve naj bi v obliki izračuna primernega 
obsega sredstev za financiranje lokalnih zadev javnega pomena 
omogočale normalno delovanje občin, vsi ostali problemi pri 
financiranju lokalnih skupnosti pa bi se razreševali z drugimi 
transferi iz državnega proračuna ali pa z drugimi zakoni. 

Država mora pomagati lokalni ravni pri normalnem financiranju 
njenih nalog, vendar je potrebno postaviti ustrezne meje pomoči. 
Dosedanje oblikovanje meril za zagotovljeno porabo se je odrazilo 
v praksi s stalnimi zahtevami resornih ministrstev po zagotovitvi 
dodatnih sredstev v okviru globalne bilance javne porabe na ravni 
države, na drugi strani pa zaradi neenotne finančne moči 
posamezne občine do vedno večje solidarnosti, ko so občine z 
minimalnimi lastnimi finančnimi sredstvi prejemale velike dotacije 
iz državnega proračuna. Predlagane spremembe zakona naj bi 
določile po enotnih kriterijih meje, po katerih so občine še 
upravičene do dodatnih sredstev iz državnega proračuna. 
Dopolnjena zakonodaja naj bi omogočala občinam tudi pravočasno 
sprejemanje proračunov. Za pripravo tega dokumenta morajo 
zato imeti občine zagotovljene vse parametre, da lahko v zakonskih 
rokih izpeljejo pripravo in sprejem proračuna. Občinam naj bi bili 
zato sporočeni podatki o višini finančne izravnave v roku, ki ga 
za posamezno proračunsko leto predpisuje ustrezna določba 
predlaganih sprememb in dopolnitev zakona. 

Zaradi postopnega prilagajanja naše zakonodaje ureditvam, ki 
veljajo v Evropi, je pripraviljen predlog sprememb ZFO, ki naj bi 
predhodno navedene pomanjkljivosti odpravil. Te spremembe bi 
omogočile kvalitetnejši pristop k tekočemu financiranju občin, saj 
bi občine za razliko od sedaj, ko so morale čakati skoraj celo leto, 
da je vlada verificirala izračune zagotovljene porabe, razpolagale 
z vsemi potrebnimi podatki veliko prej, kar pa bi tudi omogočilo 
sprejemanje proračunov že pred pričetkom posameznega 
proračunskega leta. Podatki o razpoložljivih sredstvih finančne 
Izravnave, sporočeni v mesecu septembru tekočega leta za 
naslednje leto, bi pomenili pozitiven pristop k možnemu oblikovanju 
proračuna. Tekoče nakazovanje akontacij finančne izravnave 
občinam (občina bo za vsak mesec vedela, kakšno finančno 
izravnavo bo dobila iz državnega proračuna) bo skupaj z ostalimi 
proračunskimi prihodki omogočalo tekoče financiranje 
posameznih proračunskih uporabnikov in razporejanje 
razpoložljivih sredstev. 

Pojem dosedanje "zagotovljene porabe" bi v bodoče nadomestil 
pojem "primeren obseg sredstev za financiranje lokalnih zadev 
javnega pomena" (skrajšano: primerna poraba), s katerim bi 
skladno z MELLS poudarili absolutno samostojnost lokalne 
skupnosti - ob upoštevanju manjšega števila objektivnih kriterijev 
- in prekinili s prakso, ko so resorna ministrstva z natančnim 
predpisovanjem meril posegala v financiranje javne porabe občin. 
Novi kriteriji pri izračunu primernega obsega sredstev za 
financiranje lokalnih zadev javnega pomena naj bi se zaradi svoje 
enostavnosti in preglednosti približali financiranju, ki velja za 
lokalno raven v Evropi. S svojo preglednostjo bi morali biti razumljivi 
vsem prebivalcem in ne le ožjemu krogu predstavnikov lokalnih 
skupnosti, ki se ukvarjajo s financiranjem lokalnih potreb. S 
predlaganimi rešitvami bi bila občinam zagotovljena dodatna 
sredstva finančne izravnave iz državnega proračuna v obliki 
splošnih dotacij ("general grants"), obstaja pa tudi možnost, da 
občine dobijo dodatne dotacije v primeru, kadar obstaja poseben 
interes na ravni države tudi za druge namene. Sistem dodatnih 
dotacij pa bo posebej uredila druga zakonodaja, med katero sodi 
sprejem zakona o vzpodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
Slovenije. 

Zaradi ugotovitev, da se občine kljub ustrezni sistemski ureditvi 
zadolžujejo nad obsegom, ki ga opredeljuje ZFO, se v predlog 
sprememb in dopolnitev zakona vgrajujejo ustrezne dopolnitve. 
Bistvo teh dopolnitev je v tem, da se občina lahko zadolžuje samo 
na podlagi sprejetega proračuna in ob soglasju ministra, pristojnega 
za finance. 

Pri opredeljevanju virov, ki se upoštevajo pri izračunu potrebnih 
sredstev finančne izravnave, ne bodo upoštevana dejansko 
zbrana sredstva iz naslova samoprispevkov (spremeniti je 
potrebno obstoječi zakon o samoprispevku), ker bo v bodoče to 
eden od pomembnih virov na lokalni ravni, ki pomaga razreševati 
specifično problematiko predvsem na komunalnem področju. 

Predlagane rešitve v zakonu zato poudarjajo samostojnost 
financiranja lokalnih skupnosti, saj bi s primernim obsegom 
sredstev za financiranje razpolagale popolnoma avtonomno, 
izjemo bi predstavljala le sredstva, ki bi jih dobile za sofinanciranje 
posameznih ukrepov in investicij. Samo ta sredstva bi morale 
porabiti za tisti namen, za katerega so bila dejansko odobrena. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Nov izračun primernega obsega sredstev za financiranje lokalnih 
zadev javnega pomena bo temeljil na globalno ugotovljenih bilancah 
in javno finančnih možnostih na ravni države, pri čemer bo 
potrebno zagotoviti prerazporeditev javne porabe med državo in 
lokalnimi skupnostmi v korist le-teh. Na tak način bo določena 
višina sredstev na prebivalca kot osnovni element za izračun 
primernega obsega sredstev za financiranje lokalnih zadev 
javnega pomena. Izhodiščni izračun za posamezno občino in za 
vse občine se korigira nato z ustreznim korekcijskim faktorjem, 
pri čemer se upoštevajo za posamezno občino kot korekcijski 
faktorji: površina občine, število naselij, dolžina lokalnih cest, 
število prebivalcev mlajših od 15 let ter število prebivalcev starejših 
od 65 let v primerjavi na ugotovljeno povprečje v državi. 

Z uveljavitvijo predlaganih sprememb zakona o financiranju občin 
bo prišlo do prerazporeditve sredstev med občinami glede na 
obstoječe stanje, ko so zaradi neustreznih meril za zagotovljeno 
porabo nekatere občine bistveno odstopale od povprečja na 
državni ravni. 
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BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97 - 
odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-l-43/96) se 4. člen spremeni 
tako, da se glasi: 

"Za vodenje poslovnih knjig ter izdelovanje letnih poročil občin kot 
tudi njenih ožjih delov (krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti) se 
uporabljajo do izdaje posebnih predpisov o vodenju teh knjig 
določbe predpisov, ki veljajo za državni proračun, v kolikor ni s 
temi predpisi določeno drugače." 

2. člen 

V 5. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Za izkazovanje prihodkov in odhodkov v bilanci prihodkov in 
odhodkov in za izkazovanje računa financiranja se uporabljajo 
določbe predpisov, ki veljajo za državni proračun, v kolikor ni s 
temi predpisi določeno drugače." 

Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi: 

"V bilance iz prejšnjih odstavkov se vključujejo tudi razpložljivi 
prihodki in odhodki ožjih delov občin." 

3. člen 

V 9. členu se za besedama "župan občine" postavi pika, nadaljnje 
besedilo pa se črta. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Župan lahko določi pooblaščene osebe za izvrševanje 
proračuna." 

4. člen 

V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"O najetju posojil iz 2. točke prejšnjega odstavka odloča župan." 

5. člen 

16. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Občine se lahko zadolžujejo le za financiranje stanovanjske 
gradnje ter za investicije v infrastrukturne objekte in naprave, 
namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb. 

Pogodbe o najetju posojil sklepa župan na podlagi sprejetega 
proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za 
finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o najetju posojila. 

O zahtevi za izdajo soglasja minister, pristojen za finance, odloči 
v 10 dneh po vložitvi zahteve. Zahteva mora biti izdana na način, 
ki ga predpiše minister, pristojen za finance. Soglasje se ne izda, 
če je zahteva v nasprotju z zakonom. 

Zadolževanje ožjih delov občin ni dovoljeno." 

6. člen 

V 17. členu se v prvem odstavku besedi "zagotovljene porabe" 
nadomestita z besedo "odhodkov". 

Doda se drugi odstavek, ki se glasi: 

"Ne glede na prejšnji odstavek, se občine lahko zadolžijo v obsegu, 
ki presega 10 % odhodkov v letu pred letom zadolževanja, če 
odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne 
preseže 3 % odhodkov." 

7. člen 

V 19. členu se v prvem odstavku besedi "zagotovljene porabe" 
nadomestita z besedo "odhodkov". 

8. člen 

20. člen se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 

"Sredstva, s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in 
zakonskih nalog, se štejejo za primeren obseg sredstev za 
financiranje lokalnih zadev javnega pomena (v nadaljevanju: 
primerna poraba). 

Primerna poraba na prebivalca se določi kot povprečni znesek 
sredstev na prebivalca v Republiki Sloveniji. 

Znesek primerne porabe na prebivalca vlada letno uskladi z 
indeksom predvidene rasti cen in četrtino ocenjene rasti bruto 
domačega proizvoda in ob upoštevanju javnofinančnih možnosti. 

Vlada lahko, ob upoštevanju javnofinančnih možnosti, znesek iz 
prejšnjega odstavka vsako leto ustrezno poveča. 

Primerna poraba na prebivalca za leto 1997 znaša 53.800 tolarjev." 

9. člen 

V 21. členu se v prvem in tretjem odstavku črta beseda 
"zagotovljene". 

10. člen 

V 22. členu se v prvem odstavku uvodni stavek spremeni tako, 
da se glasi: 

"Prihodki občine za financiranje porabe so tudi:". 

V tretji alinei prvega odstavka se za besedo "krajevne" doda 
beseda "turistične". 

11. člen 

24. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Občini, ki z lastnimi prihodki ne more zagotoviti primerne porabe, 
se zagotovijo sredstva za finančno izravnavo v državnem 
proračunu. 

Sredstva finančne izravnave lahko dosežejo največ 80 % 
ocenjenih lastnih prihodkov. 

Vlada na predlog ministrstva, pristojnega za finance, določi zneske 
finančne izravnave za prihodnje proračunsko leto in o tem obvesti 
občine najkasneje do 30. septembra tekočega leta. 

Vlada do 30. septembra tekočega leta obvesti občine o dopolnjenih 
zneskih finančne izravnave za tekoče leto v primeru, da ocena 
lastnih prihodkov posamezne občine iz 25. člena zakona za tekoče 
leto za več kot 2 % odstopa od ocene, ki je bila podlaga za 
izračun zneska finančne izravnave iz prejšnjega odstavka." 
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12. člen 

Za 24. členom se dodata nova 24. a in 24. b člen, ki se glasita: 

"24. a člen 

Znesek primerne porabe za posamezno občino se korigira s 
površino, številom naselij, dolžino lokalnih cest in številom 
prebivalcev, mlajših od 15 let ali starejših od 65 let, v občini glede 
na povprečje v državi. Tako se znesek primerne porabe za 
posamezno občino izračuna na naslednji način: 

PP, = (0,6 + 0,05 x P, + 0,05 x N, + 0,05 x C, + 0,2 x M, + 0,05 x S,) 
x ZP x O 

Pri tem je: PP. - primerna poraba v posamezni občini; 
P, - razmerje med površino posamezne občine 

in površino povprečne slovenske občine; 
N - razmerje med številom naselij v posamezni 

občini in povprečnim številom naselij v 
povprečni slovenski občini; 

C, • razmerje med dolžino lokalnih cest v 
posamezni občini in dolžino lokalnih cest v 
povprečni slovenski občini; 

M, - razmerje med deležem oseb, mlajših od 15 
let, v celotni populaciji posamezne občine in 
deležem oseb, mlajših od 15 let, v državi na 
dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja 
znesek primerne porabe za prihodnje leto; 

S, - razmerje med deležem oseb, starejših od 65 
let, v celotni populaciji posamezne občine in 
deležem oseb, starejših od 65 let, v državi na 
dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja 
znesek primerne porabe za prihodnje leto; 

Z P - znesek primerne porabe na prebivalca; 
O, - število oseb s stalnim bivališčem v posa- 

mezni občini na dan 1. januarja leta, v katerem 
se ugotavlja znesek primerne porabe za 
prihodnje leto po podatkih centralnega registra 
prebivalstva. 

Pri izračunu za mestne občine se namesto koeficienta 0,6 
upošteva koeficient 0,68, tako da je seštevek koeficientov enak 
1,00, za mestne občine pa 1,08. 

24. b člen 

S sredstvi finančne izravnave občina prosto razpolaga. 

"Občini se v državnem proračunu lahko zagotovijo dodatna 
sredstva za sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij, kadar 
obstaja v skladu z zakonom ali drugim predpisom poseben interes 
za njen razvoj. 

Občina sme uporabiti sredstva iz prejšnjega odstavka le za 
namene, za katere so ji bila dodeljena." 

15. člen 

V 27. členu se v prvem odstavku besedilo "proračunov, ki so 
pomembni za ugotavljanje obsega sredstev za finančno 
izravnavo" nadomesti z besedilom "ter zadolževanju proračunov". 

29. člen se črta. 

16. člen 

17. člen 

Za 34. členom se doda novo poglavje in nov 34. a člen, ki se 
glasita: 

"7. A KAZENSKE DOLOČBE 

34. a člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba: 
- če ne izkazuje prihodkov in odhodkov v skladu s 5. členom; 
- če uporabi sredstva proračuna v nasprotju z določili 6. člena; 
- če uporabi sredstva državnega proračuna v nasprotju z določili 
26. člena. 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba, če ne sporoča podatkov v skladu s 
27. členom." 

18. člen 

Za 51. členom se dodata nova 51. a in 51. b člen, ki se glasita: 

"51. a člen 

Občinama Laško in Zagorje ob Savi se zagotovijo dodatna 
sredstva iz državnega proračuna za obveznosti iz naslova 
zadolžitve pred 1.1. 1995, če te obveznosti presežejo 5% 
predvidenih prihodkov. Sredstva se zagotovijo v višini razlike do 
zapadle obveznosti. 

Sredstva za finančno izravnavo se občini nakazuje po 
dvanajstinah do 20. v mesecu za tekoči mesec." 

13. člen 

25. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Obseg lastnih prihodkov za posamezno občino ugotovi 
ministrstvo, pristojno za finance, v sodelovanju s posamezno 
občino in Davčno upravo Republike Slovenije. Pri izračunu se 
upoštevajo stopnje davčnih in nedavčnih dajatev, določene z 
zakonom. Če stopnje niso določene z zakonom, se upošteva 
povprečna stopnja v državi. 

Pri oceni davčne zmožnosti Iz prejšnjega odstavka se ne 
upoštevajo sredstva samoprispevka." 

14. člen 

26. člen se črta In nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 

51. b člen 

V primeru ustanovitve nove občine, kjer nova občina ne zajema 
celotnega območja prejšnje občine, se smiselno uporabljajo 
določila 39., 42. in 44. člena tega zakona. 

Novo oblikovane občine iz prejšnjega odstavka se ne smejo 
zadolževati in dajati poroštev, dokler niso urejena premoženjsko 
pravna razmerja po zakonu o lokalni samoupravi. Če za novo 
oblikovane občine ni moč ugotoviti odhodkov v letu pred letom 
zadolževanja, se kot merilo uporabijo odhodki v tekočem letu." 

19. člen 

Določbe 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 15. člena tega zakona ter 
določbe 51. b člena se začnejo uporabljati s 1. januarjem 1999. 

20. člen 

Minister, pristojen za finance, izda podrobnejše predpise, ki urejajo 
vodenje poslovnih knjig in izdelovanje letnih poročil. 
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22. člen 21. člen 

Minister, pristojen za finance, izda predpise iz 5. člena tega zakona Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona. Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

K 1. in 2. členu: 

Predlagana vključitev ožjih delov občin v spremembe in dopolnitve 
zakona je pomembna zaradi enotnega sistemskega vodenja vseh 
evidenc na lokalni ravni. Po uveljavitvi nove lokalne samouprave 
se je v praksi pokazalo, da ožji deli občine, ki so ustanovljeni v 
posamezni občini (krajevne, vaške in četrtne skupnosti) po ZLS, 
občinam ne zagotavljajo vseh podatkov, ki so potrebni za 
vzpostavitev enotnih in pravilnih evidenc. Poseben problem 
predstavljajo krajevne skupnosti, ki so pravne osebe in ki 
nastopajo v pravnih poslih samostojno in tudi upravljajo s 
premoženjem občine v svojem imenu. Ožji deli občin bodo tako s 
sprejemom dopolnitev v 1. in 2. členu predlaganih sprememb in 
dopolnitev ZFO zavezani, da upoštevajo veljavne predpise in 
izdelajo ustrezne bilance prihodkov in odhodkov, v katerih bodo 
morale prikazati svoje prihodke po virih in vrstah ter odhodke v 
skupnih zneskih po posameznih namenih. S to rešitvijo bo tudi 
določeno, da bodo v podatkih občin zajeti tudi podatki o sredstvih, 
s katerimi gospodarijo ožji deli občin. 

Za razliko od prejšnje ureditve, ko so se za vse evidence smiselno 
upoštevale določbe predpisov, ki urejajo poslovanje državnega 
proračuna, se v dopolnitvah teh dveh členov predlagajo nove 
rešitve. Iz teh rešitev je razvidno, da veljajo za lokalno raven in 
ožje dele občine do izdaje posebnih predpisov o vodenju poslovnih 
knjig predpisi, ki veljajo za državni proračun, če ni s temi predpisi 
drugače določeno. S to rešitvijo se bo lažje pristopilo k tekočemu 
razreševanju problematike na tem področju, ker bo minister, 
pristojen za finance, skladno s pooblastilom v 20. členu tega 
zakona lahko izdal podrobnejše predpise ali navodila za to 
področje. 

K 3. členu: 

Pri izvrševanju proračuna je bilo ugotovljeno, da obstoječi 9. člen 
ZFO povzroča v praksi določene težave, ker so bile pristojnosti 
župana nejasno določene. Posledično je to velikokrat pomenilo, 
da je po opredelitvah v statutu o izvrševanju proračuna odločal 
občinski svet. Iz predlagane spremembe tega člena, ko se črta 
zadnji del, je jasno razvidno, da župan odgovarja za zakonitost, 
gospodarnost, upravičenost in namembnost uporabe prora- 
čunskih sredstev. V praksi se z uveljavitvijo te določbe prepreči 
sprejem rešitev, s katerimi je do sedaj lahko občinski svet posegal 
v pristojnost župana. Z uveljavitvijo novega drugega odstavka se 
daje županu možnost, da lahko določi pooblaščene osebe za 
izvrševanje proračuna v primeru njegove odsotnosti, kar naj bi 
omogočilo kontinuiteto pri financiranju lokalnih potreb. 

K 4. členu: 

Zaradi pooblastil, ki jih ima župan pri izvrševanju proračuna, je 
bilo potrebno spremeniti drugi odstavek 10. člena veljavnega ZFO. 
Iz predlagane rešitve v 4. členu je razvidno, da je za najetje 
kratkoročnega posojila v občini, ki naj bi premoščal neenakomeren 
dotok proračunskih sredstev, pooblaščen župan. Navedena 

rešitev je pomembna zaradi tega, ker lahko župan na podlagi 
podatkov strokovne službe občine tekoče ugotavlja, kako se 
realizirajo posamezni prihodki in na kakšen način se bodo 
zagotovila ustrezna sredstva za nemoteno financiranje v 
proračunu opredeljenih sredstev posameznih proračunskih 
uporabnikov. 

K 5. členu: 

V primerjavi z veljavno ureditvijo se možnost zadolževanja širi 
tudi na področje, ki omogoča razreševanje stanovanjske 
problematike. Možnost dolgoročnega zadolževanja, ki jo ureja 
16. člen ZFO, se v predlogu dopolnitev dopolnjuje tudi za to 
področje. Pri tem je pomembno to, da ni več s statutom ali odlokom 
občine določeno, kdo odloča o zadolžitvi. V dopolnitvah ZFO je 
dano samo pooblastilo, da lahko pogodbe o najetju posojil sklepa 
župan, vendar samo na podlagi sprejetega proračuna, kar pomeni, 
da mora znesek možnega zadolževanja potrditi občinski svet. Za 
operativno realizacijo možnega zadolževanja je v predlogu zakona 
opredeljena tudi rešitev, da je potrebno dobiti za to zadolževanje 
predhodno soglasje ministra, pristojnega za finance. To soglasje 
predstavlja sestavni del pogodbe, ki se bo sklepala za najetje 
posojila. Dokler tega soglasja občina ne pridobi, zadolževanje ni 
možno. 

S predlagano rešitvijo, da daje minister, pristojen za finance, 
ustrezno soglasje, v roku 10 dni po vložitvi zahtevka, je dana 
možnost občini, da se bo lahko zadolžila. To soglasje ne bo izdano, 
če bo zahteva v nasprotju z zakonom. Zaradi operativne izvedbe 
tega člena je ministru, pristojnemu za finance, v 21. členu dano 
pooblastilo, da predpiše ustrezno navodilo, na podlagi katerega 
bodo lahko občine pošiljale pisne zahtevke za izdajo soglasja. 

Določba zadnjega odstavka dopolnitve tega člena naj bi preprečila 
dosedanje, v posameznih občinah celo nekontrolirano, 
zadolževanje ožjih delov občin (npr. krajevnih skupnosti, ki imajo 
status pravne osebe). 

K 6. členu: 

Zaradi možnosti večjega dolgoročnega zadolževanja posameznih 
občin (pri posameznih skladih na državni ravni), ko so ugotovljene 
anuitete zaradi daljšega obdobja odplačila manjše, je v 
spremembah in dopolnitvah ZFO dana možnost, da se občine v 
določenih primerih lahko zadolžijo tudi v obsegu, ki presega 10 % 
odhodkov v letu pred letom zadolževanja, če se po anuitetnem 
načrtu ugotovi, da obseg odplačil glavnice in obresti v 
posameznem letu odplačila ne presega 3% odhodkov. 

K 7. členu: 

Zaradi novega vsebinskega pristopa pri zagotavljanju sredstev 
za financiranje lokalnih zadev javnega pomena je potrebno 
ustrezno prilagoditi 19. člen ZFO. Iz navedenih razlogov se zato 
besedi"zagotovljene porabe" nadomestita z besedo "odhodkov". 
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K 8. členu: 

Spremenjen pristop pri izračunu primernega obsega sredstev za 
financiranje lokalnih zadev javnega pomena pomeni, da ne bo 
več potrebno oblikovati finančno ovrednotenih meril za 
zagotovljeno porabo. Posledice takega pristopa pomenijo, da se 
lahko določbe 20. člena ZFO črtajo. Prav tako - zaradi novega 
pristopa pri oblikovanju primerne porabe - v praksi ne bo možno 
realizirati določbe drugega odstavka 52. člena ZLS, ki se nanaša 
na zagotavljanje finančne izravnave v občinah v taki višini, da bi 
ta dosegla v vsaki občini v povprečju najmanj 90% povprečne 
zagotovljene porabe na prebivalca v občinah v Republiki Sloveniji. 
Iz navedenih razlogov bo potrebno pri morebitnih dopolnitvah 
ZLS to določbo črtati. 

Besedilo tega člena je potrebno opredeliti na novo in vsebinsko 
prilagoditi novemu pristopu zagotavljanja potrebnih sredstev za 
financiranje lokalnih zadev javnega pomena. V prvem odstavku 
novega člena je opredeljena definicija primerne porabe, ki 
vsebinsko pomeni sredstva, s katerimi občina lahko zagotovi 
izvajanje ustavnih in zakonskih potreb. Nov način izračuna 
primerne porabe upošteva vse razpoložljive vire posamezne 
lokalne skupnosti za financiranje v konkretnem proračunskem 
letu. Ločitev prihodkov na prihodke za zagotovljeno porabo in 
ostale prihodke odpade, ker se bodo pri obsegu lastnih prihodkov 
za posamezno občino upoštevali prihodki po 21. in 22. členu 
ZFO. 

Zaradi nadaljnjega izračunavanja primerne porabe je potrebno 
izračunal primemo porabo na prebivalca. Izhodišče za določitev 
tega zneska predstavljajo podatki o globalno razpoložljivih 
sredstvih za financiranje javnih potreb v občinah. Na podlagi teh 
podatkov se določi primerna poraba na prebivalca kot povprečni 
znesek sredstev na prebivalca v občinah v Republiki Sloveniji. 
Za nadaljnje izračune je potrebno upoštevati primerno porabo na 
prebivalca za leto 1997 v višini 53.800 tolarjev, kar je tudi 
opredeljeno v zadnjem odstavku tega člena. Način izračuna je 
podrobneje opredeljen v tistem delu obrazložitve, ki se nanaša 
na 12. člen predloga zakona. 

V tretjem odstavku je tudi dano pooblastilo vladi, da lahko letno 
uskladi določeno višino primerne porabe na prebivalca ob 
upoštevanju ustreznih podatkov. To sta indeksa predvidene rasti 
cen in rasti bruto domačega proizvoda, vendar je potrebno ob 
tem usklajevanju upoštevati ugotovljene javnofinančne možnosti. 
Prav tako je vlada pooblaščena, da ugotovljeni znesek iz tretjega 
odstavka tega člena vsako leto poveča. 

K 9. členu: 

Enako, kot je že bilo obrazloženo za 19. člen ZFO, je potrebno 
zaradi novega vsebinskega pristopa tudi v 21. členu v prvem in 
tretjem odstavku črtati besedo "zagotovljene". 

K 10. členu: 

V 22. členu veljavnega ZFO se mora zaradi novega pristopa k 
financiranju lokalne ravni ustrezno prilagoditi terminologija. Enotno 
uvajanje taks na lokalni ravni posledično povzroči ustrezne 
spremembe tretje alinee v tem členu tako, da bo jasno razvidno, 
da občine lahko uvajajo le krajevno turistično takso. 

K 11. členu: 

Občinam, ki jim lastni viri ne bodo zadoščali za pokrivanje 
primernega obsega sredstev za financiranje lokalnih zadev 

javnega pomena, bo enako kot doslej država zagotavljala ustrezna 
sredstva v obliki finančne izravnave. S predlagano spremembo 
ZFO je opredeljena zgornja višina sredstev finančne izravnave, 
ki jo lahko prejme posamezna občina v določenem proračunskem 
letu. Predlagana rešitev postavlja vse občine v enak položaj, saj 
se na podlagi primernega obsega sredstev, izračunanega na 
državni ravni za posamezno občino, korigira izračunan obseg ob 
upoštevanju določenih korekcijskih faktorjev. Za razliko od 
veljavnega sistema financiranja občin, kije vzpodbujal oblikovanje 
novih občin, ki vodi v vedno večjo fiskalno obremenitev ali pa 
prerazporeditev razpoložljivih sredstev med občinami v okviru 
obstoječe globalne bilance za javno porabo občin, nov način 
prepušča občinam samostojno razpolaganje z izračunanimi 
sredstvi. Predlagana rešitev ne onemogoča nastajanja novih občin 
v Republiki Sloveniji, ker je na podlagi izračunane primerne porabe 
jasno opredeljeno, da lahko občina deluje v okviru razpoložljivih 
sredstev. Novo oblikovana občina pa v bodoče ne more pričakovati 
večjega obsega sredstev finančne izravnave, kot bo izračunan 
po določbah sprejetega zakona. Vsaka novo oblikovana občina 
bo zato morala svoje delovanje prilagoditi izračunanim finančnim 
možnostim. 

Zaradi pravočasne priprave proračunov za naslednje proračunsko 
leto je vlada zadolžena, da do 30. septembra obvesti občine o 
višini sredstev finančne izravnave, ki naj bi bila nakazana med 
letom v obliki akontacij. Ker je dinamika prihodkov za financiranje 
javne porabe v lokalnih skupnostih različna in se lahko ugotovi, 
da bodo prihodki za tekoče leto v določenem odstotku odstopali 
od ocene, je v zakonu dana možnost, da se do 30. septembra 
tekočega leta obvesti občine o dopolnjenih zneskih finančne 
izravnave. Praktično, to pomeni, da se bodo zagotovila dodatna 
sredstva finančne izravnave tistim občinam, pri katerih bo obseg 
lastnih prihodkov po novi oceni predvidoma realiziran v nižjem 
obsegu, kot je bil prvotno ocenjen. V nasprotnem primeru pa se 
bodo posamezni občini sredstva finančne izravnave ustrezno 
znižala, skladno z novo ugotovljeno oceno razpoložljivih 
prihodkov in izračunanim obsegom pripadajoče finančne 
izravnave. V primeru, da bo ugotovljeno, da občini sredstva 
finančne izravnave ne pripadajo, je pa med letom prejemala 
akontacije iz tega naslova, bo morala ta sredstva vrniti v državni 
proračun do 1. decembra tekočega leta. 

K 12. členu: 

Za normalno financiranje nalog na področju lokalne samouprave 
se bo po novem sistemu izračunala primerna poraba za 
posamezno občino v državi. Primerna poraba se bo izračunala 
ob upoštevanju podatkov o višini primerne porabe na prebivalca. 

Na podlagi podatkov za leto 1996 bi izračunan obseg sredstev 
na prebivalca znašal 48.630 tolarjev. Zaradi zakonske možnosti, 
da se ta znesek za posamezno proračunsko leto uskladi z razliko 
med ocenjeno in dejansko stopnjo rasti cen v preteklem letu in s 
predvideno stopnjo rasti cen, ki se upošteva ob pripravi državnega 
proračuna, je pri izračunu za leto 1997 upoštevana ta usmeritev. 
Pri pripravi tega izračuna je potrebno upoštevati tudi gibanje bruto 
domačega proizvoda, ugotovljenega za Republiko Slovenijo. 
Upoštevaje valorizacijo za leto 1997 ■ v skladu z 8. členom 
predlaganega zakona ■ bi se za leto 1997 ta znesek povečal na 
53.800 tolarjev. Pri tem je bila upoštevana ocenjana rast v višini 
9% in realni porast v višini 1,5%. 

Ob pripravi izračunov primerne porabe na prebivalca za leto 
1999, bodo občine morale zagotoviti podatke o svojih prihodkih. 
Ti bodo morali zajemati vse razpoložljive vire in dejansko 
realizacijo za leto 1998 na način, kot ga opredeljuje Ustava 
Republike Slovenije. Zbrani podatki bodo predstavljali primerjalno 
osnovo za izračun primerne porabe na prebivalca in osnove za 
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potrebna sredstva finančne izravnave. 

Nadaljnji izračun primerne porabe za posamezno občino se 
izračuna po kriterijih, ki so natančno opredeljeni v novem 24. a 
členu. Pri tem izračunu so upoštevani kot korekcijski faktorji uradni 
podatki o površini občine, številu naselij, dolžini lokalnih cest in 
številu prebivalcev, mlajših od 15 let ali starejših od 65 iet glede na 
izračunano povprečje v državi. Ob upoštevanju ustreznega 
koeficienta, po katerem se izračunava primerna poraba, se 
mestnim občinam namesto koeficienta 0,60 upošteva - zaradi 
nalog, ki jih morajo te opravljati - koeficient 0,68. Izračunan znesek 
primerne porabe predstavlja tisto višino sredstev, ki jo bo lokalna 
skupnost lahko namenila za financiranje svoje dejavnosti in 
investicij, ki jih bo kot prioritetne opredelila v posameznem 
proračunskem letu. 

Pri kvantifikaciji teh koeficientov je upoštevana dosedanja 
struktura porabe občinskih proračunov. Ob tem se je izhajalo iz 
tega, da bi bile te usmeritve usklajene s političnim pogledom na to 
problematiko. Zavedamo se, da je to lahko v določeni meri 
arbitrarno, vendar je posledično povezano s stroški, ki bremenijo 
posamezno občino. Višina koeficientov, ki je določena za 
posamezna področja, naj bi tako omogočila razreševanje 
specifične problematike lokalnih skupnosti (npr.: velika površina 
občine posledično vpliva na vse stroške, ki bremenijo javno porabo 
posamezne lokalne skupnosti, število otrok v vrtcih in osnovnih 
šolah posledično pomeni večje stroške pri zagotavljanju sredstev 
javnim zavodom, ...). 

K 13. členu: 

Občinam, ki ne bodo imele dovolj lastnih prihodkov za pokrivanje 
izračunanega zneska primerne porabe, bo potrebno nakazovati 
sredstva finančne izravnave iz državnega proračuna. Ta se bodo 
izračunala kot razlika med izračunanim zneskom primerne porabe 
in oceno lastnih prihodkov. Pri izračunu se bodo upoštevala 
sredstva finančne izravnave v višini največ 80 % ocenjenih lastnih 
prihodkov. 

Ocenjen obseg lastnih prihodkov za posamezno občino in za 
vse občine bo ugotovilo ministrstvo, pristojno za finance, v 
sodelovanju s posamezno občino in Davčno upravo Republike 
Slovenije. Pri ugotavljanju obsega lastnih sredstev bodo 
upoštevane določbe prvega odstavka 148. člena Ustave 
Republike Slovenije, kar pomeni, da bodo med prihodke zajeti vsi 
prihodki, ki jih opredeljuje ZFO. Ob izračunu obsega lastnih 
prihodkov bo potrebno upoštevati stopnje davčnih in nedavčnih 
dajatev, ki so določene s posameznim zakonom. V primeru, da te 
niso določene z zakonom, pa bo pri izračunu potrebno upoštevati 
povprečno stopnjo v državi. Pri pripravi izračuna bodo izjema le 
sredstva samoprispevka, ki se v ocenjenem obsegu ne bodo 
upoštevala v izračunan obseg občinskih prihodkov. 

K 14. členu: 

V državnem proračunu se bodo po dopolnitvi ZFO lahko zagotovila 
dodatna sredstva tudi za sofinanciranje posameznih ukrepov in 
investicij v skladu z zakonom ali drugim predpisom, vendar samo 
takrat, kadar bo obstajal poseben interes na državni ravni. Za 
razliko od tekočih sredstev finančne izravnave, ki jih bodo lahko 
občine razporejale prosto, bodo morale sredstva, ki jim bodo 
odobrena Iz tega naslova, uporabiti le za namene, za katere so 
jim bila dodeljena. 

K 15. členu: 

Skladno z zadnjim odstavkom 16. člena ZFO je občina o svoji 
zadolžitvi dolžna obvestiti ministrstvo, pristojno za finance. S 
spremembo ZFO v 27. členu se bo uradno predpisalo, da morajo 
občine to ministrstvo tekoče obveščati o vsakem zadolževanju 
proračuna. 

K 16. členu: 

Nov pristop pri ugotavljanju razpoložljivih sredstev za financiranje 
lokalnih skupnosti ne omogoča več razreševanja problematike 
pokrivanja obveznosti občin na način, ki ga je opredeljeval 
dosedanji 29. člen ZFO. Od sprejema zakona so bile po zakonu 
o denacionalizaciji oblikovane rešitve, ki ne obremenjujejo več 
sistema financiranja lokalnih skupnosti. Z odločbo Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije, št. U-l-43/96 (Uradni list RS, št. 45/ 
97), so bile razveljavljene določbe tega člena, ki se nanašajo na 
problematiko plačevanja "odškodnin po zakonu o izvrševanju 
kazenskih sankcij". Iz predhodno navedenih obrazložitev se ta 
člen črta, problematika dodatne pomoči za občine, ki so se v 
preteklih letih prezadolžile, pa je razrešena v posebnem členu v 
prehodnih in končnih določbah predlaganih sprememb ZFO. 

K 17. členu: 

Veljavni ZFO ne vsebuje kazenskih določb. Ugotovljeno je, da jih 
je potrebno vpeljati, ker se je v večini kontrolnih pregledov v 
občinah ugotovilo, da odgovorne osebe kršijo določbe po^meznih 
členov. Kazenske določbe sankcionirajo samo tiste kršitve, ki so 
posledica kršenja temeljnih določb tega zakona. V spremembah 
zakona je zato v poglavju "Kazenske določbe" v posebnem členu 
določena višina sredstev, s katerimi se lahko kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba na lokalni ravni, v kolikor so kršene določbe 
zakona, upoštevaje predlog spremenjenega financiranja. 

K 18. členu: 

V posebnem členu sta upoštevani občini, ki sta še upravičeni do 
dodatnih sredstev finančne izravnave iz državnega proračuna 
za pokrivanje obveznosti iz naslova zadolžitve pred 1. 1. 1995. 
Navedeni občini sta upravičeni do dodatnih sredstev samo v 
primeru, če zapadle obveznosti presežejo določen odstotek 
predvidenih prihodkov. Pripadajoča sredstva se občinama 
nakažejo samo za ugotovljeno razliko primanjkljaja. Po preteku 
proračunskega leta se ugotovi dejanska višina pripadajočih 
sredstev za pokrivanje teh obveznosti, ugotovljeni primanjkljaj ali 
presežek pa se poračuna. 

Zaradi nadaljnje preobrazbe lokalne samouprave in oblikovanja 
novih Občin je potrebno za nemoteno delovanje le-teh to 
problematiko urediti zakonsko. Ker bodo oblikovane občine na 
območju prejšnje občine, je v zakonu predvideno, da se tudi v 
bodoče za razreševanje te problematike uporabljajo določbe 
členov, ki so že ob začetku delovanja lokalne samouprave 
omogočale nemoteno financiranje novo oblikovanih občin. 

Predlagane rešitve v zadnjem odstavku tega člena onemogočajo 
zadolževanje in dajanje poroštev novo oblikovanih občin po 18. in 
19. členu ZFO, dokler niso urejena medsebojna premoženjsko 
pravna razmerja po ZLS. Vendar se tudi po ureditvi teh smejo 
zadolževati In dajati poroštva le občine, ki niso presegle meje iz 
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19. člena ZFO in katerih zadolžitev po stanju na dan 31. decembra 
1998 ne presega 10% odhodkov za leto 1998 oziroma pri katerih 
letno odplačilo glavnice in obresti ne presega 5% odhodkov v letu 
1998. 

K 19. členu: 

Zaradi nemotenega financiranja novo oblikovanih lokalnih 
skupnosti je potrebno uveljaviti določene člene sprememb in 
dopolnitev ZFO s 1. 1. 1999. Predlagana uveljavitev je potrebna 
zaradi tega, da se omogoči financiranje lokalnih skupnosti s 
pričetkom novega proračunskega leta. Nesprejemljive so rešitve, 
ki onemogočajo normalno spremljanje prihodkov in odhodkov 
proračunov in pripravo ustreznih evidenc med proračunskim letom. 

ČLENI, KI SE SPREMINJAJO 

4. člen 

Za vodenje poslovnih knjig ter izdelovanje letnih poročil občin se 
smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki se nanašajo na državni 
proračun. 

5. člen 

V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine 
po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih 
namenih. 

Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po 
natančnejših namenih. 

Za izkazovanje prihodkov in odhodkov v bilanci prihodkov in 
odhodkov in za izkazovanje računa financiranja se smiselno 
uporabljajo določbe predpisov, ki se nanašajo na državni proračun. 

9. člen 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine, če ni s 
statutom ali odlokom občine drugače določeno. 

10. člen 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno 
kritje odhodkov: 
1. uporabijo sredstva rezerve občine; 
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki mora 
biti odplačano do konca proračunskega leta. 

S statutom ali odlokom občine je določeno, kdo odloča o najetju 
posojil iz 2. točke prejšnjega odstavka. 

16. člen 

Občine se lahko zadolžujejo le za financiranje investicij v 
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje 
gospodarskih in drugih javnih služb. 

S statutom ali odlokom občine je določeno, kdo odloča o zadolžitvi 
iz prejšnjega odstavka. 

O zadolžitvi občina obvesti ministrstvo, pristojno za finance. 

K 20. členu: 

Zaradi rešitev, ki so opredeljene v 1. in 2. členu predloga zakona, 
je minister, pristojen za finance, pooblaščen, da izda podrobnejše 
predpise, ki urejajo vodenje poslovnih knjig in izdajanje letnih poročil 
lokalnih skupnosti in njihovih ožjih delov. Te predpise bi bilo 
potrebno izdati takoj, ko bo ustrezno spremenjena in dopolnjena 
zakonodaja, ki ureja to področje. 

K 21. členu: 

Zaradi enotnega pristopa pri pošiljanju potrebnih podatkov za 
pridobivanje soglasij, ki naj bi jih izdal minister, pristojen za fi- 
nance, za zadolževanje, je v tem členu predpisan rok, v katerem 
je potrebno to tematiko ustrezno urediti. 

17. člen 

Občine se lahko zadolžujejo le v obsegu, ki ne presega 10 % 
zagotovljene porabe občine v letu pred letom zadolževanja, 
odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne 
sme preseči 5 % zagotovljene porabe. 

19. člen 

Občine smejo dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih 
podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so, vendar največ 
do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem se daje poroštvo. 

S statutom ali odlokom občine je določeno, kdo odloča o dajanju 
poroštev iz prejšnjega odstavka. 

20. člen 

Za odhodke občin za financiranje opravljanja nujnih nalog (v 
nadaljnjem besedilu: zagotovljena poraba) se štejejo: 
- sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave; 
- sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega 
izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, športa, 
socialnega varstva, otroškega varstva, zdravstvenega varstva 
in drugih dejavnosti; 
- sredstva za izvajanje posebnih pravic narodnih skupnosti; 
- subvencije in tekoči prenosi v gospodarske javne službe 
(komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna dejavnost, 
gospodarjenje s prostorom, varstvo okolja, druge dejavnosti); 
- sredstva za požarno varstvo in za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami; 
- sredstva za mrliško ogledno službo. 

Zagotovljeno porabo za vse občine in za posamezno občino 
ugotavlja ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi meril, ki jih 
določijo pristojna ministrstva ter v sodelovanju s temi ministrstvi 
in občinami za vsako proračunsko leto. 

Med odhodke iz prvega odstavka se štejejo tudi nujne investicije, 
ki se za vsako proračunsko leto ugotavljajo v skladu z merili, ki jih 
določijo pristojna ministrstva. 

Vlada Republike Slovenije v 60 dneh po sprejetju državnega 
proračuna obvesti Državni zbor Republike Slovenije o finančno 
ovrednotenih merilih iz prejšnjih odstavkov tega člena. 
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21. člen 

Prihodki občine za financiranje zagotovljene porabe so: 
- davek na dediščine in darila, 
- davek na dobitke od iger na srečo, 
- davek na promet nepremičnin, 
- upravne takse, 
- posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic. 

Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občinam v višini, ki je 
določena z zakonom o njihovi uvedbi. 

Za financiranje zagotovljene porabe pripada občini tudi del 
prihodkov od dohodnine, v višini, določeni s tem zakonom. 

22. člen 

Prihodki občine za financiranje drugih nalog so: 
- davek od premoženja, 
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 
- krajevne takse, 
- komunalne takse, 
- pristojbine, 
- odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča in gozda, 
- odškodnine in nadomestila za degradacijo prostora in 
onesnaževanje okolja, 
- prihodki uprave, 
- prihodki, določeni z drugimi akti. 

Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občinam v višini, ki je 
določena v aktu o njihovi uvedbi. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko občine predpišejo, 
da se davek od premoženja plačuje v višini, ki je do petkrat večja 
od višine, ki je določena z zakonom. 

24. člen 

Občini, ki s prihodki iz 21. člena tega zakona ne more zagotoviti 
financiranja zagotovljene porabe, se zagotovijo sredstva za 
finančno izravnavo v državnem proračunu. 

Sredstva za finančno izravnavo se nakazuje mesečno do 20. v 
mesecu za tekoči mesec glede na dosežene prihodke občine iz 
21. člena v preteklem mesecu in glede na ustrezni del zagotovljene 
porabe občine. 

25. člen 

Obseg prihodkov iz 21. člena tega zakona za posamezno občino 

ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, v sodelovanju s 
posamezno občino. 

Do ugotovitve potrebne višine sredstev za finančno izravnavo 
za posamezno občino, se občinam zagotavljajo akontacije 
sorazmerno zagotovljeni porabi v preteklem letu. 

Akontacije se poračunajo s sredstvi za finančno izravnavo, ki jih 
za posamezno občino ugotovi ministrstvo, pristojno za finance. 

26. člen 

Občine, ki so prejemale akontacijo na račun sredstev za finančno 
izravnavo, pa jim sredstva po tem zakonu ne pripadajo, vrnejo 
preveč prejete akontacije državnemu proračunu do 25. decembra 
v tekočem letu. 

Preveč nakazane akontacije sredstev za finančno izravnavo v 
preteklem letu se poračunajo s sredstvi za finančno izravnavo v 
tekočem letu. 

27. člen 

Občine morajo ministrstvu, pristojnemu za finance, tekoče 
sporočati podatke o prihodkih in odhodkih proračunov, ki so 
pomembni za ugotavljanje obsega sredstev za finančno 
izravnavo. 

Način in rok za sporočanje podatkov predpiše minister, pristojen 
za finance. 

Občini, ki ne sporoča podatkov v roku in na način iz prejšnjega 
odstavka, se začasno ustavi nakazovanje sredstev za finančno 
izravnavo. 

29. člen 

Če se občini zaradi odškodnin po sodnih sklepih, odškodnin po 
zakonu o denacionalizaciji, zniža zagotovljena poraba na 
prebivalca iz 20. člena tega zakona pod 88 % zagotovljene porabe 
na prebivalca v državi, se ji zagotovijo dodatna sredstva za finačno 
izravnavo v višini razlike do 88 % zagotovljene porabe na 
prebivalca. 

Če je za odplačilo dospelih obveznosti iz naslova zadolžitve 
potrebno v občini zagotoviti več kot 40 % prihodkov po 22. členu 
tega zakona in če se občini zaradi odplačila teh obveznosti zniža 
zagotovljena poraba na prebivalca iz 20. člena tega zakona pod 
88 % zagotovljene porabe na prebivalca v državi, se ji zagotovijo 
dodatna sredstva za finančno izravnavo v višini razlike do 88% 
zagotovljene porabe na prebivalca. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 SKLADU KMETIJSKIH 

ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE 

SLOVENIJE (ZSKZ-?) 

- EPA 277-11 - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je dne 10. oktobra 1997 
predložila v obravnavo predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije (ZSKZ-?) - skrajšani 
postopek (EPA 277-II). 

Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki sta ga 
dne 28. julija 1997 v obravnavo predložila poslanca Miran 
Potrč in Janko Veber in ureja enako oziroma podobno 
vsebino kot predloženi zakon, še ni končan, je 
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal 
dodelitev predloga zakona, ki ga je predložila Vlada 
Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na 30. seji dne 2. oktobra 1997 
določila besedilo 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 204. a člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
skrajšanem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da 
sprejrr^ navedeni zakon po skrajšanem postopku, ker gre le 
za manj zahtevne spremembe zakona. Gre namreč za ureditev 
razmerij med Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije in gozdarskimi izvajalskimi organizacijami na način, 
ki bo zagotovil izvajanje zakona, in sicer gre za spremembo 

časa trajanja koncesijskih pogodb, ki niso bile sklenjene, ter 
za odpravo nekaterih drugih pomanjkljivosti zakona, ki so se 
pokazale v izvajanju. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Ciril Smrkolj, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- mag. Franc But, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

Vlada Republike Slovenije predlaga, da se na sejo Državnega 
zbora in njegovih delovnih teles vabi tudi Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije. 
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UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Z zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (ZSKZ, Uradni list RS, št. 10/93) so postala last 
Republike Slovenije oziroma občin kmetijska zemljišča, gozdovi 
in nekatera nezazidana stavbna zemljišča v družbeni lastnini in 
so se skupaj s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in nezazidanimi 
stavbnimi zemljišči, ki so postala last RS po drugih predpisih, 
dodelila v gospodarjenje Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
(v nadaljnjem besedilu: Sklad). Vpis lastninske pravice Republike 
Slovenije v zemljiški knjigi naj bi se izvedel na podlagi izjave 
dotedanjega upravljalca teh nepremičnin, ali pogodbe med 
Skladom in dotedanjim upravljalcem oziroma aktom sodišča v 
nepravdnem postopku, v katerem bi moralo biti točno določeno, 
katere parcele so na podlagi tega zakona postale last države. S 
temi akti pa bi morala biti urejena tudi morebitna druga medsebojna 
razmerja med Skladom in dotedanjimi upravljalci. 

