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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 

vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 

dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 LOKALNI SAMOUPRAVI 

(ZLS-k) 

- EPA 844 - II - hitri postopek in 

UMIK 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 LOKALNI 

SAMOUPRAVI 

- EPA 765 - II - skrajšani postopek 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKA SLOVENIJE 
Herman Tomažič, poslanec LDS 

Ljubljana, 9. junij 1999 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS št. 48/92) in 
prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS 
(Ur. I. Rs, št. 44/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97) vlaga podpisani 
poslanec 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI 

ki ga po hitrem postopku pošilja v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora sporoča, da bo kot predlagatelj na sejah delovnih teles 
in zbora sodeloval Herman Tomažič. 

Obenem umika 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI, (EPA 765-II), 

ki ga je po skrajšanem postopku vložil 31.3.1999. 

Herman Tomažič, l.r. 
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Na podlagi 201. člena poslovnika državnega zbora predlagam 
sprejem zakona po hitrem postopku zaradi izrednih potreb države. 
Z zadnjimi spremembami in dopolnitvami zakona o lokalni 
samoupravi (Ur. I., št. 74/98) je državni zbor z rešitvami v 51 a., 
51 b., 51 c. in 100. členu poskušal urediti problem razdelitve skupne 
lastnine občin, ki se delijo. Pri tem ni posebej uredil lastninsko 
pravnih razmerij med občinami, ki so nastale na območjih 
nekdanjih družbenopolitičnih skupnosti, pač pa predvideva le 
primere urejanja in delitve nekdanje skupne lastnine pri delitvi že 
obstoječih občin. Da je z zakonom bila mišljena tudi ureditev 
premoženjskopravnih bilanc glede na prejšnje občine kot DPS je 
razvidno iz 100. člena zakona, ki določa rok v katerem morajo 
prvi občinski sveti občin, ustanovljenih po tem zakonu opraviti 
delitev premoženja in urediti vsa premoženjskopravna razmerja. 
Ta rok je bil tri mesece po uveljavitvi zakona, vendar najkasneje 
do 30. november 1998. Zakon je začel veljati 18. novembra 1998 
in se zato naloga iz 100. člena ni mogla uresničiti, naložena pa je 
bila le prvo izvoljenim občinskim svetom, ne pa tudi naslednjim. 
Poleg tega je Ustavno sodišče s sklepom št. U-l-4/99 do končne 
odločitve zadržalo izvrševanje tretjega odstavka 51 b. člena, 51 c. 
člena ter drugega odstavka 100. člena. Hkrati je odločilo, da 
upravljajo s še nerazdeljenim skupnim premoženjem vse občine 
s soglasjem. 

Tako je za urejanje in gospodarjenje s skupnim premoženjem 
ostalo dogovarjanje kot edini instrument. Občine so glede 
upravljanja in gospodarjenja s skupnim premoženjem v precej 
različnem položaju z zelo različnimi interesi, vključno z interesom 
za sklenitev dogovora. Prav tako so v nenenak položaj pri urejanju 
ključnih komunalnih zadev kot so gospodarske javne službe in 
javni zavodi, postavljeni občani, saj je izvrševanje teh služb 
odvisno od soglasja občinskih organov drugih občin, pri čemer ti 
predstavljajo bistveno manjše število (v primeru Ljubljane komajda 
nekaj odstotkov) občanov. Zato do dogovorov o delitvi skupnega 
premoženja in upravljanja z njim ne pride niti ni realno pričakovati, 
da bo prišlo. S tem se dela nenadomestljiva škoda skupnemu 
premoženju občin, ki se veča in ponekod že resno grozi, da bo v 
celoti onemogočeno zagotavljanje temeljnih ustavnih funkcij občine 
za svoje občane, pričakovati je celo ekološke katastrofe večjih 
razsežnosti. Zato predlagatelji zakona menimo, da je dolžnost 
državnega zbora, da vprašanja upravljanja in delitve skupne 
lastnine občin takoj, bre odlašanja, uredi. S tem menimo, da je 
predlog za hiri postopek sprejemanja zakona utemeljen. 

I. UVOD 

1. Ocena stanja 

Spremembe in dopolnitve zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 74/98) so z rešitvami v členih 51a, 51 b, 51c in 100 
poskušale urediti problem razdelitve skupne lastnine občin. 
Čeprav zakon ni posebej opredelil, da je namen zakonskih norm 
tudi ureditev vprašanja delitve skupne še nerazdeljene lastnine 
občin, ki so začele delovati 1.1.1995, je bil namen predlagatelja 
zakona in zakonodajalca predvsem ta, čeprav je bil namen tudi v 
ureditvi delitve skupnega premoženja za bodoče delitve občin. 
Vezano na vprašanja delitve je zakon tudi uredil začasno redno 
upravljanje s še nerazdeljenim skupnim premoženjem, javnimi 
zavodi, podjetji in skladi. 

Zakon nalaga ključne naloge v zvezi z delitvijo skupnega 
premoženja prvim izvoljenim občinskim svetom. Pri tem pa se je 
zakonodajni postopek sprejemanja zakona iztekel tako, da so 
občinski sveti imeli na voljo le dvanajst dni za sklenitev ključnih 

dogovorov. Lokalne volitve lansko jesen so občinskim svetom 
odvzele v navedenih členih izrecno opredeljeno pooblastilo za 
nadaljnje dogovarjanje, saj je bilo izrecno dano le prvo izvoljenim 
svetom. Dvanajstdnevni rok za ureditev ključnih vprašanj delitve 
skupnega premoženja ter sankcije nesklenitve dogovora z 
razdelitvijo skupnega premoženja po sili zakona, so Ustavno 
sodišče Republike Slovenije prepričale, da je sklenilo do končne 
odločitve zadržati izvrševanje tretjega odstavka 51 b. člena, 51 c. 
člena in drugega odstavka 100. člena (U-l-4/99). Ustavno sodišče 
je tudi odločilo, da do končne odločitve o usodi zakona s še 
nerazdeljenim skupnim premoženjem upravljajo vse občine 
soglasno. 

Prvi odstavek 140. člena Ustave Republike Slovenije določa, da 
v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko 
ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. S tem je 
dana vsebina določbi 138. člena ustave, ki med drugim pravi, da 
prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah. 
Zakon o lokalni samoupravi postavlja vrsto pogojev in zahtev za 
delovanje občin, katerih skupna značilnost je predpostavljanje 
sposobnosti občine za zadovoljevanje potreb in interesov svojih 
prebivalcev. Pri tem kaže še zlasti omeniti 13. člen zakona o 
lokalni samoupravi, ki od občine terja, da svojim prebivalcem 
zagotavlja tudi potrebno komunalno opremljenost, osemletno 
šolanje, primarno zdravstveno varstvo ipd. 

Od mestne občine zahteva zakon še več. Dodatne pogoje 
postavlja zlasti 16a. člen zakona. Med njimi velja poudariti zahtevo 
po zagotavljanju omrežja javnih služb, kulturne dejavnosti, športno 
rekreacijskih prostorov ipd. 

Odsotnost jasnih zakonskih norm in zadržanje izvrševanja 
sedanjih negotovo stanje še podaljšuje in veča škodo, ki nastaja 
na nerazdeljenem skupnem premoženju občin zaradi odlaganja 
z delitvijo in nejasnimi pravili glede upravljanja in gospodarjenja, 
kot tudi subjketov tega. Brez jasnih zakonskih kriterijev ter 
zakonske prisile ni mogoče pričakovati, da bi zgolj popolnoma 
avtonomno dogovarjanje obrodilo sadove. To ne dokazuje le 
dejstvo, da na ključnih območjih do delitve skupne lastnine ni 
prišlo niti v petletnem obdobju, temveč še posebej bistveno 
drugačen položaj in interesi občin v tem dogovarjanju, še zlasti, 
če gre za odnose med mestno in primestnimi občinami, ki imajo 
tudi različne funkcije. Zgolj prepustitev vprašanja delitve in 
upravljanja s skupnim premoženjem dogovarjanju že resno 
ogroža ustavno in zakonsko določene funkcije občin in še dodatno 
izpostavlja vprašanje ustavno zagotovljene pravice enakosti pred 
zakonom za prebivalce večjih občin (npr. Ljubljane), saj se jim s 
tem onemogoča izvajanje lokalne samouprave oziroma 
zadovoljevanje njihovih interesov in potreb postavlja v odvisnost 
od dobre volje prebivalcev (oziroma njihovih predstavniških 
organov) drugih bistveno manjših občin. 

Med že nastalimi in drastično se večajočimi škodljivimi 
posledicami opisanega stanja ni največja dejstvo, da vse več 
javnih podjetij, ki zagotavljajo občinske javne službe, posluje z 
izgubo, ter da občine nimajo možnosti sprejeti kakršnekoli ukrepe 
za sanacijo stanja in preprečitve nadaljnjega propadanja javnih 
služb. Katastrofalne posledice se že kažejo v povsem konkretnih 
fizičnih dejstvih, kot so izpadi vode iz vodovodnega omrežja, 
nezadostna pokritost vodovodnega omrežja s kanalizacijo, črna 
odlagališča odpadkov, naraščanje emisij dušikovih in žveplovih 
oksidov, kar se kaže na bližajoče se ekološke, zdravstvene in 
humanitarne katasrofe v vrsti občin. Zaradi neurejenih vprašanj 
skupnega premoženja kasnijo tudi postopki urejanja stvabnih in 
komunalnih zemljišč in še posebej denacionalizacijski postopki. 
Odraža pa se to stanje tudi v propadanju starih mestnih jeder. 
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2. Cilji in načela zakona 

S predlaganim zakonom se želi urediti pogoje, ki naj zagotovijo 
čimhitrejšo razrešitev vprašanj razdelitve skupnega premoženja 
občin ter pogoje začasnega gospodarjenja in upravljanja z 
nerazdeljenim skupnim premoženjem, javnimi podjetji, zavodi in 
skladi. Pri tem rešitve izhajajo iz načel dogovarjanja s poudarjeno 
vlogo in odgovornostjo županov ter vloge sodišč, ki naj s svojimi 
odločitvami v prednostnih postopkih nadomestijo neuspešno 
dogovarjanji. Predlagane rešitve ponujajo kriterije za razdelitev 
premoženja in upravljanja z njim, ki temeljijo na velikosti 
novonastalih občin, prispevku občin k nastanku, ohranitvi in 
povečanju premoženja ter pretežnosti opravljanja dejavnosti javnih 
podjetij, zavodov in skladov. Upoštevan je tudi kriterij pravične 
odškodnine. 

S predlaganim 4. členom se plače županov občin z manj kot 5000 
prebivalci zvišujejo na novo, na katerem so že bile pred 
uveljavitvijo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni 
samoupravi (UR I. RS št. 7498). 

3. Finančne in druge posledice zakona 

Zakon ne bo imel finančnih posledic za državni proračun in javne 
finance. Njegovo sprejetje bo uredilo gospodarjenje z občinsko 
lastnino tako, da je mogoče pričakovati pozitivne finančne učinke. 

Predlagana vsebina 4. člena bo v občinah, ki imajo do 5000 
prebivalcev povzročila potrebo po dodatnih sredstvih za plače 
županov. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Tretji odstavek 51b. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
'• RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 70/97, 10/98 In 74/98) se 
spremeni tako, da glasi: 

Dokler župani ne sklenejo sporazuma iz prvega odstavka tega 
člena, opravljajo posle rednega upravljanja s še nerazdeljenim 
skupnim premoženjem organi občine, na katere območju je 
premoženje, oziroma organi občine, v kateri je sedež javnega 
zavoda, javnega podjetja ali sklada, na podlagi sporazuma 
županov o začasnem upravljanju, ki mora biti sklenjen v petnajstih 
dneh po konstituiranju občinskih svetov. V kolikor v tem roku ne 
pride do sklenitve sporazuma lahko občina v kateri je premoženje 
ali sedež zahteva, da o pogojih in načinu rednega upravljanja 
odloči sodišče v nepravdnem postopku. Pri tem socjjšče upošteva 
naslednje kriterije: 

velikost občine v primerjavi z občino, ki se je razdelila in sicer 
po številu prebivalcev in ozemlja, odvisno od tega ali je skupno 
premoženje ali dejavnost javnega zavoda, javnega podjetja 
ali sklada vezana bolj na ozemlje ali nuđenje storitev 
prebivalcem občine; 
samoprispevek, če se je skupno premoženje oblikovalo na 
podlagi tega ali z njegovo udeležbo; 
pretežnost nuđenja storitev ali služenja eni ali le nekaterim 
novonastalim občinam; 

- sedež javnega zavoda oziroma domicil skupnega 
premoženja; 
prispevek novonastalih občin k upravljanju, gospodarjenju, 
ohranjanju in povečanju skupnega premoženja. 

Dodata se nov četrti In peti odstavek, ki glasita: 

Do pravnomočnosti odločbe sodišča iz prejšnjega odstavka 
opravljajo posle rednega upravljanja s še nerazdeljenim skupnim 
premoženjem organi občine na območju katere je premoženje 
oziroma sedež javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada. Pri 
tem morajo ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. 

Dokumentacija projekta na podlagi katerega je sprejeta odločitev 
o razdelitvi občine ali izločitvi njenega dela in ustanovitvi nove 
občine ali priključitve k drugi občini, mora obsegati tudi elaborat o 
delitvi skupnega premoženja. 

2. člen 

Prvi odstavek 51c. člena se spremeni tako, da glasi: 

Če občine ne razdelilo skupnega premoženla v skladu s 
prvim odstavkom prelšn|eaa člena v roku treh mesecev 
sporazumno, lahko katerakoli novonastala občina zahteva 
ureditev premoženlskopravnlh razmerll In razdelitev 
skupnega premoženja pred sodiščem, ki odloči na podlagi 
predpisov, ki urelalo premoženjskopravna razmerja In delitev 
skupnega premoženla. upošteva pa pri tem poleg kriterijev 
iz tretlega odstavka prelšnjega člena če naslednle krlterlle 
|n pogoje: 

- nepremičnine. |avno dobro In lavna Infrastruktura 
postanelo premoženle občine, na območlu katere ležllo. 
razen če v celoti služIlo Izvrševanju komunalnih nalog 
ali storitev občanom druge občine: upoštevale vlaganle 
drugih občin ter kriterija števila prebivalcev pripada 
drugim občinam odškodnina, ki mora biti Izplačana, 
lahko tudi obročno, nalkasnele v desetih letih: 

- premično premoženle. ki le namenleno uporabi 
nepremičnine ali Izvalanlu delavnosti, kl II nepremičnina 
služI, postanelo premoženle občine, na območlu katere 
leži nepremičnina, upoštevale pravico drugih občin do 
odškodnine: 

- občini se prizna ustanovltellske pravice v lavnih zavodih, 
lavnih podletllh In skladih s sedežem na nlenem 
območlu ob zavarovanju Interesa drugih občin po 
zagotavllanlu njihovih storitev v skladu z zadnllm 
odstavkom tega člena: 

- nepremičnine, ki so pripadale pravnemu predniku dela 
(območla) občine, postanelo premoženle občine ali 
občin, kler ležllo. 
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3. člen 

Doda se nov 51č. člen, ki glasi: 

Za odločanje o zahtevi za določitev pogojev in načina rednega 
upravljanja iz prvega odstavka 51 .b člena tega zakona in za 
delitev skupnega premoženja iz prvega odstavka 51.c člena tega 
zakona je pristojno okrožno sodišče na območju katerega se 
nahaja premoženje oziroma sedež javnega podjetja, javnega 
zavoda ali sklada, ki je predmet postopka. 

Sodišče odloča o postopkih iz prejšnjega odstavka prednostno. 

Za občine, ki so na dan uveljavitve tega zakona že ustanovljene, 
začnejo teči roki iz prejšnjih dveh členov z dnem uveljavitve tega 
zakona. 

4. člen 

V tretjem odstavku 100.b člena se črta 6. in 7. alinea ter doda 
nova šesta alinea, ki se glasi: 

"v šesti skupini občin, ki imajo do 5000 prebivalcev 6,5". 

5. člen 

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listi 
Republike Slovenije 

III. OBRAZLOŽITEV 

1. člen; s spremenjenim tretjim odstavkom 51 b. člena se določajo 
merila in način upravljanja s skupnim še ne razdeljenim 
premoženjem nekdanje občine, na območju katere so nastale 
nove občine. Določba predvideva sklenitev sporazuma 
županov, ki mora biti sklenjen v petnajstih dneh po 
konstituiranju občinskih svetov. Kolikor ne pride do sklenitve 
dogovora v navedenem roku, lahko občina, v kateri je 
premoženje ali sedež javnega podjetja, javnega zavoda ali 
sklada, zahteva, da o pogojih in načinu rednega upravljanja 
odloči sodišče v nepravdnem postopku. Pri tem sodišče 
upošteva kriterije, ki so vezani na velikost novonastalih občin, 
prispevek občin k ustvaritvi, ohranjanju in povečanju 
premoženja ter naravo in pretežnost opravljanja dejavnosti 
javnih podjetij, zavodov in skladov. Do pravnomočnosti sodne 
odločbe upravljajo s skupnim premoženjem organi občine po 
domocilnem principu. Pri tem so dolžni ravnati s skrbnostjo 
dobrega gospodarja po premoženjskem pravu. Nov peti 
odstavek naj bi občine, oziroma njihove dele, ki se nameravajo 
razdružiti zavezoval, da se v postopku odločanja o novih 
občinah ali delitvah pripravi tudi elaborat o delitveni bilanci 
premoženja. 

2. člen; s spremenjenim prvim odstavkom 51 c. člena določa, 
da v primeru, da občine v treh mesecih ne razdelijo skupnega 
premoženja, na predlog katerekoli novonastale občine o tem 
odloči sodišče. Pri svoji odločitvi se sodišče opira na splošne 
premoženjskopravne predpise, kriterije iz tretjega odstavka 
51 b. člena ter upošteva tudi domicil premoženja ali sedež 

javnega podjetja, zavoda ali sklada, kot tudi zgodovino 
nastajanja premoženja in prispevek k njej tudi s strani pravnih 
prednikov občin na istem območju. Upoštevan je tudi kriterij 
pravične odškodnine občini, ki ji ni dodeljena lastninska aii 
ustanoviteljska pravica. 

3. člen; novi 51 č. člen določa, da so sodni postopki v zvezi z 
delitveno bilanco ter rednim upravljanjem nerazdeljenega 
skupnega premoženja hitri, ter da se rešitve, ki jih zakon 
predvideva za bodoče primere delitve, uporabljajo tudi za še 
nerazdeljeno premoženje občin, ki so nasledile nekdanje 
družbenopolitične skupnosti. Po vsebini so spori iz 51. b in c 
člena gospodarski spori (prva točka 481. člena Zakona o 
pravdnem postopku Uradni list RS 26/99). Ker predlog določa, 
da se v teh sporih odloča po pravilih nepravdnega postopka, 
ki je glede na naravo spora primernejši, prvi odstavek 51.č 
člena določa tudi stvarno in krajevno pristojnost sodišč v teh 
sporih. , 

4. člen; S predlaganim 4. členom se plače županov občin z 
manj kot 5000 prebivalcev zvišajo na nivo, na katerem so že 
bile pred uveljavitvijo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS,74/98). 

Dodatna obrazložitev je zapisana še ob predlogu. 

5. člen določa običajni vacatio legis. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

51b. člen 

Premoženje občine, ki se razdeli na dvoje ali več novih občin ali 
se njen del izloči in se ustanovi nova občina oziroma se la del 
priključi k sosednji občini, se razdeli sporazumno. Odločitev o 
načinu sporazumne razdelitve premoženja sprejmejo občinski 
sveti v treh mesecih po konstituiranju. Sporazum o razdelitvi 
premoženja sklenejo župani. Sporazum je podlaga za vpis 
lastninske pravice občine v zemljiško knjigo. 

Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, kiji 
je pripadlo. 

Dokler župani ne sklenejo sporazuma iz prvega odstavka tega 
člena, opravljajo posle rednega upravljanja s še nerazdeljenim 
skupnim premoženjem organi občine, na katere območju je sedež 
javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada. 

51c. člen 

Ce občine ne razdelijo premoženja v skladu s prejšnjim členom 
sporazumno, se z dnem ustanovitve novih oziroma nove občine 
ali priključitve izločenega dela občine k sosednji občini, razdeli 
premoženje tako, da: 

• nepremičnine, javno dobro in javna infrastruktura postanejo 
premoženje občine, na območju kater ležijo; 
premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine 
ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi, postanejo 
premoženje občine, na območju katere leži nepremičnina; 
vsaka občina prevzame ustanoviteljske pravice v javnih 
zavodih, javnih podjetjih in skladih s sedežem na svojem 
območju. 

Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji 
je pripadlo. 

Občinski svet sprejme akt, s katerim na podlagi popisa ugotovi 
premoženje občine. Akt občinskega sveta je podlaga za vpis 
lastninske pravice v zemljiško knjigo. 

Druge premoženjske pravice, denarna sredstva in vrednostni 
papirji ter bremena, ki niso nastala zaradi financiranja izgradnje 
ali pridobitve premoženja iz prve in druge alinee prvega odstavka 
tega člena, se razdelijo v sorazmerju s številom prebivalcev na 
območju posamezne občine oziroma v sorazmerju s številom 
prebivalcev ostanka občine in številom prebivalcev izločenega 
dela občine, ki se je priključil k sosednji občini. 

Župani sprejmejo in izvršijo sklep o razdelitvi. 

Nepremičnih in premičnih stvari, ki so namenjene izvajanju 
dejavnosti in z njimi upravlja javni zavod ali javno podjetje, ni 
mogoče fizično deliti. 

Občine imajo pravico sodelovati pri upravljanju javnih zavodov in 
javnih podjetij ter skladov, ki izvajajo javne službe oziroma drugo 
dejavnost lokalnega javnega pomena na njihovem območju v 
sorazmerju, ki pomeni idealni delež lastnine posamezne občine 
na nepremičnem in premičnem premoženju, namenjenem za 
izvajanje dejavnosti zavoda, podjetja ali sklada oziroma, če 
takšnega premoženja ni, v sorazmerju z deležem uporabnikov 
storitev ali dobrin, ki jih zagotavlja javni zavod, javno podjetje ali 
sklad med prebivalci posamezne občine. Sodelovanje pri 
upravljanju javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada je 
upravičenim občinam dolžna zagotoviti občina, ki so ji pripadle 

ustanoviteljske pravice. Pravice in obveznosti posamezne občine 
v zvezi z izvajanjem javne službe ali druge dejavnosti se določijo 
s pogodbo med občino, občino ustanoviteljico in javnim 
zavodom,javnim podjetjem ali skladom. 

100 b. člen 

Če ta zakon ne določa drugače, se do sistemske ureditve plač in 
delovnih razmerij za občinske funkcionarje smiselno uporabljajo 
določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list 
SRS, št.,30/90, 18/91, 22/91 ter Uradni list, št. 2/91-1 in 4/93) in 
določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih 
organih in v organih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 18/94 
in 36/96). 

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico 
da plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, 
če funkcijo opravljajo nepoklicno. Najvišje vrednotena funkcija v 
občini je funkcija župana. 

Občine se razvrstijo v skupine po številu prebivalcev. V posamezni 
skupini občin se določijo naslednji količniki za najvišje vrednoteno 
funcijo: 

- v prvi skupini občin, ki imajo nad 100 000 prebivalcev 9,0 
• v drugi skupini občin, ki imajo od 30 001 do 100 000 prebivalcev 8,5 
- v tretji skupini občin, ki imajo od 15 001 do 30 000 prebivalcev 8,0 
- v četrti skupini občin, ki imajo od 10 001 do 15 000 prebivalcev 7,5 
• v peti skupini občin, ki imajo od 5 001 do 10 000 prebivalcev 7,0 
- v šesti skupini občin, ki imajo od 3 001 do 5 000 prebivalcev 5,0 
- v sedmi skupini občin, ki imajo do 3 000 prebivalcev 3,5 

Občinski funkcionarji so upravičeni do dodatka za opravljanje 
funkcije (funkcijski dodatek). 

Dodatek za opravljanje funkcije župana (funkcijski dodatek) v 
mestni občini Ljubljana je 90%, mestni občini Maribor 75% v 
občinah iz druge skupine 60%, v občinah iz tretje do sedme 
skupine 50% količnika za najvišje vrednoteno kuncijo v občini. 
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu priprada plača v višini 
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. 

Občinskim fukcionarjem ne pripada posebni dodatek po zakonu 
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih 
lokalnih skupnosti ter po uredbi o količnikih za določitev plače in 
dodatkih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije in v 
upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96 in 5/98), razen dodatka 
za delovno dobo. 

Plača oziroma del plače podžupana se oblikuje v višini največ 
80% plače oziroma dela plače župana, del plače članov 
občinskega sveta pa največ do višine 15% plače župana. Višina 
plače oziroma deta plače podžupana in dela plače člana 
občinskega sveta se določi z aktom občinskega sveta. 