Vpisi kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti Republike Slovenije v 
zemljiško knjigo se ne izvajajo zadovoljivo. Občine, razen redkih 
izjem, izdajanje izjav oziroma sklepanje pogodb o prenosu 
odklanjajo, zaradi česar bi bilo treba izposlovati akt sodišča za 
vsako parcelo, s čimer bi pravosodne organe zasuli z delom. 

Z določitvijo lastnika kmetijskih in nekaterih nezazidanih stavbnih 
zemljišč ter gozdov v prejšnji družbeni lastnini so dotedanji 
upravljalci, tako kmetijska podjetja kot gozdna gospodarstva, 
izgubili pravico do razpolaganja s temi nepremičninami, do 
sklenitve ustreznih pogodb pa jim je ostala pravica do upravljanja. 
V zvezi z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U I - 78/93(Uradni 
list RS, št. 68/95) je bil zakon o Skladu spremenjen in dopolnjen 
(Uradni list RS. št. 1/96). S to novelo zakona pa je dotedanjim 
upravljalcem zagotovljeno nadaljnje obdelovanje kmetijskih 
zemljišč za čas trajanja zakupa po zakonu o kmetijskih zemljiščih 
oziroma koncesijsko oziroma drugo ustrezno razmerje za 
gozdove za dobo najmanj 20 let od uveljavitve zakona. Sklad in 
dotedanji upravljalec naj bi svoja razmerja uredila z ustrezno 
pogodbo do 30. 6.1996, kolikor pogodba do tega roka ne bi bila 
sklenjena, nastane zakupno oziroma koncesijsko razmerje po 
samem zakonu, o nerešenih vprašanjih pa naj bi odločilo sodišče 
v nepravdnem postopku. 

Kmetijska podjetja so razen treh v roku sklenila zakupne pogodbe 
in večinoma tudi izpolnjujejo pogodbene obveznosti. Povsem 
neurejeno pa je stanje glede gozdov v lasti RS. Vlada RS je v 
skladu z novelo zakona o Skladu sprejela koncesijski akt - Uredbo 
o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lastnini Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 34/96). Na podlagi tega je Sklad pripravil predlog 
koncesijske pogodbe. Za gozdarska izvajalska podjetja je 
pripravilo osnutek koncesijske pogodbe Splošno združenje 
gozdarstva, ki je ta osnutek poslalo Skladu konec meseca 
novembra 1996 s sedemdnevnim rokom za opredelitev do 
pogodbe. Svet Sklada je osnutek te in svoje pogodbe obravnaval 
na seji 9 ,18. in 23. decembra 1996. Svet Sklada je zavrnil sklenitev 
pogodbe, ki jo je pripravilo Splošno združenje gozdarstva, 
gozdarska izvajalska podjetja pa so, razen enega, vložila na 
pristojna sodišča zahteve, da odločijo o spornih vprašanjih. Na 
osnutek Skladove pogodbe pa je njegov svet dal nekaj predlogov 
in pripomb ter naložil upravi Sklada, da tako popravljeno pogodbo 
pošlje v obravnavo in sklepanje gozdarskim izvajalskim podjetjem. 
Uprava Sklada je v začetku januarja 1997 poslala navedeno 
pogodbo gozdarskim izvajalskim podjetjem. Vsa ta podjetja so s 
popolnoma enakim dopisom zavrnila sklenitev predlagane 
pogodbe in odprta vprašanja pustila v reševanje pristojnim 
sodiščem. Gozdarska izvajalska podjetja so sklenitev predlagane 
koncesijske pogodbe zavrnila zlasti iz naslednjih razlogov: 

- vzdrževanje gozdnih cest: po noveli zakona o skladu se 
vzdrževanje gozdnih cest oddaja na podlagi razpisa, pri katerem 
imajo koncesionarji ob enakih pogojih prednostno pravico; 
koncesionarji pa hočejo, da se jim vzdrževanje gozdnih cest 
dodeli s kocesijo, kar je torej v nasprotju z zakonom o Skladu in 
koncesijskim aktom; 

- višina odškodnine za koncesijo: ta je po koncesijskem aktu in 
pogodbi odvisna zgolj od cene dela, ki naj bi se izračunala po 
enotni metodologiji, ki žal še ni predpisana, je pa znana. Ta način 
pa ne omogoča izbire najugodnejšega ponudnika in je skregan s 
tržnimi principi. Gozdarska izvajalska podjetja hočejo v to ceno 
dela vračunati tudi stroške invalidnih delavcev, kar pomeni, da 
naj bi samo država nosila to breme, saj gozdarska izvajalska 
podjetja privatnim lastnikom zagotavljajo izvajanje del v gozdovih 
pod ugodnejšimi pogoji; 

- način pobota kupnine z zakupnino oziroma odškodnino za 
koncesijo: zaradi nizke zakupnine oziroma odškodnine za 
koncesijo se ta pobot lahko izvaja tudi več desetletij, saj bi sicer 
Sklad v krajšem obdobju pobota zaradi neskladja višine kupnine 
in zakupnine oziroma odškodnine za koncesijo bil ob vse prihodke; 

- odškodnina za odkup koncesije zaradi odtujitve gozdov iz 
državne lastnine, ki naj bi jo sklad plačal koncesionarjem, ki je 
zlasti v primeru razlastitve v celoti nesprejerpljiva oziroma bi jo 
moral plačati razlastitveni upravičenec; 

- zahteve koncesionarjev za prevzem vseh lastninskih upravičenj 
od Sklada razen pravice odtujevanja gozdov, kar bi bilo v nasprotju 
s koncesijskim aktom in zakonom o Skladu ter bi državo kot 
lastnika gozdov ter za gospodarjenje s tem premoženjem 
ustanovljenega gospodarja, to je Sklad, postavilo povsem v 
podrejen položaj napram koncesionarju, ki bi tako odločal tudi o 
dinamiki izvajanja del v gozdovih in s tem lahko ob takšnem 
obračunavanju odškodnine za koncesijo povzročil, da bi imela 
država kot lastnica gozdov od njih samo izgubo. 

Odnosi glede izvajanja del v gozdovih v državni lastnini so porušeni 
do take mere, da ni pričakovati ureditve razmer z medsebojnim 
dogovarjanjem, saj veljavni zakon gozdarskim izvajalskim 
podjetjem, ki je vzpostavil 20-letno koncesijsko razmerje po 
zakonu samem brez sklenjene pogodbe, omogoča monopolen 
položaj in vsakovrstno oviranje države pri izvajanju njene 
lastninske pravice, dokler o spornih zadevah ne bo odločilo 
pristojno sodišče. Sodišča pa o vloženih zahtevah odločajo počasi. 

Dosedanji upravljalci, oziroma njihovi pravni nasledniki, uveljavljajo 
pobćt kupnine za odplačno pridobljene parcele, ki jih prenašajo v 
last Republike Slovenije, z zakupnino, ki so jo dolžni plačevati. V 
nekaterih primerih vrednost kupnin presega samo vrednost 
podjetja, ki je bilo olastninjeno ali odkupljeno na dražbi, ta vrednost 
pa pri določitvi vrednosti tega podjetja ni bila upoštevana in gre za 
neupravičeno pridobitev družbenega premoženja. S predlagano 
spremembo tovrstnih poskusov oškodovanja družbene lastnine 
ne bo več. 

Doslej Sklad praktično ni bil proračunski porabnik (razen letnega 
zneska v višini 4,000.000,00 SIT). Glede na sproščen pravni 
promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi bi moral Sklad pridobiti 
tudi ustrezna proračunska sredstva za nakup kmetijskih zemljišč 
in gozdov, ki bi morala biti del nacionalnega interesa države. 

Po dosedanji pravni ureditvi je v last Republike Slovenije prešel 
del nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so bila na dan lf.3.1993 s 
prostorskimi sestavinami občinskega srednjeročnega plana za 
obdobje od leta 1986 do leta 1990 namenjena za graditev objektov 
in je z njimi razpolagala občina, ki jih je za potrebe lastnega razvoja 
morala od sklada nazaj odkupiti. V 22. členu veljavnega zakona je 
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predvideno, da se občinam po končani denacionalizaciji dodelijo 
še nekatera zemljišča izmed zemljišč v lasti države. Ne glede na 
to, da denacionalizacijski postopki še niso zaključeni, se lahko 
občinam brez posledic za denacionalizacijo dodelijo nekatera 
zemljišča. 

2. Cilji in načela zakona 

Cilji zakona so: 
- doseči podlago za zemljiškoknjižni vpis lastnine Republike 
Slovenije brez dosedaj predpisanih listin na podlagi zakona 
samega; 
- zagotoviti dosedanjim upravljalcem njihova upravičenja, vendar 
taka upravičenja vezati na izpolnjevanje določenih pogojev (prenos 
zemljišč v last Republike Slovenije, ureditev pogodbenih razmerij, 
plačevanje zakupnine oziroma odškodnine), 
- preprečiti neopravičene obogatitve v zvezi z lastninskim 
preoblikovanjem na podlagi pobota kupnin z zakupninami, 
- zagotoviti uveljavitev tržnih mehanizmov pri izvajanju del v 
gozdovih v državni lastnini. 

3. Poglavitne rešitve 

S predlaganim zakonom naj bi se zagotovilo: 
- sofinanciranje nakupa kmetijskih zemljišč in gozdov iz proračuna 
RS; 
- pospešitev vpisov državne lastnine v zemljiški knjigi; 
- skrajšalo obdobje trajanja koncesijskega razmerja in s tem 
omogočanje prehoda na tržne principe pri izvajanju del v državnih 
gozdovih; 
- pobot kupnine z zakupnino oziroma odškodnino le v primerih, 
ko je to tudi v elaboratih o lastninjenju podjetij ustrezno urejeno; 
- dodelitev nekaterih zemljišč iz državne lastnine v last občin. 

4. Finančne in druge posledice 

Predlagani zakon bo obremenil proračun Republike Slovenije v 
taki višini, da bo zagotovljena možnost prednostnega nakupa 
kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov zaradi uveljavljanja splošnega 
interesa. Višina bo določena s proračunom Republike Slovenije. 

Drugih finančnih oziroma drugih posledic za državni proračun ali 
državne organe ta zakon ne bo imel. 

Po oceni sklada znaša vrednost nezazidanih stavbnih zemljišč, 
ki bodo ob uveljavitvi tega zakona postala last občin okoli 1B0 
milijard SIT, vrednost gozdov pa 100 milijonov SIT. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št.10/93 in 1/96) se v 10. členu prvi 
odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Sredstva za začetek delovanja sklada in za izvajanje prednostne 
pravice do nakupa kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov zagotovi 
Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije." 

2. člen 

Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Če nekdanji upravljalci kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov, ki 
so postali last Republike Slovenije, ne sklenejo pogodbe za vpis 
teh nepremičnin v zemljiško knjigo s skladom do 31.12.1997 
oziroma če pravno nasledstvo upravljalcev ni znano, poskrbi za 
vpis v zemljiško knjigo sklad tako, da vloži zemljiškoknjižni predlog 
neposredno na podlagi tega zakona." 

Tretji odstavek se črta, dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi 
odstavek pa postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek. 

3. člen 

V četrtem odstavku 17. člena se za besedami "zakona o goz- 
dovih" doda besedilo "razen vzdrževanja gozdnih cest", besedilo 
"najmanj za dobo 20 let" pa nadomesti z besedilom "za dobo 10 
let od izteka predhodnega načrta gozdnogospodarske enote, 
vendar najmanj za čas do 31.12.1998". 

V šestem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: "Do 
pravnomočne določitve vsebine zakupnega ali koncesijskega 
razmerja morajo zakupniki plačevati akontacijo zakupnine po 
ceniku sklada oziroma koncesionarji akontacijo odškodnine v 
višini, ki jo kot najnižjo določa uredba o koncesiji za izkoriščanje 
gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/96)" 

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Po izteku koncesijskih razmerij se izvajanje del v državnih 
gozdovih odda izvajalcem, izbranim na javnem razpisu. Razpis 
se izvede za posamezno gozdnogospodarsko enoto. Če državni 
gozdovi tvorijo zaokroženo celoto, se lahko razpis izvede za več 
enot skupaj, za obdobje veljavnosti načrtov gozdnogospodarske 
enote. Pri razdrobljenih površinah lahko sklad odda delo v gozdu 
tudi za manjšo površino in krajše časovno obdobje. Sklad lahko 
odda kmetu, ki ima kmetijo v gorskih oziroma hribovitih predelih v 
zakup gozd v lasti Republike Slovenije, pri čemer se upoštevajo 
prednostni upravičenci po 21. členu zakona o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list RS, št. 59/96). Posamezni zakupnik lahko na ta način 
pridobi v zakup gozd v skupni površini do 100 ha." 

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Ob plačilu zakupnine ali odškodnine za podeljeno koncesijo se 
pri upravljalcih iz prvega odstavka tega člena upošteva kupnina 
za odplačno pridobljena zemljišča tako, da se do poravnave njena 
olastninjena višina pobota z zakupnino ali odškodnino. Dokazilo o 
olastninjeni višini kupnine nekdanji upravljalci predložijo skladu v 
obliki potrdila, ki ga izda Agencija Republike Slovenije za 
prestrukturiranje in privatizacijo. Zahtevek za izdajo tega potrdila 
mora biti vložen najpozneje do 31.12.1997, sicer izgubijo pravico 
do pobota. Pravica do tega pobota ni v pravnem prometu." 

4. člen 

22.člen se nadomesti z naslednjim besedilom: 

"Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo last občine, na območju 
katere ležijo: 

a) nezazidana stavbna zemljišča, ki so ob uveljavitvi tega zakona 
v lasti Republike Slovenije in v gospodarjenju sklada ter so bila na 
dan 11.3.1993 s prostorskimi sestavinami občinskega 
srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do 
leta 1990 namenjena za graditev objektov in je z njimi do 10.3.1993 
razpolagala občina, razen nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so s 
prostorskimi sestavinami občinskega srednjeročnega družbenega 
plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 namenjena za gradnjo 
objektov javne infrastrukture oziroma drugih objektov, ki se 
financirajo iz proračuna Republike Slovenije oziroma drugih javnih 
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prihodkov na državni ravni; 

b) gozdovi v lasti Republike Slovenije in v gospodarjenju sklada, 
v katerih je zaradi interesa lokalne skupnosti izjemno poudarjena 
zaščitna, rekreacijska, higiensko-zdravstvena, turistična, poučna 
ali estetska funkcija in si kot taki opredeljeni v gozdnogospodarskih 
načrtih, veljavnih na dan 31.12.1996. 

Nepremičnine iz prejšnjega odstavka ugotovita sklad in občina s 
posebno pogodbo. 

Stroške potrebnih parcelacij nosi v celoti občina. 

S pridobitvijo zemljišč po tem členu postane občina zavezanka 
za njihovo vračilo v postopkih denacionalizacije, vračanja 
zadružnega premoženja in vračanje premoženja agrarnim 
skupnostim". 

5.člen 

Podzakonski akti, izdani na podlagi zakona, se uskladijo s tem 
zakonom v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

6.čien 

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

OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 

S predlagano dopolnitvijo naj bi se sredstva za nakup kmetijskih 
zemljišč in gozdov v last Republike Slovenije zagotavljala iz 
proračuna RS. 

K 2. členu: 

Spremenjeni drugi odstavek 16. člena omogoča zemljiškoknjižni 
vpis lastninske pravice Republike Slovenije v primerih, ko do 
sklenitve pogodbe o ugotovitvi, katera zemljišča so po zakonu 
postala last Republike Slovenije, ne pride ali pa pravnega 
nasledstva prejšnjega imetnika pravice uporabe ni mogoče 
ugotoviti, in sicer na način, kot je predviden tudi v drugih predpisih. 
Predlagani način bo odpravil potrebo po številnih postopkih pred 
pristojnimi sodišči. 

K 3. členu: 

Spremenjeni 17. člen skrajšuje 20-letne koncesije na dolžino 
trajanja načrta gozdnogospodarske enote in določa način 
oddajanja del po končanih koncesijskih razmerjih s črtanjem 
prednostne pravice in uveljavljanjem tržnega pristopa po načelu 
enakosti vseh zainteresiranih subjektov do konkuriranja za 
izvajanje del. 

Hkrati določa možnost in način oddajanja gozdov v zakup gorskim 
ali hribovskim kmetom. 

Da bi sklad lahko izvajal minimalne obveznosti v zvezi z 
gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, mu je treba 
zagotoviti vsaj minimalne dohodke iz gospodarjenja z 
nepremičninami v lasti Republike Slovenije; tako možnost daje 
predlagana sprememba, ki določa obveznost plačevanja akontacij 

zakupnin oziroma odškodnin za koncesijo. 

Pobot kupnine z zakupnino oziroma odškodnino za koncesijo 
uveljavljajo tudi olastninjena podjetja, ki v svoji otvoritveni bilanci 
ob lastninjenju družbene lastnine te terjatve niso izkazala in so 
tako ob lastninjenju prikazovala manjšo vrednost družbene 
lastnine. Zaradi jasnosti je treba s predlagano novelo zakona 
določiti, da so do pobota upravičene le tiste pravne osebe, ki so 
tudi na podlagi svojih otvoritvenih bilanc ob lastninjenju to vrednost 
prikazale in olastninile. 

K 4. členu: 

Spremenjeni22. člen določa, katera zemljišča naj bi ob uveljavitvi 
tega zakona postala last občin. Pri določitvi plačnika stroškov 
za morebitne odmere je zasledovano načelo, da stroške nosi 
pridobitelj nepremičnin. 

K 5. členu: 

Na podlagi veljavnega zakona so izdani Uredba o koncesiji za 
izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, Navodilo o tem, 
kaj se šteje za dokumentacijo za prenos kmetijskih zemljišč, 
kmetij in gozdov na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije oziroma na občine, in Pravila za promet z 
nepremičninami, s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije. Te akte bo treba v treh mesecih 
po uveljavitvi novele zakona uskladiti s to novelo. 

K 6. členu: 

Zaradi nujnosti takojšnjega urejanja nastalih težav naj bi zakon 
začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
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BESEDILO DOLOČB VELJAVNEGA 
ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO 

10. člen 

Sredstva za začetek delovanja sklada zagotovi Republika 
Slovenija iz proračuna Republike Slovenije. 
Sredstva, ki jih sklad pridobi z gospodarjenjem s kmetijskimi 
zemljišči, kmetijami in gozdovi, so prihodek sklada. 
Sklad lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje tudi iz proračuna 
Republike Slovenije in iz drugih virov. 
Sredstva sklada so namenjena za: 
- vlaganja za vzdrževanje in izboljšanje proizvodne sposobnosti 
kmetijskih zemljišč in kmetij ter za uresničevanje in razvoj vseh 
funkcij gozdov; 
- nakup kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov; 
- stroške poslovanja sklada. 

Presežek prihodkov nad odhodki sklada je v skladu s finančnim 
načrtom in programom sklada prihodek proračuna Republike 
Slovenije. 

16. člen 

Upravljalci prenesejo kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove iz 
prejšnjega člena na sklad oziroma na občino in predložijo skladu 
oziroma občini bilanco po stanju 31. decembra 1992 skupaj z 
urejeno dokumentacijo za ta kmetijska zemljišča, kmetije in 
gozdove najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
Stroški prenosa bremenijo sklad oziroma občino. 

Če upravljalci ne prenesejo kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov 
na sklad oziroma občino v roku, poskrbi za izvedbo prenosa 
sklad oziroma občina. 

Za prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov po tem členu se 
smiselno uporablja navodilo o izvedbi prenosa kmetijskih zemljišč 
od družbenih pravnih oseb, ki niso kmetijske organizacije, v 
kmetijski zemljiški sklad (Uradni list SRS, št. 15/79). 

/ 
Za opravila v zvezi s prenosom kmetijskih zemljišč, kmetij in 
gozdov po tem členu se ne plačujejo takse in ne davek od prometa 
z nepremičninami. 

Vpisi v zemljiško knjigo v zvezi s prenosom kmetijskih zemljišč, 
kmetij in gozdov po tem členu veljajo za nujne. 

Pri izvajanju programa geodetskih del imajo prednost izmere v 
zvezi s prenosom kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov po tem 
členu. 

Navodilo o tem, kaj se šteje za dokumentacijo po prvem odstavku 
tega člena, izda minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za finance, v enem mesecu po 
uveljavitvi tega zakona. 

17. člen 

Prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov iz prvega in drugega 
odstavka 14. člena tega zakona ne vpliva na pravice upravljalcev, 
da nadaljujejo z uporabo in upravljanjem kmetijskih zemljišč in 
gozdov, če jih obdelujejo oziroma izkoriščajo sami kot dober 
gospodar, do izdaje pravnomočne odločbe o denacionalizaciji 
oziroma do podelitve koncesije ali sklenitve zakupne pogodbe v 
skladu z zakonom. Po pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji 
imajo upravljalci kmetijskih zemljišč in gozdov, zajetih v tej odločbi, 
pravice in obveznosti po zakonu o denacionalizaciji. 

Upravljalci iz prejšnjega odstavka oziroma dejanski uporabniki in 
zakupniki sklenejo s skladom oziroma občino do 30.6.1996: 
- zakupno pogodbo za kmetijska zemljišča v skladu s predpisi o 
kmetijskih zemljiščih oziroma drugo ustrezno pogodbo v skladu 
z zakonom; 
- koncesijsko pogodbo s smiselno uporabo zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 32/93) za gozdove oziroma drugo 
ustrezno pogodbo v skladu z zakonom; 
- ustrezno pogodbo za druge nepremičnine v skladu z zakonom. 

Pri izbiri izvajalcev za vzdrževanje gozdnih cest v kompleksih 
gozdov v lasti Republike Slovenije lahko v skladu z razpisnimi 
pogoji dosedanji upravljavci gozdov na javnem razpisu pod enakimi 
pogoji uveljavljajo prednostno pravico. 

Pogodba iz drugega odstavka tega člena se za kmetijska zemljišča, 
na katerih so trajni nasadi, sklene za čas, ki ustreza amortizacijski 
dobi trajnega nasada, za druga kmetijska zemljišča pa za čas, 
določen v predpisih o kmetijskih zemljiščih. Za gozdove se 
pogodba iz drugega odstavka tega člena sklene najmanj za dela, 
ki jih je v sedanjih državnih gozdovih opravljal dosedanji 
upravljavec po uveljavitvi zakona o gozdovih, in sicer najmanj za 
dobo 20 let. 

Za sklenitev pogodbe iz drugega odstavka tega člena mora 
dosedanji upravljavec najpozneje 15 dni pred iztekom roka iz 
drugega odstavka tega člena predložiti skladu oziroma občini 
dokazila: 
- o odplačno pridobljenih zemljiščih, plačanih iz lastnih sredstev, 
sicer izgubi pravico do pobota te kupnine z zakupnino oziroma 
odškodnino za koncesijo; 
- o neamortiziranih lastnih vlaganjih v kmetijska zemljišča oziroma 
trajne nasade zaradi določite trajanja zakupne pogodbe. 

Če pogodba iz drugega odstavka tega člena ni sklenjena v roku, 
se šteje, da je pogodbeno razmerje nastalo po samem zakonu, o 
nerešenih vprašanjih pa na predlog sklada ali dejanskega 
uporabnika oziroma zakupnika odloči sodišče v nepravdnem 
postopku. 

Po izteku pogodb iz drugega odstavka tega člena oziroma, če se 
dosedanji upravljavci odpovedo pravici do sklenitve pogodbe 
oziroma se sklenjena pogodba razdre, se v skladu z zakonom, ki 
ureja zakupna, koncesijska oziroma druga ustrezna razmerja, 
pogodba za novo obdobje sklene na podlagi javnega razpisa. 
Koncesionarja oziroma zakupnika izbere sklad oziroma občina. 
Po izteku pogodb lahko v skladu z zakonom oziroma koncesijskim 
aktom dotedanji zakupniki, koncesionarji ali drugi uporabniki pod 
enakimi pogoji uveljavljajo prednostno pravico pri vzpostavitvi 
novih pogodbenih razmerij oziroma podeljevanju koncesij. 

Ob plačilu zakupnine ali odškodnine za podeljeno koncesijo se 
pri upravljalcih iz prvega odstavka tega člena upošteva kupnina 
za odplačno pridobljena zemljišča tako, da se do poravnave te 
kupnine, kupnina in zakupnina ali odškodnina pobotata. 

Sklad določi višino zakupnine oziroma odškodnine za koncesijo, 
amortizacijsko dobo vlaganj v zemljišča in trajne nasade po tretjem 
odstavku tega člena ter pogoje in merila za vračunavanje kupnine 
v zakupnino oziroma odškodnino iz prejšnjega odstavka v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

22. člen 

Po izvršitvi denacionalizacijskih odločb se v skladu z zakonom 
določijo kmetijska zemljišča in gozdovi, ki preidejo v last lokalnih 
skupnosti. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POKOJNINSKEM IN 

INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-?) 

- EPA 278- II - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je 14. oktobra 1997 predložila 
v obravnavo predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-?) - skrajšani postopek (EPA 278-II). 

Poslanec Ivan Kerbič je 3. aprila 1997 predložil 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-C) - prva obravnava, 
ki ureja enako oziroma podobno vsebino kot predloženi 
zakon. 
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je 
predložil poslanec Ivan Kerbič, še ni končan, je 
predsednik Državnega zbora na podlagi 174. člena 
poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev predloga 
zakona, ki ga je predložila Vlada Republike Slovenije. 

Republike Slovenije 4-I-86/94 (Uradni list RS, št. 68-3744/96). 

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

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve, 
- Janko S. STUŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 
- Marko ŠTROVS, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

Vlada Republike Slovenije je na 30. seji dne 2/10-1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVARO- 
VANJU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204. a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da sprejme zakon o skrajšanem postopku, zaradi 
uskladitve zakonskih določb zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju z odločbo Ustavnega sodišča 

21. oktober 1997 25 poročevalec, št. 49 



UVOD 

Ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev 
zakona 

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-l-86/94 (Uradni list RS, št. 68- 
3744/96 - objavljeno 29. 11. 1996) odločilo, da ni v skladu z 
ustavo zakonska ureditev pokojninskega zavarovanja, kolikor 
ne ureja posebnega varstva (posebnih pravic) prisilnih 
mobilizirancev tako, da bi jim bila omogočena odprava posledic, 
nastalih zaradi odvzema dejansko pridobljene pokojninske dobe. 
Zakonodajalec je bil dolžan to protiustavnost odpraviti v šestih 
mesecih po objavi te odločbe v Uradnem listu torej do konca 
maja 1997. 

Ustavno sodišče je v obrazložitvi odločbe navedlo, da bi bilo 
pokojninsko-invalidsko zakonodajo treba ustrezno dopolniti in 
uskladiti s spremembami, ki izhajajo iz črtanja drugega odstavka 
263. člena KZ SFRJ z ustavnim zakonom o spremembah in 
dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnega amandmaja 
XCVI k ustavi (Uradni list RS, št. 4/91). S tem so v Sloveniji 
prenehale veljati določbe pokojninske zakonodaje iz leta 1964, 
po katerih je bila mobilizirancem odvzeta pokojninska doba, 
dosežena v letih 1941-1945 (pred mobilizacijo oziroma po njej). 

Pokojninska zakonodaja v nekdanji Jugoslaviji je ves čas poznala 
ureditev, po kateri se v pokojninsko dobo niso štela obdobja (pa 
čeprav dejansko dosežena in zavarovana) od 6. aprila 1941 do 
15. maja 1945 tistim zavarovancem, "ki so med NOB z orožjem 
aktivno sodelovali v boju na strani okupatorja ali njegovih 
pomagačev..." in to "ne glede na to, ali je bil za to od sodišča 
obsojen ali ne" (tako npr. 50. člen zakona o pokojninskem 
zavarovanju, Uradni list FLRJ, št. 51/57; 163. člen temeljnega 
zakona o pokojninskem zavarovanju, Uradni list SFRJ, št. 51/ 
64). Tudi kazenski zakon SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 44/76), z 
uveljavitvijo katerega so sicer prenehali veljati vsi predpisi, ki so 
bili z njim v nasprotju, je z določbo drugega odstavka 263. člena 
izrecno ohranil v veljavi določbe o pokojninskem zavarovanju, ki 
so predvidevale izgubo pokojninske dobe zaradi udeležbe v boju 
na strani okupatorja. Zakonske določbe, na podlagi katerih je bila 
tudi prisilnim mobilizirancem odvzeta medvojna pokojninska doba, 
so bile v Sloveniji odpravljene šele z ustavnim zakonom o 
spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo 
ustavnega amandmaja XCVI k ustavi (Uradni list RS, št. 4/91). Iz 
uporabe je bila izvzeta določba drugega odstavka 263. člena 
kazenskega zakona SFRJ, s tem pa posredno tudi sporne 
določbe pokojninske zakonodaje. 

Z uveljavitvijo ustavnega zakona so tudi prisilni mobilizirane! pri- 
dobili možnost, da ponovno uveljavijo odvzeto pokojninsko dobo 
oziroma sploh uveljavijo pokojninsko dobo, dopolnjeno v 
medvojnem času. Na podlagi odločitve ustavnega sodišča o 
razveljavitvi 308. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92; OdlUS I, 85) jim je bilo 
omogočeno tudi dokazovanje te pokojninske dobe s pričami. 

Praktične posledice pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega 
zavarovanja pa ima taka naknadno priznana pokojninska doba le 
pri tistih prisilnih mobllizlrancih, ki so se upokojili s krajšo 
pokojninsko dobo od polne. Pomeni ustrezno povišanje pokojnine 
- od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve In še za 
šest mesecev za nazaj (271. člen zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 In 7/96 - 
v nadaljevanju: ZPIZ). 

Pri tistih prisilnih mobilizirancih, ki so se upokojili s polno 
pokojninsko dobo, naknadno uveljavljena pokojninska doba na 

višino pokojnine ne vpliva. Ti naj bi bili zato dodatno oškodovani 
s tem, da so morali delati dlje ter so za ta leta plačevali polne 
prispevke za pokojninsko zavarovanje. V zadevi U- 1-150/94 
(OdlUS IV, 63) je ustavno sodišče že odločilo, da ni v neskladju s 
14. členom ustave določba četrtega odstavka 52. člena ZPIZ, ki 
daje pravico do povišanja pokojnine le tistim zavarovancem, ki 
so bili zaradi spremenjenih zakonskih pogojev za upokojitev 
prisiljeni delati dlje od polne pokojninske dobe. Položaj tistih prisilnih 
mobilizirancev, ki jim je bila medvojna zavarovalna doba odvzeta, 
je namreč v osnovi enak: tudi oni so bili prisiljeni delati dlje od 
polne pokojninske dobe kljub temu, da so morda že imeli dovolj 
zavarovalne dobe, dosežene v letih 1941 - 1945. Zato Ustavno 
sodišče predlaga, naj zakonodajalec to neustavnost odpravi s 
podobno ureditvijo, kot je določena v četrtem odstavku 52. člena 
ZPIZ. 

Cilji in načela zakona 

Skladno z odločbo ustavnega sodišča predlagamo dopolnitev 
prehodne določbe 307. člena ZPIZ tako, da bo med obdobji 
dejanskega zavarovanja, ki se ponovno upoštevajo v zavarovalno 
dobo, naveden tudi čas zavarovanj med 6. 4.1941 in 15. 5.1945, 
ki je bil zavarovancu črtan iz zavarovalne dobe po predpisih 
nekdanje SFRJ. Zavarovanec, čigar skupna pokojninska doba 
z upoštevanjem navedenega obdobja preseže polno pokojnsko 
dobo, ima pravico do odstotnega povečanja pokojnine. 

Finančne posledice 

Zaradi navedene spremembe bo predvidoma pridobilo pravico 
do povečanja pokojnin za 1 % do 3 % 2.500 upravičencev. Letni 
znesek povečanja odhodkov iz državnega proračuna, s katerimi 
se bodo refundirali povečani odhodki Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje na tej podlagi, bodo predvidoma znašali 
41.114.600,00 SIT. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 307. členu zakona se besedilo "Čas opravljanja samostojnih 
dejavnosti v Jugoslaviji pred 15. majem 1945, ki se zavarovancem 
ni všteval v zavarovalno dobo po določbah 153. člena, prvega 
odstavka 155. člena, prvega, tretjega, četrtega in petega odstavka 
156. člena in 157. člena" odstavka" nadomesti z besedilom: "Čas 
zavarovanja v Jugoslaviji pred 15. majem 1945, ki se zava- 
rovancem ni všteval v zavarovalno dobo po določbah 153. člena, 
prvega odstavka 155. člena, prvega, tretjega, četrtega in petega 
odstavka 156. člena, 157. člena in 163. člena". 

Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi: 

Upravičencem, katerih skupna pokojninska doba z upoštevanjem 
obdobij iz prejšnjega odstavka presega 35 let (ženske) oziroma 
40 let (moški) se pokojnina, odmerjena skladno z določbo 52. 
člena tega zakona, poveča za vsako dopolnjeno leto, ki presega 
polno pokojninsko dobo, za 1%." 

2. člen 

Uživalec pravic Iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
uveljavljenih po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona, 
lahko zahteva, da se mu pravice določijo po tem zakonu, če je to 
zanj ugodnejše. 
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Pravice, določene po prejšnjem odstavku, gredo uživalcu od 
uveljavitve tega zakona, če vloži zahtevo v šestih mesecih po 
njegovi uveljavitvi, sicer pa od prvega dne naslednjega meseca 
po vložitvi zahteve. 

3. člen 

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

K 1. členu 

OBRAZLOŽITEV 

K 2. členu 

Po navedeni dopolnitvi 307. člena zakona se bo zavarovancem, 
ki so jim bila ponovno priznana obdobja zavarovanja, ki so bila 
črtana po prejšnjih predpisih, pokojnina povečala po 1% za vsako 
leto skupne pokojninske dobe, ki presega 40 let pokojninske 
dobe za moške oziroma 35 let pokojninske dobe za ženske. 

Skladno z zahtevami iz odločbe Ustavnega sodišča se 
zavarovancem prizna pravica do odstotnega povečanja pokojnine 
največ za čas od uveljavitve tega zakona dalje. 

K 3. členu 

Zaradi nujnosti, da se navedena vprašanja čimprej uredijo, je 
predlagana uveljavitev zakona z dnem objave v Uradnem listu RS. 

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

307. člen 

Čas opravljanja samostojne dejavnosti v Jugoslaviji pred 15. 
majem 1945, ki se zavarovancem ni všteval v zavarovalno dobo 

po določbah 153. člena, prvega odstavka 155. člena, prvega, 
tretjega, četrtega in petega odstavka 156. člena in 157. člena 
temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju (Uradni list SFRJ, 
Št. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 
55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71 in 60/71), se upošteva v 
zavarovalno dobo v celoti. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZDRAVSTVENEM VARSTVU 

IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

(ZZVZZ-C) 

- EPA 279-11 - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 31. seji dne 9/10-1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM 
ZAVAROVANJU, 

Ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204. a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po skrajšanem postopku, 
ker gre za uskladitev zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju z zakonom o zavarovalnicah. 

Hkrati bodo s tem upoštevana priporočila Svetovne banke, ki 
je predlagala, da se v zvezi z reformo financiranja 
zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji zagotovi večja 
konkurenca v prostovoljnem delu zdravstvenega zavarovanja. 

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

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo, 
• prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka 
v Ministrstvu za zdravstvo, 
- Helena PETEK KOS, svetovalka ministra za zdravstvo. 

UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Z uveljavitvijo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Ur.list RS, št. 9/92, 13/93 in 9/96) je bil v začetku 
leta 1992 uveden sistem zdravstvenega zavarovanja, ki je 
nadomestil dotedanje vzajemno združevanje sredstev za 
zdravstveno varstvo. Z zakonom je bila temeljna skrb za zdravje 
prenešena z države oziroma družbe na posameznika, ki se mora 
na podlagi zakona obvezno zavarovati za primer bolezni ali 
poškodbe, medtem ko je prostovoljno zavarovanje le njegova 

pravica in ne obveznost. Obseg obveznega zdravstvenega 
zavarovanje je določil zakon, ki je obenem za njegovega nosilca 
določil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ta zavod je 
bil ustanovljen z zakonom kot javni zavod, ki pa mora poleg 
obveznega zavarovanja izvajati tudi del prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja. 

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje obsega razliko do polne 
vrednosti storitev, ki so sicer zagotovljene vsem zavarovanim 
osebam, niso pa v celoti pokrite z obveznim zdravstvenim 
zavarovanjem. Prostovoljno zavarovanje lahko obsega tudi višji 
standard storitev oziroma dodatne pravice, ki niso zajete v 
obveznem zavarovanju (61. člen zakona). 
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Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je edini nosilec 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da le-tega 
ne morejo opravljati komercialne zavarovalnice. Na področju 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa je Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije dolžan izvajati prostovoljno 
zavarovanje za razliko do polne vrednosti storitev, ki jih določa 
zakon, vsa druga prostovoljna zavarovanja pa lahko uvede in 
izvaja po tržnih načelih. Prostovoljno zavarovanje pa lahko 
uvedejo tudi druge zavarovalnice (do sedaj je to uvedla le ena), 
pri čemer pa se morajo ravnati po naslednjih načelih: 

a) v zavarovanje morajo sprejeti vse zavarovane osebe, ki se 
želijo pri njih zavarovati, 

b) vse zavarovane osebe morajo obravnavati glede pravic in 
obveznosti enako. 

Izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja je javna služba, 
ki jo opravlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
medtem ko se prostovoljno zdravstveno zavarovanje izvaja kot 
tržna oziroma gospodarska dejavnost. Obveznega zdrav- 
stvenega zavarovanja ni mogoče izvajati kot pridobitno (profitno) 
dejavnost, medtem ko je pridobitnost osnovna značilnost 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. 

Razlogi, da je zakonodajalec določil Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije obveznost tudi izvajanja prostovoljnega 
zavarovanja, so bili zlasti v bojazni, da bi zavarovane osebe 
lahko ostale brez zavarovanja, če bi komercialne zavarovalnice 
ne hotele izvajati prostovoljnega zavarovanja. S tem bi bil prehod 
iz dotedanjega sistema zagotavljanja popolnega zdravstvenega 
varstva vsem in vsakomur v sistem zdravstvenega zavarovanja 
bistveno otežkočen za posameznike, ki bi jih takšen nenaden 
prehod precej prizadel. 

Po nekajletnem izvajanju zdravstvenega zavarovanja se vse bolj 
ugotavlja, da je sistem, ki ga je postavil zakon leta 1992, v načelu 
dober in ga ni treba bistveno spreminjati. Spremeniti pa je treba 
določbe zakona, ki prostovoljno zdravstveno zavarovanje 
nalagajo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije mora na podlagi zakona 
kot javni zavod istočasno opravljati nepridobitno dejavnost 
obveznega zdravstvenega zavarovanja in pridobitno dejavnost 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, kar je v načelu 
nezdružljivo. Ne glede na to, da zavod tudi knjigovodsko vodi 
ločeno sredstva obeh zavarovanj, se pri njunem izvajanju 
pojavljajo velike težave, ki izhajajo iz nasprotnih interesov enega 
in drugega zavarovanja. Tudi organiziranje posebne in relativno 
samostojne organizacijske enote s posebnim računom v okviru 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne bi odpravilo 
temeljne dileme oziroma problema, da Zavod opravlja skupaj z 
obveznim zdravstvenim zavarovanjem tudi prostovoljno 
zdravstveno zavarovanje, ki je predmet poslovanja zavarovalnic. 
Zato je treba dejavnost prostovoljnega zavarovanja ustrezno 
organizirati izven javnega zavoda, kar je zakonodajelc določil 
tudi v prehodnih določbah Zakona o zavarovalnicah (Uradni list 
RS, št. 64/94), ki zahtevajo uskladitev poslovanja Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije najkasneje do 31. decembra 
1995. Zakon o zavarovalnicah je tudi določil pravno obliko 
zavarovalnic, ki se lahko ustanovijo le kot delniška družba po 
Zakonu o gospodarskih družbah ali kot družba za vzajemno 
zavarovanje po Zakonu o zavarovalnicah. 

2. Predlagane rešitve 

Predlog zakona določa, da naj bi za izvajanje dejavnosti 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ustanovili družbo za 
vzajemno zavarovanje, kot jo določa Zakon o zavarovalnicah. Ta 

družba bo opravljala zavarovalne posle za svoje člane po načelu 
vzajemnosti in pri njej ni bistveno ustvarjanje dobička, čeprav je 
tudi to mogoče. Morebitni presežek sredstev (dobiček), ki ga bo 
družba za vzajemno zavarovanje ustvarila, bo neposredno ali 
posredno na razpolago zavarovancem, bodisi tako, da bo 
namenjen za ohranjanje stabilnosti premij in poslovanja ter razvoja 
družbe ali pa bodo zavarovanci participirali pri dobičku, kar je pri 
komercialnih zavarovalnicah vedno le izjema, in sicer pri 
življenjskem zavarovanju. 

Družba za vzajemno zavarovanje je glede obsega dejavnosti 
usmerjena predvsem na zavarovanje svojih članov, medtem ko 
je zavarovalna delniška družba primernejša za opravljanje vseh 
vrst in skupin zavarovanj. Družba za vzajemno zavarovanje sicer 
lahko opavlja vse vrste zavarovalnih poslov, razen poslov 
aktivnega poza varovanja, vendar to po naravi ni oblika, ki bi bila 
primerna za zavarovanje velikega števila raznovrstnih 
zavarovanj. 

Ustanovitelji družbe za vzajemno zavarovanje so v skladu z 
zakonom lahko samo domače fizične in pravne osebe, pri čemer 
pa bi bilo mogoče zagotoviti tudi skupinsko zavarovanje članov. 
Ustanovitelji družbe za vzajemno zavarovanje morajo ob 
ustanovitvi zagotoviti sredstva ustanovitvenega sklada najmanj 
v višini zneska garancijskega sklada, ki velja za zavarovalne 
delniške družbe (72. člen Zakona o zavarovalnicah). 
Ustanovitveni sklad je namenjen za pokrivanje stroškov 
ustanovitve in konstituiranja družbe, organizacijskih stroškov in 
drugih stroškov, nastalih ob začetku poslovanja. Ustanovitveni 
sklad se lahko uporablja tudi za pokrivanje poslovnih izgub. 
Bistvena razlika med zavarovalno delniško družbo in družbo za 
vzajemno zavarovanje pa je zlasti možnost, da se sredstva, ki 
so jih zagotovili ustanovitelji, vrnejo ustanoviteljem iz letnega 
dobička, ki je bil izločen v varnostno rezervo, in sicer v sorazmerju 
z ustanovitvenimi deleži. 

Glede na zakonsko odgovornost in položaj Zavoda pri izvajanju 
prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj za doplačila je v predlogu 
zakona predvideno, da ob članih družbe tudi Zavod kot ustanovitelj 
družbe uveljavlja svoje pravice v družbi, in sicer v skladu s statutom 
družbe, tako bo Zavod kot ustanovitelj družbe iz naslova sredstev 
prostovoljnega zavarovanja zagotovil tudi zadostni ustanovitveni 
garancijski sklad za novoustanovljeno družbo. 

Skupščino družbe za vzajmno zavarovanje bodo sestavljali 
zastopniki zavarovancev, pri čemer bo statut te družbe podrobneje 
uredil sestavo in imenovanje zastopnikov, in predstavniki 
ustanovitelja. Pri organiziranju delovanja skupščine bo možno 
organizirati tudi delne skupščine, saj bo šlo za družbo, ki bo 
poslovala na različnih območjih. 

Predlog zakona naj bi temeljil zlasti na naslednjih načelih: 

- pri družbah za vzajemno zavarovanje gre za zadovoljevanje 
specifičnih potreb širokega kroga državljanov Republike Slovenije, 
pri čemer zavarovanci ne zasledujejo posebno poudarjenega 
interesa po dobičku; 

- ker gre za določeno obliko zavarovanja, ki dopolnjuje druge 
kategorije socialnega zavarovanja, bi bilo neprimerno, da bi 
delničarji z vplačilom osnovnega kapitala zasledovali interes po 
dobičku; 

- organizacija družbe za vzajemno zavarovanje je cenejša kot 
organizacija zavarovalne delniške družbe; družba za vzajemno 
zavarovanje pa se še zmeraj lahko kasneje preoblikuje v 
zavarovalno delniško družbo, v skladu z zakonom in statutom 
družbe; 
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- družba za vzajemno zavarovanje naj bi se izključno ukvarjala s 
prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem, ne pa z ostalimi 
oblikami premoženjskega in osebnega zavarovanja, kar ji 
omogoča specializacijo in posledično tudi poslovanje z nižjimi 
stroški; 

- s člani družbe ni treba sklepati zavarovalnih pogodb, temveč se 
njihove pravice uredijo s statutom in splošnim aktom, kar tudi 
prispeva k cenejšemu poslovanju te družbe; 

- družba za vzajemno zavarovanje lahko s finančnega vidika 
posluje enako kot zavarovalne delniške družbe, pri čemer ni 
nobenih zakonskih ovir za ustvarjanje rezerv in tudi za nalaganje 
finančnih sredstev oziroma za ustvarjanje dobička, če se izkaže, 
da je to v korist članov družbe; 

- glede na obveznosti po Zakonu o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju Zavod uveljavlja svoje ustanoviteljske 
pravice v skladu s statutom družbe. 

Predlagatelj zakona poleg navedenih sprememb predlaga tudi 
spremembo 70. člena zakona z namenom zagotoviti večji vpliv 
Vlade na delo in poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, predvsem glede zagotovitve enotne politike na področju 
javnih financ v državi in možnosti vpliva na izvajanje politike 
zdravstvenega zavarovanja ter s tem tudi na uveljavitev možnosti 
vodenja in usmerjanja vseh aktivnosti za varovanje zdravja 
prebivalcev. 

3. Finančne posledice 

Zavod bo kot ustanovitelj družbe iz naslova sredstev 
prostovoljnega zavarovanja zagotovil tudi zadostni ustanovitveni 
garancijski sklad za novoustanovljeno družbo. Višina 
zagotovljenega garancijskega sklada bo znašala 428.993.000 
SIT. 

Ta sredstva bo zagotovil Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije s prenosom sredstev iz prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja, zato se s tem ne bodo povečale obveznosti članov 
oziroma sedanjih zavarovancev. Družba za vzajemno 
zavarovanje bo sredstva za svoje poslovanje zagotavljala iz 
sredstev premij, ki jih bo zbirala za prostovoljno zavarovanje, 
zato dodatnih sredstev za njeno delovanje ne bo treba zagotoviti 
in ustanovitev družbe za vzajemno zavarovanje ne bo 
obremenjevala sredstev javnih financ. 

Spremembe 70. člena zakona ne bodo zahtevale dodatnih 
finančnih sredstev, bodo pa prispevale k večji stopnji nadzora 
nad razdeljevanjem javnih sredstev za zdravstveno zavarovanje. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 9/92, 13/93 in 9/96) se četrti odstavek 12. 
člena spremeni tako, da se glasi: 

»Prostovoljno zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: 
prostovoljno zavarovanje) izvajajo zavarovalnice." 

2. člen 

61. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Zavarovalnice uvedejo prostovoljno zavarovanje za razliko do 

polne vrednosti storitev iz 2. do 6. točke 23. člena tega zakona. 

Zavarovalnice lahko uvedejo prostovoljno zavarovanje tudi za 
večji obseg pravic, kot je določen s tem zakonom ali za višji 
standard storitev in za dodatne pravice, ki niso zajete v obveznem 
zavarovanju.« 

3. člen 

V 62. členu se prvi odstavek črta. 

V drugem odstavku se besedilo »Zavod in druge« črta. 

4. člen 

Za 62. členom se dodajo novi členi 62. a, 62. b, 62. c, 62. č in 
62. d, ki se glasijo: 

»62. a člen 

Za izvajanje prostovoljnega zavarovanja iz 61. člena tega zakona 
Zavod ustanovi družbo za vzajemno zavarovanje v skladu z 
Zakonom o zavarovalnicah (Uradni list RS, št. 64/94) in s tem 
zakonom (v nadaljnjem besedilu: družba). 

Sredstva za oblikovanje ustanovitvenega sklada družbe zagotovi 
Zavod iz garancijskega sklada prostovoljnega zavarovanja. 
Ustanovitveni sklad se uporablja za namene, določene z Zakonom 
o zavarovalnicah, in se vrne v garancijski sklad družbe. 

62. b člen 

Zavod kot ustanovitelj družbe prenese na družbo, ustanovljeno 
po prejšnjem členu, vsa sredstva, pravice, rezervacije, 
računalniške programe, zbirke podatkov in obveznosti iz 
zavarovalnih pogodb, sklenjenih po 61. členu tega zakona. 

Rezerve, ki so oblikovane v Zavodu iz poslov prostovoljnega 
zavarovanja, se prenesejo na družbo. 