Za zaposlene v občinski upravi in v službi ožjega dela občine 
(krajevni, vaški ali četrtni skupnosti), ki je pravna oseba in ima v 
skladu s statutom občine pravico zaposlovati delavce, se 
uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za 
delavce v državni upravi. Za delovno mesto tajnika občine in 
predstojnika organa skupne občinske uprave se smiselno 
uporabljajo določbe, ki urejajo delovno razmerje in plače načelnikov 
upravnih enot, v kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

Glede na izobrazbo tajnika občine in predstojnika organa skupne 
občinske uprave, določeno z aktom občinskega sveta v skaldu z 
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 6,4 tajnika občine 
do 5000 prebivalcev z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 
6,00, tajnika občine z višjo strokovno izobrazbo pa 5,3. Količnik 
za določitev osnovne plače tajnika občine s srednjo izobrazbo je 
3,0. 
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Predlog zakona o 

REVIZIJI POSTOPKOV JAVNEGA 

NAROČANJA (ZRPJN) 

- EPA 843 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 165. korespondenčni seji dne 
7/6-1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O REVIZIJI POSTOPKOV JAVNEGA 
NAROČANJA, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Eden bistvenih pogojev javnega naročanja, ki mora biti izpolnjen 
je učinkovito pravno varstvo ponudnikov, ki bistveno vpliva 
na zagotavljanje enega od temeljnih načel javnega naročanja, 
to je načela enakosti vseh ponudnikov. 

Sistem javnih naročil je v praksi doživel velik razmah, saj od 
leta 1998 obstaja v Republiki Sloveniji preko 3000 javnih 
naročnikov. Za večino je bila vsebina javnih naročil, ki jo je 
uvedel ZJN leta 1997 in 1998 popolnoma nova. Nepoznavanje 
področja je zato imelo za razlog, da je v 80 % po analizah 
prejetih zahtevkov za revizijo bilo možno ugotoviti formalne 
kršitve zakona, ki lahko zaradi svoje strogosti poslabšajo 
položaj ponudnika v postopku. 

Potek javnega naročanja in dejstvo, da sistem pravnega 
varstva v sedanjem zakonu nima ustrezne pravne podlage, 
kar povzroča nezmožnost delovanja in pravno formalno in 
dejansko neučinkovitost Revizijske komisije, hkrati pa vnaša 
anarhijo na področje javnega naročanja, utemeljuje predlagani 
hitri postopek sprejemanja zakona zaradi izrednih potreb 
države, ki bo z obravnavanim zakonom stanje sanirala. 

Z neučinkovitostjo zagotavljanja pravnega varstva ponudnikov 
se Republika Slovenija že srečuje, ko se v okviru pogajanj z 
ES postavljajo vprašanja o konkretnih primerih, tako npr. na 
ustanovnem zasedanju pridružitvenega odbora dne 25/3-1999 
v okviru poglavja 4.1.3. Notranji trg - usklajenost zakonodaje 
na področju javnih naročil, kar na pogajalske možnosti Slovenije 
nedvomno ne vpliva ugodno. Od uveljavitve zakona o javnih 
naročilih (1.7.1997) oziroma od imenovanja Revizijske komisije 
za javna naročila ravno zaradi neustreznih zakonskih podlag 
za ureditev statusa, sestave in pristojnosti Revizijske komisije, 
nedorečenosti postopka in nedorečenosti določb, ki bi 
obvezovale Revizijsko komisijo samo, pravno varstvo 
dejansko ni ustrezno zagotovljeno, glede na primere iz prakse 
celo zaupanje naročnikov in ponudnikov upada. 

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: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milan M. CVIKL, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Blanka PRIMEC, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance, 
- Tadej ŠTULAR, svetovalec ministra za finance. 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Leta 1997 je Državni zbor sprejel Zakon o javnih naročilih (Uradni 
list RS, št.24/97- v nadaljevanju ZJN), ki je kot sistemski zakon 
uredil oddajo ozoroma postopke oddaje javnih naročil v Sloveniji. 
V okvir tega zakona je bila postavljeno tudi pravno varstvo 
ponudnikov v postopkih javnega naročanja, urejeno z revizijo 
postopka oddaje javnega naročila. 

Na podlagi zakona je za odločanje o vseh zahtevah za revizijo v 
istem letu (Odlok o imenovanju, Uradni list RS, št.50/97) Državni 
zbor , na predlog Vlade, imenoval Revizijsko komisijo za javna 
naročila kot neodvisno strokovno telo. 

Zakon, predvsem mislimo na tisti del, ki ureja pravno varstvo 
ponudnikov v glavnem zaradi nedorečenosti postopkov ni 
pozitivno vplival na razvoj in prakso oddaje javnih naročil v Sloveniji, 
ker ne povečuje pravnega varstva ponudnikov. 

Ob tej sicer splošni oceni stanja pa je potebno povdariti posamezne 
vsebine in podrobnosti, ki jih kaže spremljanje zakona in iz katerih 
dodatno izhaja potreba po hitri in nujni novi ureditvi tega področja, 
normativno z novim samostojnim zakonom, ki pravno varstvo 
ureja samostojno in v celoti, upoštevaje pravni red v Republiki 
Sloveniji. Te so zlasti: 

1. Državni zbor Republike Slovenije je sprejel julija 1997 Zakon 
o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med 
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in 
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske 
unije na drugi strani s sklepno listino (sporazum) ter Protokola, 
s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med 
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi 
ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske 
unije na drugi strani (MESP) objavljen v Uradnem listu RS- 
Mednarodne pogodbe, štev. 13/9 

2. 7 (Uradni list RS štev. 44/97). 

Za gospodarsko vključevanje Republike Slovenije v Skupnost je 
določen predpogoj, da Slovenija svojo obstoječo zakonodajo 
približa pravu Skupnosti. Približevanje zakonodaje zajema različna 
področja, ki so primeroma, kot najboj občutljiva in pomemebna, 
našteta v 71. členu Sporazuma. Med temi področji je navedeno 
tudi področje ureditve javnih naročil. Republika Slovenija je v 
predpristopni strategiji sprejela obvezo, da bo področje oddaje 
javnih naročil uskladila s pravom Skupnosti do konca leta 1999. 

Poleg tega 69. člen Sporazuma v zvezi z ureditvijo oddaje javnih 
naročil med ostalim določa: 

obojestransko odpiranje trga za javna naročila na podlagi 
nediskriminacije in vzajemnosti, v duhu Svetovne trgovinske 
organizacije, 
zagotovitev enakopravnega dostopa slovenskim ponudnikom 
do postopkov za sklepanje pogodb na področju javnih naročil 
po pravilih Skupnosti, razen za dodelitve naročil na vodnem, 
energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju 
(direktiva 93/38); navedena izjema preneha veljati takoj, ko 
Republika Slovenija sprejme ustrezne predpise na področju 
oddaje naročil na istem področju. 

To pomeni, da velja pri oddaji naročil na področju, kjer je vrednost 
naročil največja (5 mio ECU in več), izključna reciprociteta: 
slovenski ponudniki ne morejo imeti dostopa do tujih javnih naročil 
pod enakimi pogoji, dokler ne bo Slovenija harmonizirala področja 
oddaje javnih naročil s pravili Skupnosti. 

Pri pripravi zakona je bilo treba upoštevati, da bo Slovenija 
postajala sčasoma sestavni del notranjega trga, to je trega brez 
meja, v katerem je zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev 
in kapitala. Omejitve prostega pretoka blaga in storitev, glede 
naročil le- teh, so prepovedane v vseh dokumentih Evropske 
unije (glej npr. 30. in 59. člen Sporazuma EGS). Ureditev načina 
nabav blaga in storitev , kjer nastopa kot naročnik država, lokalna 
skupnost ali druge osebe javnega prava, je v pristojnosti vsake 
posamezne države, vendar pa je zaradi načela enakopravnosti 
ponudnikov, varstva konkurence in transparentosti postopkov 
javnih naročil potrebna enotna ureditev tega področja. Prilagoditev 
novega zakona z direktivami je še posebej povezana s 
funkcionalnim definiranjem naročnikov, ki mora zajeti vse statusne 
oblike (uvodna določila direktiv z definicijo naročnika). 

Obstoječi Zakon o javnih naročilih je podnormiran tudi v delu, ki 
ureja pravno varstvo na področju oddaje javnih naročil. Zato prihaja 
v praksi izvajanja konkretnih postopkov do nejasnosti. Če bi delali 
le ustrezne spremembe in dopolnitve obstoječega zakona , bi le- 
ta postal nomotehnično še manj pregleden. 

Sedanji zakon je doživel ob pregledu zakonodaje nekaj kritik s 
strani Skupnosti- direktorata XV zaradi neusklajenosti z 
direktivami Evropske unije. Predlog novega zakona o javnih 
naročilih jesedaj pripravljen izključno na podlagi direktiv Evropske 
unije in z upoštevanjem Sporazuma o vladnih nabavah Svetovne 
trgovinske organizacije, ki ga je leta 1995 z Zakonom o ratifikaciji 
Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske 
organizacije Republika Slovenija že podpisala (Uradni list RS- 
Mednarodne pogodbe, št. 10/95), kot nekatere druge članice 
STO pa še nI podpisala Sporazuma o vladnih nabavah. V 
Sporazumu o vladnih nabavah Ima Republika Slovenija sta- 
tus opazovalca. Evropska unija je Sporazum že podpisala. 
Republika Slovenija bi morala že sprejeti Sporazum o vladnih 
nabavah, za kar pa bi morala predhodno zakonsko urediti 
področje javnih naročil. Evropska uni|a je Sporazum že 
podpisala in na njegovi podlagi zaradi obveznega 
prilagajanja dopolnila oziroma spremenila obstoječe 
direktive z novima direktivama številka 97/52, sprejeto 
oktobra 1997 in 98/4, sprejeto aprila 1998. Bistvena vsebina 
sprememb je v uskladitvi zneskov- ocenjene vrednosti 
naročila, ko je treba opraviti različne objave tudi v drugih 
sredstvih obveščanja, v direktive so vnešene tudi posebne 
pravice črpanja (Special Dravving Rights) in poenoteni 
(podaljšani) so roki za oddajo ponudb. Vendar pa se v 
obodbju, predvidoma do julija 1999, pričakuje še nekaj 
sprememb, tako direktiv kot Sporazuma o vladnih nabavah. 

Po določbah sporazuma je Republika Slovenija do vstopa v 
polnopravno članstvo v Evropski skupnosti dolžna 
harmonizirati svojo zakonodajo, tako tudi na področju javnih 
naročil. Pravno varstvo na področju javnih naročil urejata 
dve direktivi: 

89/665- o usklajevanju zakonov, predpisov In upravnih 
odločb o Izvajanju preverjanja pravilnosti razpisnih 
postopkov za sklepanje pogodb za javna naročila In dela 

92/13- o usklajevanju zakonov, predpisov In upravnih odločb 
o Izvajanju pravil Skupnosti pri nabavnih postopkih 
naročnikov Iz vodnega, energetskega, transportnega In 
telekomunikacijskega sektorja 

Predlog zakona pomeni popolno uskladitev z navedenima 
dorektivama, ki obvezujeta, da je pravno varstvo v postopkih 
oddaje javnih naročil zagotovljeno vsaki osebi, ki ima ali je 
imela interes za dodelitev naročila in jI je bila ali bi ji lahko 
bila povzorčena škoda zaradi nečesa, kar se navaja kot 
kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. 
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2. Revizijska komisija za javna naročila oz. predvsem njeno 
sestavo, položaj, pristojnosti In delovanje kot jo postavlja 
sedanji zakon niso dovolj definirani in zato ne omogočajo 
njenega učinkovitega delovanja, ki je predvsem v tem, da se 
postopki oddaje javnih naročil, na predlog, v katerikoli fazi 
učinkovito preverijo in v primeru ugotovljenih kršitev, le-te 
odpravijo in nastala škoda stranki povrne. Glede na okvir in 
določbe sedanjega zakona postavljena Revizijska komisija 
ne zagotavlja In ne izvaja pravnega varstva tudi zato, ker ji 
zakon ne zagotavlja ustreznega pravno formalnega statusa. 

3. V zakonu o javnih naročilih predpisani postopek sicer 
določa potek revizije postopka oddaje javnega naročila pred 
naročnikom in eventualno pred revizijsko komisijo, 
predvsem glede rokov in možnega zaključka postopka. 
Postopkovno zadeva ni ure|ena, kar ja pokazala tudi 
dosedanja praksa. ZJN ob skromnih procesni ureditvi 
napotuje na subsidiarno uporabo določb zakona o 
splošnem upravnem postopku, kar ni možno sprejeti, še 
posebej ne v praksi, saj osebe javnega prava na področju 
javnih naročil ne nastopajo s .svojim javnopravnim 
statusom, ampak z drugimi subjekti vstopajo (kot naročniki) 
v civilno pravna, pogodbena razmerja, urejena z zakonom o 
obligacijskih razmerjih. 

4. Na določbe sedanjega zakona, ki urejalo pravno varstvo 
ponudnikov na področju javnih naročil so bile podane 
nekatere pripombe s strani Skupnosti - dlrektorata XV zaradi 
neusklajenosti z določbami za izpeljavo revizijskih 
postopkov, ki so opredeljeni v dveh direktivah Skupnosti 
(89/665 In 92/13). 

2. Načela in cilji sprememb 

Predlagatelj zakona si je zastavil cilj zagotoviti, upoštevaje 
v celoti tudi navedeno evropsko regulativo in pravni red 
Republike Slovenije, učinkovit in konsistenten sistem 
zagotavljanja In Izvajanja pravnega varstva na področju 
Javnih naročil, kar v končnem pomeni tudi krepitev zaupanja 
v Institucije države, predvsem z vidika varovanja In enakega 
obravnavanja ponudnikov, zagotavljanja konkurence in v 
končnem povečanje učinkovitosti porabe javnih sredstev. 
Revizijska komisija mora pri odločanju prvenstveno 
upoštevati temeljna načela javnega naročanja, ki so razvidna 
iz zakona o javnih naročilih: 

- načelo ekonomičnosti porabe javnih sredstev, 
- načelo transparentnostl postopka oddaje naročila, 
- načelo enakopravnosti ponudnikov, 
- načelo konkurence. 

Temeljna načela so na enak način opredeljena v Sporazumu 
o vladnih nabavah, direktivah EU in v Uncitralovem vzorčnem 
zakonu o javnih naročilih. 

Skozi uporabo navedenih načel deluje tudi celotni sistem 
javnih naročil: namen naročnika je, da skozi več ponudb 
pridobi konkurenčne ponudbe in s tem nižjo ceno. Prihranek 
se lahko v nekaterih naročilih, ki se letno obnavljajo (npr. 
nabava pisarniškega materiala, nekatere storitve, ki se 
opravljajo redno- čiščenje, varovanje Ipd.), pokaže lahko 
takoj, v drugih primerih pa šele v nekaj letih. 

Da se v postopku oddaje naročila naročnik Izogni možnosti, 
da bi dajal neupravičeno prednost kateremu koli ponudniku, 
mora biti celotni postopek natančno definiran po korakih. 
Pogoj za uspešen razpis je predvsem kakovostna razpisna 
dokumentacija, ki mora biti prirapvljena vnaprej. K 

uresničevanju tega načela pripomorejo pravočasne in 
pravilne objave o postopkih oddaje In opravljenih dodelitvah 
naročila, enaka merila in pogoji, ki morajo biti poznana že 
vnaprej. Vsakdo, ki je zainteresiran, mora imeti vsak trenutek 
možnost preveriti fazo oddaje In pravilno izvajanje postopka, 
seveda ob upoštevanju poslovnih in uradnih skrivnosti, h 
katerim so vezani vsi udeleženci v postopku. 

Načelo enakopravnosti ponudnikov zavezuje naročnika, da 
nobenemu ponudniku ne sporoči ničesar, kar ni sporočil 
tudi drugim ponudnikom, tako potencialnim še v fazi 
prirapve razpisne dokumentacije, kot v samem teku 
postopka. Načelo enakopravnosti ponudnikov ne pomeni 
le enakopravnosti glede registrirane dejavnosti ponudnika, 
ki konkurira pri posamezni oddaji naročila, ampak zajema 
enakopravnost v najširšem smislu: nobenega ponudnika 
ni mogoče Izločiti Iz postopka na nacionalni, verski ali rasni 
osnovi. 

Načelo poštene konkurence med ponudniki Ima svojo 
osnovo že v pravilih o varstvu konkurence In je v tem 
predlogu zakona le povzeto Iz zakona o varstvu konkurence 
(Uradni list RS 18/93), ki prepoveduje omejevanje 
konkurence s kartelnimi sporazumi, zlorabo prevladujočega 
položaja na trgu, z nelojalno konkurenco, nedovoljeno 
špekulacijo In podobno. 

Zaradi odpiranja tržišča konkurenci bodo tudi domači 
ponudniki prisiljeni prilagoditi svoje Izdelke In storitve 
zahtevam, ki Izpolnjujejo enotne tehnične normative In 
standarde, po drugI strani pa bodo te tehnične prilagoditve 
omogočale slovenskim ponudnikom enakopraven nastop 
pri naročnikih iz držav članic Skupnosti. 

Konkretni cilji so: natančno opredeljeno pravno varstvo, 
določeno In urejeno z revizijo postopka oddaje javnega 
naročila, kot posebnim rednim pravnim sredstvom na 
področju Javnih naročil, pred možnostjo sodnega varstva 
pravic strank v postopku, upoštevaje temeljna načela 
javnega naročanja, še posebej pa: načela hitrosti, načela 
dostopnosti in načela učinkovitosti. 

Formalno pravno pomeni zakon kontinuiteto na področju 
razvoja Javnih naročil V Sloveniji In nadomešča določbe 
zakona o javnih naročilih (63. do 71.člen ZJN), ki urejajo 
pravno varstvo. 

3. Glavne rešitve sprememb 

Edina glavna sprememba oziroma novost, ki Jo predlagani 
zakon opredeljuje je uvedba pomirjevalnega postopka, ki Jo 
predvideva direktiva EU 13/92 pred izvedbo postopka revizije 
za javna naročila na vodnem, energetskem, transportnem 
In telekomunikacijskem področju, ki bo veljal od dne 
polnopravnega članstva Republike Slovenije v ES. 

V ostalem gre, zaradi podnormiranosti obstoječega zakona 
glede statusa, Imenovanja, pristojnosti in delovanja 
revizijske komisije, po drugI strani pa zaradi ne dovolj 
natančno določenih postopkov, za dodelavo, dopolnitev In 
Izpeljavo že vsebovanega v zakonu o javnih naročilih, s 
posebnim povdarkom na uskladitvi z direktivama EU 665/89 
In EU 13/92, predvsem na naslednjih delih: 

uvajanje temeljnih načel - procesnih: načela hitrosti, 
načela dostopnosti In načela učinkovitosti. 

- opredelitev, obseg pristojnosti, status in delovanje 
neodvisnega in samostojnega strokovnega organa 
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(Vrhovna revizl|a za revizi|o postopkov oddaje javnih 
naročil), enako kot to določata In pogojujeta direktivi 
ES 
opredeljen postopek revizije postopka oddaje javnega 
naročila pred naročnikom In pred Vrhovno revizijo za 
javna naročila, z določeno subsidiarno uporabo 
postopkovnih določb zakona o pravdnem postopku 
vključitev pooblaščene neodvisne osebe v postopek 
revizije, ki poteka v pristojnosti naročnika lavnega 
naročila 

- uvedba vplačila varščine kot pogoj za izvedbo postopka 
revizije pred Vrhovno revizijo za javna naročila 

4. Finančni in drugi učinki 

Glede na to, da novi zakon ne bo bistveno spremenil 
Izvajanja postopkov revizije postopkov oddaje javnih 
naročil, ampak glede na določenost postopkov pomeni večjo 
učinkovitost postopkov in glede na uvedeni sistem varščin 
ki bo prispeval k ureditvi sprožanja postopkov, s tega vidika 
zakon ne prinaša povečanja obremenitev proračuna. Po 
drugI strani zakon prinaša povečanje sredstev za Vrhovno 
revizijo, saj |e ta skladno dolčbam zakona in direktiv 
profesionalni organ in samostojni proračunski uprabnik. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. Splošne določbe 

Predmet zakona 
1. člen 

S tem zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov v postopkih 
oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje 
javnih naročil, opredeljenih v zakonu o javnih naročilih, organe, ki 
so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in postopek, ki ureja 
delo organov po tem zakonu. 

Pristojni organi 
2. člen 

Organi, ki sodelujejo v postopku za varstvo pravic ponudnikov 
pri oddaji javnih naročil, so: 

1. naročnik s sodelovanjem pristojne pooblaščene neodvisne 
osebe, 
2. Vrhovna revizija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, 
3. sodišče 

Temeljna načela 
3. člen 

(1) Pravno varstvo ponudnikov v postopkih javnega naročanja, 
zagotovljeno z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, temelji na 
načelih, ki veljajo za oddajo javnih naročil, poleg tega pa veljajo še 
naslednja načela: 

1. načelo hitrosti, 
2. načelo dostopnosti, 
3. načelo učinkovitosti. 

(2) Vse stranke in organi v postopku si morajo prizadevati k čim 
hitrejši rešitvi spora, ki izhaja iz postopka oddaje javnega naročila. 

(3) Vsakemu, ki je zainteresiran za dodelitev naročila, mora biti 
pod enakimi pogoji dostopno pravno varstvo, s katerim se varujejo 
interesi,zagotovljeni s predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil in 
drugimi predpisi in, ki mora krepiti zaupanje javnosti v delo države 
in njenih organov. 

(4) V postopku revizije po tem zakonu se uporabljajo postopkovne 
določbe zakona o pravdnem postopku, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

2. Posebne določbe 

2.1. Vrhovna revizija za revizijo postopkov oddaje 
javnih naročil 

Vrhovna revizija za revizijo postopkov oddaje javnih 
naročil 
4. člen 

(1) Pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje 
javnih naročil zagotavlja poseben neodvisen in samostojen 
strokovni organ (Vrhovna revizija za revizijo postopkov oddaje 
javnih naročil). 

(2) Vrhovna revizija za revizijo postopkov javnih naročil (v 
nadaljevanju Vrhovna revizija) je samostojen, neodvisen in najvišji 
državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih 
naročil. Kot proračunski uporabnik ima status agencije. 

(3) Vrhovna revizija ima pečat okrogle oblike z naslednjo vsebino: 
"Republika Slovenija- Vrhovna revizija za revizijo postopkov oddaje 
javnih naročil", na sredini je grb Republike Slovenije. 

(4) Sredstva za delo Vrhovne revizije se zagotovijo v proračunu 
Republike Slovenije na predlog Vrhovne revizije. O porabi sredstev 
odloča Vrhovna revizija. Nadzor nad porabo sredstev opravlja 
Računsko sodišče. 

Imenovanje članov 
5. člen 

(1) Člane in predsednika Vrhovne revizije imenuje Državni zbor 
na predlog Vlade. Člani in predsednik morajo imeti vsaj dveletne 
izkušnje na področju javnih naročil. Pri imenovanju je treba 
upoštevati, da mora vsaj predsednik izpolnjevati iste pogoje kot 
jih mora izpolnjevati sodnik okrajnega sodišča. Vsaj polovica 
članov mora imeti izobrazbo univerzitetni diplomirani pravnik. Ostali 
člani morajo imeti univerzitetno izobrazbo ekonomske,tehniške 
ali pravne smeri. 
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(2)Vrhovna revizija ima enajst članov, izmed katerih Državni zbor 
ob imenovanju članov imenuje tudi predsednika. Mandat članov 
in predsednika je pet let in so lahko ponovno imenovani. 

(3) Predsednik mora biti vrhunski strokovnjak na področju oddaje 
javnih naročil in je imenovan izmed članov Vrhovne revizije. Po 
poteku mandata mora biti novi predsednik imenovan najkasneje 
en mesec po izteku mandata ali predčasni razrešitvi. 

(4) Glede pravic iz delovnega razmerja veljajo za predsednika in 
filane Vrhovne revizije enaki predpisi kot veljajo za državne 
sekretarje, s tem, da se plača predsednika Vrhovne revizije iz 
naslova delovne uspešnosti poveča še za 10 %. 

Predsednik Vrhovne revizije 
6. člen 

(1) Predsednik zastopa, vodi in organizira delo Vrhovne revizije. 

(2) Predsednik lahko pooblasti posamezne člane, da organizirajo 
in vodijo delo na posameznih področjih. 

Poslovnik o delu Vrhovne revizije 
7. člen 

Natančnejše poslovanje dela Vrhovne revizije ureja njen poslovnik. 

Varovanje skrivnosti 
8. člen 

Vsi zaposleni v Vrhovni reviziji morajo pri svojem delu varovati 
podatke, ki se nanašajo na državno, vojaško, uradno ali poslovno 
skrivnost in ravnati z listinami skladno s stopnjo zaupnosti. 

2.2. Postopek pri naročniku 

Aktivna legitimacija v postopku revizije 
9.člen 

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela 
interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzorčena 
škoda zaradi nečesa, kar se navaja kot kršitev naročnika v 
postopku oddaje javnega naročila. 

Izključitev revizije 
10. člen 

(1) Zahtevka za revizijo ni možno vložiti zaradi: 

- določitve in vrednotenja meril za ocenjevanje ponudb, ki jih je 
določil naročnik v razpisni dokumentaciji, razen, če so ta v 
nasprotju z zakonom, 
- določitev omejitev za sodelovanje, razen če gre za omejitve, ki 
so v nasprotju z s predpisi. 

Posledice vloženega zahtevka za revizijo 
11. člen 

(1)Z namenom, da se odpravijo morebitne kršitve tega zakona v 
postopku javnega naročanja ali prepreči oškodovanje interesov 
strank v postopku, se na podlagi dokazanega interesa vlagatelja 
zahtevka postopek oddaje javnega naročila zaustavi od vročitve 
zahtevka naročniku. 

(2)Ni nujno, da ima vložen zahtevek za revizijo avtomatični učinek 
na ustavitev postopka, če Vrhovna revizija po lastni presoji ali na 
podlagi pobude naročnika oziroma vlagatelja zahtevka, po 
preučitvi ugotovljenih dejstev, sprejme sklep, da vložen zahtevek 
za revizijo ne ustavi postopka oziroma ne zadrži izvršitve odločitve 
o dodelitvi naročila in sklenitve pogodbe. 