Osebe, ki so po zavarovalnih pogodbah iz prvega odstavka tega 
člena zavezanci za plačilo premij (zavarovanci), postanejo s 
prenosom teh zavarovalnih pogodb na družbo člani družbe v 
skladu s statutom družbe. 

Člani družbe in ustanovitelj uveljavljajo svoje pravice v družbi v 
skupščini zastopnikov članov v skladu s statutom družbe. 

62. c člen 

Zavod in družba se lahko dogovorita, da Zavod opravlja za družbo 
administrativno tehnične naloge. 

62. č člen 

Če družba preneha, se premoženje družbe ter pravice in 
obveznosti iz zavarovalnih pogodb, ki jih je sklenila družba oziroma 
so bile nanjo prenešene po 62. b členu tega zakona, prenesejo na 
Zavod.« 

62. d člen 

Družba iz 62. a člena tega zakona začne poslovati z dnem, ko je 
vpisana v sodni register. 

Do ustanovitve družbe iz prejšnjega odstavka, opravlja njeno 
delo Zavod. 

5. člen 

Tretji odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»Vlada Republike Slovenije daje soglasje k statutu, finančnemu 
načrtu In zaključnemu računu Zavoda.« 

6. člen 

V 76. členu se v prvem stavku prvega odstavka črtata besedi »in 

prostovoljnega«. 

7. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je 
realizirana zahteva zakonodajalca, ki je z Zakonom o 
zavarovalnicah določil, da je treba področje prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja urediti oziroma uskladiti z navedenim 
zakonom. S predlaganimi spremembami bo natančno razmejeno 
področje oziroma dejavnost, ki jo bo še naprej opravljal le Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije - to je obvezno zdravstveno 
zavarovanje. To zavarovanje, ki ga opravlja Zavod kot javno 
službo, se ne bo več prepletalo s prostovoljnim zavarovanjem, ki 
ga mora Zavod sedaj opravljati na podlagi izrecne zakonske 
določbe. Na ta način bo jasno razmejena profitna dejavnost od 
neprofitne dejavnosti, ki jo mora opravljati javni zavod. Predlagane 
spremembe in dopolnitve zakona predvidevajo ustanovitev 
posebne zavarovalnice, ki se bo v skladu z Zakonom o 
zavarovalnicah organizirala kot družba za vzajemno zavarovanje. 
Ker se bo družba za vzajemno zavarovanje organizirala v skladu 
z Zakonom o zavarovalnicah, predlog zakona ne vsebuje določb, 
ki bi pomenile zgolj ponavljanje že uveljavljenih rešitev. 

S spremembami 12., 61., 62. in 76. člena zakona se spremenijo 
tista določila zakona, ki so ovira za organiziranje in izvajanje 
prostovoljnega zavarovanja in je s tem omogočena izločitev 
prostovoljnega zavarovanja iz Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. 

Z dopolnitvami zakona, ki jih predstavljajo členi 62. a, b, c, č in d 
je omogočena ustanovitev družbe za vzajemno zavarovanje. 
Dopolnitve zakona določajo, da je ustanovitelj te družbe Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki na družbo prenese 
vse sklenjene zavarovalne pogodbe o prostovoljnem zdrav- 
stvenem zavarovanju. Na ta način sedanjim zavarovancem ne 
bo treba sklepati novih zavarovalnih pogodb, niti se njihove pravice 
in obveznosti ne bodo v ničemer spremenile. Člani družbe za 
vzajemno zavarovanje namreč ne odgovarjajo za njene 
obveznosti (29. člen Zakona o zavarovalnicah), zato se tudi v 
primeru morebitne izgube takšne družbe le-ta ne more prenesti 
na sedanje zavarovance. 

Glede na zakonsko odgovornost in položaj Zavoda pri izvajanju 
prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj za doplačila je v predlogu 
zakona predvideno, da ob članih družbe tudi Zavod kot ustanovitelj 
dnjžbe uvelja vlja s voje pra vice v družbi, in sicer v skladu s sta tutom 
družbe. Tako bo Zavod kot ustanovitelj družbe iz naslova sredstev 
prostovoljnega zavarovanja zagotovil tudi zadostni ustanovitveni 
garancijski sklad za novoustanovljeno družbo. Višina tako 
zagotovljenega garancijskega sklada bo znašala 428.993.000 
SIT. Ustanovitveni sklad se uporablja za namene, določene z 
zakonom o zavarovalnicah, in se ne vrne zavodu kot ustanovitelju 
družbe, ampak se prenesejo v garancijski sklad družbe. Zavod 
pa naj bi kot ustanovitelj družbe uveljavljal svoje ustanoviteljske 
pravice v skladu s statutom družbe. 

Predlog zakona omogoča, da se Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije dogovori z novo ustanovljeno družbo za 
vzajemno zavarovanje o opravljanju administrativno-tehničnih 
nalog, ki so potrebne za vzpostavitev, sklepanje in izvajanje 
prostovoljnega zavarovanja. Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije ima namreč že vzpostavljene ustrezne evidence in 
zbirke podatkov, ki jih vodi na podlagi zakona in ki jih pod 
določenimi pogoji ter na podlagi pisnega soglasja zavarovalcev in 
zavarovancev lahko uporablja tudi novo ustanovljena družba. 

Predlog zakona tudi predvideva, da se v primeru prenehanja 
družbe zavarovalne pogodbe, ki jih je sklenila oziroma so bile 
nanjo prenošene, prenesejo na Zavod, ki je sicer bil dolžan izvajati 
prostovoljno zavarovanje za razliko do polne vrednosti storitev 
po 61. členu zakona. • 

S spremembo tretjega odstavka 70. člena zakona, s katero se 
določa, da daje Vlada Republike Slovenije soglasje tudi k 
finančnemu načrtu in zaključnemu računu Zavoda, bo omogočeno 
izvajanje pristojnosti Vlade Republike Slovenije za globalno 
razdelitev finančnih sredstev glede na prioritetne cilje na področju 
zdravstvenega varstva. 
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BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

12. člen 

Zdravstveno zavarovanje je obvezno in prostovoljno. 

Obseg obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem 
besedilu: obvezno zavarovanje) določa ta zakon. 

Nosilec obveznega zavarovanja po tem zakonu je Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
Zavod). 

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: 
prostovoljno zavarovanje) izvajajo Zavod in druge zavarovalnice. 

61. člen 

Zavod uvede prostovoljno zavarovanje za razliko do polne 
vrednosti storitev iz 2. do 6. točke 23. člena tega zakona. 

Zavod lahko uvede prostovoljno zavarovanje tudi za večji obseg 
pravic, kot je določen s tem zakonom, ali za višji standard storitev 
in za dodatne pravice, ki niso zajete v obveznem zavarovanju. 

Prostovoljno zavarovanje lahko sklenejo tudi delodajalci za svoje 
delavce in drugi zavezanci za plačilo prispevkov za druge 
zavarovane osebe po tem zakonu. 

Zavod vodi sredstva prostovoljnega zavarovanja ločeno od 
sredstev obveznega zavarovanja. 

62. člen 

Prostovoljno zavarovanje za primere iz prejšnjega člena lahko 

uvedejo tudi druge zavarovalnice. 

Zavod in druge zavarovalnice, ki uvedejo prostovoljno 
zavarovanje za razliko vrednosti storitev iz 2. do 6. točke 23. 
člena tega zakona, so dolžne: 

- sprejeti v zavarovanje vse zavarovane osebe, ki se želijo pri 
njih zavarovati; 
- vse zavarovane osebe obravnavati glede pravic in obveznosti 
enako. 

70. člen 

Dejavnost Zavoda upravlja skupščina. 

Skupščina opravlja naslednje naloge: 
- sprejema statut Zavoda, 
- sprejema splošne akte za uresničevanje zdravstvenega 
zavarovanja, 
- določa finančni načrt in sprejema zaključni račun Zavoda, 
- opravlja druge naloge, ki jih določata ta zakon in statut Zavoda, 
- Vlada republike Slovenije daje soglasje k statutu Zavoda. 

76. člen 

S statutom Zavoda se opredelijo tudi strokovne naloge Zavoda, 
ki obsegajo: izvajanje obveznega in prostovoljnega zavarovanja, 
sklepanje pogodb z zdravstvenimi in drugimi ^vodi ter 
organizacijami, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, oziroma z 
zasebnimi zdravstvenimi delavci, izvajanje mednarodnih pogodb 
o zdravstvenem zavarovanju, finančno poslovanje, opravljanje 
drugih strokovnih, nadzornih in administrativnih nalog ter dajanje 
pravne in druge strokovne pomoči zavarovanim osebam. 

Zavod vodi baze podatkov in evidence s področja zdravstvenega 
zavarovanja in uporablja evidence s področja zdravstvenega 
varstva v skladu s posebnim zakonom. 
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Predlog zakona o 

RAČUNOVODSTVU 

- EPA 1618 - druga obravnava 

(ZR) 

Vlada Republike Slovenije je na 30. seji dne 2/10-1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov 5. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 3/6-1997 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o računovodstvu - druga 
obravnava. 

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

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Marija JANC, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Marijana HRVAČKI, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem zakonom se ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelava 
letnih poročil za pravne osebe javnega prava in pravne osebe 
zasebnega prava (v nadaljevanju: pravne osebe), ki ne vodijo 
poslovnih knjig na podlagi zakona o gospodarskih družbah, 
zakona o gospodarskih javnih službah, zakona o društvih in 
predpisih o proračunu. 

Zakon ureja tudi revidiranje letnih računovodskih izkazov 
organizacij, ki opravljajo gospodarske javne službe. 

2. člen 

Pravne osebe morajo voditi poslovne knjige ter izdelati letna 
poročila v skladu z določbami tega zakona in drugimi predpisi, 
kodeksom računovodskih načel ter slovenskimi računovodskimi 
standardi (v nadaljevanju: računovodski standardi). Računo- 
vodske standarde izdaja Inštitut za revizijo, ustanovljen na podlagi 
zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93) (v 
nadaljnem besedilu: Inštitut). 

II. KNJIGOVODSKE LISTINE IN POSLOVNE KNJIGE 

3. člen 

Pravne osebe so odgovorne za sestavljanje knjigovodskih listin. 

Pooblaščena oseba pravne osebe ali oseba, na katero je preneseno 
pooblastilo, jamči s podpisom na listini, da je knjigovodska listina 
resnična in da pošteno prikazuje podatke o poslovnih dogodkih. 

4. člen 

Pravne osebe s pravilnikom podrobneje uredijo način sestavljanja 
knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih listin, odgovornost za 
sestavo, gibanje in kontrolo knjigovodskih listin ter njihovo 
hranjenje v skladu z računovodskimi standardi. 

5. člen 

Poslovne knjige so javne listine. 
Poslovne knjige se vodijo v slovenskem jeziku in v tolarjih. 

6. člen 

Pravne osebe vodijo poslovne knjige po sistemu dvostavnega 
knjigovodstva, če s tem zakonom ni določeno drugače. 
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7. člen 14. člen 

Pravne osebe vodijo temeljne in pomožne knjige. 

Temeljni knjigi sta dnevnik in glavna knjiga. 

Vodenje temeljnih knjig je obvezno, vodenje pomožnih knjig pa 
samo, če verodostojni podatki niso zagotovljeni drugače. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se obvezno vodijo 
naslednje pomožne knjige: blagajniški dnevnik, knjiga opred- 
metenih osnovnih sredstev, ter knjiga terjatev do kupcev in 
obveznosti do dobaviteljev. 

Vodenje poslovnih knjig se lahko zaupa drugi pravni osebi oziroma 
samostojnemu podjetniku. 

8. člen 

Pravne osebe, ki imajo celotno vrednost sredstev, načrtovano 
za tekoče leto ali stanje na dan predpreteklega obračunskega 
leta ali letni celotni prihodek, načrtovan za tekoče leto ali dosežen 
v predpreteklem obračunskem obdobju manjše od 1 milijona 
tolarjev, lahko ne glede na 7. člen tega zakona, vodijo le blagajniško 
knjigo, knjigo prihodkov in odhodkov ter register osnovnih 
sredstev. 

Odločitev o načinu vodenja poslovnih knjig sprejme pristojni or- 
gan pravne osebe v soglasju z ustanoviteljem, če z aktom o 
ustanovitvi ni določeno drugače. 

9. člen 

Poslovne knjige in poročila morajo zagotavljati ločeno spremljanje 
poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in 
drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja 
poslovanja s sredstvi pridobljenimi iz prodaje blaga in storitev na 
trgu; zagotavljati morajo možnost ocenjevanja namembnosti, 
gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev iz javnih financ. 

10. člen 

Za posamezne pravne osebe javnega prava lahko predpiše mini- 
ster, pristojen za finance, v soglasju z ministrom v pristojnost 
katerega sodi dejavnost, ki jo opravlja pravna oseba javnega 
prava dodatne podatke, ki jih morajo te zagotoviti v poslovnih 
knjigah. 

11. člen 

Pravne osebe sestavljajo računovodske izkaze in poročila o 
poslovanju za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu. 

12. člen 

Pravne osebe morajo vrednost poslovnih dogodkov knjižiti v polni 
višini oziroma v bruto znesku, in jih ne smejo medsebojno 
poračuna vati. 

13. člen 

Pravne osebe pri vodenju poslovnih knjig upoštevajo kontne 
okvire. 

Kontne okvire sprejme Inštitut. 

Kontne okvire Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike 
Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Republike Slovenije predpiše minister, pristojen za finance. 

Pravne osebe zajemajo podatke v izvenbilančni evidenci, če 
obravnavajo poslovne dogodke, ki trenutno ne vplivajo na 
postavke v bilanci stanja ali izkazu prihodkov in odhodkov, vendar 
so pomembni za ocenjevanje uporabljanja tujih sredstev, za 
morebitne prihodnje obveznosti, kontroliranje poslovnih procesov 
in za informiranje. 

Poslovni dogodki, zajeti v izvenbilančni evidenci, ob nastanku ne 
morejo imeti narave bilančnih postavk, ki bi vplivale na sredstva, 
obveznosti do virov sredstev ter na prihodke in odhodke. 

III. PRIHODKI IN ODHODKI 

15. člen 

Za razčlenjevanje in merjenje prihodkov in odhodkov se uporabljajo 
računovodski standardi. 

Minister, pristojen za finance, lahko predpiše razčlenjevanje in 
merjenje prihodkov in odhodkov za posamezne pravne osebe 
javnega prava. 

16. člen 

Odhodke poslovanja izkazujejo pravne osebe glede na vrsto 
dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujejo jih na odhodke, 
ki se nanašajo na opravljanje javne službe, in odhodke, ki se 
nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu. 

17. člen 

Pravne osebe izkazujejo prihodke po vrstah in namenih iz naslova 
opravljanja javne službe, iz naslova prodaje proizvodov in storitev 
na trgu in drugih virov, za katere je utemeljeno pričakovati, da 
bodo plačani. 

18. člen 

Pravne osebe, ki se financirajo iz sredstev javnih financ, ne smejo 
vračunavati stroškov, odhodkov in prihodkov v dolgoročne 
rezervacije. 

IV. UGOTAVLJANJE IZIDA POSLOVANJA 

19. člen 

Pravne osebe ugotavljajo v izidu poslovanja presežek prihodkov 
nad odhodki (v nadaljnem besedilu presežek) ter presežek 
odhodkov nad prihodki (v nadaljnem besedilu primanjkljaj) 

20. člen 

Presežek se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo 
ustanovitelja pravne osebe. 

21. člen 

Primanjkljaj se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja 
pravne osebe. 

V. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN LETNO POROČILO 

22. člen 

Računovodski izkazi morajo prikazovati resnično in pošteno stanje 
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sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov, odhodkov 
ter presežek oziroma primanjkljaj poslovanja. 

Računovodska izkaza sta bilanca stanja in izkaz prihodkov in 
odhodkov. 

23. člen 

Pravne osebe sestavljajo letno poročilo. Letno poročilo je ses- 
tavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, iz pojasnil 
k izkazom in iz poslovnega poročila. 

Poslovno poročilo sestavljajo le pravne osebe, ki na podlagi meril 
iz zakona o gospodarskih družbah veljajo za velike pravne osebe. 

24. člen 

Izjemoma izdelajo pravne osebe letna poročila tudi med letom in 
sicer ob statusnih spremembah, spremembi organiziranosti in v 
drugih primerih, določenih z zakonom. 

25. člen 

Pravne osebe izkazujejo stanje sredstev in obveznosti do njihovih 
virov na dan 31. decembra. 

26. člen 

Pravne osebe ugotavljajo prihodke, odhodke, presežek ali 
primanjkljaj prihodkov v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 
v izkazu prihodkov in odhodkov. 

27. člen 

Računovodski izkazi vsebujejo podatke tekočega obračunskega 
obdobja in preteklega obračunskega obdobja. 

28. člen 

Letno poročilo mora biti sestavljeno in predloženo pristojnim 
organom pravnih oseb najpozneje v dveh mesecih po preteku 
poslovnega leta oziroma najpozneje v dveh mesecih po 
spremembi organiziranosti oziroma statusni spremembi pravne 
osebe in v drugih primerih določenih z zakonom. 

Letno poročilo potrdi pristojni organ pravne osebe oziroma 
ustanovitelja, če je z zakonom ali aktom o ustanovitvi tako 
določeno. 

29. člen 

Računovodske izkaze in pojasnila ter poročilo podpisuje za to 
pooblaščena oseba pravne osebe. 

30. člen 

Vsebino in obliko bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov 
ter pojasnil k izkazom določajo računovodski standardi. 

BILANCA STANJA 

Najmanjši obseg podatkov v bilanci stanja je razčlenjen na podatke 
o sredstvih In obveznostih do virov sredstev in vsebuje vsaj 
naslednje podatke: 

SREDSTVA 

A. STALNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 

2. Opredmetena osnovna sredstva 
- zemljišča 
- zgradbe 
- oprema 
- druga opredmetena osnovna sredstva 
- opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi 
- predujmi za opredmetena osnovna sredstva 

3. Dolgoročne finančne naložbe 
- dolgoročne naložbe 
- dolgoročno dana posojila 
- dolgoročni depoziti 

4. Dolgoročne terjatve iz poslovanja 

5. Druga dolgoročna sredstva 

B. GIBLJIVA SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

1. Zaloge 
- materiala 
- proizvodov 
- nedokončanih proizvodov 
- trgovskega blaga 
- predujmi za zaloge 

2. Kratkoročne finančne naložbe 
- kratkoročne naložbe 
- kratkoročno dana posojila 
- kratkoročni depoziti 

3. Kratkoročne terjatve iz poslovanja 
- kratkoročne terjatve do kupcev 
• kratkoročne terjatve do delavcev 
- druge kratkoročne terjatve 

4. Denarna sredstva 
- gotovina v blagajni 
- prejeti vrednostni papirji 
- denarna sredstva na računih 

5. Druga kratkoročna sredstva 

6. Aktivne časovne razmejitve 

C. DRUGA SREDSTVA 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

A. OBVEZNOSTI DO LASTNIKOV SREDSTEV V 
UPRAVLJANJU 

B. USTANOVITVENA VLOGA 
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C. UGOTOVLJENI POSLOVNI IZID ZA PRENOS V 
NASLEDNJE LETO 

- presežek prihodkov nad odhodki 
- presežek odhodkov nad prihodki 

Č. DOLGOROČNE REZERVACIJE 

D. REZERVE 

E. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 

- dolgoročna posojila pri finančnih organizacijah 
- dolgoročna posojila pri drugih pravnih osebah 

F. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 

G. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 

- kratkoročna posojila pri finančnih organizacijah 
- kratkoročna posojila pri drugih pravnih osebah 

H. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
- kratkoročne obveznosti do delavcev 
- druge kratkoročne obveznosti 

I. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

J. OBVEZNOSTI DO LASTNIKOV DRUGIH SREDSTEV 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Najmanjši obseg podatkov v izkazu prihodkov in odhodkov je 
razčlenjen na podatke o prihodkih in odhodkih in vsebuje vsaj 
naslednje podatke: 

A. PRIHODKI OD UPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 

- prihodki iz sredstev javnih financ 
- drugi prihodki od upravljanja javne službe 

B. DRUGI PRIHODKI OD POSLOVANJA 

C. SPREMEMBE V VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

Č. PRIHODKI OD FINANCIRANJA 

D. IZREDNI PRIHODKI 

E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

- nabavna vrednost prodanega blaga 
- stroški materiala 
- stroški storitev 

F. STROŠKI DELA 

- plače in nadomestila plač 
- prispevki za socialno in pokojninsko zavarovanje 
- drugi stroški dela 

G. AMORTIZACIJA 

H. REZERVACIJE ZA TVEGANJA PRI POSLOVNIH 
DEJAVNOSTIH 

I. ODHODKI FINANCIRANJA 

J. IZREDNI ODHODKI 

K. PRESEŽEK PRIHODKOV 

L. DAVEK OD DOBIČKA OD PRIDOBITNE 
DEJAVNOSTI 

M. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV 

N. PRESEŽEK ODHODKOV 

Vsebino in obliko bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov 
predpiše Slovenski inštitut za revizijo. 

Vsebino in obliko bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov 
za Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike 
Slovenije predpiše minister, pristojen za finance. 

Pri predpisovanju vsebine in oblike bilance stanja in izkaza 
prihodkov in odhodkov se v skladu z 9. členom tega zakona 
upošteva ločeno spremljanje poslovanja iz sredstev javnih financ 
ter iz sredstev, doseženih s prodajo na trgu. 

31. člen 

Podatki v bilanci stanja so podlaga za izdelavo premoženjske 
bilance države. 

VI. HRANJENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN IN 
POSLOVNIH KNJIG 

32. člen 

Knjigovodske listine in poslovne knjige se hranijo v skladu s 
predpisi, s tem da je minimum hranjenja: 

Trajno: 
- za letne računovodske izkaze in končne obračune plač za- 
poslenih ter izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih 
obračunov plač, 

10 let: 
- za glavno knjigo in dnevnik, 

5 let: 
- za knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži, in z zakonom 
predpisane listine, 
- za pomožne knjige, 
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3 leta 
- za knjigovodske listine plačilnega prometa, 

2 leti: 
- za prodajne in kontrolne bloke, pomožne obračune in podobne 
knjigovodske listine. 

33. člen 

Poslovne knjige se do dokončanja revidiranja letnih računovodskih 
izkazov hranijo v priročnem arhivu računovodske službe, potem 
pa arhivirajo v skladu s predpisi. 

VII. VREDNOTENJE POSTAVK V RAČUNOVODSKIH 
IZKAZIH 

34. člen 

Pravne osebe vrednotijo postavke v računovodskih izkazih v 
skladu z računovodskimi načeli, če ni s tem zakonom ter drugimi 
predpisi določeno drugače. 

35. člen 

Opredmetena osnovna sredstva in kratkoročna sredstva (zaloge) 
se vrednotijo po nabavni vrednosti oziroma po ocenjeni vrednosti, 
če nabavna vrednost ni znana. 

Nabavna vrednost sestoji iz nakupne cene, povečane za 
morebitne davke, stroške prevoza in druge neposredne stroške. 

V nabavno vrednost sredstev se ne sme všteti tisto, kar presega 
normalne stroške nakupa oziroma graditve osnovnega sredstva. 

36. člen 

Opredmeteno osnovno sredstvo je tudi drobni inventar, katerega 
doba uporabnosti je daljša od leta dni. 

37. člen 

Za drobni inventar se štejejo predmeti v skladu z računovodskimi 
standardi. 

38. člen 

Tuja plačilna sredstva se vrednotijo po srednjem tečaju Banke 
Slovenije na dan, na katerega se nanaša bilanca stanja. 

39. člen 

Plemenite kovine in predmeti iz takih kovin se vrednotijo najmanj 
v znesku, ki izhaja iz cene plemenitih kovin na svetovnem trgu. 

VIII. POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV 
SREDSTEV 

40. člen 

Pravne osebe ob koncu leta obvezno usklajujejo stanje sredstev 
in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem, ugotovljenim 
s popisom (inventuro). 

41. člen 

Ob koncu poslovnega leta je potrebno posebej uskladiti obveznosti 
in terjatve proračunov in pravnih oseb, ki financirajo programe 
oziroma storitve drugih oseb javnega prava s prejemniki sredstev 

iz javnih financ. 

42. člen 

Ne glede na 40. člen tega zakona pravna oseba lahko popisuje 
knjige, filme, fotografije, arhivsko gradivo, kulturne spomenike, 
predmete muzejske vrednosti, likovne umetnine in predmete, ki 
so posebej zaščiteni kot naravne in druge znamenitosti, v daljših 
obdobjih, vendar obdobje med zaporednima popisoma ne sme 
biti daljše od petih let. 

43. člen 

Pravne osebe opravijo popis praviloma po stanju na dan 31. 
decembra. 

Izjemoma se opravi popis tudi med letom, in sicer ob statusnih 
spremembah, spremembah organiziranosti in v drugih primerih, 
določenih z zakonom. 

44. člen 

Poročilo o popisu mora obravnavati pristojni organ pravne osebe 
ter odločiti o načinu odpisa primanjkljajev, knjiženju presežkov, 
odpisu neplačanih in zastaranih terjatev ter o morebitnem odpisu 
sredstev v skladu z aktom o ustanovitvi. 

Če se ob popisu ugotovi, da so za nastali primanjkljaj, oškodovanja 
sredstev in neplačane terjatve ter podobno odgovorni delavci, je 
treba odločiti o potrebnih ukrepih. 

Podrobnejša navodila za popis predpiše odgovorna oseba pravne 
osebe. 

IX. ODPISOVANJE (AMORTIZIRANJE) 
NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

45. člen 

Odpis je reden ali izreden. 

46. člen 

Reden odpis se opravlja v skladu z računovodskimi standardi. 

Za pravne osebe javnega prava predpiše stopnje in način po 
katerem se opravlja reden odpis, minister, pristojen za finance. 

47. člen 

Izreden odpis se opravi v primeru odtujitve ali uničenja opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih sredstev, trajne izločitve iz uporabe, 
znižanja tržnih cen za istovrstna sredstva ter v primeru skrajšanja 
predvidene življenjske dobe, ki je bila upoštevana za izračun 
amortizacijske stopnje. 

Pravne osebe javnega prava morajo za izreden odpis pridobiti 
soglasje ustanovitelja. 

48. člen 

Odpis opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki so 
last Republike Slovenije ali lokalnih samoupravnih skupnosti in jih 
imajo na podlagi zakonov ali odlokov pravne osebe javnega prava 
v upravljanju, se izkaže praviloma kot popravek nabavne vrednosti 
sredstev in v breme virov teh sredstev. Odpisujejo se lahko tudi 
v breme prihodkov, kot strošek amortizacije, če so sred9tva za 
pokrivanje stroškov amortizacije zagotovljena v proračunu ali če 
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se v skladu z zakonom zagotavljajo iz drugih virov. 

49. člen 

Pravne osebe javnega prava morajo sredstva obračunane 
amortizacije, ki se zagotavljajo iz prihodkov za opravljanje javne 
službe, izkazovati ločeno. 

Namen uporabe sredstev obračunane amortizacije iz prejšnjega 
odstavka določi ustanovitelj. 

50. člen 

Drobni inventar se odpiše enkratno v celoti ob nabavi. 

X. REVALORIZIRANJE SREDSTEV 

51. člen 

Nabavna vrednost in popravek vrednosti opreme drugih 
opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev se revalorizira ob koncu poslovnega leta na podlagi 
računovodskih standardov. 

52. člen 

Pravne osebe javnega prava obravnavajo kot obrestovanje 
revalorizacijo terjatev, finančnih naložb ali obveznosti, če je ta 
določena s pogodbo ali predpisom. 

53. člen 

Pravne osebe javnega prava za druga sredstva in vire sredstev, 
ki so namenjena za opravljanje javne službe, revalorizacije ne 
opravljajo. 

XI. FINANČNO POSLOVANJE IN PLAČILNI PROMET 

54.člen 

Finančno poslovanje se opravlja v skladu s predpisi in s splošnimi 
načeli finančnega poslovanja. 

55. člen 

Plačilni promet za pravne osebe javnega prava se opravlja 
praviloma kot brezgotovinski promet in mora potekati na računu 
pri pooblaščeni organizaciji za plačilni promet. 

XII. PREDLAGANJE IN POŠILJANJE LETNIH 
POROČIL 

56. člen 

Pravne osebe do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega 
leta predložijo letno poročilo iz 23. člena tega zakona organizaciji, 
ki jo določi vlada s svojim predpisom. 

Pravne osebe javnega prava morajo v roku iz prejšnjega odstavka 
predložiti letno poročilo tudi pristojnemu ministrstvu in na zahtevo 
ministrstvu za finance. 

XIII. NALOGE IN ORGANIZACIJA RAČUNOVODSTVA, 
PRAVICE IN ODGOVORNOSTI POOBLAŠČENIH OSEB 

57. člen 

Pravne osebe uredijo naloge in organizacijo računovodstva ter 
pravice in odgovornosti pooblaščenih oseb za razpolaganje z 
materialnimi in finančnimi sredstvi v pravilniku o računovodstvu. 

XIV. RAČUNOVODSKA KONTROLA IN NOTRANJE 
REVIDIRANJE 

58. člen 

Kontroliranje podatkov in notranje revidiranje uredijo pravne osebe 
v skladu s predpisi in računovodskimi standardi. 

Notranje revidiranje obvezno organizirajo pravne osebe javnega 
prava, ki jih določi minister, pristojen za finance, ob upoštevanju 
obsega sredstev iz javnih financ v višini nad 100 mio SIT. 

Vlada Republike Slovenije spremeni tolarski znesek iz prejšnjega 
odstavka, če se pomembneje spremeni razmerje tolarja proti 
ECU po tečaju Banke Slovenije. 

59. člen 

Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost gospodarskih javnih služb 
in so po merilih določenih za gospodarske družbe majhne in 
srednje družbe, ne zagotavljajo revidiranja letnih računovodskih 
izkazov na podlagi 67. člena zakona o gospodarskih javnih službah. 

XV. KAZENSKE DOLOČBE 

60. člen 
i 

Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 
100.000 do 6,000.000 tolarjev, če: 

1. ne uredi v pravilniku načina sestavljanja knjigovodskih listin, 
vrste knjigovodskih listin ter njihovega hranjenja (4. člen); 

2. ne vodi poslovnih knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva 
(6. člen); 

3. ne sprejme odločitve o načinu vodenja poslovnih knjig (drugi 
odstavek 8. člena); 

4. ne zagotovi ločenega spremljanja poslovanja in prikaza izida 
poslovanja s sredstvi javnih financ (9. člen); 

5. v poslovnih knjigah ne zagotovi podatkov, ki jih predpiše minis- 
ter, pristojen za finance (10. člen); 

6. računovodski izkazi ne prikazujejo resničnega stanja 
premoženja, prihodkov, odhodkov ter presežka oziroma 
primanjkljaja poslovanja (22,člen); 

7. ne sestavi in ne predloži letnih poročil (28. člen); 

8. ne hrani knjigovodskih listin In poslovnih knjig v skladu z 
zakonom in predpisanim minimumom (32. člen); 
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9. ne vrednoti postavk v računovodskih izkazih v skladu s 
splošnimi računovodskimi načeli ter predpostavkami za 
sestavljanje računovodskih izkazov (34.člen); 

10. ne vrednoti dolgoročnih opredmetenih sredstev in kratkoročnih 
sredstev (35. člen); 

11. ne šteje drobnega inventarja, katerega doba uporabnosti je 
daljša od leta dni med opredmetena osnovna sredstva (36. člen); 

12. ne šteje med drobni inventar predmetov v skladu sSRS (37. 
člen); 

13. ne vrednoti tujih plačilnih sredstev po srednjem tečaju Banke 
Slovenije 
(38.člen); 

14. ne vrednoti plemenitih kovin in predmetov iz takih kovin na 
podlagi cen na svetovnem trgu (39. člen); 

15. ne uskladi popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev z 
dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom (40. člen); 

16. ne uskladi obveznosti in terjatev (41. člen 

17. ne izda navodil za popis (3. odst. 44. člena); 

18. ne izkazuje ločeno sredstev amortizacije, ki se zagotavljajo iz 
prihodkov za opravljanje javne službe (49. člen); 

19. ne predloži v roku poročil pristojnim organom (56. člen); 

20. ne uredi nalog in organizacije računovodstva in odgovornosti 
pooblaščenih oseb v pravilniku (57. člen); 

21. ne organizira notranjega revidiranja (58. člen). 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

61. člen 

Uskladitev računovodskih evidenc s tem zakonom se opravi po 
stanju na dan 1.1.1998. 

Navodila za uskladitev računovodskih evidenc izda Inštitut v 
soglasju z Ministrstvom za finance v 30 dneh po uveljavitvi zakona. 

Inštitut sprejme računovodske standarde iz 2. člena in kontne 
okvire iz 13. člena tega zakona najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi 
tega zakona. 

62. člen 

Do uveljavitve zakona o proračunu se kot predpis o proračunu iz 
1. člena tega zakona smatra zakon o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96). 

63. člen 

Minister, pristojen za finance predpiše akte na podlagi, 13.15., 
30., 46.in 58. člena tega zakona najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi 
tega zakona. 

64. člen 

Z dnem, ko se prične uporabljati ta zakon, se preneha uporabljati 
zakon o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 13/89, 35/89, 42/ 
90,61/90 in Uradni list SRS, št. 42/90) za pravne osebe iz 1. člena 
tega zakona. 

Zadruge, z dnem uporabe tega zakona, prenehajo uporabljati 
zakon o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 13/89, 35/89, 42/ 
90, 61/90 in Uradni list SRS, št. 42/90) in s tem dnem uporabljajo 
za vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil, zakon o 
gospodarskih družbah. 

Uskladitev računovodskih evidenc iz prejšnjega odstavka opravijo 
zadruge v skladu z navodili, ki jih v 30 dneh po uveljavitvi zakona 
izda Inštitut v soglasju z Zadružno zvezo Slovenije. 

65. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.1.1998. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor je na svoji 5. seji dne 3/6-1997opravil prvo obravnavo 
predloga zakona o računovodstvu in ob tem sprejel naslednje 
sklepe: 

1/Predlog zakona o računovodstvu ■ prva obravnava je primerna 
podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. 

2/ Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije v skladu z naslednjimi stališči: 

a/ predlagatelj naj po pripravi predloga zakona za drugo obravnavo 
ustrezno upošteva pripombo Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve k 58. členu; 

b/ predlagatelj naj prouči rešitev, da bi predložen zakon veljal za 
vse sklade v lasti države, ne glede na njihov status oz. pravno 
podlago za njihovo ustanovitev; 

c/ predlagatelj naj predvidi nov datum začetka uporabe zakona 
zato ustrezno popravi tudi določbo prvega odstavka 61. člena, 
poleg tega pa zaradi usklajenosti izrazoslovja v veljavni zakonodaji 
popravi vse določbe, v katerih je izraz "minister za finance" 
potrebno nadomestiti z izrazom "minister, pristojen za finance"; 

d/ predlagatelj naj za drugo obravnavo dopolni 30. člen tako, da 
bodo prihodki in odhodki ter sredstva in njihovi viri v računovodskih 
izkazih prikazani tako, da bo ustrezno upoštevan predmet 
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poslovanja, doseganje prihodkov in odhodkov ter tako 
zagotovljeno njihovo realno in resnično izkazovanje. 

Ministrstvo za finance je proučilo vse predloge in pripombe ter 
podaja naslednje ugotovitve: 

1/ V zvezi s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne za- 
deve, da v 58. členu, v katerem je dano pooblastilo ministru, 
pristojnemu za finance, da določi pravne osebe javnega prava, ki 
ustrezno organizirajo notranje revidiranje, pri čemer se mora 
upoštevati obseg sredstev iz javnih financ, ni podrobneje 
opredeljenega kriterija. 

Iz predlagane spremembe je razviden kriterij sredstev nad 100 
mio SIT. Menimo, da navedeni kriterij ekonomsko opravičeno 
zahteva uvedbo notranje revizije. Paziti je namreč treba na 
finančno pozitivni učinek obvezne organizacije notranje revizije v 
primerjavi s stroški, ki jih uvedba take organizacije povzroča. 

2/ Po osnovnem in tudi sedanjem predlogu zakona o računo- 
vodstvu bi skladi, ki so ustanovljeni kot kapitalske družbe in 
poslujejo po zakonu o gospodarskih družbah na njegovi osnovi 
vodili tudi poslovne knjige in prikazovali letne računovodske izkaze, 
ostali skladi pa po predloženem zakonu o računovodstvu. 

Po sprejetju zakona o javnih skladih, ki je v pripravi, bo natančno 
določeno vodenje poslovnih knjig za javne sklade. Predvideno je, 
da bi javni skladi ugotavljali presežek prihodkov nad odhodki in 
obratno, to pa je rešitev, ki jo predvideva tudi zakon o 
računovodstvu. Nadalje pa naj bi bil v zakonu o javnih skladih 
določen tudi način razporejanja presežka prihodkov nad odhodki 
in način pokrivanja primanjkljaja, t.j. presežka odhodkov nad 
prihodki. Dodano naj bi bilo tudi določilo, po katerem bi bilo vodenje 
poslovnih knjig urejeno po kontnem okviru, ki ga na podlagi določb 
zakona o računovodstvu predpiše Slovenski inštitut za revizijo. 

Menimo, da je na ta način po postopni poti možno najbolje urediti 
vodenje poslovnih knjig za vse sklade. 

3/ Predlagatelj je v celoti upošteval 3. stališče ter kot datum začetka 
uporabe zakona določil 1/1-1998, izraz "minister za finance" pa 
je nadomestil izraz "minister, pristojen za finance". 

4/ Na podlagi sprejetega 4. stališča je dopolnjen tudi 30. člen 
predloženega zakona. Menimo, da tako oblikovan člen omogoča 
realno ter resnično prikazovanje rezultatov poslovanja z uporabo 
sredstev javnih financ in ločeno z usklajanjem prihodkov s prodajo 
na trgu. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

I. Amandma k 2. členu 

V drugem stavku se za besedo "izdaja" doda beseda 
"Slovenski". Beseda "Inštitut" pa se zapiše z malo začetnico. 
Za besedilom v oklepaju ....65/93) se doda pika, besedilo 
naprej pa se črta. 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave. V členu se s tem 
popravkom zagotovi pravilni naziv Slovenskega inštituta za 
revizijo. 

II. Amandma k 4. členu 

Na koncu stavka se pika črta in doda besedilo "in tem 
zakonom". 

Obrazložitev: Predlagatelj zakona na osnovi pobude Slovenskega 
inštituta za revizijo dopolnjuje ta člen, saj je s tem le podkrepljeno 
napotilo pravnim osebam k podrobni ureditvi vodenja poslovnih 
knjig in izdelave letnih poročil. 

III. Amandma k 7. členu 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: "Pomožne knjige so 
analitične evidence in druge pomožne knjige, ki dopolnjujejo 
konte glavne knjige". 

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti 
in šesti odstavek. 

Obrazložitev: Predlagatelj zakona na osnovi pobude Slovenskega 
inštituta za revizijo dopolnjuje ta člen, saj je s tem podrobno 

definirano, kaj so pomožne knjige. 

IV. Amandma k 13. členu 

Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi: "Kontne okvire 
predpiše Slovenski inštitut za revizijo". 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave. 

V. Amandma k 14. členu 

V prvem stavku se beseda "zajemajo" črta, nadomesti jo 
beseda" izkazujejo". 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave. 

VI. Amandma k 17. členu 

Za besedo "drugih virov" se postavi pika, besedilo naprej 
pa se črta. 

Obrazložitev: Predlagatelj zakona je besedilo črtal na pobudo 
Slovenskega inštituta za revizijo, saj je v primeru dvoma v plačilo 
prihodkov ustreznejša rešitev oblikovanje popravka terjatve, ki 
se nanaša na te prihodke. 

VII. Amandma k 18. členu 

Za besedama "ne smejo" se besedilo črta do konca stavka 
in nadomesti z besedilom: "vzpostavljati dolgoročnih 
rezervacij z vnaprejšnjim vračunavanjem stroškov ali 
odhodkov oziroma z dolgoročnim rezmejevanjem prihodkov 
v breme sredstev javnih financ." 
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Obrazložitev: Predlagatelj zakona je na pobudo Slovenskega 
inštituta za revizijo dopolnil besedilo tega člena, saj le-ta pomeni 
terminološko uskladitev s slovenskimi računovodskimi standardi 
ter opredelitev, da ni dovoljeno vzpostavljanje dolgoročnih 
rezervacij v breme javnih sredstev, ki se praviloma zagotavljajo 
za pokrivanje tekočih obveznosti ne pa za pokrivanje bodočih 
obveznosti. 

VIII. Amandma k 23. členu 

Drugi stavek v prvem odstavku se črta in nadomesti z novim 
stavkom, ki se glasi: "Letno poročilo je sestavljeno iz bilance 
stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom 
in poslovnega poročila". 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave. 

IX. Amandma k 24. členu 

Besedi "spremembi organiziranosti" se zamenjata z besedo 
"prenehanju". 

Obrazložitev: Predlagatelj zakona je upošteval pobudo 
Slovenskega inštituta za revizijo. Sprememba organiziranosti v 
taki definiciji 24. člena lahko pomeni le prenehanje, saj gre v ostalih 
primerih za statusne spremembe. 

X. Amandma k 28. členu 

Besedi "spremembi organiziranosti" se zamenjata z besedo 
"prenehanju". 

Obrazložitev: Predlagatelj zakona je upošteval pobudo 
Slovenskega inštituta za revizijo. Sprememba organiziranosti v 
taki definiciji 28. člena lahko pomeni le prenehanje, saj gre v ostalih 
primerih za statusne spremembe. 

XI. Amandma k 33. členu 

V celoti se črta besedilo 33. člena. 

Obrazložitev: Predlagatelj zakona se strinja s pobudo 
Slovenskega inštituta za revizijo, saj so roki hranjenja poslovnih 
knjig opredeljeni že v 32. členu. Sam način arhiviranja pa je 
prepuščen pravni osebi sami. 

XII. Amandma k 34. členu 

Beseda "načeli" se nadomesti z besedo "standardi". 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave. 

XIII. Amandma k 35. členu 

Besedilo 35. člena se v celoti črta In nadomesti z besedilom: 

"Opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po nabavni 
vrednosti oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna 
vrednost ni znana. 

Zaloge se vrednotijo po izbrani metodi, določeni v skladu z 
računovodskimi standardi. 

Nabavna vrednost sestoji iz nakupne cene, povečane za 
morebitne davke, stroške prevzema in druge neposredne 
stroške. 

V nabavno vrednost se ne sme všteti tisto, kar presega 
normalne stroške nakupa oziroma graditve osnovnega 
sredstva. 

Knjigovodska vrednost opredmetenih sredstev ter drugih 
sredstev pravne osebe ne more biti večja od njihove iztržljive 
oziroma realne vrednosti". 

Obrazložitev: Amandma pomeni podrobnejšo opredelitev načina 
vodenja opredmetenih osnovnih sredstev in zalog glede na 
vrednost ter delno povzema definicijo iz računovodskih 
standardov. 

XIV. Amandma k 36. členu 

Besedilo 36. člena se v celoti črta. 

Obrazložitev: Z dopolnitvijo besedila 37. člena je 36. člen 
nepotreben. 

XV. Amandma k 37. členu 

Beseda "predmeti" se črta in zamenja z besedami 
"opredmetena osnovna sredstva". 

Obrazložitev: Amandma določa opredelitev, kaj se šteje za drobni 
inventar. V skladu z računovodskimi standardi so to opredmetena 
osnovna sredstva, katerih doba uporabnosti je daljša od leta dni 
in katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem 
obračunu ne presega tolarske vrednosti 500 ECU. 

XVI. Amandma k 39. členu 

Na koncu člena se besede "na svetovnem trgu" zamenjajo z 
besedami "ki jih določi Banka Slovenije". 

Obrazložitev: Predlagatelj zakona na pobudo Računskega 
sodišča predlaga spremembo tega člena, saj je s tem za 
vrednotenje kovin in predmetov iz teh kovin uporabljena rešitev, 
ki jo uporabljajo tudi banke. 

XVII. Amandma k 43. členu 

V drugem odstavku se besedi "spremembah organiziranosti" 
zamenjata z besedo "prenehanju". 

Obrazložitev: Predlagatelj zakona na pobudo Slovenskega 
inštituta za revizijo predlaga dopolnitev tega člena, saj sprememba 
organiziranosti v taki definiciji 43. člena lahko pomeni le prenehanje, 
saj gre v ostalih primerih za statusne spremembe. 

XVIII. Amandma k 60. členu 

V 4. točki se za besedama "javnih financ" dodajo besede 
"od sredstev, doseženih na trgu". 

Obrazložitev: Amandma pomeni le poudarek za ločeno spremljanje 
rezultatov poslovanja s sredstvi javnih financ od sredstev, 
doseženih na trgu. 
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V 10. točki se besedi "kratkoročnih sredstev" zamenjata z 
besedo "zalog". 

Obrazložitev: Amandmaje redakcijske narave glede na dopolnitve 
35. člena. 

Besedilo 11. točke se v celoti črta 

Obrazložitev: Glede na črtanje 36. člena in ustrezno dopolnitev 
37. člena je 11. točka nepotrebna, ker je ustrezno že upoštevana 
v 10. in 12. točki. 

V 12. točki se kratica "SRS" zamenja z besedama 
"računovodskimi standardi". 

Obrazložitev: Besedilo je redakcijske narave. 

XIX. Amandma k 61. členu 

Za prvim odstavkom se doda nov odstavek z naslednjo 
vsebino: "Pravilnik iz 4. člena tega zakona so dolžne pravne 
osebe sprejeti najkasneje v 90 dneh po uveljavitvi tega 

zakona". 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek. 

Obrazložitev: Predlagatelj zakona na pobudo Računskega 
sodišča meni, da je prav, da se v zakonu določi rok, s katerim je 
potrebno pravne osebe zavezati, da obvezno sprejmejo pravilnik, 
saj je na ta način olajšano delo tudi pravni osebi. 

V drugem in tretjem odstavku se besedo "Inštitut" zamenja 
z besedami "Slovenski inštitut za revizijo". 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave. 

XX. Amandma k 64. členu 

V zadnjem odstavku se beseda "Inštitut" zamenja z 
besedami "Slovenski inštitut za revizijo". 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 PROMETNEM 

DAVKU (ZPD-E) 

- EPA 245-11 - prva obravnava 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) in ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem, 
prvega odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora RS 
(Ur.l.RS, št. 40/93 in 80/94) vlaga podpisani poslanec Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 

zbora sporoča, da bo kot predlagatelj na sejah delovnih teles in 
- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O zbora sodeloval mag. Janez Kopač. 
PROMETNEM DAVKU, 

Janez Kopač, l.r. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBO 
ZAKONA 

Državni zbor je na seji dne 31. julija 1997 sprejel spremembo 14. 
točke 18. člena zakona o prometnem davku v delu, ki se nanaša 
na oprostitev prometnega davka pri nakupu oziroma uvozu 
osebnih avtomobilov z delovno prostornino motorja do 1,8 litra in 
dieselskega motorja do 1,9 litra (z večjo prostornino le za 
avtomobile z avtomatskim upravljanjem), ki jih pod posebnimi 
pogoji, največ enkrat v petih letih kupijo invalidne osebe. 

V primerjavi s prejšnjo ureditvijo, sprememba pomeni določeno 
omejitev pravice, saj se oprostitev ne nanaša več na vse 
avtomobile, ne glede na delovno prostornino motorjev, pravico do 
oprostitve pa invalidne osebe lahko uveljavljajo največ enkrat v 
petih letih, in ne v treh, kot je bilo to mogoče pred spremembo 
zakona. 

Razlog za predlagano spremembo je ustrezna prilagoditev 28. 
točke drugega odstavka tarifne številke 3 tarife davka od prometa 
proizvodov, ki je sestavni del zakona o prometnem davku, rešitvi, 
sprejeti v 14. točki 18. člena zakona. 

V skladu z 28. točko tarifne številke 3, se po stopnji 5 % plačuje 

davek od prometa enega novega osebnega avtomobila s 5 ali 
več sedeži, ki ga največ enkrat v treh letih kupijo osebe, ki imajo 
v družini tri ali več otrok, ki še niso dopolnili 18 let. 

Nakup po tej točki se uveljavi na podlagi potrdila o skupnem 
gospodinjstvu pristojnega organa za notranje zadeve. Pravico do 
nakupa imajo osebe, ki vzdržujejo tri ali več mladoletnih otrok. Da 
je vozilo kupljeno po tej točki kot družinsko vozilo, se vpiše v 
prometno dovoljenje in register gospodinjstev. Če lastnik avtomobil 
proda ali ga brezplačno ali kako drugače odtuji in ga da v uporabo 
komu drugemu pred potekom triletnega roka od dneva nakupa, 
mora plačati razliko med davkom od prometa novega osebnega 
avtomobila po znižani stopnji in davkom po polni davčni stopnji, 
obrestovano po temeljni obrestmi meri v skladu z zakonom o 
predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni 
meri (Ur. list RS, št. 45/95). Ob izpolnjevanju osnovnih pogojev se 
pravica na novo vzpostavi dan po takšnem plačilu. 