(3) Pobudo iz prejšnjega odstavka tega člena se vloži na Vrhovno 
revizijo. 

Vložitev zahtevka za revizijo 
12. člen 

(1) Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka 
oddaje javnega naročila. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za 
vložitev zahtevka za revizijo osem dni od prejema obvestila o 
dodelitvi naročila. 

(2) Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v dveh 
izvodih. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi 
ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se pošlje 
naročniku po pošti, telefaksu ali v elektronski obliki. 

(3) Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti naslednje 
podatke: 

1. navedba vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, 
2. naziv naročnika, 
3. navedbo javnega naročila in obvestilo o oddaji naročila, če je 
bilo poslano ponudnikom, 
4. navedbo kršitev in dokaze s katerim se te kršitve ugotavljajo. 

(4) Če naročnik oceni, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, 
nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za 
dopolnitev zahtevka za revizijo ne sme biti daljši od treh dni, ko je 
vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku 
ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik predlog zavrže. 

(5) Po odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti 
zahtevka za revizijo, iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti 
znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka 
za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila. 

(6) Minister, pristojen za finance, zaradi potreb sprotne evidence 
in preglednosti dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila, 
predpiše način ureditve dokumentov, ki se priložijo zahtevku za 
revizijo. 

Ugotovitev pravilnosti zahtevka za revizijo 
13. člen 

(1) Naročnik po prejetem zahtevku za revizijo preveri, ali je 
pravočasen in ali ga je vložila upravičena oseba iz 9.člena tega 
zakona. Naročnik preveri, ali je podan pravni interes 
zainteresirane osebe za revizijo postopka oddaje javnega 
naročila. 

(2) Če je zahtevek za revizijo prepozen ali ga je vložila oseba, ki 
ne more izkazati pravnega interesa, se zahtevek za revizijo 
zavrže in se o tem obvesti Vrhovno revizijo ter ministrstvo, 
pristojno za finance. 

(3) Če je zahtevek za revizijo pravočasen in ga je vložila 
upravičena oseba, mora naročnik pozvati ministrstvo, pristojno 
za finance, da imenuje pooblaščeno neodvisno osebo iz 14.člena 
tega zakona. 
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Vključitev pooblaščene neodvisne osebe 
14. člen 

(1) Zaradi zavarovanja naročnikovih in ponudnikovih interesov in 
zaradi zagotovitve nepristranosti pri odločanju o zahtevku za 
revizijo,obvezno sodeluje pri ponovnem preverjanju pravilnosti 
postopka pooblaščena neodvisna oseba. Ministrstvo, pristojno 
za finance mora najkasneje v treh dneh od prejema poziva 
naročnika imenovati osebo s seznama, ki ga vodi ministrstvo, 
pristojno za finance. 

(2) Vrhovna revizija v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za 
finance in Gospodarsko zbornico Slovenije pripravi v enem letu 
od uveljavitve tega zakona seznam pooblaščenih neodvisnih oseb. 
Pri izbiri neodvisnih pooblaščenih oseb je treba upoštevati, da 
poznajo predpise s področja javnih naročil ter predpise 
posameznega področja s katerega je javno naročilo. 

(3) Minister, pristojen za finance, v enem letu od uveljavitve tega 
zakona izda predpis, ki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
pooblaščene neodvisne osebe ter njihove pravice in obveznosti. 

Pristojnosti pooblaščene neodvisne osebe 
15. člen 

(1) Pooblaščena neodvisna oseba mora najkasneje v osmih dneh 
od imenovanja pregledati dokumentacijo pri naročniku in oblikovati 
pisno in obrazloženo mnenje o utemeljenosti zahtevka za revizijo. 

(2)Po ponovnem preverjanju lahko naročnik, upoštevajoč mnenje 
pooblaščene neodvisne osebe odloči o zahtevku za revizijo tako, 
da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila. 

(3)Naročnik zavrne zahtevek za revizijo, če po ponovnem 
preverjanju ugotovi, da ob upoštevanju navedb v zahtevku ne bi 
sprejel drugačne odločitve. 

(4) Če pooblaščena neodvisna oseba ne izdela v roku svojega 
mnenja, odloči naročnik o zahtevku za revizijo brez tega mnenja 
in o neaktivnosti pooblaščene neodvisne osebe obvesti Vrhovno 
revizijo in ministrstvo, pristojno za finance. 

(5) Naročnik mora, v primeru, da pri svoji odločitvi ni upošteval 
mnenja pooblaščene neodvisne osebe, navesti in obrazložiti 
razloge za to. 

Obvestilo o odločitvi 
16. člen 

(1) Naročnik mora o svoji odločitvi obvestiti vlagatelja zahtevka 
za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od 
prejema naročnikove odločitve pisno sporoči, ali bo nadaljeval 
postopek pred Vrhovno revizijo. 

(2) Po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo 
nadaljeval postopek pred Vrhovno revizijo, mora naročnik v treh 
dneh odstopiti vso dokumentacijo Vrhovni reviziji skupaj s svojim 
mnenjem. 

2.3. Postopek pred Vrhovno revizijo 

Odločanje 
17. člen 

(1) Vrhovna revizija odloča v senatih ali po članu posamezniku, 

če s tem zakonom ni drugače določeno. Način dela in imenovanje 
senatov podrobneje ureja Poslovnik iz 7.člena tega zakona. 

(2) Če je predmet revizije javno naročilo, ki ga je moral naročnik 
po določilih tega zakona objaviti v Uradnem listu Evropske 
skupnosti, šteje senat najmanj pet članov. V ostalih primerih šteje 
senat tri člane. V primerih, ko je predmet revizije le kršitev postopka 
oddaje, vrednost oddanega naročila pa ne presega vrednosti, ko 
je treba naročilo objaviti v Uradnem listu Evropske skupnosti ali 
če še ni sprejeta odločitev o oddaji naročila in v primeru javnega 
naročila manjše vrednosti, odloča član posameznik. 

Imenovanje senatov 
18. člen 

(1) Predsednik imenuje senate, ki jih vodijo diplomirani pravniki z 
opravljenim državnim pravniškim izpitom. V posebno zahtevnem 
primeru se imenuje posebni senat, ki ga lahko vodi predsednik. 

(2) Predsednik dodeljuje posamezne zahtevke za revizijo 
senatom ali posameznim članom. 

Začetek postopka pred Vrhovno revizijo 
19. člen 

(1) Postopek revizije pred Vrhovno revizijo se prične na podlagi 
odstopa zahtevka za revizijo iz 16. člena tega zakona. 

(2) Vrhovna revizija na dokazne predloge strank ni vezano in 
lahko izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k 
razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi. 

Rok za sprejem odločitve 
20. člen 

(1) Zaradi zavarovanja interesov tako naročnika kot ponudnikov 
mora biti postopek pred Vrhovno revizijo učinkovit in zaključen v 
najkrajšem možnem času, upoštevaje določbe tega zakona. 

(2) O zahtevku za revizijo mora Vrhovna revizija odločiti in izdati 
sklep najkasneje v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in 
dokumentacije. V utemeljenih primerih se rok lahko podaljša. 

(3) Vrhovna revizija sklep o odločitvi pošlje naročniku, vlagatelju 
zahtevka za revizijo in ministrstvu, pristojnemu za finance. 

Obvezni podatki 
21. člen 

(1) Če Vrhovna revizija oceni, da zahtevek za revizijo ne vsebuje 
vseh obveznih sestavin iz 12.člena tega zakona ali da iz navedb 
ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka 
za revizijo, da ga dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka določi 
Vrhovna revizija, vendar ne sme biti daljši od osem dni, šteto od 
dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v 
danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, skladno z zahtevami 
Vrhovne revizije, Vrhovna revizija zahtevek za revizijo zavrže. 

(2) Vrhovna revizija lahko pred svojo odločitvijo zahteva dodatna 
pojasnila od naročnika ali vlagatelja zahtevka za revizijo. 

(3) Vrhovna revizija lahko od oseb javnega in zasebnega prava 
zahteva osebne in druge podatke, ki so nujno potrebni za njeno 
odločitev. Zahteva za pridobitev podatkov mora biti obrazložena. 
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Stroški postopka pred Vrhovno revizijo 
22. člen 

(1) Vlagatelj zahtevka za revizijo mora vplačati varščino v višini 
1% od vrednosti razpisanega naročila, vendar ne manj kot 50.000 
SIT in ne več kot 1 milijon SIT. Varščina se vplača istočasno z 
vložitvijo zahtevka za revizijo na ustrezen račun pri ministrstvu 
Pristojnem za tinance. 

(2) če je zahtevek za revizijo utemeljen, se varščino 
neobrestovano vrne vlagatelju najkasneje v 15 dneh od končanja 
postopka pred Vrhovno revizijo. 

(3) Če varščina ni vplačana istočasno z vloženim zahtevkom, 
pozove Vrhovna revizija vlagatelja zahtevka za revizijo, da 
najkasneje v petih dneh od prejema poziva vplača varščino. Če 
tega predlagatelj ne stori, se šteje, da je umaknil zahtevek za 
revizijo. 

(4) Vsaka stranka trpi stroške, ki jih povzroči s svojimi dejanji. 

(5) Stranki morata v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere 
zahtevata povračilo. 

(6) Če se zahtevku za revizijo ugodi, mora naročnik na pisno 
zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti stroške nastale z 
revizijo. 

(7) če se zahtevku za revizijo ne ugodi, mora vlagatelj zahtevka 
za revizijo na pisno zahtevo naročnika povrniti stroške nastale z 
revizijo. 

(8) Odločitev o stroških je izvršilni naslov. 

Odločitev Vrhovne revizije 
23. člen 

(1) Če je zahtevek za revizijo vložen pravočasno in ga je vložila 
zainteresirana oseba, Vrhovna revizija lahko: 

- zavrne zahtevek za revizijo kot neutemeljen, 
- delno ali v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila. 

(2) Če Vrhovna revizija razveljavi postopek oddaje javnega 
naročila, mora navesti razloge za svojo odločitev. Pri tem Vrhovna 
revizija lahko da naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka 
v delu, ki je bil razveljavljen. 

(3) Odločitev Vrhovne revizije je dokončna in ima moč izvršilnega 
naslova. 

2.4. Postopek pred sodiščem 

Tožba 
24. člen 

(1) Vlagatelj zahtevka za revizijo, ki nasprotuje odločitvi Vrhovne 
revizije lahko s tožbo pred pristojnim sodiščem uveljavlja povrnitev 
škode od naročnika. Vložitev tožbe ne zadrži sklenitve pogodbe 
med naročnikom in izbranim ponudnikom. 

(2) Vlagatelj zahtevka za revizijo ne more začeti postopka iz 
prvega odstavka tega člena pred sprejetjem odločitve Vrhovne 
revizije ali pred potekom roka iz drugega odstavka 20. člena tega 
zakona. 

(3) Naročnik lahko s tožbo pri sodišču splošne pristojnosti zahteva 
povrnitev stroškov od ponudnika, ki je z namenom povzročitve 
škode naročniku vložil zahtevek za revizijo, zahtevek pa je bil 
zavržen ali zavrnjen. 

(4) Zoper odločitev Vrhovne revizije ni možen upravni spor. 

2.5. Pomirjevalni postopek 

Uvedba pomirjevalnega postopka 
25. člen 

(1) Vsaka oseba, ki želi dobiti ali je želela dobiti določeno naročilo 
na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem 
področju in meni, da je bila ali bi lahko bila oškodovana zaradi 
domnevne kršitve tega zakona ali drugih predpisov v zvezi s 
pridobitvijo naročila, sme pred vložitvijo zahtevka za revizijo 
predlagati uvedbo pomirjevalnega postopka. O predlogu za uvedbo 
pomirjevalnega postopka mora naročnik nemudoma obvestiti 
Vrhovno revizijo in ponudnika. Naročnik mora odgovoriti na predlog 
za uvedbo pomirjevalnega postopka v treh dneh od prejema. Če 
naročnik ne odgovori ali odgovori negativno, se nadaljuje postopek 
po zahtevku za revizijo. 

(2) Pisni predlog za uvedbo pomirjevalnega postopka mora oseba 
iz prvega odstavka tega člena poslati Evropski komisiji ali Vrhovni 
reviziji. 

Naročnikova izjava za sodelovanje 
26.člen 

Če Vrhovna revizija meni, da je predlog za uvedbo poravnalnega 
postopka upravičen glede na veljavne predpise, pozove 
naročnika, da poda v naslednjih petih dneh izjavo, ali bo sodeloval 
v pomirjevalnem potopku. V primeru, da naročnik z izjavo odkloni 
sodelovanje v pomirjevalnem postopku, Vrhovna revizija obvesti 
osebo iz prvega odstavka 25. člena tega zakona, da ne more 
uvesti postopka. 

Seznam pooblaščenih oseb 
27. člen 

(1) Če naročnik izjavi, da bo sodeloval v pomirjevalnem postopku, 
Vrhovna revizija uporabi postopek, opredeljen v 28. členu tega 
zakona. 

(2) Vrhovna revizija mora najkasneje v treh mesecih od objave 
tega zakona sestaviti v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za 
finance in Gopodarsko zbornico Slovenije seznam pooblaščenih 
neodvisnih oseb za vodenje pomirjevalnega postopka. Pri sestavi 
seznama je treba upoštevati, da navedene osebe, poleg 
temeljitega poznavanja predpisov o javnih naročilih, poznajo, glede 
na vrsto naročila, tudi predpise s področja vodnega, 
energetskega, transportnega in telekomunikacijskega sektorja 
in imajo izkušnje pri vodenju podobnih postopkov. 

Določitev pomirjevalca 
28. člen 

(1) Predsednik Vrhovne revizije mora najkasneje v treh dneh iz 
seznama iz drugega odstavka 27. člena tega zakona predlagati 
osebo, ki bo vodila pomirjevalni postopek (pomirjevalec). 
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(2) Obe stranki v pomirjevalnem postopku morata pisno izjaviti, 
da se strinjata z izborom osebe, ki jo je določil predsednik Vrhovne 
revizije in hkrati s seznama predlagati še drugega pomirjevalca, 
ki skupaj s prvim vodi pomirjevalni postopek. Za svetovanje pri 
delu smeta pomirjevalca povabiti največ dva strokovnjaka. Obe 
stranki in predsednik Vrhovne revizije smejo zavrniti katerega 
koli strokovnjaka, ki ga povabita pomirjevalca. 

(3) Pomirjevalca morata dati strankama v postopku, kandidatom 
in ponudnikom, ki sodelujejo v postopku dodelitve javnega naročila, 
možnost, da pisno ali ustno podajo mnenje o zadevi. 

(4) Pomirjevalca si morata prizadevati v najkrajšem možnem času 
doseči sporazum med strankami. Sporazum mora biti skladen z 
veljavnimi predpisi. 

(5) Pomirjevalca poročata Vrhovni reviziji o svojih ugotovitvah in o 
doseženih rezultatih. 

(6) Predlagatelj pomirjevalnega postopka in naročnik smeta 
kadarkoli prekiniti pomirjevalni postopek. 

(7) Če se stranki v postopku ne dogovorita drugače, nosita vsaka 
svoje stroške postopka. V stroške postopka ne štejejo stroški 
oseb, ki st> sodelovale v postopku kot intervenienti (ponudniki, 
kandidati in drugi morebitni udeleženci). Drugačen dogovor o 
plačilu stroškov postopka morata stranki sprejeti na začetku 
postopka. 

Udeležba drugih oseb 
29. člen 

Če je oseba iz prvega odstavka 25. člena tega zakona, ki pa ni 
predlagala pomirjevalnega postopka, predlagala revizijo postopka 
glede dodelitve javnega naročila ali je začela sodni postopek, 
mora naročnik o tem obvestiti osebe, ki vodijo pomirjevalni 
postopek. Pomirjevalca in intervenienti morajo obvestiti osebo, ki 
je predlagala revizijo ali sodni postopek, da poteka pomirjevalni 
postopek, in ga pozvati, da sodeluje v pomirjevalnem postopku. 
Če oseba, ki je predlagala revizijo ali začela sodni postopek v 
danem roku ne poda izjave za sodelovanje v pomirjevalnem 
postopku, lahko intervenienti odločijo, po potrebi tudi s 
preglasovanjem, da se pomirjevalni postopek zaključi, če menijo, 
da je sodelovanje osebe, ki je začela revizijski postopek ali sodni 
postopek, nujno za rešitev spora v pomirjevalnem postopku. 
Intervenienti morajo svojo odločitev nemudoma, nakasneje pa v 
treh dneh od svoje odločitve, sporočiti Vrhovni reviziji. 

3. Izdaja potrdil 

Pregled postopkov 
30. člen 

(1) Naročniki lahko dajo pregledati svoje postopke izbora pri oddaji 
javnih naročil na vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem področju z namenom, da pridobijo pisno 
potrdilo o pravilnosti postopka oddaje javnega naročila. 

(2) Naročnik s pisno vlogo, ki ji mora priložiti celotno razpisno 
dokumentacijo, zaprosi za izdajo potrdila. Vloga se naslovi na 
Vrhovno revizijo. 

Pristojnost za izdajo potrdila 
31. člen 

(1) Pristojni organ, določen z zakonom, pri pripravi mnenja za 
izdajo potrdila za posamezna vprašanja vključi v sodelovanje 
strokovne organe in organizacije, ki so jih Vlada Republike 
Slovenije in drugi organi, določeni z zakonom, pooblastili, da 
opravljajo določene preizkuse in izdajajo strokovna mnenja in 
potrdila. 

(2) Pristojni strokovni organi in organizacije morajo biti neodvisne 
od naročnika in pri svojem delu nepristranske. 

(3) Naročnik lahko uporabi prejeto potrdilo tudi za druge postopke 
javnega naročanja, ki so po svoji vsebini podobni postopku, za 
katerega je prejel potrdilo. 

Objava 
32. člen 

(1) Če pooblaščeni organi, ki pripravljajo potrdilo, ugotovijo v 
postopku nepravilnosti, opozorijo o njih naročnika, da jih odpravi. 
Potrdilo se izda, ko naročnik odpravi napake. 

(2) Naročnik, ki pridobi potrdilo, sme objaviti v Uradnem listu 
Republike Slovenije in Uradnem listu Evropske skupnosti 
naslednjo izjavo: 

"Naročnik je pridobil potrdilo v skladu z zakonom o javnih naročilih 
in direktivo 92/13, da so bili dne postopki dodelitve 
naročil in praksa skladni s predpisi Republike Slovenije." 

4. Poročanje 

Poročanje Državnemu zboru 
33. člen 

Vrhovna revizija enkrat letno o svojem delu poroča Državnemu 
zboru Republike Slovenije. 

Sporočanje podatkov 
34. člen 

(1) Vrhovna revizija mora najkasneje do konca februarja za 
preteklo leto sporočiti Vladi Republike Slovenije, glede na 
posamezne vrste postopkov in predmet javnega naročila, 
naslednje podatke: 

1. skupno število prejetih zahtevkov za revizijo 
2. ločeno za postopek pred odločitvijo o dodelitvi in po sprejetju 
odločitve o dodelitvi javnega naročila: 
- število prejetih zahtevkov za revizijo, 
- število zavrženih in zavrnjenih zahtevkov za revizijo, 
3. število razveljavljenih postopkov oddaje javnih naročil, posebej 
je treba navesti podatek, ali je sklep o razveljavitvi posledica 
neupoštevanja odločitve Vrhovne revizije o odpravi kršitev v 
postopku pred sprejemom odločitve o dodelitvi javnega naročila, 
4. število potrjenih odločitev o dodelitvi naročila. 

(2) Vlada v sodelovanju z Vrhovno revizijo na podlagi podatkov iz 
prvega odstavka tega člena, pripravi predlog ukrepov za odpravo 
določenih kršitev, ki se ponavljajo, tako, da predlaga pripravo 
ustreznih zakonskih sprememb ali izdajo podzakonskih predpisov. 
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S. Kazenske določbe 

Prekrški 
35. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek naročnik iz druge in tretje alinee prve točke 2. člena 
zakona o javnih naročilih (Uradni list RS št. 24/97): 

1) če ne izvrši odločitve Vrhovne revizije iz 23.člena tega zakona, 
2) če sklene pogodbo z izbranim ponudnikom kljub ustavitvi 
postopka po določbi drugega odstavka 11. člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba naročnika, če stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

Ničnost pogodbe 
36. člen 

Nične so pogodbe, če se odda javno naročilo v nasprotju z 
zakonom, če so pri tem kršena temeljna načela varovanja 
konkurence, enakosti ponudnikov, gospodarne porabe javnih 
sredstev ali je pogodba sklenjena v nasprotju z odločitvijo Vrhovne 
revizije. 

6. Prehodne in končne določbe 

Prehodne določbe 
37. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 63. 
do 73. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97). 

(2) Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil, pričetih 
pred uveljavitvijo tega zakona, se izvaja po določbah 63. do 73. 
člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97). 

(3) Z dnem uveljavitve tega zakona Revizijska komisija za javna 
naročila nadaljuje delo kot Vrhovna revizija za revizijo postopkov 
oddaje javnih naročil. 

(4) Predsednik Vrhovne revizije najkasneje v enem mesecu po 
imenovanju pripravi akt o sistemizaciji del in nalog drugih 
strokovnih in administrativnih delavcev Vrhovne revizije. 

(5) Poslovnik o delo Vrhovne revizije iz 7.člena tega zakona mora 
pripraviti predsednik najkasneje v enem mesecu od imenovanja. 

(6) Predsednik ali člani iz 5.člena tega zakona so lahko predčasno 
razrešeni v primerih, ki veljajo za sodnike, kot tudi v primeru 
dokazane namerne nepravilnosti pri odločanju ali zaradi 
neaktivnosti. 

(7) Najkasneje v tridesetih dneh od dneva uveljavitve tega zakona 
se pravice in obveznosti članov Vrhovne revizije za revizijo 
postopkov oddaje javnih naročil iz delovnega razmerja, uskladijo 
s tem zakonom. 

(8) Do izteka mandata dosedanjim članom in predsedniku 
revizijske komisije, delo Vrhovne revizije za revizijo postopkov 
javnih naročil opravljajo člani revizijske komisije, imenovani z 
odlokom o imenovanju predsednika in članov Revizijske komisije 
po zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 50/97). 

(9) Določbe 14. in 15. člena tega zakona, ki urejajo sodelovanje 
pristojne pooblaščene neodvisne osebe v postopku revizije 
postopka oddaje javnega naročila pri naročniku, se pričnejo 
uporabljati z dnem objave seznama neodvisnih pooblaščenih oseb. 

38. člen 

(1) Določbe tega zakona, ki obvezujejo naročnika, Republiko 
Slovenijo ali njene organe, da sporočajo določene podatke 
pristojnim organom Evropske unije in določbe, ki se nanašajo na 
obveznost objavljanja v Uradnem listu Evropske skupnosti, 
začnejo veljati z dnem, ko bo postala Republika Slovenija članica 
Evropske unije. 

(2) Določbe 25. do 29. člena tega zakona, ki urejajo pomirjevalni 
postopek bodo pričele veljati z dnem, ko bo postala Republika 
Slovenija članica Evropske unije. 

(3) Določbe 30. do 32. člena tega zakona,ki urejajo izdajo potrdil 
o pravilnosti postopkov oddaje javnega naročila, začnejo veljati z 
dnem, ko bo postala Republika Slovenija članica Evropske unije. 

Uveljavitev zakona 
39. člen 

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

Glede na to, da pravno varstvo v zakonu javnih naročlih (Uradni 
list RS, št.24/97 - v nadaljevanju ZJN) ne daje pravne podlage za 
celovito ureditev tega področja, predvsem pa ne zagotavlja 
delovanja organov na področju pravnega varstva - Revizijska 
komisija za javna naročila, je potrebno takoj sprejeti zakon s tega 
področja, kot samostojen akt. 

Pri pripravi zakona je bilo nujno potrebno upoštevati določbe za 
izpeljavo revizijskih postopkov, ki so opredeljeni v dveh direktivah 
skupnosti (89/665 in 92/13), saj je del zakona o javnih naročilih, ki 
ureja pravno varstvo najmanj usklajen. Pri tem so bile upoštevane 
vse, predvsem negativne izkušnje, ki so povezane s prakso pri 
izvajanju pravnega varstva v okviru sedanjega ZJN. V predlogu 
zakona so upoštevana tudi priporočila in komentar švedske 
svetovalne družbe SIPU, ki je napravila oceno predloga skladno 
z direktivami EU in ocena DG XV. 

V novem zakonu je jasno razdelan postopek revizije postopkov 
oddaje javnih naročil pred naročnikom in Vrhovno revizijo. Zakon 
v postopek pred naročnikom uvaja popolnoma nov element, ki 
predstavlja novo kvaliteto v reševanje sporov, to je sodelovanje 
pooblaščene neodvisne osebe v postopku. Nova kategorija, ki jo 
uvaja zakona predvsem na področju tako imenovanih javnih 
naročil na področju infrastrukture je možnost uvedbe 
pomirjevalnega postopka pred vložitvijo zahtevka za revizijo. 

Predlog zakona o reviziji postopkov javnega naročanja je v 
nomotehničnem pogledu radeljen na šest delov s posameznimi 
poglavji. 