2. CILJI IN NAČELA 

Cilj spremembe zakona je, da se tako, kot je določeno v 14. točki 
18. člena zakona o prometnem davku za invalidne osebe, tudi v 
28. točki tarifne številke 3 določi, da se davek po znižani 5% 
stopnji plačuje le od osebnih avtomobilov z delovno prostornino 
motorja do 1,8 litra in dieselskega motorja do 1,9 litra, in ne več od 
vseh osebnih avtomobilov, to je, ne glede na delovno prostornino 
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motorjev. 

Navedena omejitev glede na delovno prostornino motorja 
zagotavlja enotno merilo, v okviru katerega gre po zakonu o 
prometnem davku, novim osebnim avtomobilom oziroma 
določenim kupcem poseben položaj. 

Nadalje zakon tudi določa, da imajo osebe, upravičene do nakupa 
avtomobila po tej točki, pravico kupiti osebni avtomobil po znižani 
stopnji največ enkrat v petih letih, torej pomeni enako omejitev, 
kot je to določeno za invalidne osebe v 14. točki 18. člena zakona. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Predlagatelj ocenjuje, da s predlagano spremembo ne bo prišlo 
do pomembnejših posledic za proračun. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92-p, 
12/93-odločba US, 71/93 in 16/96) se v tarifni številki 3 tarife 

davka od prometa proizvodov, 28. točka spremeni tako, da se 
glasi: 

"28) od prometa enega novega osebnega avtomobila z delovno 
prostornino bencinskega motorja do 1,8 litra in dieselskega motorja 
do 1,9 litra, ki ga največ enkrat v petih letih kupijo osebe, ki imajo 
v družini tri ali več otrok, ki še niso dopolnili 18 let. 

Nakup po tej točki se uveljavi na podlagi potrdila o skupnem 
gospodinjstvu pristojnega organa za notranje zadeve. Pravico do 
nakupa imajo osebe, ki vzdržujejo tri ali več mladoletnih otrok. Da 
je vozilo kupljeno po tej točki kot družinsko vozilo, se vpiše v 
prometno dovoljenje in register gospodinjstev. Če lastnik avtomobil 
proda ali ga brezplačno ali kako drugače odtuji in ga da v uporabo 
komu drugemu pred potekom petletnega roka od dneva nakupa, 
mora plačati razliko med davkom od prometa novega osebnega 
avtomobila po znižani stopnji in davkom po polni davčni stopnji, 
obrestovano po temeljni obrestni meri v skladu z zakonom o 
predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni 
meri (Ur. list RS, št. 45/95). Ob izpolnjevanju osnovnih pogojev se 
pravica na novo vzpostavi dan po takšnem plačilu." 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

V tarifni številki 1 tarife davka od prometa proizvodov je določeno, 
da se od vseh proizvodov, ki so namenjeni za končno potrošnjo, 
razen od proizvodov, ki so določeni v drugih tarifnih številkah 
tarife aH je zanje določena davčna oprostitev, plačuje davek od 
prometa proizvodov po stopnji 20 %. 

Poseben položaj davčnega predmeta je med drugim določen v 
tarifni številki 3 tarife davka od prometa proizvodov, v skladu s 
katero se ob izpolnjevanju posebnih pogojev, plačuje davek po 

stopnji 5 % tudi od novih, t.im. družinskih avtomobilov. 

S spremembo zakona oziroma 28. točke tarifne številke 3, se bo 
davek po znižani 5% stopnji (za avtomobile je sicer predpisana 
splošna stopnja 20 % oziroma zvišana 32 % stopnja v odvisnosti 
od delovne prostornine motorja), plačeval le od osebnih 
avtomobilov z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 
litra in dieselskega motorja do 1,9 litra, upravičeni kupci pa bodo 
imeli pravico do davčne olajšave največ enkrat v petih letih. 

ČLEN, KI SE SPREMINJA: 

Tar.št.3 

Po stopnji 5% se plačuje davek od prometa naslednjih prioizvodov: 

1) od opreme iz 10. člena tega zakona: 

Ob izpolnitvi pogojev iz 7. člena se lahko kot oprema kupujejo 
tudi: specialna sanitetna vozila z vgrajenimi napravami za bolnike, 
specialna vozila, prirejena za organiziran prevoz invalidov, 
specialna gasilska vozila, pogrebna motorna vozila, specialna 
vozila za policijo in patruljno službo z vgrajenimi napravami, 
specialna vozila za potrebe oboroženih in zaščitnih sil in 
kombiniranan vozila. Specialna vozila po tem odstavku niso osebni 
avtomobili, prilagojeni za usposabljanje voznikov (dvojne 
komande, odstranjeni sedeži, idr.), osebni avtomobili za pomoč 
na cestah, osebna ptt vozila, ipd. 

2) od oborožitve, vojaške opreme in opreme organov za notranje 
zadeve, od oborožitve in opreme, namenjene za usposabljanje 
za obrambo in zaščito oziroma za izvajanje nalog organov za 
notranje zadeve; od naprav, sredstev in opreme enot za zveze, 
civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje in splošne 
reševalne službe; od naprav in opreme za protipožarno zaščito; 
naprav in sredstev za osebno in vzajemno zaščito, ki jih morajo 
na podlagi zakona o obrambi in zaščiti kupiti upravljalci. lastniki ali 
uporabniki stavb in občine; od naprav in opreme za proizvodnjo 
oborožitve, vojaške opreme ter rezervnih sredstev namenjenih 
izključno za uporabo v vojni; od rezervnih in drugih sredstev za 
obrambo in zaščito, ki jih kupujejo republika in občine ter njihovi 
organi, zavodi oboroženih sil, podjetja in druge organizacije ter 
društva in druge organizacije državljanov za izvajanje nalog po 
zakonu o obrambi In zaščiti; od vojaških uniform, uniform policije 
In carinskih uniform, ter oznak in pribora za te uniforme, ki se 
kupujejo na način in pod pogoji iz 7. člena tega zakona; 
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3) od prometa rabljenih osebnih avtomobilov, drugih motornih 
vozil in plovil, za katere je obvezna registracija; 

4) od solarnih vodnih grelnikov, kolektorjev, toplotnih črpalk in 
drugih toplotnih naprav, ki so konstruirani za neposredno in 
posredno uporabo sončne energije; od fluoroscenčnih žarnic; od 
termostatskih radiatorskih ventilov, rekuperatorjev in rege- 
neratorjev toplote, ki izkorišča odpadno toploto; od naprav za 
pridobivanje električne energije iz vetra; 

5) od kmetijske mehanizacije, naprav in druge opreme, kme- 
tijskega orodja za primarno obdelavo zemljišča ter nadomestnih 
delov za to opremo in naprave, ki jih določi republiški upravni 
organ za finance v soglasju z republiškim upravnim organom za 
kmetijstvo; 

6) od novih motornih vozil, ki jih največ enkrat v treh letih kupijo 
invalidske organizacije izključno za prevoz invalidov neposredno 
od pravne osebe ali zasebnika, ki se ukvarja s proizvodno ali 
trgovsko dejavnostjo ali jih same neposredno uvozijo. 

V prometno dovoljenje tako kupljenega motornega vozila se vpiše 
podatek, da je vozilo namenjeno izključno za prevoz invalidov. 

Če invalidska organizacija proda motorno vozilo, ga brezplačno 
ali kako drugače odtuji ali ga da v rabo komu drugemu pred 
potekom triletnega roka od nakupa, se zaračuna davek v višini, 
ki je enaka razliki med stopnjo davka od prometa proizvodov, ki 
velja za tovrstne proizvode in stopnjo davka po tej tarifni številki, 
ki je veljala ob nakupu avtomobila, in obresti iz 46. člena tega 
zakona od dneva nakupa do dneva plačila davka. Če je bilo 
motorno vozilo poškodovano za več kot 70% tržne vrednosti 
vozila na dan nesreče, se sme poškodovano vozilo prodati, ne 
da bi se plačal prometni davek. 

7) od proizvodov, ki so namenjeni za prehrano ljudi in krmljenje 
živali, razen proizvodov, ki so navedeni v drugih tarifnih številkah 
te tarife; 

8) od soli (NaCI) za hrano; 

9) od osnovnih proizvodov kmetijstva in ribištva; 

10) od steklene embalaže in od embalaže, izdelane iz naravi 
prijaznejših polimerov za prehrambene izdelke; 

11) od deških in dekliških oblačil do vštete številke 14, od deške 
obutve do vštete številke 38 in dekliške obutve do vštete številke 
36, superg do vštete številke 36; plenic in drugega perila za 
dojenčke; od otroških vozičkov; od otroških igrač, ki nosijo oznako 
dobra igrača; od otroških varnostnih sedežev; 

Mnenje o tem, da gre za igrače, ki nosijo znak "dobra igrača" daje 
pristojni republiški upravni organ v soglasju z republiškim 
upravnim organom za finance. Preden da proizvajalec ali 
prodajalec te proizvode v promet, mora na njih označiti, da gre za 
proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov 
po tej tarifni številki ter številko, datum in mnenje pristojnega 
upravnega organa. 

12) od šolskih potrebščin; 

13) od nosilcev besede, slike in zvoka, ki so znanstvenega, 
umetniškega, kulturnega, izobraževalnega in informativnega 
značaja; 

Mnenje o tem, da gre za proizvode iz te točke daje pristojni 
republiški upravni organ. 

Preden da založnik oziroma uvoznik proizvode iz te točke v 
promet, mora na njih natisniti oziroma odtisniti klavzulo, da gre za 
proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov 
po tej tarifni številki ter številko in datum mnenja pristojnega organa. 

14) od kopij eksponatov, ki jih prodajajo muzeji in galerije, ki se 
štejejo za muzeje po zakonu o naravni in kulturni dediščini; 

15) od slikarskega in kiparskega materiala in potrebščin, ki jih 
kupujejo pravne osebe in zasebniki, registrirani za opravljanje 
kulturno - umetniških dejavnosti, pod pogoji in na način iz 7. člena 
tega zakona; 

16) od izvirnih umetniških del s področja slikarstva, kiparstva, 
arhitekture, grafike in drugih upodabljajočih dejavnosti ter unikatov, 
del uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja, za katera 
se avtorjem plača avtorski honorar in ki jih prodajajo avtorji; davek 
po tej tarifni številki se plačuje tudi od del iz prejšnjega stavka, ki 
imajo certifikat ustreznega umetniškega združenja; 

17) od izdelkov domače in umetne obrti; 

Mnenje o tem, da gre za proizvode iz te točke, daje pristojni 
republiški upravni organ v soglasju z republiškim upravnim 
organom za finance. 

18) od računalnikov in druge računalniške opreme in žepnih 
kalkulatorjev; 

19) od zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, razen zdravil iz 
18. člena tega zakona, ki jih določi republiški upravni organ za 
finance v soglasju z republiškim upravnim organom za zdravstvo; 
20) od ortopedskih priprav in pripomočkov, razen priprav in 
pripomočkov iz 18. člena tega zakona; 

21) od pogrebne opreme; 

22) od drv, zemeljskega plina in mestnega plina; 

23) od vode, tople vode, vodne pare in ledu; 

24) od organskih in mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin; 

25) od industrijskih in drugih odpadkov (krpe in drugi tekstilni 
odpadki, staro železo, steklo, odpadni ali rabljeni papir, karton, 
lepenka); 

26) od alkohola (etanola) za konzerviranje preparatov in za 
pulpiranje sadja in vrtnin, proizvodnjo parfumerijskih in kozmetičnih 
proizvodov in od denaturiranega alkohola za gorivo; 

27) od vodnih turbin in opreme za majhne hidroelektrarne na 
potokih in rečicah, ki jih kupujejo fizične osebe na podlagi pisnega 
potrdila občinskega organa za gospodarstvo; 

28) od prometa novih osebnih avtomobilov, ki jih največ enkrat v 
petih letih kupijo osebe, ki imajo v družini tri in več otrok, ki še niso 
mogli pridobiti vozniškega dovoljenja; 

Nakup po tej točki se uveljavlja na podlagi pisnega mnenja Centra 
za socialno delo. Pravico do nakupa imajo osebe, ki v skupnem 
gospodinjstvu vzdržujejo tri ali več otrok, od katerih nobeden ni 
starejši kot 18 let. V prometno dovoljenje se vpiše podatek, da je 
vozilo kupljeno po tej točki. Če lastnik avtomobil proda osebni 
avtomobil ali ga brezplačno ali kako drugače odtuji in ga da v rabo 
komu drugemu pred potekom petletnega roka od dneva nakupa, 
se plača razlika med davkom od prometa novega osebnega 
avtomobila po znižani stopnji in davkom po polni davčni stopnji s 
pripadajočimi obrestmi iz 46. člena tega zakona. 
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29) od gradbenih termoizolacijskih materialov, izdelanih iz 
mineralnih materialov, steklene volne, plutovine, sintetičnih 
materialov in bitumena ter hldroizolacijskih materialov, izdelanih 
na bazi bitumena; 

30) od mlinov in kosmičarjev za mletje žita. 

Mnenje o tem, da gre za proizvode iz te točke, daje pristojni 
republiški upravni organ v sodelovanju z republiškim upravnim 
organom za finance. 

Opombe: 

1) Proizvodi, ki so namenjeni za prehrano ljudi iz 7. točke te 
tarifne številke, so nepredelana in predelana živila ter začimbe in 
vse druge snovi, ki se dodajajo tem živilom, da se konzervirajo, 
da se jim popravi videz, okus ali vonj, da se pobarvajo, da se 
obogati njihova sestava ali da se doseže kakšna druga lastnost. 

Med te proizvode spadajo med drugim tudi sadni izdelki, izdelki iz 
škroba in moke, slaščičarski in drugi pekovski izdelki, škrob, 
namenjen za hrano ljudi, jedilna želatina, escenca za pripravo 
sladic in drugi podobni izdelki; čokolada, kakav in drugi proizvodi, 
ki vsebujejo kakav ter sladkorni izdelki. 

Med te proizvode ne spadajo tisti izdelki, ki imajo visok kariogni 
indeks. Mnenje o tem daje pristojni republiški upravni organ za 
zdravstvo. 

2) Sol (NaCI) za hrano iz 8. točke te tarifne številke je sol, 
namenjena za hrano ljudi in denaturirana sol za krmljenje živali. 

3) Osnovni proizvodi kmetijstva in ribištva iz 9. točke te tarifne 
številke so: 

- vse vrste surovega in sušenega žita, drugih rastlin (industrijskih, 
krmnih, vrtnih, začimbnih in zdravilnih) ter rastlinski čaji, slama, 
koruznica, trsje, ličje, trava ipd.; 

- cvetje, grozdje, sadje, gobe in drugi kmetijski in gozdni plodovi; 

• seme, sadike, cepljenke in drug sadilni material ter prst; 

• vse vrste živine, perutnine in druge domače živali in divjadi ter 
izdelki iz njih (surova in nepredelana koža, volna, perje, dlaka, 
parklji, rogovi, kopita, ipd.) in njihovi proizvodi: jajca, med in vosek 
in sviloprejke; 

- morske In sladkovodne ribe, raki, školjke, dvoživke, mehkužci, 
ikre, idr. 

4) Deška ali dekliška oblačila iz 11. točke te tarifne številke so 

vse vrste oblačil in perila za otroke iz tekstila, usnja ali drugega 
materiala ali v kombinaciji raznih materialov, razen iz usnja 
plazilcev in naravnega krzna iz tarifne številke 4 te tarife. 

Perilo za otroke iz 11. točke te tarife niso robčki, naglavne rute, 
prevleke za otroške vozičke in otroške košare, posteljno perilo, 
ipd. 

Deška ali dekliška obutev iz 11. točke te tarifne številke je obutev 
do navedenih velikosti, ne glede na to, iz kakšnega materiala je, 
razen obutve iz usnja plazilcev in naravnega krzna iz tarifne 
številke 4 te tarife. 

5) Šolske potrebščine iz 12. točke te tarifne številke so: navadni 
svinčniki, vodene barvice, peresa, držala, radirke, šolski pisalni 
in risalni kompleti, pastelni svinčniki in kompletni pribor za likovno 
vzgojo, šolski merilni kompleti za razredni in predmetni pouk 
tehnične vzgoje in geometrije, kompletni pribor za pouk prometne 
vzgoje ("stopko", kresnička, odsevni obeski), tehnična računala, 
šolske torbe in nahrbtniki, tehniške črke in številke, posebni 
svinčniki za likovno vzgojo, oljnati pasteli v prahu, šolski čopiči, 
črnila in tuši, plastelin, tempere, oljne barve, flumastri, šolski 
zvezki, vadnice, notni zvezki, risalni listi in bloki za likovno vzgojo. 

6) Od prometa drugih grafičnih proizvodov, razen proizvodov iz 
13. točke te tarifne številke, se davek od prometa proizvodov 
plačuje po stopnji iz tarifne številke 1 te tarife (koledarji, telefonski 
imeniki, vozni redi, prospekti, letaki, plakati, ceniki, katalogi, 
razglednice, tiskovine, čekovne in hranilne knjižice, potni listi, 
vstopnice, embalaža, lepilni in drugi trakovi in podobni proizvodi). 

7) Izvirna umetniška dela s področja slikarstva, kiparstva, 
arhitekture in grafike in druga dela upodabljajočih umetnosti ter 
dela vseh panog uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja, 
ki imajo certifikat ustreznega umetniškega združenja. Umetniško 
združenje je dolžno voditi evidenco o izdanih certifikatih. 

8) Pogrebna oprema iz 21. točke te tarifne številke so naslednji 
proizvodi: krsta ter vložek za pogreb in prevoz (lesena, 
pločevinasta, plastična idr); pogrebni simboli (križ, piramida, idr.); 
žara In zabojček za pogreb in prevoz (kartonska, lesena, 
kovinska, plastična, betonska, idr.); mrtvaški prt, pregrinjalo, vložek 
za krsto, blazina in oblazinjenje za pogrebno krsto ter copati za 
mrliča; pogrebne vreče (plastične, iz blaga, idr.); pogrebni venci 
in pogrebni aranžmaji iz umetnega in naravnega cvetja in zelenja, 
trakovi in žalni trakovi ter pogrebne in žalne sveče. 

9) Drva iz 22. točke te tarifne številke so les na štoru in razne 
vrste materiala, dobljenega pri redčenju in čiščenju gozdov ter 
žagarski In drugi odpadki tehničnega lesa, za katere je ugotovljeno, 
da so uporabni le za kurjenje. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZAPOSLOVANJO IN 

ZAVAROVANJO ZA PRIMER 

BREZPOSELNOSTI (ZZZPB-?) 

- EPA 272 - II - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je 6. oktobra 1997 predložila v 
obravnavo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brez- 
poselnosti (ZZZPB-?) - prva obravnava (EPA 272-II). 

Poslanci Miran Potrč, Bojan Kontič in Janko Veber so 17. 
septembra 1997, ob različnih urah, predložili Državnemu 
zboru v obravnavo predloge zakonov o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti - skrajšani postopki (EPA 260-II, 
261-11 in 262-11), ki urejajo enako oziroma podobno 
vsebino kot predloženi zakon. 

Ker zakonodajni postopki predlogov zakonov, ki so jih 
predložili poslanci, še niso končani, je predsednik 
Državnega zbora na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora zadržal dodelitev predloga zakona, ki 
ga je predložila Vlada Republike Slovenije. 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve, 
- mag. Zdenka KOVAČ, državna sekretarka v Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve, 
- Vladimir DEJAN, državni podsekretar v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 
- Jože GLAZER, direktor Zavoda za zaposlovanje Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na 30. seji dne 2. oktobra 1997 
določila besedilo: . 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER 
BREZPOSELNOSTI, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
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UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Slovenija je država z odprtim gospodarstvom in sta zato vpliv 
zunanjih trgov ter posledice prestrukturiranja gospodarstva v 
tranziciji tudi pri nas povzročila, da je vprašanje brezposelnosti 
eden od največjih ekonomskih in socialnih problemov. 

Kontinuirano povečevanje števila brezposelnih kaže, da procesi 
prestrukturiranja slovenskega gospodarstva še vedno trajajo in 
potekajo pod vplivom različnih dejavnikov. Ob tem pa se spreminja 
relativno razmerje med gospodarskimi sektorji: kmetijski hitro 
upada, industrijski nekoliko počasneje, storitveni pa se širi. 
Mednarodno konkurenčno okolje in sodobni trendi gospodarskega 
razvoja preko spremenjene strukture in kvalitete povpraševanja 
zahtevata drugačno, bistveno bolj dinamična in fleksibilna delovna 
mesta z drugačno strukturo znanj in osebnostnih spretnosti, zato 
je višja stopnja strokovne usposobljenosti, večja fleksibilnost 
delovnih razmerij in s tem fleksibilnejša in kvalitetnejša struktura 
ponudbe na trgu dela edina prava alternativa za razreševanje 
problemov brezposelnosti. Zaradi tega je potrebno obstoječo 
zakonsko ureditev nujno preoblikovati tako, da bo omogočala 
brezposelnim osebam lažje in kvalitetnejše prilagajanje 
spremembam na trgu dela. 

Ena od ključnih zadev pri razreševanju problematike brez- 
poselnosti je nujnost uskladitve ekonomske in socialne politike. 
Za hitrejši gospodarski razvoj je potrebno zagotoviti stabilno 
makroekonomsko in socialno okolje, ki ga spremlja povečanje 
konkurenčnosti gospodarstva, višji nivo varčevanja in investicij. 
Za takšno povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti gospo- 
darstva pa je zelo pomembna tudi vloga aktivne socialne politike, 
katere temeljni cilj je ponovno vključevanje vseh iz aktivnosti 
izključenih skupin prebivalstva, zlasti brezposelnih, ter 
zagotavljanje njihove socialne varnosti. 

Evropske strategije na področju zaposlovanja poudarjajo, da ključ 
uspeha ni več v zagotavljanju "varnih sistemov pasivnih pravic" 
temveč v uvajanju učinkovitih sistemov, ki ljudem (zaposlenim in 
brezposelnim) pomagajo pri obvladovanju sprememb.' Zato je 
eno od pomembnejših načel, na katerem temelji celotna 
naravnanost zakonskih sprememb na področju zaposlovanja, 
prednost aktivnih oblik pred pasivnimi oblikami varstva med 
brezposelnostjo. 
Večina sprememb zaposlovalne zakonodaje gre zato v evropskih 
državah v smeri razvoja različnih programov aktivne politike 
zaposlovanja, ki temeljijo predvsem na: 

- stimuliranju delodajalcev za vključevanje zaposlenih v 
izobraževanje in nadomeščanje teh z začasnim subvencioniranim 
zaposlovanjem brezposelnih, 
• posebnih stimulacijah delodajalcev za zaposlovanje težje 
zaposljivih skupin brezposelnih (mladih brez temeljne poklicne 
izobrazbe, starejših od 50 let), 
• vključevanju brezposelnih in presežnih delavcev v različne 
programe usposabljanja in izobraževanja, s pomočjo katerih se 
zvišuje njihova konkurenčnost na trgu delovne sile, 
- vzpodbujanju možnosti alternativnih oblik zaposlovanja 
(samozaposlovanje, javna dela, skrajšani delovni čas, delo na 
domu itd.). 

Analize nacionalnih trgov delovne sile namreč vodijo do spoznanja, 
da je razkorak med znanji in sposobnostmi tistih, ki se znajdejo v 
vrstah brezposelnih na eni strani in zahtevami novo nastajajočih 
delovnih mest na drugi strani iz leta v leto večji. Zato večina 
strategij razvoja trga dela v evropskih državah usmerja svoje 
aktivnosti v razvoj človeških potencialov, ker ocenjuje, da bo 
zmanjševanje brezposelnosti v prihodnjih desetletjih v največji 
meri posledica njegovega obsega in učinkovitosti. 

Primerjava2 značilnosti trga delovne sile v Sloveniji s trgi delovne 
sile v drugih evropskih državah pokaže, da je Slovenija po hitrosti 
prehajanja iz industrijske v postindustrijsko družbo najbližje Nemčiji 
in da obe izrazito zaostajata z razvojem fleksibilnega trga dela. 
Tako Nemčija kot Slovenija imata izrazito "industrijski tip" delovne 
sile in izrazito podpoprečne deleže zaposlenih v storitvenih 
dejavnostih. Približno podobno strukturo ima le še Portugalska. 
Prav tako je značilno, da ima Slovenija, kljub porastu v zadnjih 
letih, izrazito slabo razvite oblike samozaposlovanja in 
zaposlovanja s skrajšanim delovnim časom. Nadaljnja značilnost, 
ki uvršča Slovenijo visoko nad poprečje EU, je izjemno visoka 
stopnja brezposelnosti mladih v starostni skupini od 15 do 24 let, 
ki presega 24,2%. Po značilnostih strukture brezposelnih je 
Slovenija najbolj primerljiva z Irsko in Belgijo. 

Slovenski trg delovne sile bo tudi v prihodnjih letih v veliki meri 
soočen s prestrukturiranjem gospodarskih panog, z izgubo 
delovnih mest na področju industrije, kjer bo vse manj možnosti 
za tradicionalne industrijske oblike delovnih mest, večal pa se bo 
obseg samozaposlovanja, zaposlovanja s skrajšanim delovnim 
časom itd.. Takšna delovna mesta bodo zahtevala popolnoma 
drugo strukturo znanj in osebnostnih spretnosti, zato bo višja 
stopnja strokovne usposobljenosti edina prava alternativa 
brezposelnosti. Zaradi tega je potrebno obstoječo zakonsko 
ureditev preoblikovati tako, da bo omogočala vsem dejavnikom, 
ki se ukvarjajo s področjem zaposlovanja, učinkovitejše odzivanje 
spremembam na trgu dela. 

Obstoječi zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/91, 12/91, 71/93, 2/94 in 38/94 - v 
nadaljevanju: ZZZPB) med drugim ureja pravico do denarnega 
nadomestila in denarne pomoči. Število upravičencev do 
denarnega nadomestila je po letu 1993 (42.582) v letu 1995 upadlo 
na 28.305, v letu 1996 pa je število naraslo na 33.715. 

Na povečanje števila upravičencev do denarnega nadomestila v 
letih 1996 in predvidoma v letu 1997 vplivajo zlasti naslednji razlogi: 
- zaostrovanje gospodarskega položaja delovno intenzivnih 
industrijskih panog, ki je neizbežna posledica prehajanja 
industrijskega tipa gospodarjenja v postindustrijski in povzroča 
prehajanje večjega obsega presežnih delavcev v odprto 
brezposelnost, 
- povečan priliv v brezposelnost iz naslova zaposlitev za določen 
čas, ki je v veliki meri posledica nefleksibilne zakonodaje na 
področju delovnopravnih razmerij, pred katero se delodajalci ščitijo 
na način, da večino delovnih razmerij v zadnjih letih (preko 70% 
novih zaposlitev letno) zaposlujejo za določen čas, 
- definicija brezposelne osebe, ki omogoča določenemu deležu 
brezposelnih izkoriščanje tega statusa v povezavi z različnimi 
oblikami socialnih transferov in dela na črno. 

V letu 1996 je na število upravičencev vplival tudi povprečen čas 
prejemanja denarnega nadomestila, ki je porasel od 12,7 meseca 

' European social pollcy, EU Comlsslon ,1994 

2 Vir: Primerjava podatkov nacionalnih Labour Force Survey, glej ADS, 
Zavod za statistiko, 1993 - 1996, (Metodologija ILO, anketiranje delovne 
sile edina omogoča mednarodno primerljivost podatkov stopenj 
brezposelnosti). 
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v letu 1995 na 13,1 meseca v letu 1996. V strukturi upravičencev 
se je povečal delež tistih, ki so prejemali denarno nadomestilo od 
6 do 18 mesecev (za 12,1% glede na leto 1995), kategorije v 
vseh ostalih časovnih obdobjih pa so se znižale. 

Število upravičencev do denarne pomoči je od leta 1994 nenehno 
padalo.V letu 1992 je denarno pomoč prejemalo 18.229 
upravičencev, leta 1993 20.052 upravičencev, v letu 1994 je bilo 
11.036 upravičencev, v letu 1995 5.936 in leta 1996 le še 4.112. 
Povprečni čas prejemanja v letu 1996 je znašal 5,9 meseca, kar 
pomeni, da je večina upravičencev denarno pomoč izkoristila 
skoraj v celotnem priznanem znesku in trajanju. 

Z novelo ZZZPB je zato potrebno na eni strani onemogočiti 
izkoriščanje pravic do denarnih dajatev tistim brezposelnim, ki 
zaposlitve ne iščejo aktivno, hkrati pa z aktivnimi programi 
izobraževanja in zaposlovanja preprečiti pasivizacijo brezposelnih 
in njihovo postopno drsenje v zanko dolgotrajne brezposelnosti 
ter revščine. 

2. Analize mednarodnih institucij 

Analiza3 slovenskega sistema zavarovanja za brezposelnost, ki 
jo je pripravila Svetovna banka pokaže, da sedanji sistem pravic 

do denarnih nadomestil ne vzpodbuja dovolj brezposelne k 
aktivnemu iskanju zaposlitve, v času ko so upravičeni do 
denarnega nadomestila, saj se jih večina ponovno aktivira pri 
iskanju zaposlitve šele tik pred iztekom pravice do denarnega 
nadomestila. 

Na to dejstvo opozarja tudi analiza, ki je bila izdelana zaradi 
ugotovitve korelacije med sistemom zavarovanja za brez- 
poselnost in vztrajanjem v brezposelnosti v Sloveniji (Vodopivec, 
1995). 

Slika 1 prikazuje funkcije vztrajanja v brezposelnosti za šest 
skupin brezposelnih, ki prejemajo denarno nadomestilo 3, 6, 9, 
12 in 24 mesecev. Pokaže se izrazit vzorec: daljša, ko je doba 
upravičenosti, večja je verjetnost vztrajanja v brezposelnosti. 
Funkcije vztrajanja v brezposelnosti vseh skupin močno upadajo 
tik pred iztekom upravičenosti do denarnega nadomestila. 

Slika 2 navedene ugotovitve še natančneje osvetljuje. Izrazita je 
konica tik pred iztekom upravičenosti. En mesec pred iztekom in 
v teku meseca, ko poteče upravičenost do denarnega nadomestila, 
pride do večkratnega povečanja, po izteku upravičenosti pa do 
prav tako močnega zmanjšanja stopnje zaposlovanja brez- 
poselnih oseb. 

Slika 1: Vztrajanje v brezposelnosti po dolžini upravičenosti do nadomestila 

Upoštevano je 48.151 prejemnikov denarnega nadomestila 

3 Vir: Svetovna banka, 1995 

21. oktober 1997 51 poročevalec, št. 49 



Slika 2: Stopnje zaposlovanja pri različni oddaljenosti od izteka upravičenosti do 

denarnega nadomestila 

oddaljenost od izteka upravičenosti 

Negativne vrednosti za oddaljenost od izteka upravičenosti predstavljajo obdobje po izteku 
upravičenosti 

Vztrajanje v brezposelnosti zaradi koriščenja pravice do pasivnih 
socialnih transferov, pa nima negativnih učinkov le v številu 
upravičencev in s tem na alokacijo virov države. Številne domače 
in tuje študije stranskih pojavov brezposelnosti ugotavljajo, da 
pasivizacija brezposelnih, ki jo lahko povzroči tudi relativno visoka 
stopnja pasivne socialne varnosti, že po nekaj mesecih 
brezposelne vodi v posebno socialnopsihološko stanje (socialna 
izoliranost, izguba samospoštovanja), ki kasneje postane ključna 
ovira pri njihovem ponovnem vključevanju na trg delovne sile. 

Tako navidezno visoka pasivna socialna zaščita v času 
brezposelnosti, za razmeroma velik delež brezposelnih, dejansko 
predstavlja "socialno past", ki zelo pogosto vodi v dolgotrajno 
brezposelnost, kar potrjujejo številne mednarodne analize (OECD 
Job Strategy, 1997). 

Analiza Svetovne banke zato priporoča naslednje ukrepanje 
države za izboljšanje stanja na tem področju : 

- skrajšanje dobe prejemanja denarnega nadomestila, ki pa naj 
bo še vedno odvisno od trajanja predhodne delovne dobe, 
- zmanjševanje denarnega nadomestila za določen delež pri- 
dobljenih dohodkov iz pogodbenih oblik dela, 

- poostritev nadzora nad prejemniki denarnih nadomestil, 
- ukinitev pravice do plačila prispevkov za pokojninsko zava- 
rovanje, 
-preprečitev hkratnega prejemanja odpravnine in denarnega 
nadomestila, upravičenost do nadomestila naj nastopi šele po 
izteku časa, ki je pokrit z odpravnino, 
- uvedbo vzpodbud za delodajalce za hitrejše zaposlovanje. 

Podobna priporočila izhajajo tudi iz analize trga delovne sile, ki jo 
je izvedla OECD. Slednja dodatno priporoča uvedbo bolj jasne 
definicije brezposelne osebe tako, ki mora biti pogojena z 
razpoložljivostjo za zaposlitev, in priporoča, da se vse registrirane 
brezposelne osebe, ki zaradi zdravstvenih razlogov začasno ali 
trajno niso na razpolago za zaposlitev, prenesejo v evidence 
zdravstvenega zavarovanja oz. v evidence socialnega varstva." 

Študija obstoječega sistema zavarovanja za primer brezposel- 
nosti, ki so jo izvedli strokovnjaki PHARE,5 predlaga tesnejšo 
povezavo upravičenosti do denarnega nadomestila z aktivnim 
iskanjem dela, povečanje denarne pomoči v času vključenosti v 
izobraževanje ali usposabljanje in ukinitev možnosti izplačila v 
enkratnem znesku, ter možnost delnega koriščenja denarnega 
nadomestila v primeru sprejema zaposlitve s skrajšanim delovnim 
časom. 

' VirOECD 1997 
s Vir: Report on the Law on the Eployment and Insurance in čase ol 
Uneployment ol the Republic ol Slovenla 
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Študije učinkov različnih programov aktivne politike zaposlovanja 
(izobraževanje brezposelnih, samozaposlovanje...) ugotavljajo, 
da se stopnja prehoda iz brezposelnosti v zaposlitev povečuje z 
dolžino trajanja vključenosti posameznika v program. Prav tako 
analize kažejo, da je stopnja prehajanja iz programov javnih del v 
redne oblike zaposlitve oz. samozaposlitve višja pri tistih 
programih, ki so bolj strokovno vodeni in povezani z večjo stopnjo 
dodatnega usposabljanja udeležencev. Manjše učinke od 
pričakovanih povzroča pomanjkljiva pravna urejenost področja 
izobraževanja brezposelnih in njihovega statusa ob vključitvi v 
javna dela.6 

3. Cilji iri načela zakona 

Cilji zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju 
in zavarovanju za brezposelnost so zlasti, določitev pravne 
podlage za: 
• učinkovitejše zaposlovanje brezposelnih oseb, 
- zagotavljanje socialne varnosti brezposelnim osebam in 
njihovo vzpodbujanje, da se čimprej zaposlijo, 
- pospeševanje legalnega zaposlovanja in zmanjšanje dela 
na črno, 
- uvajanje sodobnih evropskih instrumentov zaposlovalne 
politike, 
- ustreznejša obravnava in zaščita težje zaposljivih kategorij 
brezposelnih oseb (osebe nad 55 let starosti, dolgotrajno 
brezposelne osebe, mladi)," 
- širitev možnosti opravljanja nalog na področju zapo- 
slovanja na gospodarske in druge subjekte ter s tem 
odpiranje konkurence na področju zaposlovanja, 
- pomembno povečanje in izboljšanje vseh oblik aktivne 
politike zaposlovanja, še zlasti javnih del in izobraževanja 
brezposelnih, kot pomembnih dejavnikov pospeševanja 
zaposlovanja, 
- dopolnitev sistema štipendiranja, 
- povečanje odgovornosti zavoda za zaposlovanje pri 
izvajanju nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezpo- 
selnih oseb in vračilo sredstev v primeru njihove neu- 
pravičene pridobitve, 
- povečanje nadzora nad zavodom. 

V zakonski noveli je posebno velik pomen dan uvajanju sodobnejših 
oblik in instrumentov na področju politike zaposlovanja, ki morejo 
same ali v učinkovanju z drugimi oblikami in zakonskimi rešitvami 
pomembneje vplivati na obseg brezposelnosti in gibanja ter trende 
na področju zaposlovanja. 

Spremembe predlaganega zakona temeljijo na načelu usklajenosti 
temeljnih zakonskih rešitev z določbami Konvencije Mednarodne 
organizacije dela št. 168 o pospeševanju zaposlovanja in varstvu 
med brezposelnostjo iz leta 1988. Konvencija določa pravila za 
koordinacijo sistema varstva med brezposelnostjo in sistema 
politike zaposlovanja. 

Med splošnimi določbami konvencije je v 2. členu poudarjena 
podrejenost sistema denarnih dajatev za brezposelnost, sistemu 
pospeševanja zaposlovanja z določbo, da morajo: "sistem varstva 
pred brezposelnostjo in posebej načini zagotavljanja denarnih 
dajatev med brezposelnostjo, prispevati k pospeševanju polne, 
produktivne in svobodno izbrane zaposlitve in ne smejo biti 
določeni tako, da bi odvračali delodajalce od ponudbe in delavce 

od iskanja produktivne zaposlitve". Konvencija določa minimalne 
pogoje, višino in trajanje denarnih dajatev za brezposelnost, ter 
možnosti za posege in omejevanje pravic do dajatev. V 20. členu 
je določeno, da lahko država s predpisi določi možnost zavrnitve, 
odvzema, mirovanja in znižanja dajatev za brezposelnost v 
primeru, ko upravičenec (brezposelna oseba): ni na ozemlju 
države, ko je s svojim ravnanjem prispevala k odpustu ali je 
zapustila zaposlitev po svoji volji brez utemeljenega razloga; ko je 
na kazniv način pridobila dajatev; ko se brez utemeljenega razloga 
ni poslužila službe za zaposlovanje, poklicno usmerjanje, 
usposabljanje in prekvalifikacij ali možnosti za zaposlitev na 
ustreznem delu, ko ima pravico do dajatve po predpisih druge 
države. 

V konvenciji št. 168 so torej doiočeni temeljni meanarodni standardi 
za vodenje in usklajevanje sistema denarnih dajatev (prejemkov) 
za brezposelnosti s cilji aktivne politike zaposlovanja. Kljub temu. 
da Slovenija konvencije še ni ratificirala, temeljijo spremembe 
ZZPB na pravilih, določenih s to konvencijo. Pri spremembah 
posameznih upravičenj so se v noveli zakona upoštevale tudi 
prevladujoče rešitve iz sistemov zavarovanja za brezposelnost 
ali sistemov za pomoč ekonomsko ogroženim osebam držav 
Evropske unije. 

Eno od pomembnejših načel, na katerem temelji celotna 
naravnanost zakonskih sprememb, je prednost aktivnih 
oblik pred pasivnimi oblikami varstva med brezposelnostjo. 
To načelo zavezuje zavod, da preveri možnosti za vključitev 
brezposelne osebe v določen program aktivne politike 
zaposlovanja. Zavod je dolžan v dveh mesecih po prijavi 
brezposelnosti pripraviti zaposlitveni načrt, ki je podlaga za 
vključitev brezposelne osebe v program ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja. 

V poglavju o aktivni politiki zaposlovanja je določeno, da ima 
brezposelna oseba pravico do vključitve v tisti program ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja, ki je določen v zaposlitvenem načrtu. 
Poglavje je dopolnjeno z določbami o postopku in kriterijih, ki jih 
mora zavod upoštevati pri odločanju o vključitvi brezposelne osebe 
v programe ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Pri tem je bil 
poseben poudarek dan uravnoteženemu določanju kriterijev, ki 
vplivajo na odločitev o vključitvi v ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja, kar pomeni, da se sicer upošteva želje brezposelne 
osebe glede vključitve v program, njene družinske obveznosti do 
mladoletnih otrok, na drugi strani pa se objektivno presoja poklicne, 
osebne in delovne sposobnosti brezposelne osebe, stanje na 
trgu dela, možnosti za uspešen zaključek programa, itd. 

3.1. Natančnejša definicija brezposelne osebe 
V spremembah in dopolnitvah ZZZPB je na novo določena 
definicija brezposelne osebe, ki lahko uveljavlja pravice po 
zakonu, nadalje so natančneje določene obveznosti brezposelne 
osebe med prejemanjem denarnih prejemkov ter sankcije za 
kršitev obveznosti. Namen nove pravne ureditve je, da se na eni 
strani bolj natančno kot do sedaj določijo okoliščine za pridobitev 
statusa brezposelne osebe, na drugi strani pa se vzpodbuja 
brezposelno osebo k aktivnejšemu iskanju in vključevanju v 
novo zaposlitev, pri čemer se izhaja iz dejstva, da je brezposelna 
oseba zmožna za delo. 

Na novo opredeljena definicija brezposelne osebe je podobna 
definicijam v evropskih državah in definiciji v določbi prvega 

" Vir: Evalvacije programov APZ, RZZ 1996., 1997; Analiza učinkovitosti 
programov APZ, Vodopivec, Barbo Škerbinc, 1997 
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odstavka 10. člena konvencije št. 168. Brezposelna oseba je 
vsaka oseba, ki ni v delovnem razmerju, ni samozaposlena, ni 
lastnik ali solastnik gospodarskih družb, v katerih je pridobil letni 
dohodek, ki je višji od letnega zneska zajamčenega nadomestila 
plače, nima kmetijskega ali gozdnega zemljišča s katastrskim 
dohodkom do višine, ki je podlaga za vključitev v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in nima statusa upokojenca, 
študenta, vajenca ali dijaka in je: zmožna za delo, prijavljena pri 
zavodu, na razpolago za zaposlitev in aktivno išče zaposlitev. 
Ker v dosedanji ureditvi ni bila opredeljena definicija zavarovanca, 
v zakonskem besedilu pa se je uporabljala, je bilo treba določiti 
tudi to definicijo, in sicer v povezavi s statusom brezposelne 
osebe, s predhodnim zavarovanjem za primer brezposelnosti in 
s prejemanjem denarnih prejemkov po tem zakonu. 

Brezposelna oseba mora biti na razpolago za zaposlitev. V 
tujih, zlasti v nemškem sistemu, imenujejo to obveznost 
"rezidenčna obveznost". Rezidenčna obveznost je utemeljena z 
dejstvom, da brezposelna oseba ne more biti pri razpolaganju s 
prostim časom v ugodnejšem položaju kot zaposleni delavec, ki 
prispeva sredstva v zavarovanje brezposelnosti, iz katerih se 
izplačujejo denarni prejemki za brezposelnost. Po novi določbi 
zakona se šteje, da je brezposelna oseba na razpolago za 
zaposlitev, če je vsak delovni dan štiri ure dosegljiva za zavod za 
zaposlovanje na naslovu prebivališča ali na dogovorjenem 
naslovu. Določene pa so situacije, ko se šteje, daje brezposelna 
oseba na razpolago, ker išče zaposlitev ali opravlja začasno ali 
občasno delo oziroma je vključena v posamezne ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja (npr. je na izobraževanju, na javnih delih 
ipd.) ter osebne okoliščine, zaradi katerih taki osebi ni treba biti 
na razpolago. 

Aktivno iskanje zaposlitve izkazuje brezposelna oseba s 
pismenimi prijavami na prosta delovna mesta, in sicer do štirih 
mesecev na ustrezno, po tem času pa na ustrezno in primerno 
delo. Dokazila o aktivnem iskanju je dolžna brezposelna oseba 
po določbi zakona predložiti zavodu najmanj enkrat mesečno. 

Brezposelna oseba lahko uveljavi in ohrani denarni prejemek, če 
ni na voljo ustrezne zaposlitve. Ustrezna zaposlitev po noveli 
zakona ni več vezana na izobrazbo, znanje in zmožnosti, temveč 
se šteje za ustrezno zaposlitev na delovnem mestu, ki je enako 
razvrstitvi v tarifni razred ustrezne kolektivne pogodbe, ki ga je 
opravljala brezposelna oseba pretežni del časa v zadnjih 12 
mesecih pred nastankom brezposelnosti. S tako ureditvijo se 
brezposelni osebi zagotavlja poklicni in delovni položaj, ki ga je 
imela pred nastankom brezposelnosti. Ustreznost je določena 
tudi glede na kraj zaposlitve. Za vse brezposelne osebe je ustrezna 
tista zaposlitev, ki je oddaljena od kraja njenega prebivanja do 
eno uro in pol vožnje v eno smer, za brezposelne osebe, ki živijo 
same v skupnem gospodinjstvu z otrokom, starim do 15 let je 
predvidena olajšava, in sicer se kot ustrezna oddaljenost šteje 
zaposlitev od kraja prebivanja do kraja zaposlitve do ene ure 
vožnje v eno smer. Če brezposelni osebi ni mogoče zagotoviti 
ustrezne zaposlitve, se ji po štirih mesecih prejemanja denarnega 
nadomestila lahko ponudi zaposlitev, ki je primerna. Gre torej za 
poklicno in geografsko mobilnost brezposelnih oseb, ki je urejena 
tudi v sistemih evropskih držav. V teh sistemih se sprejem 
praviloma neugodnejše zaposlitve zahteva in stopnjuje po 
določenem trajanju brezposelnosti. Primerna zaposlitev je 
zaposlitev na delovnem mestu, ki ustreza razvrstitvi delovnega 
mesta do ene stopnje nižjega tarifnega razreda ustrezne 
kolektivne pogodbe, na katerega je bila brezposelna oseba 
razporejena večji del časa v zadnjih 12 mesecih pred nastankom 
brezposelnosti ali dela, ki so sicer po zakonu ustrezna, vendar 
so oddaljena od kraja prebivanja do eno uro in pol vožnje z javnim 
prevoznim sredstvom. Da bi preprečili nepotrebno razporejanje 
na delovna mesta nižje zahtevnosti, je z zakonom določeno, da 
se lahko brezposelni osebi ponudi primerna zaposlitev po štirih 

mesecih prejemanja denarnega nadomestila in samo, če ni drugih 
brezposelnih oseb, za katere bi bila taka zaposlitev ustrezna. 

3.2. Odpravljanje frikcijske brezposelnosti 
Kot dodaten instrument na področju zaposlovanja se uvaja širitev 
in odpiranje možnosti izvajanja strokovnih nalog, poleg 
Republiškega zavoda za zaposlovanje, tudi na druge pooblaščene 
organizacije, s čemer se pričakuje povečevanje konkurenčnost 
izboljšanje kvalitete in učinkovitost tudi na področju posredovanja 
dela in zaposlitev ter večja informiranost brezposelnih oseb. 
Področja, kjer bodo lahko opravljale svojo dejavnost tudi druge 
organizacije (posredovanje zaposlitve in dela, izdelava 
zaposlitvenega načrta in izvajanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja), ne bodo v strokovnem smislu "prizadeta", saj bo 
treba kvaliteto in strokovno usposobljenost teh organizacij 
preverjati pri podeljevanju koncesij in kasneje pri opravljanju 
storitev. 

V dosedanji ureditvi ima namreč zavod za zaposlovanje praktično 
monopol nad opravljanjem strokovnih nalog na področju 
zaposlovanja. Njegova izključna pristojnost se je nanašala na 
posredovanje zaposlitve, na posredovanje dela, na skoraj vse 
ukrepe aktivne politike zaposlovanja, uresničevanje pravic za 
primer brezposelnosti (izplačila denarnih nadomestil in denarnih 
pomoči ter druga upravičenja), vodenje evidenc o brezposelnih 
osebah in iskalci zaposlitve, itd. V zakonu je bila določena le 
možnost podelrtve koncesije delodajalcem in drugim organizacijam 
za izvajanje strokovnih nalog posredovanja dela ali posredovanja 
zaposlitve določenim kategorijam delavcev. 

Z novelo zakona se možnosti opravljanja strokovnih nalog na 
tem področju širijo na vsa področja zaposlovanja. Predlagatelj 
zakona je kot kriterij za izvajanje nalog na tem področju upošteval, 
da lahko druge organizacije izvajajo vse naloge, razen tistih, ki so 
neposredno vezane na izplačila denarnih prejemkov brezposelnih 
oseb. Zato je v noveli določeno, da lahko druge organizacije na 
podlagi pridobljene koncesije opravljajo naloge posredovanja dela 
in zaposlitve, priprave zaposlitvenega načrt za in ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja. Da pa bi lahko za brezposelne osebe 
uspešno posredovale predvsem zaposlitev in delo, je določeno 
tudi, da mora zavod pooblaščenim organizacijam posredovati 
podatke iz evidenc o brezposelnih osebah in druge podatke, ki 
so nujni za izvajanje nalog, za katere so pooblaščene. 

3.3. Ureditev statusa delavcev v primerih, ko dalj časa ne 
prejemajo plače 
Zaradi težav v praksi, ko so delavci po več mesecev ostajali 
brez plač, niso pa mogli pridobiti statusa brezposelne osebe, ker 
so bili v delovnem razmerju in le tega zaradi krivdnih razlogov, 
kljub dalj časa neizplačanim plačam, tudi niso mogli razvezati, se 
v noveli zakona na novo opredeljuje pravica delavcev. V primeru, 
ko delodajalec ni izplačal plač tri in več mesece zaporedoma, 
lahko delavci sami razvežejo delovno razmerje in nato uveljavijo 
pravico do denarnega nadomestila ter vključitev v ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja. Te možnosti po veljavni zakonodaji delavci 
niso imeli. 

3.4. Zagotavljanje pomoči brezposelnim osebam 
Denarno nadomestilo ostaja za brezposelne osebe osnovni 
denarni prejemek. Namen denarnega nadomestila je, da se osebi, 
ki je izgubila zaposlitev, v določenem delu in obdobju zagotovi 
socialna varnost v času aktivnega iskanja. Tudi v večini sistemov 
držav Evropske unije je denarno nadomestilo osnovna dajatev, 
namenjena vsem, ki so izgubili zaposlitev, ne glede na njihov 
ekonomski položaj. 

Zakon prinaša nekatere spremembe in dopolnitve dosedanie ure- 
ditve, ki se nanašajo na pogoje za pridobitev, odmero, višino, 
izvajanje, prenehanje, znižanje in mirovanje denarnega nado- 

poročevalec, št. 49 54 21. oktober 1997 



mestila. Ukinjeno je izplačevanje denarnega nadomestila v 
enkratnem znesku v primeru vložitve sredstev denarnega 
nadomestila v organizacijo, ki je zaposlila brezposelno osebo ali 
za začetek opravljanja samostojne dejavnosti, ker se ta oblika 
izplačila denarnega nadomestila v praksi nadomešča z nekaterimi 
drugimi ukrepi aktivne politike zaposlovanja in zaradi tega ni vplivala 
na povečanje možnosti, da bi se brezposelne osebe ustrezno 
hitro zaposlile. 

Osnova za odmero denarnega nadomestila je po novem 
povprečna osnovna mesečna plača v zadnjih 12 mesecih pred 
nastankom brezposelnosti. Po veljavni ureditvi (20. člen) je osnova 
povprečna mesečna plača iz zadnjih treh mesecev pred 
nastankom brezposelnosti, kar je omogočalo zlorabe in z 
delodajalcem dogovorjeno umetno dvigovanje plač pred 
nastankom brezposelnosti. 

Odstotek odmere denarnega nadomestila ostaja nespremenjen 
za kategorije zavarovancev, ki prejemajo nadomestilo, ki je višje 
od najnižjega nadomestila. Zaradi varovanja socialnega položaja 
zavarovancev, ki prejemajo najnižje nadomestilo, pa je najnižje 
nadomestilo dvignjeno od sedanjega zneska 80% zajamčene 
plače na 100% z zakonom določene zajamčene plače, zmanjšane 
za davke in prispevke. Nadomestilo je omejeno tudi navzgor z 
dvainpolkratnikom najnižjega nadomestila. 

V Konvenciji št. 168 je določeno, da je lahko trajanje denarnega 
nadomestila omejeno na 26 tednov ali na 39 tednov v 24 mesecih, 
če pa je trajanje odvisno od predhodne dobe zavarovanja, mora 
poprečno trajanje upravičenosti biti določeno na najmanj 26 tednov 
(6 mesecev). 

Trajanje upravičenosti do denarnega nadomestila se v zakonu 
spreminja zaradi vpliva trajanja denarnega nadomestila na manjšo 
motiviranost brezposelnih oseb za iskanje zaposlitve. Odvisno je 
od predhodnega zavarovanja in znaša 3, 6, 9 ali 12 mesecev, za 
kategorije brezposelnih oseb, starih nad 50 let pa znaša 18 
mesecev oziroma za kategorije brezposelnih oseb, starih nad 55 
let 24 mesecev. Na drugi strani pa se podaljšuje trajanje denarne 
pomoči od 6 na 12 mesecev, s čemer se zagotavlja ustreznejšo 
socialno pomoč tistim (med drugimi predvsem starejšim 
brezposelnim osebam), ki jo resnično potrebujejo. Nova je še 
določba, da mora pri vsaki nadaljnji brezposelnosti biti ponovno 
izpolnjen izhodiščni pogoj, določen v spremenjenem 25. členu, če 
je brezposelna oseba pravico do denarnega nadomestila v celoti 
izkoristila. Po veljavnem zakonu (34. člen) se ob vsaki novi 
brezposelnosti šteje čas predhodnega zavarovanja in čas 
prejemanja denarnega nadomestila. V primeru, da brezposelna 
oseba te pravice ni v celoti izkoristila, pa jo lahko izkoristi v 
preostalem delu pri njenem ponovnem uveljavljanju. 

V zakonu ni več določena možnost, da se podaljša trajanje 
denarnega nadomestila do izpolnitve pogojev za upokojitev, 
ohranjena pa je ta ureditev po prehodnih določbah za tiste 
upravičence, ki so pridobili to pravico po sedanjem zakonu. Nova 
ureditev določa tudi možnost plačevanja prispevka za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje starejših brezposelnih oseb, ki jim 
manjka do upokojitve največ 3 leta. S tako ureditvijo se 
brezposelnim osebam omogoča, da izpolnijo pogoje za upokojitev, 
da izboljšajo odstotek odmere pokojnine in da lahko pridobijo med 
brezposelnostjo pravice iz invalidskega zavarovanja, njihovi 
družinski člani pa do družinske pokojnine v primeru smrti 
brezposelne osebe. 

Pomemben instrument motiviranja brezposelnih oseb pri 
skrbi za lastno socialno varnost ter istočasno dejavnik 
vključenosti brezposelnih oseb v delovni proces, je tudi 
možnost, da si v času brezposelnosti same zagotavljajo 
dodatne dohodke. Instrumentarij je v tem primeru naravnan na 

obvezno evidentiranje teh dohodkov in možnost tega preverjanja 
preko izmenjave podatkov s strani davčnih organov, na drugi 
strani pa se omogoča prejemanje dela denarnega nadomestila, in 
sicer v višini znižanja le tega za 50% dodatnega dohodka. Pri tem 
je dodatno omogočena olajšava pri znižanju denarnega nado- 
mestila za tiste brezposelne osebe, ki imajo otroke, stare do 18 
let. S tem v zvezi velja posebej poudariti tudi določilo, da se med 
prejemanjem dodatnih dohodkov brezposelni osebi plačujejo 
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v nezmanjšani 
višini. 

Med pomembnejšimi določili nove ureditve je treba navesti tudi 
podaljšanje prejemanja denarne pomoči s sedanjih 6 na 12 
mesecev, kar je ukrep, ki bo izboljšal socialni položaj brezposelnih 
oseb z nižjimi prejemki ter podaljšano prejemanje denarne 
pomoči za tiste brezposelne osebe, ki jim do upokojitve 
manjka do 3 leta. Druga novost pa je uveljavitev premoženjskega 
kriterija pri uveljavljanju pravice do denarne pomoči. Gre za 
upoštevanje dejanskega premoženjskega stanja pri pridobitvi 
denarne pomoči, ki je pravica izrazito socialne narave. 

Da bi se položaj prejemnikov denarnega dodatka po zakonu o 
socialnem varstvu čimbolj izenačil s položajem prejemnikov po 
777PB in da bi bilo mogoče tudi dejansko, predvsem pa učinkovito 
vključiti v aktivne oblike tudi brezposelne osebe, ki prejemajo 
denarni dodatek po zakonu o socialnem varstvu, je na novo 
predpisano obvezno sodelovanje zavoda za zaposlovanje ter 
centrov za socialno delo in izmenjavanje osebnih in drugih 
podatkov, ki jih te institucije vodijo v svojih zbirkah podatkov. 

3.5. Posebno varstvo starejših brezposelnih 
Starejše brezposelne osebe in druge težje zaposljive osebe so 
tako v našem, kot v evropskih in drugih sistemih varstva 
brezposelnih oseb posebej obravnavane. 

Starejšim brezposelnim osebam, ki so pravilom težko zaposljive, 
je bila pri pripravi rešitev v noveli zakona posvečena posebna 
pozornost. Zanje so predvidene posebne rešitve na večih 
segmentih urejanja brezposelnosti. 

Poleg že navajanih rešitev, je za starejše brezposelne predvidena 
možnost, da se brezposelni osebi, ki ji do upokojitve manjka 3 
leta in ji je iztekla pravica do prejemanja denarnega nadomestila, 
plačuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Osnova za izplačevanje tega prispevka je zadnje denarno 
nadomestilo, ki ga je ta oseba prejela ter se usklajuje enako, kot 
se usklajujejo drugi prejemki po tem zakonu. 

Tudi zaradi zagotavljanja socialne varnosti starejših brezposelnih 
oseb je čas prejemanja denarne pomoči, kot je bilo že navedeno, 
podaljšan s sedanjih 6 na 12 mesecev, tistim, ki jim manjka do 
upokojitve 3 leta, pa do upokojitve. 

Zaradi pospeševanja zaposlitve starejših brezposelnih oseb je s 
spremembo 48. a člena dodatno, za prvi dve leti omogočeno 
plačilo polovice, za naslednja leta pa še dodatno četrtino 
prispevkov na bruto plače, ki jih plačujejo delodajalci, če zaposlijo 
brezposelno osebo, starejšo od 55 let. 

V prehodnih določbah je zaradi varovanja starejših brezposelnih 
oseb določeno, da imajo zavarovanci po drugem odstavku 36.d 
člena zakona o delovnih razmerjih (osebe, ki jim do upokojitve 
manjka pet let zavarovalne dobe) pravico do denarnega 
nadomestila ali denarne pomoči po predpisih, ki so veljali do 
uveljavitve novele zakona. 

3.6. Posebno varstvo mladih brezposelnih 
Problema brezposelnosti mladih, ki je v Sloveniji izstopajoč, ni 
možno reševati s pomočjo pasivnih socialnih transferov, saj 
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slednji mlade vse bolj oddaljujejo od regularnega trga delovne 
sile. 

Poleg določila 48. a člena, ki omogoča pospeševanje zaposlovanja 
iskalcev prve zaposlitve s pomočjo vračila polovice prispevkov, 
ki so jih delodajalci vplačali iz naslova zaposlitve teh oseb za 
pokojninsko in zdravstveno zavarovanje v prvih dveh letih 
zaposlitve, je kot pomembno področje, ki prinaša novost na 
področju pomoči mladim, potrebno omeniti nove določbe o 
izobraževanju brezposelnih oseb. Ocenjujemo, da so te določbe 
izrednega pomena prav za obsežno število, več kot 20.000 
brezposelnih mladih brez temeljne poklicne izobrazbe oz. mladih 
z neustreznimi poklicnimi znanji. 

Možnosti za aktiviranje mladih brezposelnih se uveljavljajo tudi z 
novo opredelitvijo javnih zaposlitvenih projektov, v okviru katerih 
bodo poleg delovnih izkušenj lahko pridobivali tudi poklicna znanja. 

3.7. Sodobne oblike pomoči gospodarstvu pri ohranjanju 
zaposlenosti 
V sistemu zaposlovanja se kot sodobna oblika pomoči 
gospodarstvu pri kadrovskem prestrukturiranju pojavlja tudi 
možnost t.i. "job rotation" zaposlovanja, saj je v zakonu določeno, 
da se lahko kot ukrep aktivne politike zaposlovanja sofinancira 
stroške plače za delavca, ki se je iz vrst brezposelnih zaposlil na 
začasno prosto, delovno mesto delavca, ki se izobražuje. Gre za 
obliko, ki postaja prevladujoč sistem pomoči države gospodarstvu 
pri vzdrževanju in razvoju konkurenčnosti delovnih mest in hkrati 
omogoča večjo stopnjo zaposlenosti. 

3.8. Javna dela kot zaposlitveni projekti 
Javna dela so eden od najpomembnejših instrumentov aktivne 
politike zaposlovanja ne le v Sloveniji, temveč povsod po državah 
EU in OECD. 

Cilji programov javnih del so naslednji: ohranjanje in razvijanje 
delovnih navad in sposobnosti za ponovno zaposlitev, 
zagotavljanje aktivne socialne varnosti brezposelnih, vzpodbujanje 
povpraševanja po delovni sili, vzpodbujanje samozaposlovanja 
na podobnih delih, odkrivanje novih tržnih priložnosti in 
vzpodbujanje razvoja lokalnih skupnosti ter vključitev slednjih kot 
partnerjev v razreševanje problematike zaposlovanja. 

Ureditve, ki jih poznajo v evropskih državah, so dokaj različne, 
predvsem, če pogledamo krog oseb, ki so v javna dela vključene, 
njihov status med vključitvijo v javna dela ter prejemke, ki jih 
dobivajo. V vseh analiziranih državah (Irska, Nemčija, Francija; 
Nizozemska in Velika Britanija) se z brezposelnimi osebami, ki so 
vključene v javna dela, sklepa delovno razmerje v eni od posebnih 
oblik, in sicer za različno dobo, od enega do treh let. Plačilo je 
odvisno od vrste delovnega razmerja in se giblje od 50% plače po 
kolektivni pogodbi za delo, ki ga ta oseba opravlja, do 75% plače 
za delo, ki ga opravlja, gre torej za zaposlitve s skrajšanim delovnim 
časom. V večini držav (najbolj dosledno je to izpeljala Irska) se 
javna dela prepletajo z dodatnim poklicnim usposabljanjem in 
razvojem osebnostnih spretnosti, še posebej kadar se javna dela 
povezujejo z razvojnimi projekti lokalnih skupnosti in se vanje 
vključujejo brezposelni mladi. Nizozemska ureditev omogoča npr. 
mladim brez poklicne izobrazbe, ki so izpadli iz rednega 
izobraževanja, vključitev v zaposlitvene projekte, v katerih delajo 
3 dni tedensko in hkratno pridobivanje poklicnih znanj dva dni 
tedensko. 

Analize programov v EU ugotavljajo, da sta prav navezava 
projektov na lokalne razvojne projekte In dodatno usposabljanje 
ključna dejavnika, ki omogočata večjo stopnjo prehajanja 
udeležencev v redne oblike zaposlitev ali samozaposlitev. 

Javna dela so v noveli zakona opredeljena kot lokalni ali državni 

zaposlitveni programi, namenjeni vzpodbujanju razvoja novih 
delovnih mest in razvoju oziroma ohranitvi delovnih sposobnosti 
brezposelnih oseb. 

Pomembna novost je, da obseg programov javnih del določi (v 
nasprotju s sedanjo ureditvijo, ko so bila javna dela domena zavoda 
za zaposlovanje), in s tem sprejme odgovornost na tem področju, 
Vlada v okviru programa aktivne politike zaposlovanja za 
posamezno proračunsko obdobje. Kot novost je na novo določena 
možnost, da lahko program javnih del sprejme tudi občina, če 
zanje v celoti zagotavlja sredstva. Gre za uvedbo možnosti 
uveljavitve lokalnega zaposlitvenega interesa na področju 
izvajanja javnih del. 

Naslednja pomembna novost je regulacija dela brezposelne osebe 
kot delovno razmerje, praktično z vsemi elementi tega razmerja, 
ter kombinacija tega razmerja (s časovno opredelitvijo) z 
usposabljanjem s programi osebnostnega in poklicnega razvoja 
oziroma iskanja zaposlitve. S tem se bo dosegalo bistveno boljše 
zaposlitvene možnosti za zaposlitev brezposelnih oseb na trgu 
delovne sile. 

3.9. Izobraževanje brezposelnih 
Analize brezposelnosti ugotavljajo, daje višja stopnja izobraženosti 
edina prava oblika varstva pred brezposelnostjo. Glede na izjemno 
slabo izobrazbeno strukturo brezposelnih v Sloveniji, predstavlja 
omogočaje dostopa do izobraževanja izjemno pomemben instru- 
ment pospeševanja zaposlovanja. V zvezi s tem je potrebno 
opozoriti na poseben program izobraževanja, za katerega 
pripravo sta zadolženi ministrstvo za šolstvo in ministrstvo za 
delo. V tem programu, ki je sestavni del letnega programa 
izobraževanja v skladu s predpisi o izobraževanju, se določi 
vrste, število, pogoje za vključitev ter način financiranja, kar so 
temeljni elementi in osnova za delovanje tega sistema. Pomembno 
pa je tudi določilo, ki brezposelnim v času vključitve v 
izobraževanje omogoča pridobitev štipendije. 

3.10. Uvajanje novih oblik štipendiranja 
Področje štipendiranja je bistveno dopolnjeno z določitvijo možnosti 
za najem študijskih posojil. S tem se področje štipendiranja 
zaokrožuje v celoto, ki bo omogočala zagotavljanje različnih oblik 
pridobivanja sredstev za življenje in delo študentov in dijakov. 

Sistem najemanja posojil za študij je oblikovan tako, da bodo 
posojila za te namene dajale koncesijsko izbrane poslovne banke, 
ki bodo zagotavljale bistveno nižje obrestne mere za študijska 
posojila, kot so komercialna posojila, razliko v obrestnih merah 
za najeta posojila in komercialnimi bančnimi pogoji pa bo zago- 
tavljala država s subvencioniranjem obrestnih mer in z dajanjem 
jamstev. 

3.11.Uvajanje doslednejšega nadzora nad upravičenci do 
programov in izvajalci programov s področja zaposlovanja 
V noveli zakona so z novim poglavjem dodane določbe o izvajanju 
nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti in odgovornosti 
brezposelnih oseb in nad delom zavoda. Ministrstvo, pristojno za 
delo, Izvaja strokovni in upravni nadzor nad delom zavoda ter 
nad namembnostjo rabe sredstev, ki se zagotavljajo iz naslova 
zavarovanja za primer brezposelnosti. Za izvajanje nadzora nad 
izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb in drugih pogojev 
po tem zakonu, je odgovoren zavod za zaposlovanje. Zaradi 
izrednega pomena tega področja, je v zakonu določeno, da zavod 
za izvajanje nadzora organizira notranjo organizacijsko enoto. 
Zavod pa lahko po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za 
delo, za nadzor pooblasti pravno ali fizično osebo. V zakonu je 
nadalje določeno, da lahko vse vrste nadzora izvajajo le 
pooblaščene osebe, ki imajo opravljen strokovni Izpit. O 
opravljenem nadzoru je zavod dolžan enkrat letno poročati Vladi 
Republike Slovenije. 
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V dosedanji zakonski ureditvi je bil zavezanec za vrnitev sredstev 
upravičenec. Z dopolnitvijo 54. člena lahko zavod zahteva vrnitev 
sredstev tudi od delodajalca, ki je prekinil ali razvezal delovno 
razmerje v primerih iz 19. a člena ter če je sodišče s pravnomočno 
sodbo ugotovilo, da je bilo prenehanje delovnega razmerja 
nezakonito. 

V noveli je tudi določena celotna škoda, ki jo ima zavod pravico 
zahtevati v skladu s predpisi o obligacijskih razmerjih. 

4. Primerjalnopravni pregled ureditve denarnega 
nadomestila v nekaterih državah EU 

V nadaljevanju podajamo pregled osnovnih elementov ureditve 
denarnega nadomestila v Avstriji, Italiji, Nemčiji, na Irskem in v 
Veliki Britaniji. 

V vseh navedenih državah je podlaga socialne varnosti za 
primer brezposelnosti zavarovanje za brezposelnost, v 
kombinaciji s socialno pomočjo ali posebno pomočjo (Nemčija, 
Avstrija, Velika Britanija). 

Če pogledamo časovni pogoj, to je predhodno zaposlitev ali 
zavarovanje, potem vidimo, da je ureditev silno različna. V Nemčiji 
je pogoj najmanj 12 mesecev zavarovanja v preteklih 3 letih, za 
pridobitev pomoči na temelju zavarovanja pa je pogoj najmanj . 
150 dni zaposlitve ali zavarovanja. Na Irskem je za enotno 
pavšalno dajatev določen pogoj 39 tednov zavarovanja, za pomoč 
pa časovni pogoj ni določen, vendar je določeno preverjanje 
dohodkov. V Italiji in Avstriji je potrebno 52 tednov zavarovanja (v 
zadnjih 24 mesecih), na Portugalskem najmanj 540 dni zaposlitve 
v zadnjih 24 mesecih in v Veliki Britaniji eno leto v dveh davčnih 
letih. 

Preverba dohodkov (means test), kot pogoj za pridobitev dajatev 
v navedenih državah za dajatve iz naslova zavarovanja ni 
določena, je pa v nekaterih od teh držav potrebna za pridobitev 
pomoči. 

Trajanje upravičenosti do nadomestila je določeno v Nemčiji v 
sorazmerju od trajanja zaposlitve in starosti, in sicer je najkrajše 
trajanje 156 dni, najdaljše pa 360 dni. Nad eno leto trajajoče 
nadomestilo je v primeru starosti nad 45 let, najdaljše trajanje 
prejemanja (32 mesecev) pa je določeno za starejše od 57 let 
starosti. Na Irskem je trajanje upravičenosti do pavšalne dajatve 
390 dni (pod pogojem, da je vplačanih 156 tedenskih prispevkov, 
nad 65 letom starosti pa se prejemanje dajatve podaljša do 66 
leta starosti (upokojitvena starost). V Italiji je prejemanje nadomestila 
določeno na 180 dni, posebno dajatev pa lahko upravičenec 
prejema še 90 dni (z možnostjo podaljšanja v obdobju recesije). V 
Avstriji traja upravičenost do prejemkov najmanj 20 tednov za 52 

tednov zaposlitve in največ 52 tednov za 468 tednov zaposlitve v 
15 letih in starost nad 50 let. V Veliki Britaniji je trajanje prejemanja 
splošne dajatve določeno na 312 dni. 

V osnovo dohodka za odmero dajatev se upošteva v Nemčiji 
povprečna tedenska plača v zadnjih 6 mesecih, na Irskem in v 
Veliki Britaniji gre za pavšalno dajatev, v Italiji so določeni zneski, 
v Avstriji pa se upošteva povprečni zaslužek zadnjih 26 tednov 
ali 6 mesecev. 

Odmera dajatev je v obravnavanih državah zelo različna. V 
nekaterih je vezana na odstotek od povprečne plače (npr. v Nemčiji 
67% od neto zaslužka za zavarovance brez otrok in 60% za 
zavarovance z otroki, v Italiji 30% povprečne plače zadnjih 12 
mesecev z določenimi najvišjimi zneski za posamezne 
dohodkovne skupine, v Avstriji je 56% dnevnega neto dohodka z 
najnižjim zneskom 4,20 ECU in najvišjim zneskom 32 ECU). Na 
Irskem nadomestilo predstavlja seštevek pavšalnega zneska in 
(77 ECU tedensko) in 12% nadomestila priznane tedenske plače 
(od 119 do 269 ECU tedensko), kar skupaj ne sme presegati 
85% tedenskega zaslužka pred nastankom brezposelnosti. V 
Veliki Britaniji znaša pavšalni znesek 56 ECU tedensko in 70 
ECU tedensko za starejše osebe. 

Dodatne ugodnosti za starejše brezposelne osebe imajo 
skoraj vse od obravnavanih držav, razen Velika Britanija. Na Irskem 
lahko brezposelne osebe od 55 do 66 let starosti dobijo 
predupokojitveno dajatev, v Avstriji je določena možnost 
predčasne upokojitve, na Portugalskem je za starejše od 60 let 
določena predčasna upokojitev in za starejše od 55 let možnost 
podaljšanega izplačevanja nadomestila, v Italiji imajo te osebe 
pravice v okviru varstva za starost. 

5. Ocena finančnih sredstev iz državnega proračuna 

Predlagane spremembe bodo povzročile precej povečano porabo 
sredstev za aktivne oblike zaposlovanja, posebno za programe 
javnih del (v letu 1998 pričakujemo povečanje vključenih 
brezposelnih oseb od 10.000 do 15.000) ter za oblike 
izobraževanja. Glede na bolj učinkovito in racionalno porabo 
proračunskih sredstev in glede na pričakovano zmanjšanje stopnje 
brezposelnosti, kot posledice ukrepov po tem zakonu in v 
kombinaciji z instrumenti pospeševanja razvoja, ocenjujemo, da 
bodo predlagane spremembe zakona rezultirale v približno enaki 
porabi proračunskih sredstev v prvem obdobju po sprejemu 
zakona, proti koncu srednjeročnega obdobja pa tudi zmanjšanje 
potrebnih sredstev za celotno področje zaposlovanja, saj 
ocenjujemo, da se bo stopnja brezposelnosti z izvajanjem ukrepov 
po tem zakonu v kombinaciji z instrumentarijem pospeševanja 
razvoja, ki ga razvijajo drugi pristojni resorji, zmanjšala. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
(Uradni list RS, št. 5/91, 17/91,12/92, 71/93, 2/94 in 38/94) se za 
4. členom dodata nova 4. a in 4. b člen, ki se glasita: 

"4.a člen 

Zavod in centri za socialno delo morajo medsebojno sodelovati 

pri vključevanju brezposelnih oseb v v aktivnosti in ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja in sodelovati s pristojnim davčnim organom 
in drugimi državnimi organi ter izmenjavati osebne in druge 
podatke, ki jih vodijo v svojih zbirkah podatkov in so potrebni za 
uresničevanje pravic in obveznosti brezposelnih oseb po tem 
zakonu. Zavod in centri za socialno delo lahko oblikujejo enotno 
bazo podatkov za uresničevanje pravic po tem zakonu in po 
predpisih o socialnem varstvu. 

Vrsto in način izmenjave podatkov iz prejšnjega odstavka določi 
minister, pristojen za delo. Vrsto in način izmenjave podatkov, ki 
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jih vodijo in zbirajo davčni organi, določi minister, pristojen za delo 
v soglasju z ministrom, pristojnim za finance. 

4. b člen 

Vključevanje brezposelnih oseb v programe aktivne politike 
zaposlovanja ima prednost pred zagotavljanjem denarnih 
prejemkov po tem zakonu. 

Zavod ali druga pooblaščena organizacija najkasneje v dveh 
mesecih po prijavi brezposelnosti pripravi zaposlitveni načrt, ki je 
podlaga za vključitev brezposelne osebe v program ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja. 

Delodajalci so dolžni omogočiti prisotnost predstavnikov zavoda 
ali druge pooblaščene organizacije v postopku izbire brezposelnih 
oseb za prosta delovna mesta." 

2. člen 

V drugem odstavku 6. člena se za besedo "dela" doda vejica in 
besedilo "posredovanja zaposlitve, izdelavo zaposlitvenega 
načrta in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja". 

Tretji odstavek se črta. 
Četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. V zadnji 
vrsti četrtega odstavka se črtajo besede "določenim kategorijam 
delavcev". 

3. člen 

15. člen se spremeni, tako da se glasi: 

" Za primer brezposelnosti se lahko zavarujejo: 
- samostojni podjetniki, osebe, ki samostojno, z lastnim delom, 
kot edini in glavni poklic opravljajo pridobitno dejavnost (v 
nadaljnjem besedilu: samozaposlene osebe) in osebe, ki so lastniki 
gospodarskih družb, če niso zavarovani na drugi podlagi, 
- slovenski državljani v delovnem razmerju z delodajalcem v tuji 
državi, ki po vrnitvi v domovino ne morejo uveljavljati pravic za 
primer brezposelnosti, na drugi podlagi in 
- zakonci slovenskih državljanov, zaposlenih v tuji državi, če so 
bili pred odhodom v tujino v delovnem razmerju. 

Osebe iz prejšnjega odstavka imajo enake pravice kot 
zavarovanci iz prejšnjega člena tega zakona. 

Natančnejše pogoje, po katerih se lahko zavarujejo osebe iz 
prvega odstavka tega člena, ter osnovo in višino prispevka za to 
zavarovanje določi zavod ob predhodnem soglasju ministra, 
pristojnega za delo.". 

4. člen 

16. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Za brezposelno osebo se po tem zakonu šteje oseba, ki ni: 
- v delovnem razmerju, 
- samozaposlena oseba, 
- lastnik ali solastnik gospodarskih družb, v katerih je v zadnjem 
koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti pridobil letni 
dohodek, ki je višji od letnega zneska zajamčenega nadomestila 
plače, 
- lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskega ali 
gozdnega zemljišča s katastrskim dohodkom do višine, ki je 
določena kot podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, 
- upokojenec, študent, dijak ali vajenec, 

inje: 
- zmožna za delo, 
- prijavljena pri zavodu, 
- na razpolago za zaposlitev 
- aktivni iskalec zaposlitve. 

Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se za 
brezposelno osebo šteje oseba, ki je bila do nastopa 
brezposelnosti v delovnem razmerju in hkrati samozaposlena 
oseba, če njen mesečni dohodek, pridobljen iz statusa 
samozaposlene osebe v zadnjih 12 mesecih pred nastankom 
brezposelnosti ni presegal zajamčenega nadomestila plače. 

Za zavarovanca se po tem zakonu šteje brezposelna oseba, ki 
je bila pred nastankom brezposelnosti obvezno ali prostovoljno 
zavarovana za primer brezposelnosti in ima na tej podlagi pravico 
do denarnih prejemkov po tem zakonu.". 

5. člen 

Za 17. členom se doda novo podpoglavje z naslovom "Pogoji za 
pridobitev pravic iz zavarovanja" in novi 17. a, 17. b, 17. c, 17. č, 
17. d , 17. e, 17. f, 17. g in 17. h člen, ki se glasijo: 

"17. a člen 

Zavarovanec lahko uveljavi pravico do denarnega nadomestila, 
če: 
- je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan za primer 
brezposelnosti in 
- zanj ni na voljo ustrezne zaposlitve. 

Zavarovanec ohrani pravico do denarnega nadomestila, če: 
- je na razpolago za zaposlitev, 
- zanj ni na voljo ustrezne zaposlitve, 
- zanj ni na voljo primerne zaposlitve po štirih mesecih prejemanja 
denarnega nadomestila, 
- aktivno išče zaposlitev, 
- ni na voljo ustreznega programa aktivne politike zaposlovanja. 

17. b člen 

Brezposelna oseba je zmožna za delo, če je stara več kot 15 let 
in ne več, kot je po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju pogoj za pridobitev pokojnine za najnižjo zavarovalno 
dobo ter izpolnjuje splošne zdravstvene pogoje. 

Pravice po tem zakonu ima tudi brezposelna oseba, ki je ob 
nastanku ali med brezposelnostjo bila ali postala nezmožna za 
delo iz zdravstvenih razlogov. 

17. c člen 

Brezposelna oseba je na razpolago za zaposlitev, če je dosegljiva 
zavodu vsak delovni dan štiri ure dnevno na naslovu prebivališča 
ali na naslovu, za katerega se dogovori z zavodom. Čas 
dosegljivosti določi zavod. 

Brezposelna oseba ima pravico biti odsotna zaradi osebnih 
razlogov ali zaradi drugega utemeljenega razloga do 18 delovnih 
dni v enem letu, o čemer se mora najmanj 8 dni pred pričetkom 
odsotnosti dogovoriti z zavodom, sicer se šteje, da ni na razpolago. 

V času vključitve v program aktivne politike zaposlovanja se 
šteje, da je brezposelna oseba na razpolago. Šteje se, da je 
brezposelna oseba na razpolago tudi v času, ko je po napotilu ali 
s soglasjem zavoda odsotna zaradi opravljanja ustreznega ali 
primernega začasnega ali občasnega dela ali iskanja zaposlitve. 
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17. č člen 

Ustrezna zaposlitev po tem zakonu je zaposlitev: 

- z delovnim razmerjem za nedoločen ali določen čas, 
- ki ustreza razvrstitvi delovnega mesta v tarifni razred ustrezne 
kolektivne pogodbe, na katerega je bila oseba razporejena večino 
časa zadnjih 12 mesecev pred nastankom brezposelnosti, 
- ki ustreza stopnji in vrsti dokončane poklicne izobrazbe 
brezposelne osebe, ki išče zaposlitev prvič ali po prekinitvi 
zaposlitve za najmanj 2 leti, 
- na delovnem mestu, ki je oddaljeno od kraja prebivanja brez- 
poselne osebe do delovnega mesta do eno uro in pol vožnje v 
eno smer z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim 
prevozom delodajalca. 

Za brezposelno osebo, ki živi sama v skupnem gospodinjstvu z 
otrokom, starim do 15 let, je ustrezna oddaljenost do eno uro 
vožnje na delo z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim 
prevozom delodajalca od kraja prebivanja do delovnega mesta v 
eno smer. 

17. d člen 

Primerna zaposlitev po tem zakonu je zaposlitev, pri kateri so 
izpolnjeni pogoji iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena, 
in ki ustreza razvrstitvi delovnega mesta do ene stopnje nižjega 
tarifnega razreda ustrezne kolektivne pogodbe, na katerega je 
bila oseba razporejena večino časa zadnjih 12 mesecev pred 
nastankom brezposelnosti. 

Primerna je tudi zaposlitev iz prejšnjega člena, ki je toliko oddaljena 
od kraja prebivanja brezposelne osebe, da je potreben prevoz do 
delovnega mesta do dve uri vožnje z javnim prevoznim sredstvom 
ali z organiziranim prevozom delodajalca v eno smer ali če ji je 
zagotovljeno bivanje v drugem kraju. 

Za brezposelno osebo, ki živi sama v skupnem gospodinjstvu z 
otrokom, starim do 15 let, je primerna oddaljenost do ene ure 
vožnje na delo z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim 
prevozom delodajalca od kraja prebivanja do delovnega mesta v 
eno smer. 

Brezposelni osebi se lahko ponudi primerna zaposlitev po štirih 
mesecih prejemanja denarnega nadomestila, in če ni brezposelnih 
oseb, za katere bi bila taka zaposlitev ustrezna. 

Brezposelni osebi, ki je sprejela primerno zaposlitev in je v 24 
mesecih po sprejemu primerne zaposlitve ponovno postala 
brezposelna oseba, se ponudi zaposlitev, ki je bila ustrezna pred 
sprejemom primerne zaposlitve. Če to ni možno, se ji lahko po 4 
mesecih prejemanja denarnega nadomestila ponudi zaposlitev, 
ki je bila primerna preden je ponovno postala brezposelna oseba. 

17. e člen 

Oddaljenost dela od kraja prebivališča brezposelne osebe ne 
vpliva na določitev ustrezne ali primerne zaposlitve, če se pretežni 
del dejavnosti opravlja zunaj poslovnih prostorov delodajalca 
(npr.: gradbeništvo, promet in zveze, montažna dela), ali če gre 
za tehnološko povezano dejavnost, ki se opravlja zunaj sedeža 
delodajalca. 

17. f člen 

Če razvrstitev delovnega mesta v tarifni razred ustrezne 
kolektivne pogodbe ni razvidna iz pogodbe o zaposlitvi, določi 
razvrstitev v tarifni razred zavod ob upoštevanju določil ustrezne 
kolektivne pogodbe in glede na delovno mesto, na katerega je 

bila brezposelna oseba razporejena večino časa zadnjih 12 
mesecev pred nastankom brezposelnosti. 

17. g člen 

Aktivno iskanje zaposlitve po tem zakonu obsega : 

- pismene prijave na objavljeno ustrezno zaposlitev, po štirih 
mesecih brezposelnosti pa na primerno zaposlitev, 
- prijavo pri izvajalcih posredovanja dela in zaposlitve, ki iščejo 
delavce v kraju prebivanja brezposelne osebe ali v drugem kraju, 
ki je od kraja prebivanja brezposelne osebe oddaljen do dve uri 
vožnje z javnim prevoznim sredstvom v eno smer. 

Brezposelna oseba ni dolžna aktivno iskati zaposlitve v času, ko 
je vključena v programe aktivne politike zaposlovanja, razen če 
je to drugače določeno v zaposlitvenem načrtu. 

Brezposelna oseba mora predložiti zavodu dokazila o aktivnem 
iskanju zaposlitve najmanj enkrat mesečno za pretekli mesec. 

* 
Zavod lahko kadarkoli zahteva od zavarovanca, ki prejema 
denarno nadomestilo dokazila o aktivnem iskanju zaposlitve. 

17. h člen 

Natančnejša pravila kdaj se šteje, da je brezposelna oseba na 
razpolago, za določanje ustrezne in primerne zaposlitve, kaj se 
šteje za aktivno iskanje dela ter natančnejše kriterije, način in čas 
prenehanja pravice do denarnih prejemkov, določi minister, 
pristojen za delo." 

6. člen 

18. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Pravico do denarnega nadomestila lahko ob izpolnjevanju 
splošnih pogojev iz 17. a člena tega zakona uveljavi zavarovanec, 
katerega delovno razmerje pred prenehanjem pri enem ali več 
delodajalcih je trajalo vsaj 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih." 

Zavarovanec, ki je po pogodbi o zaposlitvi za določen čas opravljal 
sezonsko delo, ima pravico do denarnega nadomestila, če ima 
po preračunu ur v delovne dni s polnim delovnim časom najmanj 
12 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 18 mesecih pred 
nastankom brezposelnosti." 

7. člen 

V prvem odstavku 19. člena se črta dvanajsta alinea. 

V zadnji alinei se pika nadomesti z vejico in se dodata dve novi 
alinei, ki se glasita: 

zaradi neopravljenega pripravniškega izpita, če je bil ta pred- 
pisan, 
- zaradi nastopa prestajanja zaporne kazni nad šest mesecev." 

Drugi odstavek 19. člena se črta. 

Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"V primeru prenehanja delovnega razmerja iz prve alinee prvega 
odstavka tega člena lahko zavarovanec uveljavi pravico do 
denarnega nadomestila, če je do prenehanja prišlo zaradi 
zaposlitve delavčevega zakonca ali osebe, ki je po predpisih o 
zakonski zvezi izenačena z zakonsko zvezo, v drugem kraju, ki 
je od kraja prebivanja zavarovanca oddaljen več kot eno uro in 
pol vožnje v eno smer z javnim prevoznim sredstvom." 
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8. člen 10. člen 

Za 19. členom se dodajo novi 19. a , 19. b in 19. c člen, ki se 
glasijo: 

"19. a člen 

Zavarovanec lahko uveljavi pravico do denarnega nadomestila, 
če prekine oziroma razveže delovno razmerje v primeru, ko 
inšpektor za delo na njegov predlog predhodno ugotovi 
utemeljenost prekinitve oziroma razveze delovnega razmerja, 
ker delodajalec delavcem ni izplačeval plač 3 in več mesece 
zaporedoma. 

Inšpektor za delo lahko ugotovi utemeljenost prekinitve oziroma 
razveze delovnega razmerja iz prejšnjega odstavka le v primeru, 
ko ni mogoče izvesti postopka za ugotavljanje trajnega ali 
začasnega prenehanja potreb po delavcih po predpisih o delovnih 
razmerjih. 

Zavarovanec lahko prekine ali razveže delovno razmerje iz prvega 
odstavka tega člena po vročitvi ugotovitvene odločbe inšpektorja 
za delo. 

O predlogu zavarovanca in o svoji odločbi je inšpektor za delo 
dolžan nemudoma obvestiti zavod in pristojen center za socialno 
delo. Inšpektor za delo je v svoji odločbi dolžan opozoriti na roke, 
v katerih je zavarovanec dolžan uveljaviti pravice iz zavarovanja 
za primer brezposelnosti. 

19. b člen 

Zavarovanec ne more uveljaviti pravic iz 19.a člena tega zakona, 
če odkloni ustrezno zaposlitev ali vključitev v program aktivne 
politike zaposlovanja, ki mu ga ponudi zavod na podlagi obvestila 
iz zadnjega odstavka prejšnjega člena. 

19. c člen 

V primeru prekinitve oziroma razveze delovnega razmerja iz 
19. a člena tega zakona ima zavarovanec pravico do odpravnine 
pod pogoji, kijih določajo predpisi o delovnih razmerjih za presežne 
delavce. 

Zavarovanec pridobi pravico do denarnega nadomestila na podlagi 
19.a člena tega zakona, ko prične postopek za izterjavo 
odpravnine in neizplačane plače, razen če do odpravnine ni 
upravičen. 

Zavod nudi zavarovancu brezplačno strokovno pomoč za 
pričetek postopka za izterjavo odpravnine oziroma neizplačane 
plače ali pa na podlagi njegovega pooblastila ter v njegovem imenu 
in na njegov račun sam prične postopek za izterjavo odpravnine 
oziroma neizplačane plače." 

9. člen 

20. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečna 
mesečna plača zavarovanca, ki jo je prejemal v 12 mesecih pred 
nastankom brezposelnosti. 

Če je zavarovanec prejemal nadomestilo plače v skladu s predpisi 
o delovnih razmerjih, zdravstvenem zavarovanju ali pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, ali če ni prejemal plače, se v osnovo 
za odmero denarnega nadomestila za brezposelnost upošteva 
osnovna plača, povečana za dodatek na delovno dobo, ki bi jo 
upravičenec prejel, če bi delal" 

Tretji odstavek 21. člena se spremeni, tako da glasi: 

"Denarno nadomestilo ne sme biti nižje od 100% zajamčene plače 
po zakonu, zmanjšane za davke in prispevke, ki se obračunavajo 
od zajamčene plače in ne višje od dvainpolkratnika tako določenega 
najnižjega nadomestila." 

11. člen 

25. člen se spremeni tako, da se glasi: 

" Pravica do denarnega nadomestila lahko traja najdlje: 

- 3 mesece za zavarovanje od 1 do 5 let, 
- 6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 let, 
- 9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let, 
-12 mesecev za zavarovanje nad 25 let, 
-18 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let in za zavarovanje 
nad 25 let, 
- 24 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let in za zavarovanje 
nad 25 let. 

12. člen 

Za 25. členom se doda nov 25. a člen, ki se glasi: 

"25. a člen 

Zavarovancu, ki mu je prenehala pravica do denarnega 
nadomestila, ker jo je v celoti izkoristil, se pri ponovnem 
uveljavljanju te pravice v čas zavarovanja ne všteva čas, ko je bil 
zaposlen pred zadnjim prejemanjem denarnega nadomestila in 
čas prejemanja denarnega nadomestila. 

Zavarovanec, ki pravice do denarnega nadomestila ni v celoti 
izkoristil, lahko to pravico izkoristi v preostalem delu pri njenem 
ponovnem uveljavljanju. Če zavarovanec denarno nadomestilo 
ponovno uveljavlja v 24 mesecih po zadnjem prejemanju 
denarnega nadomestila, mu pripada denarno nadomestilo v višini 
zadnjega izplačanega denarnega nadomestila, sicer pa se 
denarno nadomestilo odmeri v skladu z 20. členom tega zakona." 

13. člen 

26. člen se spremeni tako, da se glasi: 

" Zavarovancu, ki je državljan Republike Slovenije in zavarovancu, 
ki je tujec in ima dovoljenje za stalno prebivanje ter osebno delovno 
dovoljenje za nedoločen čas, in mu po izteku denarnega 
nadomestila do izpolnitve pogojev za upokojitev manjka največ 3 
leta ter je brezposelna oseba, plačuje zavod prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Osnova za plačilo prispevka iz prejšnjega odstavka je zadnje 
denarno nadomestilo, ki ga je prejel zavarovanec in se usklajuje 
enako kot druge pravice po tem zakonu." 

14. člen 

Podpoglavje z naslovom "Izplačilo denarnega nadomestila v 
enkratnem znesku" in 27., 28., 29. in 30. člen se črtajo. 

15. člen 

V 31. členu se črta drugi odstavek. 
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Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi: 

"Zavarovanec ne more uveljavljati pravice do denarnega 
nadomestila po preteku 60 dni po prenehanju delovnega 
razmerja.". 

16. člen 

32. člen se spremeni tako, da se glasi: 

" Zavarovancu preneha pravica do denarnega nadomestila, če: 

- sklene pogodbo o zaposlitvi za delo s polnim delovnim časom, 
- postane samozaposlena oseba, 
- izpolni pogoje za pridobitev predčasne ali starostne ali invalidske 
pokojnine ali uveljavi pravico do družinske pokojnine, 
- dopolni starost, ki je po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju pogoj za pridobitev pokojnine za najnižjo zavarovalno 
dobo, 
- se sam odjavi iz evidence brezposelnih oseb, 
- odkloni ustrezno zaposlitev, ali s svojim ravnanjem povzroči 
odklonitev zaposlitve s strani delodajalca ali odkloni ustrezno 
začasno ali občasno plačano delo, 
- odkloni neplačano začasno delo v primerih višje sile (poplava, 
potres in podobno), 
- odkloni vključitev v program aktivne politike zaposlovanja, 
- ne išče aktivno zaposlitve, 
- ni na razpolago, 
- je dal neresnične podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev 
denarnega nadomestila, , 
- nastopi prestajanje zaporne kazni 6 ali več mesecev, 
- krši obveznosti, sprejete z zaposlitvenim načrtom, ali pogodbo 
o vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja. 

Zavod mora o zavarovancu, ki mu je prenehala pravica do 
denarnega nadomestila ter o razlogih za to, obvestiti pristojni 
center za socialno delo." 

17. člen 

Za 32. členom se doda nov 32. a člen, ki se glasi: 

"32. a člen 

Denarno nadomestilo se za dobo 2 mesecev zniža za 50 %, če 
zavarovanec odkloni primerno zaposlitev. 

Denarno nadomestilo se za dobo 2 mesecev zniža za 30 %, če 
zavarovanec odkloni: 
- primerno začasno ali občasno plačano delo, 
- začasno ali občasno humanitarno ali drugo podobno neplačano 
primerno delo, ki traja največ 64 ur mesečno in ga organizira javni 
zavod ali v dogovoru z zavodom neprofitna nevladna organizacija. 

V primeru iz prejšnjih dveh odstavkov ne velja določba o višini 
najnižjega denarnega nadomestila. 

V primerih iz drugega odstavka tega člena je zavarovanec 
upravičen do prevoznih stroškov z javnim prevoznim sredstvom 
in do stroškov prehrane." 

18. člen 

33. člen se spremeni tako, da se glasi: 

" Pravica do denarnega nadomestila miruje v času: 

• služenja vojaškega roka ali opravljanja nadomestne civilne 
službe, 

- pripora in prestajanja zaporne kazni ali vzgojnega ali varstvenega 
ukrepa do 6 mesecev, 
- sklenitve delovnega razmerja za polni delovni čas in določen 
čas, krajši od 12 mesecev, 
- vključitve v izobraževalni program v skladu z 53. b členom tega 
zakona, 
- prejemanja denarnega nadomestila zaradi starševstva. 

Zavarovanec, ki se v primerih iz prejšnjega odstavka v 8 dneh po 
prenehanju razloga za mirovanje zglasi na zavodu, ima pravico 
do denarnega nadomestila za preostali čas upravičenosti do 
denarnega nadomestila." 

19. člen 

33. a člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zavarovanec, ki išče zaposlitev s polnim delovnim časom in 
sklene pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega, 
vendar ne več kot polovico polnega delovnega časa, ima pravico 
do denarnega nadomestila za preostali čas upravičenosti do 
denarnega nadomestila.". 

Za 33. a členom se doda nov 33. b člen, ki se glasi: 

" 33. b člen 

Zavarovanec lahko pridobiva dodatne dohodke s soglasjem 
zavoda. Če je zavarovanec dodatne dohodke pridobival pred 
nastankom brezposelnosti in jih prejema tudi po nastanku 
brezposelnosti, mora o tem obvestiti zavod ob prijavi v register 
brezposelnih oseb. 

O vseh izplačanih dodatnih dohodkih mora zavarovanec obveščati 
zavod enkrat mesečno za pretekli mesec. 

Denarno nadomestilo se v primeru iz prvega in drugega odstavka 
tega člena zniža za 50% dodatnega dohodka v naslednjem 
mesecu po izplačilu dohodkov, razen če je dodatni dohodek nižji 
od 5.000 SIT. 

Zavarovancu, ki vzdržuje enega ali več otrok do 18. leta starosti 
oziroma otroke, ki se redno šolajo, se denarno nadomestilo za 
vsakega otroka poveča za 10% polnega zneska denarnega 
nadomestila, ki bi mu pripadalo, če ne bi ustvaril dodatnega 
dohodka, vendar največ do polnega zneska denarnega 
nadomestila. 

Dodatni dohodki, ki so bili izplačani za več mesecev, se razdelijo 
na toliko enakih delov, na kolikor mesecev se nanašajo in se v tej 
višini upoštevajo v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega 
člena v preostalem času prejemanja denarnega nadomestila. 