Deli zakona so naslednji: 

1. del- splošne določbe 
2. del- posebne določbe 
3. del- izdaja potrdil 
4. del- poročanje 
5. del- kazenske določbe 
6. del- prehodne in končne določbe 

Poglavja v zakonu opredeljujejo določeno zaokroženo vsebino. 
Celotna struktura zakona je naslednja: 

1. del: Splošne določbe 
2. del: Posebne določbe 
2.1. Vrhovna revizija za revizijo postopkov oddaje javnih 

naročil 
2.2. Postopek pri naročniku 
2.3. Postopek pred Vrhovno revizijo 
2.4. Postopek pred sodiščem 
2.5. Pomirjevalni postopek 
3. del: Izdaja potrdil 
4. del: Poročanje 
5. del: Kazenske določbe 
6. del: Prehodne in končne določbe 

Splošne določbe (1.- 3. člen) opredeljuje namen zakona, 
organe, ki sodelujejo v postopku za varstvo pravic ponudnikov in 
temeljna načela. Med načeli so posebej povdarjena poleg splošnih 
načel na področju javnih naročil še naslednja: načelo hitrosti, 
načelo dostopnosti in načelo učinkovitosti. Posebej zakon 
povdarja, da si morajo stranke in organi prizadevati k čim hitrejši 
rešitvi spora, ki izhaja iz postopka oddaje javnega naročila. Poleg 
tega zakon uvaja (3. člen) subsidiarno uporabo postopkovnih 
določb zakona o pravdnem postopku v postopku revizije, glede 

na to, da javna naročila oziroma postopki javnega naročanja sodijo 
na civilno pravno področje - na podlagi sklenjene pogodbe gre za 
civilnopravno razmerje ne glede na to, da je ena pogodbena 
stranka javno pravni subjekt. 

Subsidiarna uporaba ZPP je primerna, ker v večji meri upošteva 
načelo kontradiktornosti, kar pomeni, da mora organ, ki vodi 
postopek revizije pridobiti mnenje obeh strank (vlagatelja zahtevka 
za revizijo in naročnika), preden odloči o zadevi. Subsidiarna 
uporaba določb zakona o pravdnem postopku je primernejša tudi 
zato, ker določa načelo dispozitivnosti - postopek revizije 
postopka oddaje javnega naročila se prične le na predlog 
zainteresiranega subjekta. 

Posebne določbe (4.- 29.člen) določajo status, pristojnosti in 
delovanje Vrhovne revizije, kot samostojnega in najvišjega 
državnega organa nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje 
javnih naročil. Zakon pri tem izrecno upošteva določbe direktiv 
EU (665/89 in13/92), ki določajo neodvisnost takega telesa in 
določajo, da morajo biti člani takega telesa imenovani in odpoklicani 
pod enakimi pogoji, ki valjajo za člane sodne oblasti, pri tem pa 
mora vsaj predsednik tega neodvisnega telesa imeti enake pravne 
in strokovne kvalifikacije, kot sodniki. Natančnejše poslovanje 
Vrhovne revizije bo uredil poslovnik. V okviru postopka revizije pri 
naročniku zakon, enako kot direktive določa aktivno legitimacijo 
v postopku oddaje javnega naročila. Izključitev revizije ni možna 
za razliko od starega zakona glede izbire postopka oddaje javnega 
naročila, ker je dosedanja praksa pokazala ravno v tem razloge 
za kršitve v samem postopku, predvsem pri postopku s 
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. Novost v zakonu (11 .člen) 
je skladno z direktivama, da vložen zahtevek sicer pomeni 
ustavitev postopka, vendar se na podan predlog ugotavljajo 
razlogi za tako ustavitev.O tem odloča Vrhovna revizija. Ustavitev 
namreč v posameznih primerih nima vpliva na izvedbo revizije, 
hkrati pa povzroči naročniku škodo. V postopek pri naročniku 
zakon uvaja obvezno sodelovanje pooblaščene neodvisne osebe, 
ki predstavlja novo kvaliteto predvsem v smislu objektivnosti in 
zaupanja vlagatelja zahtevka za revizijo v postopek. Rok za 
pripravo seznama pooblaščenih neodvisnih oseb je eno leto od 
uveljavitve tega zakona in ga je dolžna pripraviti Vrhovna revizija 
ob sodelovanju ministrstva, pristojnega za finance in Gospodarske 
zbornice. Postopek pred vrhovno revizijo poteka v senatih, ki jih 
vodijo diplomirani pravniki z opravljenim državnim pravniškim 
izpitom in se začne na podlagi odstopa zahtevka po izvedenem 
postopku revizije pred naročnikom. Glede na vključitev 
pooblaščene neodvisne osebe v postopek pri naročniku, je 
pričakovati, da bodo težji primeri odstopljeni v obravnavo pred 
Vrhovno revizijo. Na roke v katerih mora Vrhovna revizija odločiti 
o zahtevku je opozorilo poročilo DG XV, da so prekratki in kaj se 
zgodi če v tem času zadeva ni rešena, zato določba zakona 
sedaj omogoča, da Vrhovna revizija splošni 15 dnevni rok lahko 
glede na konkreten primer podaljša. Podaljšanje roka za odločitev 
tudi ni problematično, glede na to, da ustavitev postopka ni vezana 
na odločitev Vrhovne revizije. Za razliko od starega zakona, novi 
zakon uvaja v postopek vplačilo varščine, kije vlagatelju zahtevka 
za revizijo vrnjena, če se ugotovi, da je zahtevek za revizijo 
utemeljen. Vplačilo varščine (22.člen) je pogoj za začetek postopka. 
Zakon tudi originalno rešuje povračilo stroškov v zvezi z vloženo 
revizijo stranki, glede na uspeh v postopku, o čemer odloča 
Vrhovna revizija in je izviršilni naslov. Zakon izrecno določa, da je 
odločitev Vrhovne revizije v postopku revizije dokončna in ima 
moč izvršilnega naslova. Sedanji zakon tega ni urejal, kar je v 
praksi povzročalo, da so bile odločitve revizijske komisije 
upoštevane fakultativno. V postopku pred sodiščem, skladno z 
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direktivami lahko vlagatelj zahtevka za revizijo uveljavlja povračilo 
škode, zakon pa tudi določa,-da zoper odločitev Vrhovne revizije 
ni možen upravni spor. Po določbi prehodnih določb (2. odstavek 
38.člena) se določbe tega zakona, ki urejajo pomirjevalni postopek 
začnejo uporabljati z dnem, ko bo Slovenija postala polnopravna 
članica EU. Pomirjevalni postopek izrecno predvideva (in tako je 
Povzet tudi v naš zakon) direktiva EU 92/13, ki ureja pravno 
varstvo na področju javnih naročil na področju infrastrukture. V 
Postopku sodeluje pooblaščena neodvisna oseba s seznama, ki 
9a po zakonu sestavi Vrhovna revizija v sodelovanju z 
ministrstvom pristojnim za finance in Gospodarsko zbornico. 
Predlagatelj ali naročnik smeta kadarkoli prekiniti pomirjevalni 
postopek. 

3. Izdaja potrdil - skladno direktivi EU 92/13 zakon uvaja kot 
novost možnost za naročnike, ki delujejo na področju 
infrastrukture, da pridobijo potrdilo o pravilnosti svojih postopkov 
in določa, da pravno presojo pravilnosti postopkov opravi kot 
kompetenten organ Vrhovna revizija, strokovni del pa drugi 
ustrezni organi in oraganizacije. Pomembno je, da naročniki 
pridobljeno potrdilo lahko uporabijo tudi za druge ustrezne 
postopke javnega naročanja, kar bo bistveno prispevalo k 
unifikaciji postopkov. Uveljavitev navedenih določb je vezana na 
polnopravno članstvo Republike Slovenije v EU. < 

4. Poročanje - glede poročanja zakon uvaja dvoje. Vrhovna revizija 
mora enkrat letno podati poročilo o svojem delu Državnemu zboru 
Republike Slovenije. Hkrati pa mora do konca februarja za preteklo 
leto posredovati Vladi RS rezultate revizijskih postopkov glede na 
posamezne vrste postopkov in predmet javnega naročila, kar 

pomeni osnovo za pripravo ukrepov za odpravo dolčenih kršitev, 
pripravo sprememb zakona in podzakonskih aktov. 

5. Kazenske določbe - so zajete v ZJN, zakon o reviziji 
postopkov javnega naročanja dodatno opredeljuje dve in sicer za 
primer, če naročnik ne izvrši sklepa Vrhovne revizije in če sklene 
pogodbo z izbranim ponudnikom kljub vloženemu zahtevku za 
revizijo in je postopek ustavljen Dodatno zakon navaja razloge 
za ničnost pogodbe, ki so sklenjene v nasprotju s postopki oddaje 
ali po drugih pogojih in s ponudnikom, ki ni bil izbran oziroma če v 
oddajo naročila vključi na svoji strni tretjo osebo, ki ni zavezana k 
spoštovanju zakona o javnih naročilih, da bi se na ta način izognil 
zakonu. 

6. Prehodne In končne določbe ■ lahko strnemo v tri sklope. 
Prvi sklop je vezan na določbe starega zakona in določa 
prenehanje veljavnosti določb 63. do 73.člena z dnem uveljavitve 
tega zakona. Hkrati določa, da se postopki revizije začeti pred 
uveljavitvijo tega zakona izvedejo po določbah 63. do 73. člena 
ZJN. Drugi sklop (3.-5. odstavek 37.člena) določa kontinuiteto 
dela Revizijske komisije po tem zakonu kot Vrhovne revizije in 
rok za ureditev statusa. Tretji sklop opredeljuje katere določbe 
zakona se bodo pričele uporabljati z dne polnopravnega članstva 
v EU: sporočanje podatkov pristojnim organom EU in obvezo 
objavljanja v Uradnem listu EU, glede izdaje potrdil o pravilnosti 
postopkob, glede pomirjevalnega postopka. Sodelovanje 
pooblaščene neodvisne osebe (38.člen) pa je vezano na dan 
objave seznama pooblaščenih neodvisnih oseb v Uradnem listu 
RS. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 PONOVNI 

VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI 

TER VRNITVI NJIHOVEGA 

PREMOŽENJA IN PRAVIC (ZPVAS-D) 

- EPA 845 - II - hitri postopek 

SKUPINA POSLANCEV: 
Branko TOMAŽIČ 
Davorin TERČON 
Franci ROKAVEC 
Geza DŽUBAN 
Janez PER 

Ljubljana, 10.6.1999 

Podpisani poslanci na podlagi 88. člena ustave RS, 19. člena 
zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94 - odločba 
US), prvega odstavka 174. člena in 175. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/ 
93, 80/94 in 28/96) vlagajo v obravnavo in sprejem 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
PONOVNI VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI TER 
VRNITVI NJIHOVEGA PREMOŽENJA IN PRAVIC 
(ZPVAS-D) 

ki ga pošiljajo v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Predlagatelji utemeljujejo obravnavo po hitrem postopku s 
tem, da se rok za vlaganje zahtevkov za ponovno 

vzpostavitev agrarnih skupnosti ter vrnitev njihovega 
premoženja in pravic, ki je prekluzivni rok, izteče, po sedaj 
veljavnih določbah zakona, 30.6.1999. Z oziram na to, da se 
je v času od uveljavitve zakona, to je od 4. februarja 1994 pa 
po danes, izkazalo, da so postopki pridobivanja vseh potrebnih 
listin, ki jih zakon pogojuje za uveljavitev pravic, zelo zahtevni 
in dolgotrajni, je zato rok 30.6.1999 prekratek. V primeru, da 
rok ne bo podaljšan, bodo številni upravičenci po tem zakonu 
onemogočeni uveljaviti svoje pravice, zato ga je treba v okviru 
poslovniškega razloga izrednih potreb države podaljšati. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije sporočajo, da bodo pri obravnavi 
predloga zakona na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali vsi predlagatelji 
zakona. 

Skupina poslancev: 
Branko TOMAŽIČ, l.r. 
Davorin TERČON, l.r. 
Franci ROKAVEC, l.r. 

Geza DŽUBAN, l.r. 
Janez PER, l.r. 
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UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi 
njihovega premoženja in pravic, ki je bil sprejet v januarju 1994 in 
velja od 4. februarja istega leta, je z dvema kasnejšima 
spremembama v 9. členu predpisal 30.6.1999 kot končni rok za 
vložitev zahtevkov za vrnitev premoženja članom agrarnih 
skupnosti. Zaradi zapletenosti postopka vračanja je, po tolikih 
letih rešenih zelo malo primerov oziroma je veliko število vasi, 
zaselkov ipd., ki za seboj nimajo prava veščih ljudi, obupalo in 
postopka sploh ni začelo. Ocenjujemo tudi, da je od vloženih 
zahtevkov rešenih le okoli 10%. 