Zavod plačuje zavarovancu, ki je pridobil dodatne dohodke, 
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Ar za 
zdravstveno zavarovanje v nezmanjšanem obsegu. 

Zavarovancu, ki ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega 
člena, preneha pravica do denarnega nadomestila in mora vrniti 
neupravičeno prejete zneske denarnega nadomestila ter povrniti 
drugo škodo, ki je nastala." 

20. člen 

34. člen se črta. 

21. člen 

V 35. a členu se dodajo novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, 
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ki se glasijo: 

"Zavod lahko zavrne dodelitev ali ukine denarno pomoč, če kljub 
izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost 
zavarovanca in njegovih družinskih članov, s katerimi živi v 
skupnem gospodinjstvu, ker je premoženje zavarovanca in 
premoženje njegovih družinskih članov takšno, da bi mu lahko 
dajalo dohodke, ki bi skupaj z drugimi dohodki presegli cenzus iz 
drugega odstavka 35. člena tega zakona. 

V premoženje iz prejšnjega odstavka se ne šteje lastništvo delnic 
oziroma kapitalskih deležev gospodarske družbe do višine 2 
milijona tolarjev, stanovanje ali stanovanjska hiša, ki služi kot 
prebivališče družinskih članov, in kmetijskega ter gozdnega 
zemljišča s katastrskim dohodkom do višine, ki je določena kot 
podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

Zavod lahko kadarkoli zahteva, da zavarovanec predloži dokazila 
ter podatke, ki izkazujejo premoženjsko stanje oseb iz prvega 
odstavka tega člena. Če zavarovanec zahtevanih dokazil ali 
podatkov v postavljenem roku, ki ne sme biti krajši kot 8 dni, ne 
predloži, se denarna pomoč ne dodeli ali se ukine. 

Minister, pristojen za delo, določi katero premoženje se upošteva 
po petem odstavku tega člena ter enkrat letno uskladi z rastjo 
inflacije znesek delnic oziroma kapitalskih deležev gospodarske 
družbe iz drugega odstavka tega člena." 

22. člen 

37. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Denarna pomoč se izplačuje največ 12 mesecev. 

Brezposelni osebi, ki ji do upokojitve manjka največ tri leta, se 
denarna pomoč izplačuje do upokojitve. 

Določbe tega zakona, s katerimi je urejena pridobitev, ohranitev, 
mirovanje, znižanje in prenehanje denarnega nadomestila, se 
uporabljajo tudi za denarno pomoč." 

23. člen 

38. člen se črta. 

24. člen 

Prvi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Brezposelna oseba ima pravico do povrnitve selitvenih stroškov, 
če so ti stroški povezani z zaposlitvijo v drugem kraju, in pravico 
do Mvrnitve prevoznih stroškov javnega prevoza zaradi iskanja 
zapMitve v drugem kraju, kamor ga je napotil zavod ali s katerim 
je zavod predhodno soglašal. 

25. člen 

Za 45.a členom se doda novo podpoglavje z naslovom "Nadzor" 
in novi 45. b, 45. c, 45. č, 45. d, 45. e in 45. f člen, ki se glasijo: 

"45. b člen 

Strokovni in upravni nadzor nad delom zavoda ter namembnostjo 
rabe sredstev izvaja ministrstvo, pristojno za delo. 

45. c člen 

Zavod izvaja nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih 
oseb in drugih pogojev po tem zakonu. Za izvajanje tega nadzora 
zavod organizira notranjo organizacijsko enoto. 

Zavod lahko za izvajanje nadzora iz prejšnjega odstavka po 
predhodnem soglasju ministra, pristojnega za delo, pooblasti 
pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje za izvajanje 
nadzora. 

45. č člen 

Strokovni in upravni nadzor ter nadzor nad izpolnjevanjem 
obveznosti brezposelnih oseb in drugih pogojev po tem zakonu 
izvajajo pooblaščene osebe, ki morajo opraviti strokovni izpit. 

45. d člen 

Zaradi izvajanja nadzora nad izvajanjem tega zakona in 
uresničevanja pravic brezposelnih oseb in drugih pogojev po tem 
zakonu, lahko zavod pridobi in uporabi osebne podatke in podatke 
o dohodkih ter premoženju davčnih zavezancev iz davčnih 
registrov in davčnih evidenc, ki jih vodi davčni organ. 

Podatki iz prejšnjega odstavka se posredujejo na podlagi zahtevka 
zavoda pristojnemu davčnemu organu. 

Podatki iz prvega odstavka tega člena, ki jih pridobi zavod, se 
štejejo za davčno tajnost po predpisih o davčnem postopku in se 
varujejo trajno ter se ne smejo posredovati tretjim osebam. Osebe, 
ki so seznanjene s temi podatki, so jih dolžne varovati kot davčno 
tajnost in so odgovorne za kršenje tajnosti po predpisih o davčnem 
postopku in davčni službi. 

45. e člen 

Zavod mora o izvedenem nadzoru enkrat letno poročati Vladi 
Republike Slovenije. 

45. f člen 

Minister, pristojen za delo, določi metodologijo, oblike, postopek 
in način za izvajanja strokovnega in upravnega nadzora iz 45. b 
člena tega zakona, način in postopek izvajanja nadzora, pogoje 
za pravne in fizične osebe iz 45. c člena tega zakona ter predpiše 
program in način opravljanja strokovnega izpita iz 45. č člena 
tega zakona." 

26. člen 

Podnaslov "Sofinanciranje pravic delavcev, katerih delo postane 
nepotrebno zaradi operativnih razlogov" ter 46. in 47. člen se 
črtata. 

27. člen 

V 48. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

"Kot nadomestitev dela stroškov za ohranjanje produktivnih 
delovnih mest se šteje tudi sofinanciranje dela stroškov 
usposabljanja in preusposabljanja trajno presežnih delavcev v 
času odpovednega roka ter stroškov prezaposlovanja in stroškov 
plače za delavca, ki se je zaposlil na začasno prosto delovno 
mesto delavca, ki se Izobražuje. 
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Ukrepe aktivne politike zaposlovanja izvajata zavod oziroma 
ministrstvo, pristojno za delo." 

28. člen 

48. a člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Delodajalcu, ki je zaposlil iskalca prve zaposlitve ali brezposelno 
osebo, ki je neprekinjeno več kot 12 mesecev prijavljena na 
zavodu ali brezposelno osebo, ki je starejša od 55 let, lahko 
zavod za 2 leti povrne polovico prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, za porodniško varstvo, za obvezno 
zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za primer 
brezposelnosti. 

Delodajalcu, ki je zaposlil brezposelno osebo, starejšo od 55 let, 
povrne zavod za vsako nadaljnje leto po izteku plačevanja 
prispevkov iz prejšnjega odstavka še četrtino teh prispevkov. 

Delodajalec je upravičen do povračila prispevkov iz prvega 
odstavka tega člena ne glede na čas prijave brezposelne osebe 
na zavodu, in sicer za obdobje, ki je dvakrat daljše od preostanka 
prejemanja denarnega nadomestila, če zaposli brezposelno 
osebo, ki ima pravico do denarnega nadomestila. 

Delodajalcu se prizna povračilo prispevkov: 
- če se s pogodbo zaveže, da bo brezposelno osebo s polnim ali 
najmanj polovico polnega delovnega časa zaposlil za najmanj 
dve leti, 
- če se s pogodbo zaveže, da bo brezposelno osebo, ki je 
prejemnik denarnega nadomestila, zaposlil najmanj za dvojno 
dobo prejemanja povračila prispevkov, 
- da v obdobju treh mesecev pred uveljavitvijo povračila 
prispevkov in v času njegovega trajanja ni zmanjšal skupnega 
števila zaposlenih na istih ali podobnih delovnih mestih iz razlogov 
na strani delodajalca; 
- da za zaposlitev iskalca zaposlitve ali brezposelne osebe še ni 
prejel drugih sredstev, namenjenih za izvajanje programov 
zaposlovanja, razen iz naslova priprave na zaposlitev; 
- da zavarovanec, ki je pridobil pravico do denarnega nadomestila 
ali denarne pomoči, pred prijavo na zavodu ni bil v delovnem 
razmerju za nedoločen čas pri istem delodajalcu, 
- če povečuje skupno število zaposlenih, razen, ko zaposluje 
brezposelno osebo, starejšo od 55 let.". 

29. člen 

"Za 49. členom se dodajo novi 49. a, 49. b in 49. c člen, ki se 
glasijo: 

"49. a člen 

Brezposelna oseba ima pravico do vključitve v programe ukrepov 
aktivne politiko zaposlovanja v skladu z zaposlitvenim načrtom. 

Pravico do vključitve v programe ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja ima ne glede na prvo alineo prvega odstavka 16. 
člena tega zakona in ob izpolnjevanju drugih pogojev iz 16. člena 
tega zakona, tudi delovni invalid II. in III. kategorije, ki se prijavi pri 
zavodu po 123. členu zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

49. b člen 

Postopek za vključitev v program ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja se začne na predlog delodajalca, ko gre za presežne 
delavce ali na predlog zavoda oziroma pooblaščene organizacije 
ali brezposelne osebe, ko gre za brezposelne osebe. 

Zavod mora izvesti postopek ugotavljanja smiselnosti vključitve 
brezposelne osebe v program ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja. O vključitvi ter izbiri ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja za brezposelno ali drugo osebo odloči zavod 
oziroma pooblaščena organizacija. 

Pri odločanju o vključitvi v program ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja se upošteva zlasti: 

- stanje na trgu dela na določenem območju in stanje v določenem 
poklicu, 
- stroške vključitve v program, 
- osebne, poklicne, delovne in druge sposobnosti brezposelne 
osebe ter njeno starost, 
- možnosti za uspešen zaključek programa, 
- želje brezposelne osebe glede vrste programa, v katerega bi se 
želela vključiti, če so želje utemeljene in če jih je smiselno 
upoštevati glede na možnosti za zaposlitev v določenem okolju 
in obdobju, 
- možnosti za pridobitev spričevala ali druge javne listine o 
izobraževanju ali usposabljanju, 
- družinske obveznosti do otrok s težjo ali težko motnjo v 
duševnem ali telesnem razvoju in živijo z brezposelno osebo. 

Prednost pri vključitvi v program ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja imajo mlajše in dolgotrajno brezposelne osebe, 
invalidne osebe, brezposelne osebe, ki prejemajo denarno 
nadomestilo ali denarno pomoč ter brezposelne osebe, ki 
potrebujejo usposabljanje za zaposlitev na razpoložljivih delovnih 
mestih, pri katerih je zaposlitev po usposobitvi verjetna. 

49. c člen 

Vključitev in način ter pogoje za izvajanje programa ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja se uredi s pogodbo med brezposelno 
osebo in zavodom oziroma drugo pooblaščeno organizacijo, v 
kateri se določi zlasti pravice, obveznosti in odgovornosti 
brezposelne osebe, nosilca izvajanja ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, trajanje in sofinanciranja teh ukrepov in kontrolo 
nad njihovim izvajanjem." 

30. člen 

52. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Javna dela so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so 
namenjeni vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest in ohranitvi 
ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelne osebe in se 
organizirajo zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, 
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih 
programov. 

Javnih del ne smejo organizirati delodajalci ali druge organizacije, 
katerih cilj pri opravljanju dejavnosti je pridobivanje dobička. 

Program javnih del in število vključenih oseb, ki se bodo financirale 
v tem programu, določi v okviru programa ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja za proračunsko obdobje Vlada Republike Slovenije. 

Program javnih del lahko sprejme tudi občina, če v celoti zagotavlja 
sredstva za njihovo izvajanje." 

31. člen 

53. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Za brezposelne osebe, ki so vključene v javna dela na podlagi 
posebne pogodbe o zaposlitvi, ki jo sklepajo z izvajalcem javnih 
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del, se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih, ki urejajo delovni 
čas, odmore, in počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, varnost 
in zdravje pri delu ter posebno varstvo delavcev. 

Brezposelna oseba iz prejšnjega odstavka, lahko v programu 
javnih del na podlagi posebne pogodbe o zaposlitvi dela za določen 
čas praviloma največ 24 ur tedensko ter je praviloma 16 ur 
tedensko vključena v eno od oblik programov pospeševanja 
poklicnega in osebnostnega razvoja oziroma iskanja zaposlitve. 

V zaposlitvenem načrtu se lahko v skladu z določbo prejšnjega 
odstavka določi drugačna razporeditev časa, v katerem je 
brezposelna oseba vključena v javna dela, in časa, v katerem je 
vključena v eno od oblik programov pospeševanja poklicnega In 
osebnostnega razvoja oziroma iskanja zaposlitve. 

Vključitev v javna dela lahko traja največ eno leto in se lahko 
podaljša, če brezposelni osebi ni mogoče zagotoviti ustrezne ali 
primerne zaposlitve. 

Brezposelna oseba, ki je vključena v javna dela ima za čas, ko 
dela, pravico do sorazmernega dela plače v višini izhodiščne 
plače tarifnega razreda ustrezne kolektivne pogodbe za delo, ki 
ga opravlja v okviru programa javnih del, pravico do povrnitve 
stroškov prevoza na delo z javnim prevoznim sredstvom in 
stroškov prehrane ter do vključitve v program pospeševanja 
poklicnega in osebnostnega razvoja. 

Brezposelna oseba ima v primeru iz prvega odstavka tega člena 
pravico do razlike med izplačano plačo v skladu s prejšnjim 
odstavkom in zneskom denarnega prejemka po tem zakonu." 

32. člen 

Za 53. členom se doda nov 53. a člen, ki se glasi: 

"53. a člen 

Sredstva za izvajanje programov javnih del zagotavljata zavod in 
naročnik javnih del, lahko pa tudi izvajalec javnih del. 

Zavod zagotavlja sredstva za organizacijo javnih del, stroške 
programov pospeševanja poklicnega in osebnostnega razvoja, 
stroške prevoza na delo in stroške prehrane ter del stroškov 
izhodiščnih plač, ki se določi s programom ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja za posamezno proračunsko obdobje. Pri določitvi 
deleža sredstev za izhodiščne plače se upošteva vrsta del, ki se 
bodo opravljala v okviru programa javnih del, gospodarska 
razvitost, delež brezposelnih v prebivalstvu v občinah, v katerih 
se bodo opravljala javna dela in drugi kriteriji, ki jih določi minister, 
pristojen za delo. 

Naročnik oziroma izvajalec javnih del zagotavljata sredstva za 
pokrivanje stroškov razlike do izhodiščnih plač in stroške za 
nagrajevanje uspešnosti brezposelnih oseb, ki so vključene v 
program javnih del ter materialne stroške, vključno s stroški 
prostorov in potrebne opreme." 

33. člen 

Za 53. a členom se doda novo podpoglavje z naslovom 
"Izobraževanje brezposelnih oseb" in nova 53. b in 53. c člen, ki 
se glasita: 

"53. b člen 

Brezposelna oseba, ki ji ni mogoče zagotoviti ustrezne ali primerne 
zaposlitve, se lahko zaradi izboljšanja položaja na trgu dela na 
podlagi zaposlitvenega načrta vključi v izobraževanje v skladu s 
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predpisi, ki urejajo to področje. 

Udeleženec izobraževanja iz prejšnjega odstavka ima v času 
vključitve v izobraževanje pravico do zdravstvenega varstva, 
štipendije in do povračila stroškov izobraževanja, določenih v 
programu iz 53. c člena tega zakona. 

Prednost pri vključitvi v izobraževanje imajo brezposelne osebe, 
ki si pridobijo sofinanciranje stroškov izobraževanja s strani 
delodajalcev. 

53. c člen 

Ministrstvo, pristojno za delo in ministrstvo, pristojno za šolstvo 
pripravita za šolsko leto program izobraževanja za brezposelne 
osebe, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. 

S programom izobraževanja za brezposelne osebe se določi 
vrste, število izobraževalnih mest, ki se bodo organizirala, pogoje 
za vključitev brezposelnih oseb ter način financiranja. Program je 
sestavni del letnega programa izobraževanja v skladu s predpisi 
o izobraževanju." 

34. člen 

V 54. členu se dodajo nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki se 
glasijo: 

"Zavod zahteva od delodajalca vrnitev škode v primeru: 
- prekinitve ali razveze delovnega razmerja iz 19 a člena tega 
zakona, 
- če sodišče s pravnomočno sodbo ugotovi, da je bilo prenehanje 
delovnega razmerja nezakonito. 

Škoda, ki jo ima zavod pravico zahtevati v primeru iz prejšnjega 
odstavka obsega stroške in zneske denarnih prejemkov, ki jih je 
zavod izplačal brezposelni osebi in druge stroške, ki so nastali 
zaradi vključitve te osebe v program aktivne politike zaposlovanja. 

V postopku ugotavljanja pravice do vrnitve škode in drugih 
sredstev iz tega člena se uporabljajo predpisi o obligacijskih 
razmerjih." 

35. člen 

55. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Štipendiranje po tem zakonu vključuje kadrovske štipendije, 
republiške štipendije, štipendije za nadarjene in dajanje jamstev 
in subvencioniranje obrestne mere za najeta posojila za študij. 

Kadrovske štipendije dodeljujejo organizacije in delodajalci v 
skladu s svojimi potrebami. 

Višina kadrovske štipendije za dijake ne sme biti nižja od 20 %, 
za študente pa ne nižja od 30 % zajamčene plače določene z 
zakonom, zmanjšane za davke in prispevke." 

36. člen 

Prvi odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Dijaki srednjih šol in študenti, ki nimajo kadrovske štipendije 
oziroma nimajo posojil za študij, lahko zaprosijo za republiško 
štipendijo." 

Prva in druga alinea drugega odstavka se spremenita tako, da 
glasita: 
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dijaki in študenti, ki se šolajo v kraju stalnega bivališča in izhajajo 
iz družin v katerih dohodek na družinskega člana v zadnjih 
dvanajstih mesecih ne presega 100% povprečne mesečne 
zajamčene plače v istem obdobju; 
- dijaki in študenti, ki se šolajo v kraju izven stalnega bivališča in 
izhajajo iz družin v katerih dohodek na družinskega člana v zadnjih 
dvanajstih mesecih ne presega 130% povprečne mesečne 
zajamčene plače v istem obdobju." 

37. člen 

Za 58. členom, se doda nov 58. a člen, ki glasi: 

"Posojila za študij na podlagi jamstev in subvencioniranja obresti 
v skladu s prvim odstavkom 34. člena podeljujejo kreditodajalci, 
ki pridobijo koncesijo, ki jo na osnovi javnega razpisa podeli mini- 
ster, pristojen za delo." 

38. člen 

Črta se prvi odstavek 59. člena. Dodata se nov prvi in drugi 
odstavek, ki se glasita: 

"Minister, pristojen za delo, določi podrobnejša merila in pogoje 
za pridobitev republiških štipendij, štipendij za nadarjene ter način 
spodbujanja delodajalcev za razpisovanje kadrovskih štipendij. 

Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
finance, določi podrobnejše pogoje za podeljevanje koncesij in 
izdajanje jamstev ter subvencioniranje obresti za posojila za študij." 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

39. člen 

Za 60. členom se doda novo poglavje "VIII. NAGRADE IN 
PRIZNANJA" in nov 60. a člen, ki se glasi: 

"60. a člen 

"Minister, pristojen za delo, podeljuje delodajalcem nagrade in 
priznanja za izjemne dosežke na področju zaposlovanja. 

Natančnejše pogoje in postopek za podeljevanje nagrad in priznanj 
iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za delo." 

Sedanje VIII., IX. in X. poglavje postane IX., X. in XI. poglavje. 

40. člen 

68. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zavod vodi evidenco brezposelnih oseb in evidenco brezposelnih 
oseb, ki jim pravice po tem zakonu mirujejo. 

Zavod mora posredovati podatke iz evidence o brezposelnih 
osebah pooblaščenim organizacijam iz 6. člena tega zakona, ki 
so nujni zaradi posredovanja zaposlitve in dela, izdelave 
zaposlitvenega načrta ali vključitve v ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja. 

41. člen 

V prvem odstavku 69. člena se nadomestita besedi "iskalec 
zaposlitve" z besedama "brezposelna oseba", beseda "mu" pa 
se nadomesti z besedo "ji". 

V drugem odstavku se besedi "iskalec zaposlitve" nadomestita z 
besedama "brezposelna oseba", za besedo "dovoljenje" pa se 

dodajo besede "za nedoločen čas". 

42. člen 

70. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zavod preneha voditi evidenco brezposelne osebe, če 
brezposelna oseba: 
- ni več brezposelna oseba, 
- se sama odjavi iz evidence brezposelnih oseb, 
- krši obveznosti, sprejete z zaposlitvenim načrtom ali pogodbo o 
vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja, 
- s svojim ravnanjem povzroči odklonitev zaposlitve s strani 
delodajalca, 
- ni dala resničnih podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev 
statusa brezposelne osebe, 
- izpolni pogoje za pridobitev pokojnine za najnižjo zavarovalno 
dobo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
- kot tujec nima več veljavnega delovnega dovoljenja." 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

43. člen 

Postopek za uveljavitev pravic iz zavarovanja za primer 
brezposelnosti, ki ga je zavarovanec pričel pred uveljavitvijo tega 
zakona, se dokonča po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega 
žakona. 

44. člen 

Zavarovanec, ki je uveljavil pravico iz zavarovanja za primer 
brezposelnosti do uveljavitve tega zakona, zadrži to pravico v 
obsegu in trajanju, kot je veljalo po predpisih, ki so veljali do 
uveljavitve tega zakona. 

Zavarovanec, ki je uveljavil denarno nadomestilo v skladu s 
predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona, uveljavi pravico 
do denarne pomoči v skladu s predpisi, ki so veljali do uveljavitve 
tega zakona. 

Zavarovanec, katerega sklep o prenehanju delovnega razmerja 
po drugem odstavku 36. d členu zakona o delovnih razmerjih je 
postal dokončen v času 6 mesecev pred uveljavitvijo tega zakona, 
ima pravico do denarnega nadomestila in denarne pomoči po 
predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. 

45. člen 

Brezposelna oseba po tem zakonu se šteje za iskalca zaposlitve 
v smislu pete alinee 24. člena zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 12/92,5/94 in 7/96). 

46. člen 

Zavarovanci iz 42. in 43. člena tega zakona uresničujejo pravice 
ob pogojih in na način, ki velja za brezposelne osebe po tem 
zakonu. 

47. člen 

Minister, pristojen za delo, izda podzakonske akte iz tega zakona 
v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Do sprejema podzakonskega akta iz 59. člena tega zakona, se 
uporablja pravilnik o štipendiranju (Ur. I. RS, št. 29/93, 64/93, 64/ 
94, 69/94, 33/95,38/96 in 39/97). 
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Zavod mora uvesti nadzor iz 45. c člena tega zakona v enem 
mesecu od uveljavitve podzakonskih predpisov, ki urejajo to 
področje. 

Zavod ali druge pooblaščene organizacije izdelajo zaposlitveni 
načrt za brezposelne osebe, ki imajo ta status ob uveljavitvi tega 
zakona, v 12 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Javna dela se pričnejo izvajati po tem zakonu v 6 mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

48. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o pogojih za 
refundiranje prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za socialno 
zavarovanje ( UR. I. RS. št. 18/94 in 37/95). 

49. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 

V 4. a členu je določeno, da so zavod, centri za socialno delo, 
pristojni davčni organ in drugi državni organi dolžni medsebojno 
sodelovati pri vključevanju brezposelnih oseb v aktivnosti in 
ukrepe aktivne politike zaposlovanja in izmenjavati osebne in 
druge podatke o brezposelnih osebah, ki so povezane s statusom 
in pravicami teh oseb ter jih vodijo v svojih zbirkah podatkov. S to 
določbo se zagotavlja uspešno izvajanje zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: zakon). V dosedanji praksi 
je bilo namreč izvajanje določb zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: 
veljavni zakon) otežkočeno, ker ni bilo pretoka in medsebojnega 
informiranja med Zavodom za zaposlovanje, pristojnimi centri za 
socialno delo, ki na podlagi zakona o socialnem varstvu 
zagotavljajo pravice iz naslova socialne varnosti ter drugimi 
državnimi institucijami, ki lahko zagotavljajo podatke, potrebne 
za uresničevanje pravic in nadzor nad njimi. Zaradi oblikovanja 
pravne podlage se v zakonu določa možnost, da zavod in centri 
za socialno delo oblikujejo enotno bazo podatkov za uresničevanje 
pravic po tem zakonu in po predpisih o socialnem varstvu. 

Zakon v 4.b členu določa prednost vključevanja brezposelnih 
oseb v programe aktivne politike zaposlovanja pred zagotav- 
ljanjem denarnih prejemkov po tem zakonu. Podlaga za vključitev 
brezposelne osebe v program ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja je zaposlitveni načrt, ki ga zavod ali druga 
pooblaščena organizacija pripravi najkasneje v dveh mesecih po 
prijavi v evidenco brezposelnih. Zaradi učinkovitejšega sistema 
posredovanja dela ter spremljanja aktivnosti brezposelnih oseb, 
zakon uvaja možnost prisotnosti predstavnikov zavoda oziroma 
druge pooblaščene organizacije v postopku izbire kandidatov iz 
vrst brezposelnih. 

K 2. členu: 

S spremembo drugega odstavka 6. člena veljavnega zakona je 
omogočeno posredovanje zaposlitve, izdelavo zaposlitvenega 
načrta in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja tudi 
drugim organizacijam, ki pridobijo koncesijo ministrstva, pristojnega 
za delo. Do sedaj je bilo drugim organizacijam omogočeno ie 
posredovanje dela za določene kategorije delavcev, medtem ko 
je posredovanje zaposlitve, izdelavo zaposlitvenega načrta in 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja izvajal le zavod. 

K 3. členu: 

V spremenjenem 15. členu je drugače oblikovan krog oseb, ki se 
lahko prostovoljno zavarujejo za primer brezposelnosti. Gre za 
osebe, ki samostojno z lastnim delom kot edini in glavni poklic 
opravljajo pridobitno dejavnost ter samostojne podjetnike (zanje 
je določeno tudi novo pojmovanje: samozaposlene osebe) in 
osebe, ki so lastniki gospodarskih družb, če niso zavarovane na 
drugi podlagi. 

K 4. členu: 

V spremenjenem 16. členu je opredeljena nova definicija 
brezposelne osebe. Glede na veljavno ureditev se ta status veže 
na zaposlitveni položaj brezposelne osebe (da ni v delovnem 
razmerju, ni samozaposiena oseba, ni upokojenec, študent, dijak 
ali vajenec), na drugi strani pa so podobno kol v veljavnem 
zakonu ohranjene okoliščine njenih iastninskopravnih razmerij 
(lastništvo gospodarske družbe z ustvarjenim dohodkom nad 
določenim nivojem), poleg tega pa so na novo dodane druge 
okoliščine, ki jih mora ta oseba izpolnjevati za pridobitev statusa 
brezposelne osebe, to je zmožnost za delo, prijava pri zavodu za 
zaposlovanje, biti na razpolago za zaposlitev in biti aktiven iskalec 
zaposlitve. Ta det definicije brezposelne osebe je identičen 
definicijam, kot jih poznajo v večini držav evropske skupnosti in 
podobna definiciji iz konvencije št. 168 Mednarodne organizacije 
dela. Zaradi varovanja interesov delavcev, ki so bili ob nastanku 
tudi samozaposlene osebe z nizkim dodatnim dohodkom, je zanje 
določena izjema od splošnega pravila glede statusa brezposelne 
osebe in samozaposienosti. Dodana je tudi definicija zavarovanca, 
ki kot pojem ni bil definiran v dosedanjem besedilu zakona, iz 
vsebine sedanjega zakona pa izhaja, da je bil terminus 
zavarovanec uporabljen smiselno enako, kot je sedaj določeno z 
novelo zakona. Zavarovanec je po definiciji vezan na status 
brezposelne osebe, ki je bila zavarovana in prejema denarne 
prejemke po tem zakonu. 

K 5. členu: 

V 17. a členu so opredeljeni pogoji za uveljavitev pravice do 
denarnega nadomestila in za ohranitev te pravice. 

V 17. b členu je določeno, kaj se po tem zakonu šteje kot zmožnost 
za delo, in sicer gre najprej za izpolnjevanje določenih starostnih 
pogojev ter izpolnjevanje splošnih zdravstvenih pogojev. 
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V 17. c členu je določeno, da mora biti brezposelna oseba na 
razpolago za zaposlitev štiri ure dnevno na naslovu prebivališča 
ali na naslovu, za katerega se dogovori z zavodom. Čas 
dosegljivosti določi zavod. Brezposelna oseba je lahko v času 
brezposelnosti odsotna 18 delovnih dni zaradi osebnih razlogov 
ali zaradi drugega utemeljenega razloga, vendar se je dolžna o 
svoji odsotnosti dogovoriti z zavodom. Ravnanje v nasprotju s 

. tem členom pomeni, da brezposelna oseba ni več na razpolago 
in s tem izgubi status brezposelne osebe ter s tem pravico do 
denarnega nadomestila. Seveda pa brezposelna oseba ne more 
biti na razpolago v času vključitve v ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja, opravljanja začasnega ali občasnega dela ali ko 
išče zaposlitev. 

Brezposelna oseba je dolžna sprejeti ustrezno zaposlitev (17. c 
člen), to je zaposlitev v delovnem razmerju za nedoločen ali 
določen čas, zaposlitev, ki ustreza razvrstitvi delovnega mesta v 
tarifni razred ustrezne kolektivne pogodbe, na katero je bila oseba 
razporejena večji del časa v zadnjih dvanajstih mesecih pred 
nastankom brezposelnosti, zaposlitev, ki ustreza stopnji in vrsti 
dokončane izobrazbe za prve iskalce zaposlitve ali za tiste, ki so 
prekinili zaposlitev za več kot 2 leti in zaposlitev, ki je oddaljena od 
kraja prebivanja brezposelne osebe do eno uro in pol vožnje z 
javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom 
delodajalca v eno smer. Za brezposelno osebo, ki živi sama z 
otrokom, starim do 15 let, se odaljenost do kraja zaposlitve veže 
na do eno uro vožnje. 

Primerna zaposlitev pa je zaposlitev, pri kateri gre za zaposlitev 
za nedoločen ali določen čas in ki ustreza razvrstitvi delovnega 
mesta do ene stopnje nižjega tarifnega razreda ustrezne 
kolektivne pogodbe, na katerega je bila ta oseba uvrščena večino 
časa v zadnjih dvanajstih mesecih pred nastankom brezposelnosti. 
Oddaljenost od kraja prebivanja je v tem primeru povečana na do 
dve uri vožnje z javnim prevoznim sredstvom, opredeljena pa je 
tudi olajšava za brezposelno osebo, ki živi sama z otrokom, 
starim do 15 let. Pomembno je poudariti, da se lahko brezposelni 
osebi ponudi primerna zaposlitev šele po štirih mesecih prejemanja 
denarnega nadomestila (pred tem ji je mogoče ponuditi le ustrezno 
zaposlitev) in če ni brezposelnih oseb, za katere bi bila taka 
zaposlitev ustrezna. Prav tako je pomembno, da je mogoče 
brezposelni osebi, ki je sprejela primerno zaposlitev, pa v 24 
mesecih postane ponovno brezposelna, ponuditi le tako 
zaposlitev, ki je bila ustrezna ob prejšnji brezposelnosti. V 
nasprotnem primeru bi se lahko primerilo, da bi brezposelna oseba 
pri večkratni brezposelnosti glede na dejansko (primerno) delo, 
ki bi ga morala sprejeti, polzela glede na delo, ki bi ga morala vzeti 
in glede na delo, ki ga je opravljala pred brezposelnostjo, vse 
niže. 

Če se pretežni del dejavnosti opravlja zunaj poslovnih prostorov 
delodajalca, ali če gre za tehnološko povezano dejavnost, ki se 
opravlja zunaj sedeža delodajalca, oddaljenost dela od kraja 
prebivališča brezposelne osebe ne vpliva na določitev ustrezne 
ali primerne zaposlitve (17. e člen). 

Z vidika določitve obveznosti brezposelnih oseb je pomembna 
tudi opredelitev aktivnega iskanja zaposlitve (17. g člen). Po zakonu 
se za aktivno iskanje zaposlitve štejejo pismene prijave na 
objavljeno ustrezno delovno mesto in po štirih mesecih na primemo 
delovno mesto ter prijave pri izvajalcih posredovanja dela in 
zaposlitve. Dokazila o aktivnem iskanju zaposlitve mora 
brezposelna oseba zavodu predložiti najmanj enkrat mesečno, 

' zavod pa lahko od nje kadarkoli zahteva dokazila o aktivnem 
iskanju zaposlitve. 

K 6. členu: 

Zakon določa, da lahko pravico do denarnega nadomestila uveljavi 
zavarovanec, katerega delovno razmerje pred prenehanjem pri 
enem ali več delodajalcih je trajalo vsaj 12 mesecev v zadnjih 18 
mesecih. Glede na sedanjo ureditev se čas delovnega razmerja 
pred prenehanjem podaljšuje, in sicer od 9 na 12 mesecev, kar je 
ustrezneje, saj zmanjšuje možnosti dogovarjanja delavcev in 
delodajalcev glede okoliščin, ki vplivajo na možnost pridobitve in 
višino denarnega nadomestila. Za zavarovance, ki so opravljali 
sezonsko delo, se opravi preračun ur v delovne dni s polnim 
delovnim časom in nato ugotovi pravica do denarnega nadomestila 
enako, kot za druge zavarovance. 

K 7. členu: 

Med primeri, ki onemogočajo pridobitev pravice do denarnega 
nadomestila sta dodana tudi: pričetek prestajanja zaporne kazni 
nad šest mesecev in neopravljen pripravniški izpit, če je bil ta 
predpisan. Spremenjen je še tretji odstavek 19. člena, pri čemer 
je izpuščen razlog preselitve zaradi sklenjene zakonske zveze, 
saj gre za življenjsko situacijo, ki nastane po volji upravičenca in 
se običajno načrtuje. 

K 8. členu: 

V 19. a, 19. b in 19. c členu so omogočene rešitve situacij iz 
prakse, ko delodajalec delavcem ni izplačeval plač več kot tri 
mesece zaporedoma. Zakon predvideva možnost prekinitve 
delovnega razmerja v takem primeru, vendar samo če pristojni 
inšpektor za delo pred tem ugotovi utemeljenost take prekinitve 
oziroma razveze delovnega razmerja. Zaradi omejitve števila teh 
primerov v praksi in eventuelnih zlorab, lahko inšpektor za delo 
ugotovi utemeljenost prekinitve oziroma razveze delovnega 
razmerja le, če ni mogoče izvesti postopka za ugotavljanje trajnega 
ali začasnega prenehanja potreb po delavcih v skladu z zakonom 
o delovnih razmerjih. Inšpektor za delo je zaradi varovanja 
delavčevih koristi dolžan v svoji odločbi opozoriti na roke za 
uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, na 
strani delavca pa sta določeni dve obveznosti, in sicer sprejem 
ustrezne druge zaposlitve ali vključitev v program aktivne politike 
zaposlovanja (sicer ne more uveljaviti pravice do denarnega 
nadomestila), kot drugo obveznost pa zakon določa, da mora 
zavarovanec pričeti postopek za izterjavo odpravnine in 
neizplačanih plač, sicer prav tako ne pridobi pravice do denarnega 
nadomestila. 

Pomembno je poudariti, da pridobi zavarovanec pravico do 
denarnega nadomestila, ko prične postopek za izterjavo 
odpravnine in neizplačane plače, kar naj bi preprečevalo možne 
manipulacije in dogovarjanja delavcev in delodajalcev. 

K 9. členu: 

Osnova za denarno nadomestilo je glede na veljavno ureditev 
(povprečna plača zavarovanca v zadnjih treh mesecih pred 
prenehanjem delovnega razmerja) spremenjena na dvanajst 
mesecev prejemanja (celotne) mesečne plače pred prenehanjem. 
Če zavarovanec plače v nekaterih mesecih tega obdobja ni 
prejemal ali če je prejemal nadomestilo plače, se v osnovo 
upošteva osnovna plača (povečana za dodatek na delovno dobo), 
ki bi jo zavarovanec prejel, če bi delal. 
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K 10. členu: 

Višina denarnega nadomestila ostaja po noveli zakona ista, zaradi 
varovanja delavcev z nižjimi plačami pa se spreminja spodnja 
meja, ki je opredeljena s 100% z zakonom določene zajamčene 
plače, zmanjšane za davke in prispevke. Gornja meja pa je 
določena z dvainpolkratnikom najnižjega nadomestila iz tega člena 
zakona. 

K 11. členu: 

Trajanje pravice do denarnega nadomestila je glede na veljavno 
ureditev skrajšano, in sicer lahko traja najmanj tri mesece in 
največ dvanajst mesecev. Za starejše brezposelne osebe nad 
50 oziroma nad 55 let (in ob 25 letih zavarovalne dobe) je čas 
prejemanja denarnega nadomestila povečan na 18 oziroma 24 
mesecev. 

K 12. členu: 

V novem 25. a členu je določeno, da mora biti pri vsaki nadaljnji 
brezposelnosti, če je pred tem brezposelna oseba izkoristila 
denarno nadomestilo, v celoti izpolnjen izhodiščni pogoj iz 25. 
člena, medtem ko se po veljavni ureditvi (34. člen) ob vsaki novi 
brezposelnosti v zavarovalno dobo šteje čas predhodnega 
zavarovanja in čas prejemanja denarnega nadomestila. Za 
zavarovance, ki pravice do denarnega nadomestila ni v celoti 
izkorispl, je določeno, da lahko to pravico izkoristi v preostalem 
trajanju pri njenem ponovnem uveljavljanju. 

K 13. členu: 

Z novelo zakona je določena možnost plačevanja prispevka za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za tiste zavarovance, ki 
so brezposelne osebe in jim do izpolnitve pogojev manjka največ 
tri leta. Zavod tem osebam, ki so državljani Republike Slovenije in 
tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje ter osebno delovno 
dovoljenje za nedoločen čas, plačuje prispevek po izteku 
upravičenosti do denarnega nadomestila. S tem se varujejo 
predvsem starejše brezposelne osebe, ki so najtežje zaposijive 

K 14. členu: 

Členi, ki določajo izplačilo denarnega nadomestila v enkratnem 
znesku, se črtajo glede na to, da je bila ta oblika izplačila denarnega 
nadomestila v praksi kompenzirana z nekaterimi drugimi ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja in zaradi tega ni vplivala na 
povečanje možnosti, da bi se brezposelne osebe ustrezno hitro 
zaposlile. 

K 15. členu: 

Z novelo zakona se uveljavlja 60-dnevni prekluzivni rok za 
uveljavitev pravic iz naslova brezposelnosti. Glede na to se je 
ustrezno črtal drugi odstavek 31. člena veljavnega zakona. 

K 16. členu: 

V spremenjenem 32. členu so ustrezneje določeni razlogi za 
prenehanje izplačevanja denarnega nadomestila. Del novo 
določenih razlogov za prenehanje izplačevanja pravice do 
denarnega nadomestila je vezan na natančnejšo definicijo statusa 
brezposelne osebe in ima zatorej tudi na novo določene pogoje, 
ki jih mora ta oseba izpolnjevati, če želi denarno nadomestilo 

ohraniti. Zaradi medsebojne prepletenosti in dopolnjevanja varstva 
za primer brezposelnosti in socialnega varstva je v zadnjem 
odstavku določena obveznost zavoda, da o brezposelni osebi, ki 
je izgubila denarno nadomestilo ter o razlogih za to, obvesti pristojni 
center za socialno delo. 

K 17. členu: 

V novem 32. a členu so določena znižanja denarnega nadomestila 
za 50 %, če zavarovanec odkloni primerno zaposlitev in znižanje 
za 30 %, če zavarovanec odkloni primerno začasno ali občasno 
plačano delo oziroma začasna ali občasna humanitarna in 
podobna neplačana primerna dela, ki jih organizirajo javni zavodi 
ali neprofitne nevladne organizacije. Znižanje traja dva meseca, v 
tem primeru pa ne veljajo določbe o najnižjem denarnem 
nadomestilu. 

K 18. členu: 

V spremenjenem 33. členu je določeno mirovanje denarnega 
nadomestila, pri čemer je treba kot nove razloge za mirovanje 
poudariti zlasti sklenitev delovnega razmerja za polni delovni čas 
in določen čas, ki je krajši od dvanajst mesecev ter vključitev v 
izobraževalni program. Brezposelna oseba, ki ji pravice mirujejo, 
se mora zaradi nadaljevanja pravice do denarnega nadomestila 
zglasiti na zavodu v 8-dnevnem roku. 

K 19. členu: 

Brezposelna oseba ima v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi 
s krajšim delovnim časom od polnega, vendar ne več kot polovico 
polnega delovnega časa, pravico do denarnega nadomestila, in 
sicer za preostali čas, ko je še upravičena do denarnega 
nadomestila. Višina denarnega nadomestila se v tem primenj določi 
tako, kot v primeru prejemanja drugih dodatnih dohodkov (33. b 
člen). 

Zaradi stimuliranja dela brezposelnih oseb je v 33. b členu določeno, 
da lahko zavarovanci delajo in pridobivajo dodatne dohodke, 
vendar s soglasjem zavoda. Taki brezposelni osebi se denarno 
nadomestilo zniža za 50% ustvarjenega dodatnega dohodka. V 
tretjem odstavku pa je določena olajšava za brezposelne osebe, 
ki vzdržujejo enega ali več otrok do 18 leta starosti oziroma 
otroke, ki se redno šolajo. V primeru, da je brezposelna oseba 
ustvarila dohodke, ki so bili izplačani za več mesecev, se ti razdelijo 
na toliko enakih delov, na kolikor mesecev se nanašajo in se v 
taki višini upoštevajo skladno s splošnim načinom izračuna 
zmanjšanega nadomestila v primeru ustvarjenih dohodkov. Ker 
gre za občutljivo področje, ki bi lahko omogočilo zlorabe, je v 
zadnjem odstavku določena relativno stroga sankcija za kršitve 
neobveščanja zavoda o dodatno ustvarjenih dohodkih in njihovi 
višini. 

K 20. členu: 

Črtanje 34. člena je potrebno glede na drugačno ureditev njegove 
vsebine v 25. a členu predlaganega zakona. 

K 21. členu: 

Vsebina denarne pomoči glede vstopnega cenzusa in višine ni 
spremenjena. V 35. a členu pa je dodano, da lahko zavod zavrne 
dodelitev ali ukinitev denarne pomoči, če kljub izkazanemu 
nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost zavarovanca in 
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njegovih družinskih članov, ker je premoženje takšno, da bi lahko 
dajalo dohodke, ki bi skupaj z drugimi dohodki presegli cenzus za 
pridobitev denarne pomoči. V noveli zakona so iz premoženja 
izrecno izvzeti: stanovanje ali stanovanjska hiša, ki služi kot 
prebivališče družinskih članov, lastništvo delnic oziroma 
kapitalskih deležev gospodarske družbe, do višine 2 milijona SIT 
in kmetijskega zemljišča s katastrskim dohodkom, ki je določen 
kot podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. V predlogu zakona je dano pooblastilo ministru, 
pristojnemu za delo, da določi, katero premoženje se upošteva 
pri dodelitvi oziroma ukinitvi denarne pomoči. 

K 22. členu: 

V spremenjenem 37. členu se čas prejemanja denarne pomoči 
podaljšuje s sedanjih 6 na 12 mesecev. Razlogi za to so predvsem 
v varovanju brezposelnih oseb, ki imajo slabši socialni položaj. V 
drugem odstavku je jasneje določeno, da se določbe, s katerimi 
je urejena pridobitev, ohranitev, mirovanje, znižanje in prenehanje 
denarnega nadomestila, uporabljajo tudi za denarno pomoč. 

K 23. členu: 

Glede na novo določbo drugega odstavka 37. člena je bilo treba 
črtati 38. člen. 

K 24. členu: 

V novem prvem odstavku 44. člena se zagotavlja pravica do 
povrnitve selitvenih stroškov, če so ti povezani z zaposlitvijo v 
drugem kraju, prevozni stroški pa se lahko brezposelni osebi 
povrnejo, če išče zaposlitev v drugem kraju in če z iskanjem 
zaposlitve zavod predhodno soglaša. 

r,3U 

K 25. členu: 

Področje nadzora nad izvajanjem tega zakona je določeno na 
novo. Strokovni in upravni nadzor nad delom zavoda ter 
namembnostjo rabe sredstev izvaja ministrstvo, pristojno za delo. 
Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb in drugih 
pogojev po tem zakonu izvaja zavod, ki lahko za ta nadzor pooblasti 
pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje, vsekakor 
pa mora za izvajanje nadzora organizirati svojo notranjo 
organizacijsko enoto. Pooblaščene osebe, ki bodo opravljale 
strokovni in upravni nadzor ter nadzor nad izpolnjevanjem 
obveznosti brezposelnih oseb, bodo morale opraviti strokovni 
izpit, katerega program in način upravljanja bo določil minister, 
pristojen za delo. Za učinkovitejše izvrševanje nadzora nad 
uresničevanjem pravic zakon omogoča pridobivanje ustreznih 
podatkov o upravičencih iz informacijskih baz davčnih organov, 
posebna pozornost pa je posvečena varovanju teh podatkov. 

K 26. členu: 

46. in 47. člen, ki se črtata zaradi ustreznejše opredelitve 
sofinanciranja pravic delavcev, katerih delo postane nepotrebno 
zaradi operativnih razlogov, se ustrezno nadomestita z novo 
opredelitvijo v drugem odstavku 48. člena (27. člen sprememb 
zakona). 

K 27. členu: 

Zakon v drugem odstavku 48. člena podrobneje navaja, kaj se 

šteje kot nadomestitev dela stroškov za ohranjanje produktivnih 
delovnih mest, pri čemer vključi tudi vsebino črtanega 46. in 47. 
člena zakona. 

K 28. členu: 

V spremenjenem 48. a členu se omogoča dveletno plačilo polovice 
prispevkov za bruto plače tistemu delodajalcu, ki je zaposlil iskalca 
prve zaposlitve ali brezposelno osebo, ki je več kot eno leto 
prijavljena na zavodu ali brezposelno osebo, starejšo od 55 let 
oz. prejemnika denarnega nadomestila oz. denarne pomoči, ter 
hkrati določa pogoje, pod katerimi, delodajalec lahko uveljavlja 
subvencijo. 

Zaradi dodatnega stimuliranja delodajalcev za zaposlovanje 
brezposelnih, ki so starejši od 55 let, je zanje določeno, da se jim 
za vsako nadaljnje leto, ko imajo zaposlene te osebe, plačuje še 
četrtina prispevkov. 

Prav tako je določena stimulacija delodajalcu za zaposlitev 
brezposelne osebe, ki je prejemnik denarnega nadomestila (ne 
glede na čas prijave brezposelne osebe na zavodu). V tem primeru 
je delodajalec upravičen do povračila prispevkov za dobo, ki je 
dvakrat daljša od preostanka prejemanja denarnega nadomestila. 

K 29. členu: 

V novem 49. a členu je določeno, da ima brezposelna oseba 
pravico do vključitve v program ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja v skladu z zaposlitvenim načrtom. Poleg tega je na 
novo določena možnost vključitve invalidov II. in III. kategorije v 
ukrepe aktivne politike zaposlovanja ne glede na status 
brezposelne osebe po 123. členu zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. V 49.b členu so razdelani postopki, na 
podlagi katerih se izvede vključitev brezposelne osebe v pro- 
gram ukrepov aktivne politike zaposlovanja, pri čemer je treba 
upoštevati želje in nagnenja brezposelne osebe glede vrste 
programa, v katerega bi se želela vključiti, njene obveznosti do 
otrok s težjo motnjo v duševnem ali telesnem razvoju, vendar 
tudi možnosti za pridobitev spričevala ali druge listine o 
izobraževanju ali usposabljanju, stanje na trgu dela na določenem 
območju in v določenem poklicu, stroške vključitve v ta program 
ter možnosti za uspešen zaključek programa. 

K 30. členu: 

Spremenjena določba 52. člena definira javna dela, kot lokalne ali 
državne zaposlitvene programe, organizirane z namenom 
vzpodbujanja razvoja novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju 
delovnih sposobnosti brezposelne osebe in se organizirajo zaradi 
izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, 
naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. 

Javnih del ne smejo organizirati delodajalci ali druge organizacije, 
katerih cilj pri opravljanju dejavnosti je pridobivanje dobička. 

Z zakonom je na novo določeno, da lahko program javnih del 
sprejme tudi občina, če v celoti zagotavlja sredstva za njihovo 
izvajanje. 

K 31. členu: 

V spremenjenem 53. členu je, drugače kot sedaj, omogočeno da 
zavarovanci, ki so vključeni v javna dela s skrajšanim delovnim 
časom, ki ne preseže 24 ur tedensko in so za nadaljnjih praviloma 
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16 ur vključeni v eno od oblik programov pospeševanja poklicnega 
in osebnostnega razvoja, sklenejo delovno razmerje na podlagi 
posebne pogodbe o zaposlitvi. 

V tem primeru imajo pravico do sorazmernega dela izhodiščne 
plače po tarifnem razredu ustrezne kolektivne pogodbe za delo, 
ki ga opravlja v javnih delih in pravico do nekaterih drugih 
prejemkov (stroški prevoza na delo in stroški prehrane ter stroški 
vključitve v program pospeševanja poklicnega in osebnostnega 
razvoja). Brezposelna oseba ima pravico tudi do razlike med 
plačo, ki jo prejema za delo v javnih delih in zneskom prejemka 
(denarno nadomestilo ali denarna pomoč), ki mu sicer pripada po 
tem zakonu. Razporeditev delovnega časa in programa 
usposabljanja znotraj posameznega programa javnega dela se 
lahko določi tudi drugače, v kolikor je to smotrneje zaradi 
učinkovitejšega načina izvajanja javnega dela ali pa zaradi 
organiziranosti programa usposabljanja. Drugačno razporeditev 
se določi v okviru zaposlitvenega načrta za posamezno 
brezposelno osebo. 

K 32. členu: 

V novem 53. a členu so opredeljeni subjekti, ki zagotavljajo 
sredstva za javna dela in nameni, za katere sofinancerji ta 
sredstva zagotavljajo. Glede deleža izhodiščnih plač brezposelnim 
osebam, ki ga bo zagotavljal zavod za zaposlovanje, je treba 
poudariti, da se bo ta določal glede na vrsto del, ki se bodo 
opravljala, gospodarsko razvitost občine in delež brezposelnih v 
prebivalstvu ter druge kriterije, ki jih bo določil minister, pristojen 
za delo. 

K 33. členu: 

V novem 53. b in 53. c členu je določena pravica do izobraževanja 
v programu za pridobitev izobrazbe za brezposelne osebe, ki jim 
ni bilo mogoče zagotoviti ustrezne ali primerne zaposlitve in je to 
potrebno zaradi izboljšanja njenega položaja na trgu dela. 

V času vključenosti v izobraževanje brezposelnim osebam sta- 
tus miruje, pridobijo pa pravico do zdravstvenega varstva in do 
povračila stroškov izobraževanja ter pravice, ki izhajajo iz statusa 
dijaka in študenta po tem zakonu. 

Izredno pomembna je tudi nova določba, po kateri ministrstvi, 
pristojni za šolstvo in za delo pripravita za šolsko leto program 
izobraževanja, ki ga sprejme Vlada RS in s katerim določita vrste, 
število izobraževalnih mest, pogoje za vključitev brezposelnih 
oseb ter način financiranja. 

K 34. členu: 

Veljavni 54. člen se dopolnjuje z novimi odstavki, ki omogočajo 
zahtevek za vrnitev škode od delodajalca (v veljavnem 54. členu 
se lahko vrnitev zahteva le od upravičenca), če je delavec prekinil 
ali razvezal delovno razmerja na način določen v 19. a členu in če 
sodišče s pravnomočno sodbo ugotovi, da je bilo prenehanje 
delovnega razmerja nezakonito. Škoda, ki jo ima zavod pravico 
zahtevati v teh primerih obsega celotne nastale stroške. 

K 35. členu: 

Veljavni 55. člen se spreminja tako, da omogoča uvanje posojil za 
študij s pomočjo subvencij obrestnih mer in dajanja jamstev 
države za dodeljevanje posojil študentom. S tem se dopolnjuje 
dosedanji sistem štipendiranja, ki pozna le nepovratne oblike 

štipendiranja. 

K 36. členu: 

S tem členom opredeljujemo drugačno osnovo za izračun 
upravičenosti do republiške štipendije, in sicer se namesto 
dosedanjega mesečnega povprečnega dohodka na člana družine 
v drugem trimesečju tekočega leta, uvaja povprečen dohodek na 
člana družine v zadnjih dvanajstih mesecih pred uveljavljanjem 
pravice do štipendije, s čemer se izenačuje osnova za izračun te 
pravice z osnovo za druge socialnovarstvene pravice. 

K 37. členu : 

Ta člen določa kreditodajalce za dodelitev posojil na podlagi 
jamstev in subvencioniranih obrestnih mer ter koncesijo za 
dodelitev posojil za študij, ki se pridobi na podlagi javnega razpisa. 

K 38. členu: 

Ta člen opredeljuje pooblastilo za določitev podrobnejših meril in 
pogojev za uveljavljanje različnih oblik štipendiranja in posojil za 
študij. 

K 39. členu: 

Uvaja se novo poglavje, ki omoča možnost podeljevanja nagrad 
in priznanj delodajalcem za posebne dosežke na področju 
zaposlovanja. 

K 40. členu: 

S spremenjenim 68. členom se poleg dosedanje evidence 
brezposelnih oseb oblikuje evidenca brezposelnih oseb, ki jim 
pravice mirujejo, ukinja pa se evidenca iskalcev zaposlitve. 

Zaradi širitve posredovanja zaposlitve, izdelave zaposlitvenega 
načrta in izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja na druge 
pooblaščene organizacije, je bilo treba na novo določiti obveznost 
posredovanja podatkov, s katerimi razpolaga zavod za zapo- 
slovanje tem organizacijam. 

K 41. členu: 

Zaradi večje doslednosti se v tem členu izraz "iskalec zaposlitve" 
nadomešča z izrazom" brezposelna oseba". 

K 42. členu: 

V tem členu so določeni razlogi, zaradi katerih zavod preneha 
voditi brezposelno osebo v evidenci. Spremembe tega člena so 
potrebne zaradi spremenjene definicije brezposelne osebe, dodani 
pa so še nekateri drugi razlogi, kot naprimer v primeru takšnega 
namernega ravnanja brezposelne osebe, ki povzroči odklonitev 
zaposlitve s strani delodajalca, če se brezposelna oseba sama 
odjavi iz evidence, če krši obveznosti, sprejete z zaposlitvenim 
načrtom ali pogodbo o vključitvi v program aktivne politike 
zaposlovanja in če je pri pridobitvi statusa brezposelne osebe 
dala neresnične podatke ali če je izpolnila pogoje za pridobitev 
pokojnine za najnižjo zavarovalno dobo po predpisih o 
pokojninskem invalidskem zavarovanju. 
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K 43. členu: pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Postopki za uveljavitev pravic, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo 
zakonske novele, se dokončajo po predpisih, ki so veljali do 
uveljavitve novega zakona. 

K 44. členu: 

Zavarovanec, ki je uveljavil pravice iz zavarovanja za primer 
brezposelnosti do uveljavitve zakonske novele, zadrži te pravice 
v obsegu in trajanju, kot je veljalo do uveljavitve novele zakona. 
Zavarovanec pa v tem primeru uživa pravice ob izpolnjevanju 
ostalih pogojev, ki veljajo za brezposelne osebe po uveljavitvi 
zakonske novele. 

Za zavarovance, za katere je postal sklep o prenehanju delovnega 
razmerja po 36. d členu zakona o delovnih razmerjih dokončen 
do 6 mesecev pred uveljavitvijo tega zakona, velja, da imajo 
pravico do denarnega nadomestila in do denarne pomoči po 
predpisih, ki so veljali do zakonske novele. 

K 46. členu: 

Ta člen ureja pogoje in način uresničevanja pravic brezposelnih 
oseb, ki so uveljavili pravice po veljavnem zakonu in jih zadržijo 
po prehodnih določbah. 

K 47. členu: 

Minister, pristojen za delo, bo skladno s tem členom izdal 
podzakonske akte v 3 mesecih po uveljavitvi zakona, do tedaj pa 
se bodo uporabljali trenutno veljavni podzakonski akti. Zavod bo 
moral v enem mesecu od uveljavitve podzakonskih predpisov 
uvesti nadzor v skladu s 45. c členom, določena pa sta tudi roka 
za izdelavo zaposlitvenih načrtov ter za pričetek izvajanja javnih 
del skladno z novelo zakona. 

K 48. členu: 

K 45. člen 

Ta člen ohranja izraz iskalec zaposlitve za potrebe zakona o 

S tem členom se določa prenehanje veljavnosti zakona o 
refundaciji prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za socialno 
zavarovanje, ker so bistvene določbe tega zakona povzete v 
spremenjenem 48. a členu. 

BESEDILO ČLENOV ZAKONA, KI SE 
SPREMINJAJO 

6. člen 

Posredovanje zaposlitve in posredovanje dela izvaja zavod. 

Ministrstvo, pristojno za delo, lahko s pogodbo o koncesiji pooblasti 
organizacijo oziroma delodajalca, ki izpolnjuje kadrovske, 
organizacijske in druge pogoje, da izvaja strokovne naloge 
posredovanja dela. 

Na podlagi pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko pooblaščena 
organizacija oziroma delodajalec posreduje tudi zaposlitev 
določenim kategorijam delavcev. 

Pooblaščena organizacija oziroma delodajalec je dolžna 
ministrstvu, pristojnemu za delo, dajati poročilo o svojem delu in 
sproti javljati vse spremembe glede izpolnjevanja kadrovskih, 
organizacijskih in drugih pogojev, ki lahko vplivajo na spremembo 
ali prenehanje pooblastilnega razmerja. 

Ministrstvo, pristojno za delo, določi pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
pooblaščena organizacija oziroma delodajalec za izvajanje 
posredovanja dela ali posredovanja zaposlitve določenim 
kategorijam delavcev. 

15. člen 

Za primer brezposelnosti se lahko zavarujejo: 
- delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost kot redni poklic; 
- ustanovitelji, lastniki ali solastniki podjetij, ki niso zavarovani na 
drugi podlagi; 
- naši državljani v delovnem razmerju z delodajalcem v tuji državi, 

ki po vrnitvi v domovino ne morejo uveljavljati pravic za primer 
brezposelnosti, na drugi podlagi; 
- zakonci naših državljanov, zaposlenih v tuji državi, če so bili 
pred odhodom v tujino v delovnem razmerju. 

Osebe iz prejšnjega odstavka imajo enake pravice kot 
zavarovanci iz prejšnjega člena tega zakona. 
Pogoje za pridobitev pravic, obseg pravic in obveznosti iz 
prostovoljnega zavarovanja določi zavod. Zavarovalne premije 
in pogoji za pridobitev pravic iz prostovoljnega zavarovanja se 
določijo s pogodbo, ki jo na podlagi splošnega akta zavoda 
skleneta zavarovanec in zavod. 

16. člen 

Iskalec zaposlitve se šteje za brezposelno osebo, če se prijavi 
zavodu in : 
- ni v delovnem razmerju 
- ni lastnik ali solastnik podjetja, v katerem je v zadnjem 
koledarskem letu pred prijavo za iskanje zaposlitve ustvaril 
dohodek, s katerim se lahko preživlja, s tem da ustvarjeni dohodek 
letno ne sme biti nižji od zajamčenega nadomestila plače; 
- ne opravlja samostojne dejavnosti kot redni poklic, 
- ni lastnik, zakupnik, najemnik ali drugi uporabnik kmetijskih ali 
gozdnih zemljišč ali drugih nepremičnin, od katerih se lahko 
preživlja na osnovi ustvarjenega dohodka, s tem da ustvarjeni 
dohodek letno ne sme biti nižji od zajamčenega nadomestila plače. 

18. člen 

Pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti 
pridobi zavarovanec, ki je bil v delovnem razmerju neprekinjeno 
najmanj devet mesecev ali dvanajst mesecev s presledki v zadnjih 
osemnajstih mesecih pred prenehanjem delovnega razmerja in 
se najkasneje v 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja prijavi 
zavodu. 
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19. člen 

Pravice do denarnega nadomestila ne more uveljaviti zavaro- 
vanec, ki mu je prenehalo delovno razmerje: 
- na podlagi pisne izjave ali pisnega sporazuma s pooblaščenim 
organom organizacije oziroma delodajalcem, 
- zaradi ugotovitve, da nima zmožnosti za opravljanje del 
delovnega mesta, na katero je bil razporejen, ali če ni dosegel 
pričakovanih rezultatov dela in ni sprejel razporeditve na drugo 
delovno mesto, 
- zaradi neopravičene odsotnosti z dela pet delovnih dni 
zaporedoma, 
- zaradi sklenitve delovnega razmerja v nasprotju z zakonom, 
splošnim aktom oziroma kolektivno pogodbo, če so okoliščine za 
tako sklenitev na strani delavca, 
- zaradi zamolčanja ali dajanja neresničnih podatkov, ki so 
pomembni za opravljanje del in nalog, zaradi katerih je bilo sklenjeno 
delovno razmerje, 
- zaradi odklonitve razporeditve na drugo delovno mesto ali v 
drugo organizacijo, skladno z določili zakona, 
- ker je v primeru začasnega prenehanja potreb po delu delavca 
zaradi nujnih operativnih razlogov neupravičeno odklonil eno od 
pravic iz 30. člena zakona o delovnih razmerjih, 
- zaradi odklonitve prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije ali dela 
s skrajšanim delovnim časom iz druge ali tretje alinee prvega 
odstavka 36. a člena zakona o delovnih razmerjih v primeru 
ugotovitve presežka delavcev, 
- zaradi odklonitve napotitve na usposabljanje ali na izobraževanje 
- zaradi izrečenega disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega 
razmerja, 
- zaradi popoine nezmožnosti za delo, 
- zaradi izrabe pravice do izplačila denarnega nadomestila v 
enkratnem znesku, za obdobje za katerega mu je bilo izplačano, 
- zaradi odpovedi delodajalca, ker je huje kršil delovne obveznosti, 
ki so'navedene v predpisih oziroma v kolektivni pogodbi, ali ker je 
s Svojim ravnanjem namerno ali iz velike malomarnosti poškodoval 
premoženje delodajalca ali premoženje drugih oseb, 
- zaradi odpusta z dela, če je bil zaloten pri storitvi kaznivega 
dejanja na delu ali v zvezi z delom, ki se preganja po uradni 
dolžnosti; 
- z njegovim pisnim soglasjem v primeru, ko je po zakonu, 
kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi za prenehanje delovnega 
razmerja potrebno soglasje delavca in je bil s strani organizacije 
oziroma delodajalca vnaprej pisno opozorjen na posledice danega 
soglasja; 
- v nasprotju z zakonom, kolektivno pogodbo ali splošnim aktom 
organizacije oziroma delodajalca, če ne uveljavlja varstva pravic 
v organizaciji oziroma pri delodajalcu in ne zahteva sodnega 
varstva v skladu z zakonom, 

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

20. člen 

Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečna 
mesečna plača, ki jo je zavarovanec prejel za zadnje tri mesece 
pred prenehanjem delovnega razmerja. 

Če zavarovancu za zadnje tri mesece pred prenehanjem 
delovnega razmerja ni bila izplačana plača, se v osnovo za 
odmero nadomestila upošteva povprečna mesečna plača za 
zadnje tri mesece, za katere je bila izplačana. Ta znesek se 
poveča za rast povprečnih plač vseh zaposlenih v Republiki 
Sloveniji od zadnjega meseca, ki se upošteva v osnovo, do 
uveljavitve denarnega nadomestila. 

Če je za zavarovanca ugodneje, se mu v osnovo za odmero 
denarnega nadomestila upošteva povprečna plača za četrti, peti 
in šesti mesec pred prenehanjem delovnega razmerja. 

Če je zavarovanec prejemal nadomestilo plače skladno s predpisi 
o delovnih razmerjih, se mu v osnovo za odmero denarnega 
nadomestila po tem členu upošteva plača, ki bi jo prejel, če bi bil 
na delu. 

21. člen 

Denarno nadomestilo zavarovanca znaša prve tri mesece 
prejemanja 70%, v naslednjih mesecih pa 60% od osnove iz 
prejšnjega člena. Od odmerjenega nadomestila se obračuna 
prispevke po stopnjah, določenih s predpisi o prispevkih za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in 
zaposlovanje. 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se plačuje 
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 
prispevek za zdravstveno varstvo pa Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje Republike Slovenije. 

Denarno nadomestilo ne sme biti nižje od 80% zajamčene plače 
po zakonu, zmanjšane za davke in prispevke, ki se obračunavajo 
od zajamčene plače in ne višje od štirikratnika tako določenega 
najnižjega denarnega nadomestila. 

25. člen 
06-i' 

Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od časa, za 
katerega je bil zavarovanec zavarovan za primer brezposelnosti. 
Denarno nadomestilo se izplačuje: 
- tri mesece, če je bil zavarovanec zavarovan najmanj devet 
mesecev nepretrgoma ali 12 mesecev s presledki v zadnjih 18 
mesecih, 
- šest mesecev, če je bil zavarovanec zavarovan najmanj 30 
mesecev nepretrgoma ali 50 mesecev v zadnjih petih letih, 
- devet mesecev, če je bil zavarovanec zavarovan pet let ali več 
in manj kot 10 let, 
- 12 mesecev, če je bil zavarovanec zavarovan 10 let ali več in 
manj kot 15 let, 
- 18 mesecev, če je bil zavarovanec zavarovan 15 let ali več in 
manj kot 20 let, 
- 24 mesecev, če je bil zavarovanec zavarovan 20 let ali več. 

26. člen 

Ne glede na določilo prejšnjega člena, se zavarovancu, državljanu 
Republike Slovenije, kateremu ob izteku roka za izplačevanje 
denarnega nadomestila do izpolnitve pogojev za upokojitev manjka 
največ tri leta, izplačevanje denarnega nadomestila podaljša do 
Izpolnitve pogojev za upokojitev, če mu ni mogoče zagotoviti 
zaposlitve. 
Namesto podaljšanega izplačevanja denarnega nadomestila lahko 
zavod zavarovancu Iz prejšnjega odstavka z njegovim soglasjem 
dokupi zavarovalno dobo tako, da mu zagotovi 50% sredstev za 
dokup po odločbi Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije. 
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Ne glede na določbo prvega odstavka pripada podaljšano 
izplačevanje denarnega nadomestila tudi tujcu, ki ima dovoljenje 
za stalno prebivanje in osebno delovno dovoljenje za nedoločen 
čas. 

27. člen 

Zavarovancu, ki je izpolnil pravico do denarnega nadomestila, se 
denarno nadomestilo lahko izplača v enkratnem znesku, če s 
temi sredstvi rešuje svoje nadaljnje delovno angažiranje tako, da 
vloži sredstva v materialno osnovo dela. 
Zavarovanec, ki uveljavlja pravico do izplačila denarnega 
nadomestila v enkratnem znesku, mora izpolnjevati naslednje 
pogoje: 
- da na podlagi vloženih sredstev denarnega nadomestila sklene 
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, 
- da ustanovi podjetje, ali postane solastnik podjetja in se v njem 
zaposli, 
- da začne izvajati obrtno ali drugo dejavnost z zasebnim delom, 
- da je zadnje delovno razmerje trajalo neprekinjeno najmanj tri 
mesece pri isti organizaciji oziroma delodajalcu. 
Medsebojne pravice in obveznosti iz tega člena uredita zavod in 
zavarovanec s pogodbo. V pogodbi se lahko dogovorita, da se 
zavarovancu, ki ni mogel izpolniti pogojev iz druge ali tretje alinee 
prejšnjega odstavka v prvem mesecu po izplačilu denarnega 
nadomestila v enkratnem znesku, plačajo prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, najdalj še za tri mesece. 
Zavarovanec, ki je uveljavil pravico do enkratnega izplačila 
denarnega nadomestila po drugem odstavku, ne more uveljavljati 
pravic za primer brezposelnosti toliko časa, za kolikor mu je bila 
priznana pravica do denarnega nadomestila. 

28. člen 

Denarno nadomestilo se lahko izplača v enkratnem znesku tudi 
za zavarovanca, ki izpolnjuje pogoje za uveljavitev pravice do 
denarnega nadomestila, če zavod na tej podlagi zagotovi 
zavarovancu sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas na 
delovnem mestu, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi, znanju 
oziroma zmožnostim. 
Če zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za uveljavitev pravice do 
denarnega nadomestila, neupravičeno odkloni ponujeno 
zaposlitev iz prejšnjega odstavka, mu pravica do denarnega 
nadomestila preneha. 
Če zavarovancu, ki je sklenil delovno razmerje po prvem odstav- 
ku, delovno razmerje preneha, ne more uveljaviti denarnega 
nadomestila toliko časa, za kolikor mu je bilo izplačano denarno 
nadomestilo v enkratnem znesku, razen če mu je delovno 
razmerje prenehalo zaradi stečaja ali redne likvidacije oziroma iz 
razlogov, ki niso na njegovi strani. 
Organizacija oziroma delodajalec in zavod uredita medsebojne 
pravice in obveznosti, ki izhajajo iz izplačila denarnega nadomestila 
po prvem odstavku, s pogodbo. 
Zavod ima v primeru, da je v organizaciji oziroma pri delodajalcu 
uveden stečaj, izločitveno pravico v stečajnem postopku po 
zakonu za sredstva, ki jih je vložil v skladu s prvim odstavkom 
tega člena. 

29. člen 

Denarno nadomestilo, izplačano v enkratnem znesku na podlagi 
27. člena, vloženo v materialno osnovo dela, se lahko šteje za 
delniški ali lastniški vložek delavca. 
Značaj vložka opredelita organizacija oziroma delodajalec in 
delavec s pogodbo, 

30. člen 

Zavarovanec, ki je uveljavil pravico do izplačila denarnega 
nadomestila po drugem odstavku 27. člena tega zakona, mora 

zavodu vrniti dobljena sredstva v revalorizirani višini, če po svoji 
volji ali krivdi ni izvedel predvidenih aktivnosti in si s sredstvi ni 
zagotovil novega dela. 
Organizacija, v katero je zavarovanec vložil sredstva iz prve 
alinee drugega odstavka 27. člena tega zakona, mora delavcu 
vrniti vložena sredstva v revalorizirani višini, če mu preneha 
delovno razmerje iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pred 
pretekom obdobja, za katero mu je bilo izplačano denarno 
nadomestilo v enkratnem znesku, razen v primeru, ko gre za 
delniški ali lastniški vložek zavarovanca glede katerega sta se 
organizaciji in zavarovanec s pogodbo dogovorila drugače. 
Organizacija oziroma delodajalec, kateremu so bila dodeljena 
sredstva po 28. členu tega zakona, mora zavodu vrniti dobljena 
sredstva v revalorizirani višini, če zavarovancu, za katerega je 
sredstva prejel, preneha delovno razmerje iz razlogov, ki niso na 
njegovi strani, pred potekom roka, za katerega bi zavarovanec z 
mesečnimi izplačili prejemal denarno nadomestilo. 

31. člen 

Denarno nadomestilo gre zavarovancu od prvega dne, ko mu 
preneha delovno razmerje, če se prijavi zavodu in vloži zahtevo 
za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po 
prenehanju delovnega razmerja. Če uveljavlja denarno nadomestilo 
po tem roku, se zavarovancu skupna dolžina prejemanja 
denarnega nadomestila zmanjša za čas prekoračitve roka, 
računajoč od 31. dneva prenehanja delovnega razmerja dalje do 
vložitve zahteve. 

Denarno nadomestilo ne gre zavarovancu, ki vloži zahtevo po 
preteku časa, za katerega bi se mu skladno s 25. členom tega 
zakona izplačevalo. 

Zavarovanec, ki se ni prijavil zavodu v roku, določenem v prvem 
odstavku tega člena, zaradi dokazanih zdravstvenih razlogov, ki 
so nastali še v času delovnega razmerja in so se nadaljevali tudi 
po prenehanju delovnega razmerja, lahko uveljavi pravico do 
denarnega nadomestila v osmih dneh po prenehanju razlogov, 
zaradi katerih ni mogel uveljaviti pravice. 
V primeru iz prejšnjega odstavka gre denarno nadomestilo 
zavarovancu od prvega dne, ko mu preneha delovno razmerje. 
Če je zavarovancu prenehalo delovno razmerje zaradi nujnih 
operativnih razlogov in se je z organizacijo oziroma z delodajalcem 
sporazumel o skrajšanju odpovednega roka v skladu s predpisi 
o delovnih razmerjih, se mu denarno nadomestilo začne izplačevati 
po preteku odpovednega roka, določenega z zakonom. 

32. člen 

Pravica do denarnega nadomestila preneha zavarovancu: 
- če sklene delovno razmerje; 
- če ustanovi podjetje, začne izvajati obrtno ali drugo dejavnost z 
zasebnim delom; 
- če izpolni pogoje za starostno ali invalidsko upokojitev oziroma 
če uveljavi pravico do predčasne ali družinske pokojnine; 
- če odkloni zaposlitev s polnim ali krajšim delovnim časom, vendar 
ne manj kot s polovico polnega delovnega časa, ki ustreza njegovi 
izobrazbi, znanju in zmožnostim; 
- če neupravičeno odkloni začasno zaposlitev v izjemnih primerih 
(poplave, potresi, nujna spravila kmetijskih pridelkov, obrambne 
priprave ipd.), ko je s strani pristojnega organa družbenopolitičnih 
skupnosti organizirana družbena akcija za odpravo posledic ali 
za njeno preprečitev; 
- če po preteku treh mesecev prejemanja denarnega nadomestila 
odkloni vključitev v enega izmed programov aktivne politike 
zaposlovanja, s katerim se mu zagotavlja ustrezno delo; 
- če odkloni zaposlitev na delovnem mestu z nižjo strokovno 
izobrazbo od njegove, če je neposredno pred nastopom 
brezposelnosti s svojim soglasjem delal na takem delovnem 
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mestu, vendar največ za razliko dveh izobrazbenih stopenj; 
- če odkloni napotitev na usposabljanje ali izobraževanje; 
- ko nastopi prestajanje zaporne kazni, daljše od šestih mesecev; 
- če se ne javlja na zahtevo zavoda; 
- ko dopolni 65 let starosti (moški) oziroma 60 let (ženska). 
Zavarovanec, ki je poslan na zaposlitev s polovico polnega 
delovnega časa, v skladu s četrto alineo prejšnjega odstavka, 
obdrži pravico, da ga zavod prednostno napoti na zaposlitev s 
polnim delovnim časom in pravico do 50% denarnega nadomestila. 
Kriterije za ugotavljanje izgube pravice do denarnega nadomestila 
zaradi neupravičene odklonitve zaposlitve po četrti alinei in v 
primerih iz šeste, osme in desete alinee prvega odstavka, predpiše 
ministrstvo, pristojno za delo. 

33. člen 

Če uživalec denarnega nadomestila sklene delovno razmerje za 
določen čas, krajši od devetih mesecev, nastopi porodniški dopust 
in začne prejemati nadomestilo plače po predpisih s področja 
otroškega varstva, odide na odslužitev ali doslužitev vojaškega 
roka, odide v pripor ali na prestajanje zaporne kazni, se mu denarno 
nadomestilo preneha izplačevati. 
Uživalcu iz prejšnjega odstavka, ki se v 30 dneh po prenehanju 
razlogov, zaradi katerih se mu je prenehalo izplačevati denarno 
nadomestilo, prijavi zavodu, se izplačuje preostanek denarnega 
nadomestila za čas, ki mu je preostal in v znesku valoriziranem v 
skladu s 24. členom tega zakona. 
Uživalcu denarnega nadomestila se čas prejemanja odmerjenega 
denarnega nadomestila skrajša, čq na podlagi pogodbe o delu, 
avtorske pogodbe, opravljanja popoldanske obrti ali kako drugače 
pridobi dohodek, ki mesečno presega dvakratni znesek najnižjega 
denarnega nadomestila po zakonu, zmanjšanega za prispevke 
in davke, in sicer za obdobje, za katero izplačilo presega prej 
določeni znesek. Kot obračunsko obdobje se upošteva 22 
delovnih dni. 
Banke so na zahtevo zavoda dolžne posredovati podatke o 
izplačilih iz prejšnjega odstavka. 

33. a člen 

Uživalcu denarnega nadomestila se čas prejemanja odmerjenega 
denarnega nadomestila skrajša, če na podlagi pogodbe o delu, 
avtorske pogodbe, opravljanja popoldanske obrti ali kako drugače 
pridobi dohodek, ki mesečno presega dvakratni znesek najnižjega 
denarnega nadomestila po zakonu, zmanjšanega za prispevke 
in davke, in sicer za obdobje, za katero izplačilo presega prej 
določeni znesek. Kot obračunsko obdobje se upošteva 22 
delovnih dni. 

Banke so na zahtevo zavoda dolžne posredovati podatke o 
izplačilih iz prejšnjega odstavka. 

34. člen 

Kot čas dela za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila 
se šteje čas, ki ga je zavarovanec prebil na delu z najmanj polovico 
polnega delovnega časa in čas brezposelnosti, ko je prejemal 
denarno nadomestilo. 
Pri odmeri višine denarnega nadomestila zavarovancu, ki je delal 
manj kot poln delovni čas, je treba določiti nadomestilo glede na 
plačo, ki jo je ustvaril v tem času. 

35. a člen 

V dohodek po drugem odstavku prejšnjega člena se štejejo 
dediščine, darila in vsi dohodki ter prejemki posameznika in 
njegovih družinskih članov, ki so viri dohodnine, kakor tudi osebni 
prejemki, ki niso obdavčljivi, razen: 
- dodatka za pomoč in postrežbo; 

- prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini; 
- otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom; 
- štipendij; 
- dohodkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v in- 
stitucionalno varstvo. 
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, 
odpravnine, nagrade ipd.) se v letu, ko so plačani, štejejo v 
dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni 
delež. 
Pri ugotavljanju dohodka po tem zakonu se odštejejo izplačane 
preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova. 
Dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje v dohodek v skladu z 
metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za delo. 

37. člen 

Denarna pomoč se zavarovancu, ki izpolnjuje pogoje iz 35. člena 
tega zakona, izplačuje šest mesecev. 
Razlogi iz 33. in 33. a člena tega zakona, zaradi katerih se 
zavarovancu preneha izplačevati denarno nadomestilo in 
možnost, da se mu po prenehanju teh razlogov izplačuje 
preostanek denarnega nadomestila, veljajo tudi za zavarovance 
s pravico do denarne pomoči. 

38. člen 

Pravica do denarne pomoči preneha iz razlogov, določenih v 32. 
členu tega zakona. 

44. člen 

Brezposelna oseba ima pravico do povrnitve prevoznih in 
selitvenih stroškov zase in za svoje družinske člane, če so ti 
stroški povezani z zaposlitvijo izven kraja njenega stalnega 
bivališča, in če ji teh stroškov ne povrne organizacija oziroma 
delodajalec, kjer se zaposli. 

Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka znaša 100% stroškov 
po tarifi javnega prevoza. 

Sofinanciranje pravic delavcev, katerih delo postane 
nepotrebno zaradi operativnih razlogov 

46. člen 

Organizaciji oziroma delodajalcu se lahko za delavce, katerim 
zaradi operativnih razlogov ni mogoče zagotoviti dela v organizaciji 
oziroma pri delodajalcu, pod pogoji, ki jih določa ta zakon, zagotovi 
povrnitev do 50%; 
- stroškov za prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo (izobraževanje in 
usposabljanje), 
- zneska za dokup zavarovalne dobe, zaradi izpolnitve pogojev 
do pokojnine. 

47. člen 

Organizacija oziroma delodajalec mora za uveljavljanje pravic iz 
prejšnjega člena predložiti zavodu: 
- razvojni oziroma sanacijski program, ki vsebuje tudi program 
kadrovskega prestrukturiranja, 
- program razreševanja presežnih delavcev. 

48. člen 

Organizacijam oziroma delodajalcem se lahko v okviru sredstev, 
namenjenih za izvajanje programov zaposlovanja, zagotavlja 
zlasti: 
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- sofinanciranje odpiranja novih produktivnih delovnih mest, 
- nadomestitev dela stroškov za ohranitev produktivnih delovnih 
mest, 
- posojilo za investicijska vlaganja v nove proizvodne zmogljivosti, 
- sofinanciranje pospeševanja celoletne zaposlitve delavcev, ki 
delajo v sezonskih dejavnostih (gradbeništvo, turizem, gostinstvo 
ipd.), 
- pomoč pri usposabljanju novo sprejetih delavcev, 
- sofinanciranje prekvalifikacij ali dokvalifikacij, 
- sofinanciranje prilagoditve prostorov in tehnične opreme za 
zaposlitev težje prizadetih invalidov. 

48. a člen 

Če organizacija oziroma delodajalec zaposli iskalca prve 
zaposlitve ali brezposelno osebo, ki je neprekinjeno več kot dve 
leti prijavljena na zavodu, lahko zavod za iskalce zaposlitve takšni 
organizaciji oziroma delodajalcu za obdobje enega leta povrne 
stroške plačila prispevkov na bruto plače, ki jih plačuje organizacija 
oziroma delodajalec za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
za primer bolezni in poškodb izven dela, za primer poškodbe pri 
delu in za zaposlovanje. 
Organizaciji oziroma delodajalcu se lahko prizna povračilo 
stroškov iz prejšnjega odstavka, če gre za novo zaposlitev, ki 
povečuje število delavcev v organizaciji oziroma pri delodajalcu 
in traja najmanj dve leti. 
Organizacija oziroma delodajalec in zavod uredita medsebojne 
pravice in obveznosti iz tega člena s pogodbo. 

52. člen 

Javna dela so javno razpisana po kriterijih, ki jih določi zavod in 
so pod enakimi pogoji dostopna vsem nezaposlenim. 
Javna dela ne morejo vsebovati rednih programskih aktivnosti 
organizacij oziroma delodajalcev na območju družbenopolitične 
skupnosti. 
Program javnih del sprejme upravni odbor. Izvajanje javnih del 
organizira zavod v sodelovanju z drugimi zainteresiranimi 
organizacijami. 

53. člen 

V javna dela se vključujejo brezposelne osebe, prijavljene pri 
zavodu, ki v tem času obdržijo status brezposelne osebe. 
Tem osebam se v času opravljanja javnih del zagotavljajo pravice 
iz priprave za zaposlitev in plačilo za opravljeno delo, določeno s 
pogodbo. 

54. člen 

Zavod ima pravico zahtevati vrnitev sredstev, izplačanih iz 
naslova zavarovanja za primer brezposelnosti in sredstev, 
namenjenih za ukrepe aktivne politike zaposlovanja v primerih, 
ko je bila pravica pridobljena na podlagi neresničnih podatkov, če 
upravičenec ni sporočil sprememb, ki vplivajo na pridobitev ali 
ukinitev pravice, oziroma če so bila sredstva nenamensko 
porabljena. 

55. člen 

Temeljna oblika štipendiranja dijakov in študentov so kadrovske 
štipendije, ki jih podeljujejo organizacije in delodajalci v skladu s 
kadrovskimi potrebami. 

Višina kadrovske štipendije za dijake ne sme biti nižja od 30% 
zajamčene plače po zakonu, zmanjšane za prispevke in davke 
od zajamčene plače. 

56. člen 

Dijaki srednjih šol in študenti, ki nimajo kadrovske štipendije in 
obiskujejo izobraževalni program za ustrezen poklic ter so v 
izobraževanju uspešni, lahko zaprosijo za štipendijo iz sredstev 
za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: republiška štipendija) 

Pravico do republiške štipendije lahko uveljavljajo: 
- dijaki in študenti, ki se šolajo v kraju stalnega bivališča in izhajajo 
iz družin, v katerih dohodek na družinskega člana v drugem 
trimesečju tekočega leta ne presega 10% zajamčene plače po 
zakonu, 
- dijaki in študenti, ki se šolajo v kraju izven stalnega bivališča in 
izhajajo iz družin, v katerih dohodek na družinskega člana v 
drugem trimesečju tekočega leta ne presega 130% zajamčene 
plače po zakonu in redno izpolnjujejo učne oziroma študijske 
obveznosti. 

Izrazito nadarjeni dijaki in študenti lahko pridobijo republiško 
štipendijo, če dohodek na družinskega člana ne presega višine, 
ki jo določi, minister pristojen za delo. 

59. člen 

Ministrstvo, pristojno za delo, določi podrobnejša merila za 
dodeljevanje in višine republiških štipendij ter dodatkov k 
štipendijam. 

68. člen 

Zavod vodi evidenco oseb, ki iščejo zaposlitev ( v nadaljnjem 
besedilu: iskalec zaposlitve) in evidenco o brezposelnih osebah. 

69. člen 

Iskalec zaposlitve se prijavi na območni enoti, ki je pristojna po 
kraju njegovega stalnega bivališča. Iskalec zaposlitve, ki mu je 
prenehalo delovno razmerje, pa se lahko prijavi tudi po sedežu 
organizacije, oziroma poslovne enote ali delodajalca, kjer mu je 
prenehalo delovno razmerje. 

Tujec se lahko prijavi kot iskalec zaposlitve, če ima osebno 
delovno dovoljenje. 

70. člen 

Zavod preneha voditi evidenco iskalca zaposlitve, če iskalec 
zaposlitve: 
- se odjavi; 
- sklene delovno razmerje; 
- začne opravljati samostojno obrtno ali drugo dejavnost z 
zasebnim delom; 
- ustanovi podjetje in se v njem zaposli; 
- se upokoji; 
- postane trajno in popolno nezmožen za delo; 
- nastopi prestajanje kazni daljše od šest mesecev; 
- se dvakrat zaporedoma iz neupravičenih razlogov ne prijavi na 
prosto delovno mesto v organizacijo oziroma k delodajalcu, kamor 
je bil napoten s strani zavoda; 
- se dvakrat zaporedoma iz neopravičenih razlogov ne zglasi na 
pristojnem zavodu, če je bil k temu pozvan; 
- dopolni 65 let starosti (moški) oziroma 60 let starosti (ženska); 
- kot tujec nima več veljavnega delovnega dovoljenja. 

V primerih iz osme in devete alinee prejšnjega odstavka, se 
brezposelna oseba ne more ponovno prijaviti kot iskalec zaposlitve 
pred potekom šestih mesecev od dneva črtanja iz evidence. 
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Predlog zakona o 

ZBIRKAH PODATKOV S PODROČJA 

ZDRAVSTVA (ZZPPZ) 

- EPA 273-11 - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 26. seji dne 4/9-1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZBIRKAH PODATKOV S 
PODROČJA ZDRAVSTVA, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

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

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo, 
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka 
v Ministrstvu za zdravstvo, 
- Helena PETEK KOS, svetovalka ministra za zdravstvo. 

UVOD 

Kakovost izvajanja zdravstvene dejavnosti lahko izboljša dobra 
informacijska podpora. Sedanjo normativno ureditev zdravst- 
venega statističnega sistema ureja Zakon o evidencah v 
zdravstvu (Ur. list SFRJ, št. 22/78 in 18/88). Nacionalnega zakona 
o zbirkah podatkov s področja zdravstva do sedaj nismo imeli, 
kar je pomenilo oviro za skladen potek, vzdrževanje in razvijanje 
novih zdravstvenih statističnih raziskovanj, kakor tudi integra- 
cijskih procesov v okviru enotnega zdravstvenega infor- 
macijskega sistema. 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Dobri podatki o zdravstvenem stanju prebivalstva omogočajo 
tako analitikom kot načrtovalcem razvoja zdravstvenega varstva 
spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev in načrtovanje 
razvoja. Zagotavljanje kakovostnih podatkov je pomembno tudi 
za mednarodne primerjave. 

Snovalci, zbiralci, urejevalci in analitiki statističnih podatkov morajo 
skrbeti za vzdrževanje minimalnega nabora podatkov za potrebe 
vseh upravičenih uporabnikov. Skrbeti morajo za njihovo kakovost 

in hiter pretok ter pri tem upoštevati mednarodne in domače 
standarde ter priporočila. Zagotavljati morajo tudi primerljivost 
podatkov po osebi v času in prostoru. 

V Sloveniji imajo evidence na področju zdravstva dolgoletno 
tradicijo. Zato ni presenetljivo, da so slovenski strokovnjaki 
prispevali viden delež pri oblikovanju podlag in okvirov zdravst- 
vene statistike tudi v svetovnem merilu, še zlasti v Svetovni 
zdravstveni organizaciji. 

Na podlagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. list 
RS, št. 1/91) se v Republiki Sloveniji zvezni predpisi uporabljajo 
kot notranji predpisi, če niso v nasprotju s pravnim redom 
Republike Slovenije. Na tej osnovi ureja zdravstveno statistiko 
Zakon o evidencah v zdravstvu (Ur. list SFRJ, št. 22/78 in 18/88) 

Slovenskega zakona o evidencah na področju zdravstva do sedai 
nismo imeli. Potrebe so narekovale vzpostavitev številnih novih 
podatkovnih zbirk, zato so za specifične potrebe Republike 
Slovenije, v skladu z zakonskimi možnostmi vsebinsko dopolnjena 
praktično vsa raziskovanja. 

V 54. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/92, 
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popr. 26/92, 37/95 in 8/96), je določeno da so zdravstveni zavodi 
in zasebni zdravstveni delavci dolžni voditi zdravstveno 
dokumentacijo v skladu s posebnim zakonom. 

V 101. členu zakona o zdravstveni dejavnosti je določilo, da se do 
sprejema posebnega zakona iz 54. člena tega zakona uporablja 
zakon o evidencah na področju zdravstva (Ur. list SFRJ, št. 22/ 
78 in 18/88) s tem, da se vodijo posebne zbirke podatkov za 
bolnike s sladkorno boleznijo, tuberkulozo, rakom in duševno 
boleznijo. 

Razlogi za sprejem zakona so naslednji: 

1. Osamosvojitev Republike Slovenije terja tudi sprejem lastnih 
zakonov. 
2. Nujen je torej sprejem zakona, še zlasti zato, ker so v skladu s 
54. členom zakona o zdravstveni dejavnosti zdravstveni zavodi 
in zasebni zdravstveni delavci dolžni voditi zdravstveno 
dokumentacijo in druge evidence v skladu s posebnim zakonom. 
3. Potrebe so narekovale vzpostavitev številnih zbirk podatkov, 
npr. register diabetikov, žilnokirurški register, register bolnikov s 
TBC in drugih, kar ni več v skladu z veljavnim zakonom. 
4. Z osamosvojitvijo se slovenska zdravstvena statistika vključuje 
kot enakopraven člen v mednarodna zdravstveno statistična 
raziskovanja, kar terja strokovno in pravno prilagoditev slovenske 
zdravstvene statistike evropskim standardom in zahtevam. 
5. Z novim zakonom bomo rešili vprašanja odgovornosti za 
kakovost in skladen pretok podatkov za ustrezno vzdrževanje 
zbirk podatkov, možnosti razvoja in modernizacije, uvajanje novih 
zbirk podatkov in večjo racionalnost pri pridobivanju podatkov 
tam, kjer so ti že zbrani in urejeni. 
6. Veljavna zakonodaja izvajalcem ne omogoča uspešnega 
izvajanja nalog na tem področju. Z zakonom je zato potrebno 
vzpostaviti take zbirke podatkov, ki bodo pokrile potrebe 
izvajalcev ter zadostile potrebam države. 

2. NAČELA IN CILJI 

Temeljni cilj zakona je zakonsko uskladiti ureditev evidenc na 
področju zdravstva z ustavo in ratificirano konvencijo o varstvu 
posameznika v zvezi z avtomatsko obdelavo podatkov (Ur. list 
RS, št. 11/94) ter z zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, 
9/92, popr. 26/92, 37/95 in 8/96). 
Zakon mora temeljiti na načelih, ki so vsebovana v smernicah 
OECD iz leta 1980, konvenciji sveta Evrope o varstvu 
posameznikov v zvezi z avtomatsko obdelavo podatkov iz leta 
1981, ki je začela veljati v letu 1995, pa tudi v direktivi Evropske 
unije o varstvu podatkov z vidika osebnih podatkov (COM 90 
314 final SVN287), in sicer: 

2.1. Načelo zakonitosti 
4. člen predloga, v skladu z zahtevo Zakona o varstvu osebnih 
podatkov določa, da posamezni subjekti lahko zbirajo osebne 
podatke, če jih za to pooblašča zakon ali imajo soglasje osebe, 
na katero se podatki nanašajo. 

2.2. Načelo obveznega dajanja podatkov 
V prilogi k zakonu so natančno opredeljeni zavezanci za dajanje 
podatkov ter način in roki, v katerih morajo ti posredovati podatke 
upravljalcem posameznih zbirk podatkov. 

2.3. Načelo restriktivnosti 
V zbirki podatkov se lahko zbirajo le tisti podatki, ki so za upravljalce 
nujni za izvajanje z zakonom opredeljenih nalog. 
Podatki se smejo uporabljati samo za namene, ki so določene s 
tem zakonom. 
Posamični podatki se lahko uporabljajo tudi za druge potrebe na 

način in v obsegu, ki je opredeljen v tem zakonu. 

2.4. Načelo publicitete 
To načelo je uveljavljeno z javnostjo dela upravljalcev v zvezi z 
zbiranjem podatkov. Posamezniki imajo pravico do vpogleda v 
zbirko podatkov, ki se nanaša nanje in tudi zahtevati njihov 
popravek, če menijo, da podatki niso točni. 

2.5. Načelo zaščite osebnih podatkov 
Osebni podatki, vpisani v zbirko podatkov, morajo biti zaščiteni 
pred vsako nepooblaščeno uporabo, zlorabo, uničenjem ali 
poškodbo. 

2.6. Načelo racionalnosti in metodološke enotnosti 
To načelo se kaže v prizadevanjih, da bi cilje in smotre zbirk 
podatkov dosegli s čim manjšimi stroški in čim manjšim 
obremenjevanjem posameznikov za dajanje podatkov. 

2.7. Načelo točnosti in popolnosti podatkov 
V zbirki podatkov vpisani podatki morajo biti točni in popolni, saj le 
na ta način upravljalec zbirke lahko strokovno ustrezno in celostno 
izvaja z zakonom predpisane naloge. 

2.8. Načelo časovne omejitve vodenja podatkov 
Posamezne podatke je upravljalec upravičen voditi le toliko časa, 
dokler zanj obstajajo upravičljivi in z zakonom utemeljeni razlogi. 

3. KRATEK PRIMERJALNI PRIKAZ IN MEDNARODNA 
USKLAJENOST 

Pregled zakonskih ureditev zdravstvenih evidenc na področju 
zdravstva drugih držav je pokazal, da so le te različno rešene in 
da so nekje pod nadzorom pristojnega ministrstva drugod pod 
nadzorom pooblaščenih izvajalcev. 
Za zbiranje zdravstvenih podatkov in njihovo analizo je v vrsti 
držav zadolžen poseben oddelek v okviru ministrstva, 
odgovornega za zdravstvo (Kanada, Nova Zelandija, Bolgarija, 
Mehika, Brazilija, Bolivija itd.). Posebno agencijo samo za zbiranje 
teh podatkov imajo v ZDA, Venežueli in Kuvaitu. Na Švedskem, 
Nizozemskem, Italiji, Franciji, Finskem, Madžarskem in še neka-' 
terih drugih državah zbirajo podatke samostojne inštitucije za 
javno zdravstvo s svojimi območnimi podružnicami, ki so podrejene 
ministrstvu, odgovornemu za zdravstvo. To je model, ki je 
uveljavljen tudi v naši državi. 

Pravne podlage za zbiranje zdravstvenih statističnih podatkov v 
evropskih državah so v zdravstvenih zakonih, za posamezne 
statistične zbirke pa v pravilnikih in odlokih. 

Registri so uveljavljeni v skandinavskih državah, v Veliki Britaniji 
na področju prirojenih anomalij, umrljivosti, zbolevnosti in poklicnih 
bolezni, na Nizozemskem pa na področju spremljanja incidence 
bolezni. 

Po naših izkušnjah je zelo dobro urejena zdravstvena statistika 
na Danskem, kjer že od leta 1968 uporabljajo identifikacijsko 
številko uporabnikov zdravstvenega varstva, ki omogoča 
povezovanje podatkovnih baz. 
Mednarodna vsklajenost temelji na spoštovanju načel, ki so 
vsebovana v smernicah OECD iz leta 1980, konvenciji Sveta 
Evrope št. 108 o varstvu posameznikov v zvezi z avtomatsko 
obdelavo podatkov iz leta 1981, ki je začela veljati v letu 1995, 
direktivi Evropske unije o varstvu podatkov z vidika osebnih 
podatkov (COM 90 314 final SYN287) in priporočila št. R(81)1 
Komiteja ministrov Sveta Evrope o pravilih za avtomatizirane 
medicinske banke podatkov. 
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4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Predlagani zakon prinaša red v med seboj nekompatibilne 
zdravstvene statistične podatkovne zbirke, kar predstavlja 
bistveno izboljšanje. Zakon ureja način pridobivanja osebnih in 
drugih podatkov za potrebe zdravstvenega varstva, državne 
statistike in predvsem zdravstvene statistike. Ker Republika 
Slovenija že ima ustvarjene kadrovske, organizacijske in tehnične 
zmogljivosti v sistemu zdravstvenega varstva, ne bi bila potrebna 
višja finančna sredstva. 

BESEDILO ČLENOV 

I.TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon določa in ureja zbirke podatkov, ki jih pri opravljanju z 
zakonom določenih nalog vodijo, uporabljajo in medsebojno 
izmenjujejo pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno 
dejavnost. 

2. člen 

Za zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov vsebovanih v 
zbirkah podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, se uporabljajo 
določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 8/90 
in 19/91). 

3. člen 

Upravljalci zbirk podatkov s področja zdravstva so Inštitut za 
varovanje zdravja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
IVZ) in ostali izvajalci zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji 
(v nadaljnjem besedilu: izvajalci) 

4. člen 

Upravljalci zbirk podatkov iz prejšnjega člena pridobivajo osebne 
podatke praviloma neposredno od posameznika, na katerega se 
nanašajo. Kadar potrebujejo osebne podatke za znanstveno 
raziskovalne namene oziroma za določitev vzorca pri raziskavah, 
lahko v fazi zbiranja podatkov in oblikovanja zbirke podatkov 
pridobivajo naslednje osebne podatke: ime in priimek posameznika, 
njegovo prebivališče, leto rojstva, spol, šolska izobrazba, poklic, 
podatki o zaposlitvi, zakonski stan, diagnoza, zdravstveni izvidi, 
ki so potrebni za uveljavljanje pravice do porodniškega varstva, 
datum smrti, vzrok smrti iz: 

centralnega registra prebivalstva 
zbirk podatkov s področja zdravstvenega zavarovanja 
zbirk podatkov ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 
zbirk podatkov ministrstva za notranje zadeve 
zbirk podatkov ministrstva za okolje in prostor 
zbirk podatkov s področja zavarovanj s področja socialne 
varnosti 
zbirk podatkov s področja inšpekcijskih zadev 
zbirk podatkov, kje se pojavljajo upravljalci zbirk podatkov iz 3. 
člena tega zakona 

V primerih iz prejšnjega odstavka, posameznika ni potrebno 
predhodno seznaniti s tem, da se bodo podatki pridobili iz že 
obstoječe zbirke podatkov. 
Osebni podatki za znanstveno raziskovalne namene oziroma za 
določitev vzorca smejo biti shranjeni v obliki, ki dopušča 
identifikacijo posameznika, na katerega se nanašajo, le toliko 

časa, kot je to potrebno za namene, zaradi katerih so bili pridobljeni 
in shranjeni. 
Osebne podatke posameznika lahko pridobi tudi zdravnik, kadar 
te potrebuje zato, da zavaruje posameznikovo neposredno ogro- 
ženo življenje. 

II. ZBIRKE PODATKOV 

5. člen 

Vrste in vsebina posameznih zbirk podatkov, njihov namen, 
obdobna poročila, kdo mora dati podatke in kdaj, upravljalec zbirke, 
način dajanja podatkov in čas hranjenja podatkov, so opredeljeni 
v prilogi, ki je sestavni del tega zakona. 

6. člen 

Za statistične in analitične namene ima IVZ pravico zahtevati 
podatke, določene z zakonom, od upravljalcev vseh zbirk 
podatkov, opredeljenih s tem zakonom. 

III. ZAVAROVANJE PODATKOV 

7. člen •* ■ r ' '61ty 
Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov v 
zbirkah podatkov določijo posamezni upravljalci iz 3. člena tega 
zakona s svojimi splošnimi akti. 

IV. EVIDENTIRANJE PODATKOV 

8. člen 

Podatke iz priloge pod zaporedno številko IVZ 1. do IVZ 67., ki se 
obdelujejo na podlagi tega zakona, je treba vpisati v predpisana 
evidenčna sredstva ob zdravstvenih pregledih in drugih 
zdravstvenih storitvah. 

Zdravnik mora v evidenčnem sredstvu s svojim podpfsom potrditi 
izvide in rezultate pregleda oziroma drugih storitev po vsaki 
končani delovni izmeni. 

Obliko, načine in sredstva evidentiranja določi minister, pristojen 
za zdravstvo, na predlog IVZ. 

9. člen 

Za popolnost in resničnost podatkov, vpisanih v zbirko podatkov, 
je odgovoren delavec, ki jih vpiše. 

V. METODOLOŠKA NAČELA 

10. člen 

Za zagotovitev enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov na 
področju zdravstvene dejavnosti se uporabljajo enotna 
metodološka načela, enotni podatkovni standardi (definicije, 
klasifikacije in šifranti) ter standardni postopki oblikovanja in 
pošiljanja statističnih poročil. 
Enotna metodološka načela, enotne podatkovne standarde 
(definicije, klasifikacije in šifranti) ter standardne postopke 
oblikovanja in pošiljanja obdobnih poročil določi minister, pristojen 
za zdravstvo, na predlog IVZ po pridobitvi mnenja Statističnega 
urada Republike Slovenije. 
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11. člen 

Metodološka načela in standarde za vodenje zbirk podatkov, ki 
so skupni za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS) in IVZ, določi minister, pristojen za zdravstvo, na predlog 
ZZZS in IVZ po pridobitvi mnenja Statističnega urada Republike 
Slovenije. 

12. člen 

Enotna metodološka načela in enotne standarde za oblikovanje 
in vodenje zbirk podatkov, ki so skupni za ZZZS, IVZ, Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Republiški 
zavod za zaposlovanje, določijo pristojna ministrstva na predlog 
upravljalcev navedenih zbirk podatkov po pridobitvi mnenja 
Statističnega urada Republike Slovenije. 

13. člen 

iVZ zagotavlja za področje zdravstvene dejavnosti elemente 
enotnosti zdravstvenega informacijskega sistema v Republiki 
Sloveniji. 

IVZ usklajuje in nadzoruje funkcijo iz prejšnjega odstavka tako, 
da glede podatkov skupnega pomena izvaja naslednje naloge: 
- usklajuje vsebinske definicije podatkovnih pojmov, 
- uvaja in ukinja podatkovne pojme, 
- usklajuje razvrstitvene sezname (nomenklature, klasifikacije in 
šifrante) 
Ministrstvo za zdravstvo zagotavlja sredstva za izvajanje nalog 
iz prejšnjega odstavka. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

14. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek upravljalec zbirke podatkov ali drug javni ali zasebni 
zdravstveni zavod, ki ima podatke, pomembne za varovanje 
zdravja prebivalstva, če: 

1. ne posreduje teh podatkov; 
2. ne omogoči preverjanja pravilnosti in popolnosti podatkov; 
3. ne obdela zbranih podatkov v rokih, ki so določeni z državnim 
programom statističnih raziskovanj in s tem zakonom; 
4. posreduje podatke v obliki in na način, ki sta v nasprotju s tem 
zakonom; 
5. da podatke v uporabo nepooblaščenim osebam; 
6. zbira podatke, ne da bi zagotovil in izpolnil predpisane pogoje 
za njihovo zbiranje; 
7. ne zagotovi ločenosti podatkov, ki so administrativne, 
medicinske in socialne narave; 
8. ne vodi predpisane zbirke podatkov ali jih ne vodi v skladu z 
določili tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje prekršek iz 
prvega odstavka tega člena, tudi odgovorna oseba javnega ali 
zasebnega zdravstvenega zavoda. 

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena tudi zasebni zdravnik, ki stori 
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

15. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba upravljalca zbirke podatkov, če 
namenoma ali iz velike malomarnosti vpiše v zbirko podatkov 
nepopoln ali neresničen podatek. 

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena tudi zasebni zdravnik, ki stori 
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

16. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona se prenehajo uporabljati Zakon o 
evidencah na področju zdravstva (Ur. I. SFRJ, št. 22/78 in 18/88) 
in 41.,42.,43.,45., in 46. člen Zakona o evidencah na področju 
dela (Ur. I. SFRJ, št. 17/90), ki določajo evidence na področju 
zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva. 

17. člen 

Enotna metodološka načela in standarde (definicije, klasifikacije, 
šifrante), evidenčna sredstva ter standardne postopke 
oblikovanja in pošiljanja obdobnih poročil iz 10., 11. in 12. člena 
tega zakona, določijo pristojna ministrstva na predlog upravljalca, 
v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona 

Do izdaje novih metodoloških načel, standardov, evidenčnih 
sredstev in predpisov iz prejšnjega odstavka se še naprej uporablja 
Navodilo o enotnih metodoloških načelih in standardih za evidenco 
na področju zdravstva ( Ur. list SFRJ št. 13/79), kolikor ni v 
nasprotju s tem zakonom. 

18. člen 

Obliko evidenčnega sredstva iz 8. člena tega zakona določi mini- 
ster, pristojen za zdravstvo, na predlog IVZ, v dveh letih od 
uvejavitve tega zakona. 

19. člen 

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

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstva je sestavljen iz 
dveh delov. V prvem delu, ki ga predstavlja besedilo členov, so 
vsebovana splošna pravila, ki določajo upravljalce zbirk podatkov, 
način zbiranja podatkov, način zbiranja osebnih podatkov ter 
varovanje in zavarovanje le-teh, evidentiranje podatkov, 
metodološka načela za zagotovitev enotnega sistema vodenja 
zbirk podatkov na področju zdravstvene dejavnosti, kazenske 
določbe ter prehodne in končne določbe. 
Drugi del zakona, ki je prikazan v obliki priloge, je dejansko bistveni 
del, saj določa zbirke podatkov s področja zdravstva. 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

I. člen zakona, ki določa in ureja zbirke podatkov, ki jih na podlagi 
zakonov vodijo, uporabljajo in medsebojno izmenjujejo pravne in 
fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, opredeljuje 
namen zakona. 

Že v temeljnih določbah nalaga zakon upravljalcem zbirk podatkov 
posebno skrb v zvezi z osebnimi podatki, in sicer jih napotuje na 
dosledno uporabo 2. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(Ur. list RS, št. 8/90 in 19/91). 

V 3. členu so določeni upravljalci zbirk podatkov s področja 
zdravstva, in sicer: Inštitut za varovanje zdravja in ostali izvajalci 
zdravstvene dejavnosti. Ostali izvajalci zdravstvene dejavnosti 
so: pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, 
in sicer javni in zasebni zdravstveni zavodi ter zasebni zdravniki, 
ki samostojno opravljajo dejavnost. 

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov se lahko 
pridobivajo osebni podatki neposredno od posameznika, na 
katerega se nanašajo: v posameznih primerih (kadar potrebujejo 
upravljalci zbirk podatkov osebne podatke za vodenje in 
vzrževanje zbirk podatkov, za znanstvenoraziskovalne namene 
in za določitev vzorca pri raziskavah), pa se lahko pridobivajo iz 
že obstoječih zbirk. V 4. členu zakon določa in našteva osebne 
podatke in zbirke podatkov, iz katerih se lahko brez vednosti 
posameznika zbirajo v tem členu našteti podatki. 

Kot poseben primer je opredeljena pristojnost zdravnika, da lahko 
v nujnem primeru, kadar gre za neposredno ogroženost življenja, 
pridobi osebne podatke brez pacientovega predhodnega soglasja. 

II. ZBIRKE PODATKOV 

5. člen določa zbirke podatkov in napotuje na prilogo, ki te zbirke 
natančno ureja. 

6. člen določa, da ima Inštitut za varovanje zdravja kot upravljalec 
zbirk s področja zdravstvenega varstva pravico zahtevati 
podatke, določene v prilogi tega zakona, od upravljalcev vseh 
zbirk podatkov, opredeljenih s tem zakonom. 

III. ZAVAROVANJE PODATKOV 

7. člen določa, da morajo biti osebni in drugi podatki, vpisani v 
zbirke podatkov, zaščiteni pred vsako nepooblaščeno uporabo, 
zlorabo, uničenjem aH poškodovanjem. Upravljalci zbirk podatkov 
so dolžni sami zagotoviti tehnične in organizacijske ukrepe za 
zavarovanje podatkov, ki so vsebovani v zbirkah podatkov. 

IV. EVIDENTIRANJE PODATKOV 

četrto poglavje vsebuje določbe o načinu in postopkih pridobivanja 
podatkov, o evidenčnih sredstvih, na katera se podatki vpisujejo 
in o odgovornosti za popolnost in resničnost podatkov. 

8. člen določa, da je potrebno vse podatke, ki so razvidni iz 
priloge in, ki se obdelujejo na podlagi tega zakona, vpisovati v 
evidenčna sredstva ob vsaki zdravstveni storitvi. Ta člen tudi 
določa, da je minister, pristojen za zdravstvo, dolžan določiti obliko, 
način in sredstva evidentiranja. 

9. člen določa, da je za popolnost in resničnost podatkov, 
odgovoren delavec, ki jih vpiše. 

V. METODOLOŠKA NAČELA 

Peto poglavje določa, da morajo upravljalci zbirk podatkov obvezno 
uporabljati enotna metodološka načela in enotne podatkovne 
standarde, kar pomeni definicije, klasifikacije in šifrante, kakor 
tudi standardne postopke oblikovanja in pošiljanja statističnih 
poročil. Zakon določa, da je Inštitut za varovanje zdravja 
predlagatelj enotnih metodoloških načel, enotnih podatkovnih 
standardov ter standardnih postopkov oblikovanja in pošiljanja 
obdobnih poročil za t/se upravljalce zbirk podatkov, sprejema pa 
jih minister, pristojen za zdravstvo. Minister, pristojen za zdravstvo, 
prav tako predpiše medotološka načela in standarde, ki so skupni 
za Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in 
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije po pridobitvi 
mnenja Statističnega urada Republike Slovenije. 

Ministra, pristojna za delo in zdravstvo, na predlog upravljalcev 
zbirk podatkov in po pridobitvi mnenja Statističnega urada 
Republike Slovenije skupaj predpišeta metodološka načela in 
standarde, ki so skupna in ki jih potrebujejo za vodenje zbirk 
podatkov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inštitut 
za varovanje zdravja Republike Slovenije, Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije in Republiški zavod 
za zaposlovanje. 

w. . .j W1~ 
13. člen določa pristojnost Inštituta za varovanje zdravja Republike 
Slovenije, da za področje zdravstvene dejavnosti določi elemente 
enotnosti in usklajenosti zdravstvenega informacijskega sistema 
v Republiki Sloveniji, ter natančno opredeljuje naloge Inštituta za 
varovanje zdravja Republike Slovenije na tem področju. 

14. člen takstativno našteva primere, v katerih se upravljalec 
zbirke podatkov kaznuje za storjen prekršek z denarno kaznijo v 
znesku najmanj 100.000,00 SIT. 

15. člen določa, da se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
upravljalca zbirke podatkov, če namenoma ali iz velike 
malomarnosti vpiše v zbirko podatkov nepopoln ali neresničen 
podatek. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati Zakon o 
evidencah na področju zdravstva (Ur. list SFRJ, št. 22/78 in 18/ 
88) ter določeni členi Zakona o evidencah na področju dela (Ur. list 
SFRJ, št. 17/90). 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 FINANCIRANJU OBČIN 

(ZFO-A) 

- EPA 275-11 - prva obravnava 

Podpisani poslanci pošiljajo na podlagi 174. in 175. člena 
Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) 
v prvo obravnavo in sprejem 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 

zbora RS bodo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in pri 
delu njegovih organov sodelovali kot predlagatelji. 

Pavel Rupar, l.r. 
Mirko Zamernik, l.r. 

Franc Jazbec, l.r. 
Franc Čebulj, l.r. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Ob uvedbi nove lokalne samouprave je Državni zbor konec leta 
1994 sprejel tudi Zakon o financiranju občin, ki še podrobneje od 
predhodno sprejetega Zakona o lokalni samoupravi določa 
finančne okvire poslovanja novih občin. S tem zakonom je znižal 
prihodke za financiranje zagotovljene porabe v občinah. 

Najpomembnejši izvirni prihodek občine za financiranje nalog 
zagotovljene porabe je namreč dohodnina, ki odslej ostaja občinam 
le v višini 30% (prej 40%). Skladno z navedenim zakonom, občine 
sicer prejemajo finančno izravnavo, vendar v višini, ki ne omogoča 
razvoja in financiranja prepotrebnih investicij, temveč zgolj 
preživetje. 

Ob uvedbi lokalne samouprave je Ministrstvo za finance pri delitvi 
sredstev za financiranje zagotovljene porabe uporabilo kriterije iz 

prejšnjih let, ki postavljajo nekatere občine (Ljubljana, Murska 
Sobota, Ptuj) v privilegiran položaj. Delež predvidenih sredstev 
za financiranje zagotovljene porabe na glavo prebivalca je znatno 
nad potrebami, ki so opredeljene s kriteriji ministrstev. V Ljubljani 
na primer gre za 40 % več sredstev na glavo prebivalca za 
celotno zagotovljeno porabo, kot je republiško povprečje, medtem 
ko je potreb, ki jih opredeljujejo kriteriji ministrstev le za 10 % nad 
republiškim povprečjem. 

Ob delitvi starih občin na nove je Ministrstvo za finance skupno 
vsoto za financiranje zagotovljene porabe v novo nastalih občinah 
razdelilo v razmerju zbrane dohodnine. Ker je v večini tistih občin, 
v katerih je bil sedež starih občin, ostajala večina tistih potreb, za 
katere so merila ministrstev že izdelana, je prišlo do nesoraz- 
mernega zmanjšanja razpoložljivega denarja za tiste dejavnosti, 
za katere ministrstva še niso izdelala svojih meril. 

Tako so te občine prikrajšane - godi se jim slabše kot pred uvedbo 
lokalne samouprave, čeprav je država celo nekoliko povišala 
sredstva za ta namen. 
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Ker je treba te očitne napake popraviti, predlagamo dodatek k 37. 
členu, ki govori o prehodnih in končnih določbah. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Namen predlaganih sprememb in dopolnitev zakona je zagotoviti 
večji obseg sredstev, s katerimi bodo razpolagale občine, to je 
povečati obseg zagotovljene porabe z vključitvijo dodatnih 
sredstev za investicije v občinah. Povečanje obsega zagotovljene 
porabe naj bo primarno realizirano v obliki višjega odstotka 
dohodnine, ki bi ostala občini in šele sekundarno z višjimi sredstvi 
finančne izravnave. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona bo 
dosežena podlaga za realizacijo prepotrebnih investicij, ki so 
pogosto sicer lokalnega pomena, vplivajo pa na enakomernejši 
policentrični razvoj države. 
Namen zakona je pravičnejša razdelitev sredstev med tistimi 
občinami, ki imajo za zagotovljeno porabo precej več sredstev 
(nad državnim povprečjem) in tistimi, ki jim država priznava 90 % 
tega povprečja. 

Poleg tega želimo omogočiti v občinah, ki so pri delitvi prizadete, 
vsaj tolikšne možnosti za zagotovljeno porabo, za katero še ni 
meril, kot so jih imele pred uvedbo lokalne samouprave. 

Popraviti je treba napake, ki so pri tem nastale. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Predlagane spremembe zakona o financiranju občin bodo 
zmanjšale davčne prihodke proračuna Republike Slovenije iz 
naslova dohodnine, hkrati pa se bodo zmanjšali tudi odhodki iz 
naslova dopolnilnih sredstev občinam. Neto efekt za državni 
proračun bo po ocenah sicer negativen, kljub vsemu pa menimo, 
da bo zvišanje sredstev, s katerimi bodo neposredno upravljale 
občine, prispevalo k dvigu življenjske ravni celotnega prebivalstva, 
zagotavljalo enakomernejši razvoj na področju celotne države in 
dejansko poudarilo pomen lokalne samouprave. 
Ta del predlaganih sprememb starega Zakona o financiranju občin 
bo omogočil le pravičnejšo porazdelitev denarja za zagotovljeno 
porabo po občinah v Sloveniji in s tem prispeval svoj delež v 
utrjevanju pravne države. 

BESEDILO ZAKONA 

1. člen 

Za tretjim odstavkom 20. člena se dodata novi četrti in peti odstavek, 
ki se glasita: 

"Obseg sredstev za nujne investicije, dodeljen posamezni občini 
v določenem letu, ne more biti nižji od 10 % obsega predhodno 
ugotovljenih sredstev za zagotovljeno porabo v občini brez 
vključitve investicij.Ta sredstva pripadajo občini v primeru sprejema 
proračuna do 30. 6. tekočega leta. 

Merila, po katerih se ugotavlja višina celotnih sredstev za 
financiranje opravljanja nujnih nalog v občini, so jasno opredeljena 
in javna. Vlada z njimi seznani vse občine v državi." 

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek. 

2. člen 

V prvem odstavku 23. člena se številka "30%" nadomesti s 
številko "40%". 
Doda se 4. odstavek v 23. členu, ki se glasi: 

"Pri delitvi na dve ali več občin je treba del sredstev za zagotovljeno 
porabo, za katerega že obstajajo merila ministrstev, odšteti od 
celotnih sredstev za financiranje opravljanja nujnih nalog in dobljeno 
razliko, ki je namenjena za financiranje opravljanja dejavnosti, za 
katere ministrstva še niso izdelala meril, razdeliti v razmerju zbrane 
dohodnine v predhodnem letu." 

3. člen 

Doda se drugi odstavek k 37. členu, ki se glasi: 

"V občinah, v katerih je prišlo do napak zaradi neupoštevanja 
četrtega odstavka 23. člena, se ugotovljeni primanjkljaji oziroma 
viški kompenzirajo pri delitveni bilanci." 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 
Zakon o financiranju občin v 20. členu opredeljuje odhodke občin 
za financiranje opravljanja nujnih nalog (t.i. zagotovljena poraba), 
v 21., 23. in 24. členu pa prihodke za to porabo. Sredstva za 
zagotovljeno porabo v sedanjem obsegu zadoščajo zgolj za 
"tekočo porabo" oziroma "enostavno reprodukcijo" v občini. 
Občina je tako dejansko le prerazdeljevalec sredstev. Z 
nakazanimi sredstvi skladno s sprejeto zakonodajo omogoča 
izvajanje družbenih dejavnosti, dejavnosti požarnega varstva, 
mrliško-ogledne službe, deloma gospodarskih javnih služb in 
občinske uprave. Za investicijsko dejavnost mora iskati druge 
vire, zato je le-ta v večini občin okrnjena. Namen predlagane 
dopolnitve zakona je zagotoviti občinam dodatna sredstva za 
investicije v okviru višje zagotovljene porabe, občine pa naj same 

odločijo o njihovi usmeritvi. 
Zaradi zelo velikih razlik v višini celotnih sredstev za zagotovljeno 
porabo v posameznih občinah v Sloveniji, ki so nastale zaradi 
"indeksiranja" stanja v preteklih letih, zahtevamo ponovno analizo 
teh meril, da bo jasno, zakaj ima na primer Ljubljana 140 % 
republiškega povprečja in zakaj Jesenice le 90 %. Želimo priti do 
transparentnih meril za i/se občine v Sloveniji. 

K 2. členu 
Najpomembnejši izvirni prihodek občine za financiranje 
zagotovljene porabe je dohodnina, ki od leta 1995 dalje ostaja 
občinam le v višini 30% (prej 40%). S tem, ko bi višji odstotek 
dohodnine ostal občinam, bi bile občine manj odvisne od dopolnilnih 
republiških sredstev (finančne izravnave), obenem pa še dodatno 
zainteresirane za gospodarski razvoj na svojem območju (npr. 
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razvoj drobnega gospodarstva). 

Poleg tega pomeni dohodnina redni vir za napajanje občinskega 
proračuna, medtem ko se sredstva iz naslova finančne izravnave 
nakazuje le enkrat mesečno, in sicer 21. v mesecu. 
Ko je prišlo do delitve starih na nove občine, se je pokazalo, da v 
večini primerov starim občinam ostaja za tisti del zagotovljene 
porabe, za katere meril ni, na glavo prebivalca znatno manj 
sredstev, če ostane v veljavi odločitev Ministrstva za finance, ki 
je odločilo, da se celotna sredstva za zagotovljeno porabo delijo 
v razmerju dohodnine. 

Želimo preprečiti, da bi na primer za asfaltiranje cest obstajaio v 
neki občini (ki bi imela sedež v kraju stare občine) znatno manj 
sredstev, kot pred uvedbo lokalne samouprave samo zaradi 
napačne odločitve Ministrstva za finance. 

K 3. členu 
Ker v proračunu za leto 1997 te napake ni več mogoče popraviti, 
želimo, da z zakonom določimo, da se napake popravijo pri 
delitveni bilanci. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMENIJO 

20. člen 

Za odhodke občin za financiranje opravljanja nujnih nalog 
(v nadaljnjem besedilu: zagotovljena poraba) se štejejo: 

- sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave; 
- sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega 
izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, športa, 
socialnega varstva, otroškega varstva, zdravstvenega 
varstva in drugih dejavnosti; 
- sredstva za izvajanje posebnih pravic narodnih skupnosti; 
- subvencije in tekoči prenosi v gospodarske javne službe 
(komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna 
dejavnost, gospodarjenje s prostorom, varstvo okolja, druge 
dejavnosti); 
- sredstva za požarno varstvo in za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami; 
- sredstva za mrliško ogledno službo. 

Zagotovljeno porabo za vse občine in za posamezno občino 
ugotavlja ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi meril, 
ki jih določijo pristojna ministrstva ter v sodelovanju s temi 
ministrstvi in občinami za vsako proračunsko leto. 

Med odhodke iz prvega odstavka se štejejo tudi nujne 
investicije, ki se za vsako proračunsko leto ugotavljajo v 
skladu z merili, ki jih določijo pristojna ministrstva. 

Vlada Republike Slovenije v 60 dneh po sprejetju državnega 
proračuna obvesti Državni zbor Repubiike Slovenije o 
finančno ovrednotenih merilih iz prejšnjih odstavkov tega 
člena. 

23. člen 

Občinam pripada 30 % prihodkov iz dohodnine. 

Prihodki iz prejšnjega odstavka se razporedijo na 
posamezne občine v razmerju med odmerjeno dohodnino 
zavezancev, ki imajo stalno bivališče v občini, in odmerjeno 
dohodnino v državi, in sicer na podlagi podatkov za 
predpreteklo leto. 

Razmerja iz prejšnjega odstavka ugotavlja ministrstvo, 
pristojno za finance. 

37. člen 

Določbe tretjega odstavka 22. člena tega zakona se pričnejo 
uporabljati za odmero davka od premoženja za leto 1997. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

SODELOVANJU MED VLADO 

REPURLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMRURG 

V IZORRAŽEVANJU, KULTURI IN 

ZNANOSTI (RLUIKZ) 

■ EPA 271-11 ■ 

Vlada Republike Slovenije je na 16. seji dne 5. junija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
VLADO VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG V IZOBRA- 
ŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI, 

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

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

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- Tanja OREL ŠTURM, državna podsekretarka v Ministrstvu 
za zunanje zadeve; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

I.člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum o sodelovanju med Vlado Republike Sporazum se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku 
Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg v izobra- glasi: 
ževanju, kulturi in znanosti. 
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SPORAZUM 

O SODELOVANJU 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO VELIKEGA VOJVODSTVA 
LUKSEMBURG 

V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN 
ZNANOSTI 

Vlada Republike Slovenije 

in 

Vlada Velikega vojvodstva Luksemburg 

(v nadaljevanju pogodbenici) sta se 

- v želji, da bi razvijali in krepili obstoječe prijateljske odnose med 
državama, 

- z namenom, da bi razvijali medsebojno sodelovanje in 
tradicionalne stike v izobraževanju, kulturi in umetnosti ter znanosti 
kakor tudi na drugih področjih, 

- upoštevajoč načela Helsinške listine Konference o varnosti in 
sodelovanju v Evropi, Pariške listine za novo Evropo in Dunajske 
deklaracije Sveta Evrope, 

dogovorili o naslednjem: 

1. člen 

Pogodbenici v skladu z določbami svojih zakonodaj izražata 
interes za: 

- podporp razvoju partnerskih odnosov med svojimi poklicnimi 
združenji ter državnimi javnimi in zasebnimi kulturnimi ustanovami, 
- spodbujanje neposrednih stikov in izmenjav skupin in 
posameznikov na omenjenih področjih in 
- krepitev sodelovanja na ravni svojih pristojnih oblasti. 

2. člen 

Pogodbenici bosta na podlagi vzajemnosti izmenjevali predstavnike 
na področjih, ki jih zajema ta sporazum, in povabili državljane 
druge države, da sodelujejo pri različnih kulturnih in športnih 
prireditvah, festivalih, natečajih, seminarjih, razstavah itd., ki 
potekajo na njunih ozemljih. 

3. člen 

Pogodbenici bosta omogočali izmenjavo dokumentacije in 
informacij o glasbi, gledališču, književnosti, upodabljajoči umetnosti, 
filmu in drugih sorodnih področjih. 

4. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje v bibliotekarstvu in 
arhivistiki ter omogočali izmenjavo strokovnjakov in publikacij. 

5. člen 

Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje na področju muzeologije, 
arheologije, restavratorstva umetniških del in pisnih ter 
avdiovizualnih dokumentov, spomeniškega varstva v obliki 
izmenjav strokovnjakov in strokovnih publikacij. 

6. člen 

Pogodbenici si bosta prizadevali, da bosta na eni strani omogočali 
šolske izmenjave in na drugi strani izmenjave strokovnjakov in 
publikacij s področja izobraževanja, znanosti in raziskav. 
Pogodbenici bosta v okviru svojih možnosti študentom druge 
pogodbenice dali na voljo štipendije za študij in raziskave. 

7. člen 

Pogodbenici bosta v okviru možnosti spodbujali razvoj sodelovanja 
v znanosti in tehnologiji. 

8. člen 

Pogodbenici bosta v skladu z notranjo zakonodajo proučili možnosti 
za medsebojno priznavanje spričeval, stopenj izobrazbe, 
visokošolskih diplom in nazivov. 

9. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med pristojnimi oblastmi 
za obojestransko zaščito založniških in drugih avtorskih pravic v 
skladu z njuno zakonodajo. 

10. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali neposredne stike med mladinskimi 
in športnimi strokovnjaki, ustanovami in organizacijami. 

11. člen 

Vse dejavnosti, ki jih zajema ta sporazum, se bodo izvajale v 
skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo v državi, v kateri potekajo. 
Vsaka pogodbenica bo v okviru svoje zakonodaje zagotovila 
drugi pogodbenici vse možne olajšave za vstop in uvoz materiala 
in opreme, potrebnih za uresničevanje programov ali izmenjave 
predvidenih v tem sporazumu. 

12. člen 
• 

Ustanovi se mešana komisija, sestavljena iz predstavnikov 
pristojnih oblasti obeh pogodbenic, z namenom vzpostavitve drugih 
stikov, izdelave večletnih izvedbenih programov in izmenjave 
izkušenj. Določila bo tudi praktične in finančne pogoje izmenjav in 
dejavnosti, predvidenih v vsakem programu. 

13. člen 

Ta sporazum se bo začasno uporabljal od dneva podpisa. Veljati 
bo začel na dan prejema zadnjega od uradnih obvestil po 
diplomatski poti, s katerim se bosta pogodbenici medsebojno 
obvestili, da so izpolnjeni notranji pogoji za njegovo uveljavitev. 

Sporazum se sklene za pet let in se podaljša za nedoločen čas, 
razen če ga ena od pogodbenic pisno ne odpove z obvestilom 
šest mesecev vnaprej. 

V potrditev tega sta pooblaščenca, ki imata polna pooblastila 
svojih vlad, podpisala ta sporazum. 
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Sestavljeno v Luksemburgu, dne 24. aprila 1997, v dveh izvirnikih 
v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako 
verodostojni. 

Zoran Thaler, l.r. Jacques F. Poos, l.r. 

Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije Velikega vojvodstva 

Luksemburg 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, 
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo 
za znanost in tehnologijo. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum sta podpisala minister za zunanje zadeve Republike 
Slovenije g. Zoran Thaler in zunanji minister Velikega vojvodstva 
Luksemburg g. Jacques F. Poos, dne 24. aprila 1997 v 
Luksemburgu. 

S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj 
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov na področju 
izobraževanja, kulture in znanosti med obema državama. 
Sporazum o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti je 
podlaga za sklenitev programov in eventuelno drugih sporazumov 
Republike Slovenije z Velikim vojvodstvom Luksemburgom. 

Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelovanja 
v izobraževanju, kulturi in znanosti med Republiko Slovenijo in 
Velikim vojvodstvom Luksemburg. Podrobnejši medsebojni odnosi 
se bodo urejali na podlagi ustreznih programov, sporazumov in 
protokolov med obema državama in državnimi organi ter drugimi 
subjekti obeh držav. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike 
Slovenije. 

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali 
spremembe veljavnih predpisov. 

V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti finančna 
sredstva za pokritje stroškov za sklepanje izvedbenih programov 
sporazuma in dogovorjenih konkretnih aktivnosti na področjih 
izobraževanja, kulture in znanosti, če bo seveda takšen interes 
na obeh straneh. 

Sredstva za sklepanje izvedbenih programov in sredstva za 
izvedbo v okviru letnih programov dogovorjenih aktivnosti se 
zagotavljajo v okviru letnih programov in proračunov resornih 
ministrstev. 
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Statut 

KULTURNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE 

- EPA 178-11 ■ 

Upravni odbor Kulturniške zbornice Slovenije je na svoji 
korespondenčni seji dne 14.10.1997 soglasno sprejel: 

sklep št. 1: 
predlog Statuta Kulturniške zbornice Slovenije z dne 17.6.1997 
se umakne iz procedure za pridobitev soglasja Državnega 
zbora Republike Slovenije; 

sklep št. 2: 
usklajeni predlog Statuta Kulturniške zbornice Slovenije se, v 
skladu 16. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na 

področju kulture (Ur. list, 75/94), vloži Državnemu zboru 
Republike Slovenije za pridobitev soglasja. 

Darko BRLEK, l.r. 
predsednik Kulturniške zbornice Slovenije 

Zapisnikar: Sonja Vrhovec, l.r. 

Overovatelja zapisnika: 
1) Marcel Buh, l.r. 
2) Tone Pogačnik, l.r. 

Na podlagi 13. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na 
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 ZUJIPK) je upravni 
odbor Kulturniške zbornice Slovenije dne 14.10.1997 sprejel 

STATUT 
KULTURNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Kulturniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) 
je javna pravna oseba, ki jo je z Zakonom o uresničevanju javnega 
interesa na področju kulture (Ur.l. RS, št. 75/94, v nadaljevanju 
ZUJIPK) ustanovila Republika Slovenija in je začela delovati na 
podlagi Sklepa o začetku delovanja Kulturniške zbornice Slovenije, 
ki so gavskladus 13. in 14.členom ZUJIPK sprejeli njeni ustanovni 
člani dne 6.11.1996. 

2. člen 

Ime zbornice je Kulturniška zbornica Slovenije. 

Skrajšano ime: KZS. 

Sedež zbornice je v Ljubljani, Trg francoske revolucije 1. 

Zbornica ima žig v obliki kroga. Sredi polja je stilizirana kratica 
KZS, pod njo pa napis Kulturniška zbornica Slovenije. 

II. SESTAVA ZBORNICE 

3. člen 

Zbornico sestavljajo poklicna oziroma strokovna društva ali 
združenja kulturnih delavcev, ki imajo v svojem statutu ali pravilih 
določeno kot pogoj za članstvo poklicno usposobljenost za 
opravljanje kulturne dejavnosti in določen postopek za ugotavljanje 
tega pogoja, ter vodijo evidenco svojih članov in poklicni ustvarjalci 
na področju kulture, ki niso člani društev, če izpolnjujejo pogoje 
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za članstvo v teh društvih oziroma združenjih. Članstvo v zbornici 
je prostovoljno. 

O sprejemu v članstvo s sklepom odloča upravni odbor, ki mora 
sprejem oz. morebitno zavrnitev sprejema v članstvo predlagatelju 
pisno obrazložiti. 

4. člen 

Zbornica je ustanovljena z namenom, da izvaja naloge, ki jih 
določa zakon (ZUJIPK), ščiti in zastopa interese svojih članov 
ter izvaja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. 

5. člen 

Pravice članov 
Pravice članov zbornice so: - pasivna in aktivna volilna pravica v 
organe zbornice, pravica do obveščenosti, pravica do 
neposrednega sodelovanja pri delu skupščine zbornice in druge 
pravice v skladu z veljavnimi predpisi in akti zbornice. 

6. člen 

Dolžnosti članov 
Dolžnosti članov zbornice so: 
1. spoštovanje splošnih aktov, ki jih sprejmeta skupščina in upravni 
odbor zbornice; 
2. redno obveščanje zbornice o vseh podatkih, ki jih predpisuje 
zbornični pravilnik o vodenju registra članov; 
3. redno plačevanje članarine in prispevkov, ki jih določa pravilnik 
o finančnem poslovanju zbornice. 

7. člen 

Prenehanje članstva 
Članstvo v zbornici preneha: 
1. s prostovoljnim izstopom iz članstva; 
2. z izključitvijo zaradi kršitve splošnih aktov iz prve alinee 6. 
člena tega statuta; 
3. zaradi neplačevanja članarine in prispevkov; 
4. s prenehanjem delovanja zbornice. 

Član se izključi iz zbornice, če eno leto po predhodnem pisnem 
opominu ne plača članarine, z izjemo članov, ki so plačevanja 
oproščeni. 

Član se izključi s sklepom upravnega odbora iz razlogov, ki so 
navedeni zgoraj ali če krši pravila zbornice ali druge splošne akte 
zbornice. 

Sklep o izključitvi člana iz zbornice izda predsednik upravnega 
odbora na podlagi odločitve razsodišča zbornice. 

III. DEJAVNOST ZBORNICE 

8. člen 

Zbornica: 
1. spremlja in ocenjuje stanje na področju kulture in uresničevanja 
nacionalnega kulturnega programa ter daje v zvezi s tem mnenja, 
pobude in predloge; 
2. daje mnenje k predlogu nacionalnega kulturnega programa in k 
poročilu o izvajanju nacionalnega kulturnega programa; 
3. daje mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov s področja 
kulture ter k predlogom drugih zakonov in predpisov, ki zadevajo 
področje kulture; 
4. daje ministrstvu mnenje o zahtevi za odobritev plačila 
prispevkov za socialno zavarovanje; 

5. predlaga imenovanje članov Sveta za kulturo in članov svetov, 
komisij ali ekspertnih skupin iz 12. člena ZUJIPK ter članov 
strokovnega sveta javnega zavoda iz 45. in opravlja naloge, 
pomembne za slovensko kulturo iz 57.člena istega zakona; 
6. daje strokovno pomoč svojim članom; 
7. opozarja pristojne organe in inšpekcijske službe o kršitvah 
zakonov na področju delovanja kulture; 
8. opravlja druge naloge, ki jih določata zakon in splošni akti 
zbornice. 

IV. ORGANI ZBORNICE 

9. člen 

Organi zbornice so: 
- skupščina zbornice; 
- upravni odbor zbornice; 
- predsednik zbornice, ki je tudi predsednik upravnega odbora; 
- podpredsednik zbornice; 
- razsodišče zbornice; 
- nadzorni odbor. 

Skupščina 

10. člen 

Skupščino sestavljajo vsi člani v zbornico včlanjenih društev in 
združenj ter vsi poklicni ustvarjalci na področju kulture, ki so člani 
zbornice. 

Skupščino najmanj enkrat letno skliče upravni odbor zbornice. 
Skliče jo lahko tudi predsednik zbornice ali skupina najmanj 30 
članov. 

Skupščina lahko odloča, če je prisotnih najmanj 60 članov. 
Skupščina sprejme pravilnik o delovanju skupščine, ki ga potrdi 
večina vseh prisotnih članov. 

Skupščino vodi predsednik, ki cja izvoli skupščina na predlog 
članov na začetku zasedanja. Mandat predsednika traja 4 leta. 

Deset dni pred skupščino se objavi sklep o sklicu z dnevnim 
redom. Delo skupščine poteka po poslovniku, sprejetem ob 
pričetku skupščine. 

Poslovnik skupščine podrobneje ureja sklicevanje, razpravo, 
glasovanje o sklepih, volitve v organe in potek drugih pomembnih 
skupščinskih dejavnosti. Pri volitvah upravnega odbora zbornice 
se predvidi, da sestavljajo upravni odbor predstavniki posameznih 
poklicnih oz. strokovnih društev ali združenj in predstavniki 
neodvisnih poklicnih ustvarjalcev tako, da so izvoljeni predstavniki 
vseh področij kulturnega delovanja. 

11. člen 

Naloge skupščine so naslednje: 
1. obravnava položaj in probleme zbornice ter sprejema smernice 
za delo; 
2. odloča o poročilih o delu upravnega odbora in nadzornega 
odbora; 
3. voli in razrešuje člane upravnega odbora; 
4. sprejema zaključni račun in finančni načrt za naslednje leto; 
5. sprejema Pravilnik razsodišča; 
6. sprejema Pravilnik o finančnem poslovanju zbornice; 
7. sklepa o reorganizaciji zbornice ali o prenehanju delovanja; 
8. voli in razrešuje predsednika in člane razsodišča zbornice; 
9. sprejema poročila vseh organov zbornice in ocenjuje njihovo 
delo; 
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10. odloča o prenehanju delovanja zbornice. Razsodišče 

Upravni odbor 

12. člen 

Upravni odbor zbornice sestavljajo predstavniki posameznih 
poklicnih oz. strokovnih društev ali združenj, ki so včlanjeni v 
zbornico in predstavniki neodvisnih strokovnih ustvarjalcev na 
področju kulture, ki so včlanjeni v zbornico. Člani upravnega 
odbora izmed sebe z večino vseh glasov izvolijo predsednika in 
podpredsednika zbornice. 

Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta z možnostjo 
ponovne izvolitve. 
Upravni odbor mora izpeljati volitve novega upravnega odbora 
vsaj tri mesece pred iztekom svojega mandata. 

13. člen 

Upravni odbor vodi delo in poslovanje zbornice v skladu z zakoni 
in akti zbornice. 
Njegove naloge so: 
- sprejema statut zbornice in akte zbornice; 
- pripravlja gradivo, analize in predloge za skupščino; 
- ustanavlja in usklajuje delo komisij in določa vsebino njihovega 
dela; 
- izvaja sklepe in navodila skupščine; 
- odloča o višini in morebitni oprostitvi plačevanja članarine; 
- predlaga skupščini sprejem Pravilnika o finančnem poslovanju 
zbornice; 
- podeljuje priznanja zaslužnim članom zbornice in drugim ustvar- 
jalcem na področju kulture; 
- odloča o pritožbah na odločitve razsodišča; 
- obravnava poročila vseh organov zbornice; 
- opravlja druge naloge, določene s tem statutom in drugimi akti 
zbornice. 

14. člen 
<• >, r , 

Upravni odbor zaseda, kadar je potrebno, najmanj pa štirikrat 
letno. Sklicuje ga predsednik upravnega odbora na lastno pobudo 
ali na zahtevo: 
- 5 članov zbornice 
- četrtine članov upravnega odbora 
- 10 neodvisnih poklicnih ustvarjalcev, članov zbornice. 

Predsednik mora sklicati upravni odbor najkasneje v tridesetih 
dneh po prejemu zahteve. Če tega ne stori, lahko skličejo upravni 
odbor predlagatelji sami. 

Sejo upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik, v njegovi 
odsotnosti pa podpredsednik. Seja je sklepčna, če je navzoča 
večina članov upravnega odbora. Upravni odbor sprejema sklepe 
z večino glasov vseh članov. 

Predsednik zbornice 

15. člen 

Naloge predsednika zbornice so: 
- zastopa in predstavlja zbornico; 
- sklicuje in vodi upravni odbor; 
- izvršuje sklepe upravnega odbora; 
- podpisuje akte in pogodbe zbornice; 
- za svoje delo odgovarja upravnemu odboru zbornice. 

16.člen 

Razsodišče zbornice je samostojen organ, ki na zahtevo ustrezne 
zbornične komisije, predsednika zbornice, pa tudi na predlog 
posameznega člana zbornice, v skladu s posebnim pravilnikom, 
odloča o odgovornosti članov za kršitve predpisov, ki urejajo delo 
zbornice. Razsodišče ima pet članov, ki jih izmed uglednih 
ustvarjalcev na področju kulture imenuje upravni odbor. Mandat 
članov razsodišča traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja. 

Nadzorni odbor 

17. člen 

Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predstavnik Republike 
Slovenije, ki ga imenuje minister, pristojen za kuturo, in dva 
predstavnika članov zbornice, ki ju imenuje skupščina zbornice. 

Nadzorni odbor izvaja nadzor nad delovanjem upravnega odbora 
in zborničnih komisij ter ima pravico vpogleda v vso dokumentacijo 
v zvezi s poslovanjem zbornice. Nadzorni odbor lahko skliče 
skupščino in sejo upravnega odbora. 

Delovanje nadzornega odbora je urejeno v poslovniku, ki ga 
sprejme nadzorni odbor. Mandat članov nadzornega odbora je 
štiri (4) leta. 

STROKOVNA SLUŽBA 

Zbornica ima strokovno službo. 
Vodi jo izvršni sekretar. Njegov mandat traja 4 leta. Imenuje ga 
upravni odbor. 

Strokovna služba odgovarja za izvajanje svojih nalog upravnemu 
odboru. 

Področje dela, nazive delovnih mest, število zaposlenih, opis del 
ter zahteve za sklenitev delovnega razmerja na posameznem 
delovnem mestu določa akt o notranji organizaciji dela in 
sistemizaciji KZS, h kateremu da soglasje minister, pristojen za 
kulturo. 

V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE 
ZBORNICE 

18. člen 

Zbornica mora letno sestaviti finančni načrt dohodkov in izdatkov. 
Osnutek proračuna potrdi upravni odbor, ki tudi pregleda in potrdi 
osnutek zaključnega računa za preteklo leto. Zaključni račun in 
finančni načrt sprejme skupščina in ga predloži Ministrstvu za 
kulturo. 

Zbornica vodi točno evidenco o vsem svojem premoženju. S 
premoženjem zbornice upravlja upravni odbor zbornice. 

Poročilo o stanju premoženja zbornice (inventura) je sestavni del 
zaključnega računa, ki ga sprejme skupščina. 

19. člen 

Delovanje zbornice je javno. Organi zbornice dajejo članom in 
zainteresirani javnosti informacije o svojem delu neposredno in 
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prek sredstev obveščanja. Za javnost delovanja odgovarjata 
predsednik skupščine in predsednik zbornice. 

20. člen 

Za financiranje dejavnosti zbornice lahko zbornica ustanovi 
poseben sklad, ki ga vodi upravni odbor oz. posebna komisija. 

Zbornica lahko tudi ustanovi skupaj z drugimi ali sama 
gospodarsko družbo. 
Sredstva pridobljena iz proračuna se vodijo ločeno od ostalih 
sredstev zbornice. 

21. člen 

Za svoje delo zbornica pridobiva sredstva: 
- s članarino in drugimi prispevki svojih članov; 
- iz proračuna; 
- z dohodkom od vlaganja v druge dejavnosti; 
- iz donatorstva in drugih virov. 

VI. AKTI ZBORNICE 

22. člen 

Statut zbornice, s katerim morajo biti usklajeni vsi drugi akti 
zbornice, sprejema upravni odbor zbornice z dvotretjinsko večino 
glasov vseh članov upravnega odbora. Drugi akti so sprejeti, ko 
z njihovim sprejemom soglaša več kot polovica vseh članov 
upravnega odbora. 

NASTOPANJE V JAVNEM PRAVNEM PROMETU 

Zbornica nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj 

račun. V okviru dejavnosti zbornica sklepa pravne posle brez 
omejitve. Za obveznosti, ki jih prevzema v pravnem prometu, 
zbornica odgovarja s sredstvi, s katerimi razpolaga. 

VII. KONČNE DOLOČBE 

23. člen 

Zbornica preneha obstajati: 
1. če tako sklene skupščina z 2/3 večino glasov vseh članov 
odbora; 
2. z odločbo državnega organa; 
3. če je v zbornico včlanjenih manj kot pet društev ali združenj, 
oziroma, če je v zbornico včlanjenih manj kot petsto posameznih 
poklicnih ustvarjalcev s področja kulture. 
Če zbornica preneha z delovanjem, preide vse njeno premoženje 
v last Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

24. člen 

Upravni odbor uskladi vse akte zbornice s tem statutom v roku 
enega leta. 

25. člen 

Ta statut začne veljati, ko ga sprejme upravni odbor zbornice in 
da k njemu soglasje Državni zbor in je objavljen na oglasni deski 
zbornice. 

Ljubljana, dne 14.10.1997 
Štev.: 8-10/97/11. 

Predsednik 
Kulturniške zbornice Slovenije: 

Darko BRLEK, l.r. 
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I  ^V_  
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| Ime in priimek:  ___  

i Naslov:    

■ Telefon:   Poštna številka: 1  

' Podjetje:   

I Davčna številka:   

j NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

i Datum:     

I Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:  

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA 
I ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

I^Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
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