Vzroke za takšno stanje, kot že omenjeno, gre iskati predvsem v 
zapletenosti postopka, ki terja, da se, pred vložitvijo kakršnegakoli 
zahtevka, agrarna skupnost sploh ustanovi.Tako je bilo porabljeno 
veliko predvidenega časa, da so se agrarne skupnosti na 
ustanavljanje v skladu z zakonskimi določili ustrezno pripravile 
(priprava seznamov članstva, potrebnih aktov agrarnih skupnosti, 
iskanje dedičev itd.) in postopek izpeljale. Za izpolnitev vseh zahtev, 
ki jih zakon nalaga, da bi bil cilj, to je vrnitev premoženja, dosežen, 
je zato zakonsko določen rok bistveno prekratek. 

Postopki v zvezi z izvajanjem zakona so v preteklih letih tudi 
pogosto sovpadali s spremembami upravnega sistema, s 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi 
njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 
69/95 in 22/97) se drugi odstavek 9. člena spremeni tako, da se 
glasi: 

spremembami na področju sodstva ter oživljanjem instituta 
notariata. Tem razlogom se pridružujeta še povečan obseg dela 
in pomanjkanje strokovnih kadrov pri organih, ki vodijo postopke 
na prvi stopnji. 

Vse našteto jasno nakazuje na dejstvo, da bi zaradi zamudnih 
postopkov bilo v prenekaterih primerih onemogočeno vračanje 
premoženja agrarnim skupnostim, zato po našem mnenju to še 
dodatno zavezuje Državni zbor Republike Slovenije, da podaljša 
rok, v katerem imajo člani agrarne skupnosti možnost zahtevati 
in uveljavljati pravice, ki jim jih daje sprejeti zakon. 

2. CILJI, NAČELA IN PREDLAGANE REŠITVE 
ZAKONA 

Predlagana sprememba zakona ima za svoj cilj podaljšanje roka, 
v katerem lahko člani agrarnih skupnosti uveljavljajo zahtevke za 
vrnitev premoženja skladno z intencijo zakona. Rok 30.6.1999 
se je spričo okoliščin, navedenih v uvodu, izkazal ponovno kot 
bistveno prekratek. 

3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
SPREJEMA ZAKONA 

Sprejem predlaganega zakona ne bi v ničemer povzročil novih 
obremenitev državnega proračuna, sprememba roka pa bi močno 
olajšala samo izvajanje zakona. 

"Zahtevek je treba vložiti do 30.6.2001 

2. člen 

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

Predlog zakona o spremembah zakona o ponovni vzpostavitvi 
a9rarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic 
Predstavlja po vrsti že četrto spremembo veljavnega zakona. 
Praksa pa žal kaže, da so v sedaj veljavnem besedilu zakona 
Predpisani pogoji, ki jim mora zadostiti ustanavljajoča se agrarna 
skupnost, preden sploh lahko zahteva tudi vračilo premoženja, 
Prezahtevni, da bi bili lahko izpolnjeni v predpisanem roku, ki se 
bo iztekel 30.6.1999. 

Zaradi uvodoma že navedenih okoliščin, se je izkazalo, da je bil 
rok, določen v osnovnem zakonu postavljen daleč preveč 

optimistično in da tudi nadaljnji dve podaljšanji tega roka nista 
pripomogli k izboljšanju položaja oziroma sanaciji zaostankov. 
Subjekt, kateremu se premoženje vrača, mora, da bi uveljavil 
pravice, ki mu iz zakona sledijo, namreč opraviti vrsto opravil, ki 
so izredno zahtevna in zamudna. Zato predlagamo, da se rok, ki 
se izteče 30.6.1999, podaljša še za nadaljnji dve leti. 

Rok za uveljavitev zakona, določen v 2. členu predloga zakona,je 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije glede na 
njegovo interventno naravo. 

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA: 

SLčlen: 

"Postopek za vrnitev premoženja članom agrarnih skupnosti se 
začne na podlagi zahteve kateregakoli člana oziroma skupnega 
Pooblaščenca. 

Zahtevek je treba vložiti do 30.6.1999. 

Zahtevku mora biti priloženo: 

potrdilo o vpisu v register agrarnih skupnosti, 
pravnomočna odločba o podržavljenju premoženjskih pravic 

na podlagi predpisov iz 1. člena tega zakona oziroma drug 
pravnomočen akt oziroma predpis o podržavljenju, 
izpisek iz zemljiške knjige in katastra z razvidom stanja na 
dan podržavljenja premoženjskih pravic in na dan vložitve 
zahtevka, 

- druga dokazna sredstva po zakonu o upravnem postopku, 
overjen članski imenik z dokazili, da člani izpolnjujejo pogoje 
po tem zakonu. 

O zahtevah iz tega člena odloča v upravnem postopku za 
kmetijstvo in gozdarstvo pristojni organ na območju katerega leži 
pretežen del nepremičnin, na katerih člani agrarne skupnosti 
uveljavljajo vračanje premoženjske pravice po tem zakonu." 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 JAMSTVENEM SKLADU 

(ZJSRS-C) 

- EPA 848 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 113. seji dne 10/6-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O JAMSTVENEM SKLADU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s 
predlogom, da ga Državni zbor obravnava pred ponovnim 
odločanjem o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona 
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. 

Državni zbor RS je ob obravnavi zakona o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji zadolžil Vlado RS, da pred ponovnim 
glasovanjem o tem zakonu v Državnem zboru RS pripravi 
dopolnilo k zakonu o jamstvenem skladu, s katerim bo do 
sprejema zakona o delovnih razmerjih zapolnil pravno 
praznino, ki bo nastala s sprejemom zakona. Prav tako je 
Državni zbor RS ob obravnavi zakona o starševstvu in 
družinskih prejemkih zadolžil Vlado RS, da do druge obravnave 
tega zakona pripravi rešitve glede preživninskega sklada. 
Ker naj bi bili obe zadolžitvi Državnega zbora realizirani s 
spremembo in dopolnitvijo zakona o Jamstvenem skladu, v 
katerem sta istočasno rešeni obe vprašanji. S tem bo 
odpravljena pravna praznina, ki bo nastala z uveljavitvijo 
predlaganega zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji 
do sprejema zakona o delovnih razmerjih. 

Glede na obseg in naravo dela že ustanovljenega jamstvenega 
sklada je ocenjeno, da bi le-ta z razširitvijo področja dela 
lahko uspešno in z minimalnimi dodatnimi sredstvi prevzel 
tudi naloge preživninskega sklada. K tej odločitvi navaja več 
razlogov: ne bo potrebno ustanoviti nove državne institucije, 
saj bo že obstoječa le razširila predmet svojega poslovanja; 
delo sklada je utečeno, izkušnje pri dosedanjih zakonskih 
nalogah pa bodo dobrodošle tudi za naloge vezane na 
preživninski sklad; z združitvijo poslovanja obeh skladov bo 
moč zagotoviti uspešnejše finančno poslovanje z minimalnimi 
proračunskimi vložki. 

Z navedenim je predlog za hitri postopek utemeljen. 

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, 
- mag. Helena KAMNAR, državna sekretarka v Ministrstvu 

za delo, družino in socialne zadeve, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu 

za delo, družino in socialne zadeve. 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

1.1.Zakon o Jamstvenem skladu Republike Slovenije ureja 
ustanovitev, financiranje in poslovanje jamstvenega sklada 
ter vrsto in obsega pravic, ki se pokrivajo iz njegovih sredstev, 
hkrati pa določa tudi roke in postopek za njihovo uveljavitev. 
Zakon ureja tudi prenos terjatve delavcev do insolventnih 
delodajalcev ter daje skladu pooblastilo za izterjavo teh 
terjatev. Pravice, ki gredo upravičencem po tem zakonu, so 
sicer določene z drugimi predpisi (zakonom o temeljnih 
pravicah iz delovnega razmerja in zakonom o delovnih 
razmerjih), ta zakon pa daje delavcem predvsem garancijo, 
da bodo takrat, ko jim je delavno razmerje prenehalo zaradi 
insolventnosti delodajalca, do teh pravic tudi prišli. Jamstvo 
daje država z Jamstvenim skladom RS. 

1.2. Pobude za boljšo ureditev preživnin, predvsem zavzemanje 
za večjo prisilo pri plačevanju preživninskih obveznosti tistega 
od staršev s katerim otrok ne živi, prihajajo iz različnih strani 
že več kot pet let. Ker se razmere kljub nekaterim 
spremenjenim razmeram še niso izboljšale, je odbor za 
zdravstvo, delo, družino in socialne zadeve pri Državnem 
zboru RS, ob obravnavi zakona o starševstvu in družinskih 
prejemkih za prvo branje, zadolžil vlado, da do drugega branja 
navedenega zakona pripravi rešitve glede vprašanja 
preživljanja otrok. Tudi Varuh človekovih pravic v svojem letnem 
poročilu ugotavlja, da je ena od kritičnih točk v sistemu 
neplačevanje preživninskih obveznosti do otrok, ki zmanjšuje 
socialno varnost otrok, ki živijo v razvezanih družinah. Zato 
predlaga ustanovitev preživninskega sklada, ki bo problem 
zmanjšal. 

1.3. Pravica otrok do preživljanja sodi med osnovne otrokove 
pravice. Poleg nacionalne zakonodaje posameznih držav, 
pravico urejajo tudi mednarodne listine. Deklaracija o otrokovih 
pravicah Generalne skupščine Združenih narodov iz leta 1959 
določa, da morajo družba in organi oblasti posebno skrbeti 
za otroke brez družine in brez sredstev za preživljanje. 
Konvencija o otrokovih pravicah določa, da naj države 
vsakemu otroku priznavajo pravico do življenjske ravni, ki 
ustreza njegovemu telesnemu, umskemu, duhovnemu, 
nravstvenemu in družbenemu razvoju. Eden ali oba starša ali 
drugi, ki so odgovorni za otroka, nosijo glavno odgovornost 
za to, da v skladu s svojimi sposobnostmi in gmotnimi 
možnostmi zagotovijo življenjske pogoje, potrebne za otrokov 
razvoj. Državam priporoča sprejem ukrepov, s katerimi bodo 
od staršev in oseb, ki so finančno odgovorne za otroka, 
zagotovile nadomestilo za vzdrževanje otroka tako doma kot 
v tujini. Konvencija o uveljavljanju preživninskih zahtevkov v 
tujini sklenjena v New Yorku leta 1956, ureja izplačevanje in 
izterjavo preživninskih zahtevkov v tujini. Tudi Odbor ministrov 
pri Svetu Evrope je leta 1982 sprejel priporočilo št. R (82) v 
katerem poudarja, da so za preživljanje otrok v prvi vrsti 
odgovorni starši, vendar pa mora država posredovati, kadar 
starši tega ne storijo. Odbor ministrov priporoča sistem 
predujmov na preživnino otroka, kadar preživninski 
zavezanec ne izpolni svoje obveznosti, pri čemer naj države 
določijo tako višino predujmov kakor otrokovo starost, do 
katere se predujem izplačuje. V vsakem primeru pa naj se 
predujem izplačuje do konca šoloobvezne dobe. Poudarja 
tudi, da izplačila predujmov dolžnika ne oprostijo obveznosti 
plačevanja preživnine za otroka, od državnih organov pa se 
pričakuje, da od dolžnika izterjajo plačane predujme. 

1.4. V Sloveniji že Ustava Republike Slovenije določa v okviru 
roditeljske pravice dolžnost staršev, da vzdržujejo svoje otroke 
(54.člen). Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
(Ur.l. Republike Slovenije, št. 14/89-prečiščeno besedilo) pa 
v 103. členu določa, da so starši dolžni preživljati svoje otroke. 
Ta obveznost je določena do 18. leta starosti otrok, če pa se 
redno šolajo, ali pa so zaradi telesne ali duševne prizadetosti 
nesposobni za samostojno življenje, je dolžnost staršev, da 
jih preživljajo tudi po doseženi polnoletnosti. 
Če starši ne živijo skupaj, je dolžan tisti od njiju, pri katerem 
otrok ne živi, s preživnino zagotavljati delno pokrivanje 
izdatkov za življenje, vzgojo in izobraževanje otroka. Zakon 
ne dovoljuje, da bi se roditelj odpovedal otrokovi pravici do 
preživnine, saj določa, da morebitna odpoved nima pravnega 
učinka (128.člen ZZZDR). Zakon dolžnost preživljanja določa 
tudi očimu, če otrok-pastorek nima roditelja, ki bi ga moral 
preživljati (127.člen ZZZDR) in tudi roditelj, ki mu je odvzeta 
roditeljska pravica, ni oproščen dolžnosti preživljanja svojega 
otroka (125.člen ZZZDR). 
Preživnino določi sodišče glede na potrebe otroka ter 
možnostih zavezanca, ob razvezi zakonske skupnosti, ali 
pa na podlagi posebne tožbe otroka oziroma njegovega 
zakonitega zastopnika (na podlagi sodbe o ugotovitvi 
očetovstva ali pripoznavi očetovstva). Uzakonjeno je 
individualno določanje višine preživnine. Do končanja 
postopka razveze, razveljavitve zakonske zveze, lahko 
sodišče zagotovi preživljanje otroka z začasno odločbo. 
Sodišče je ob spremenjenih okoliščinah pristojno tudi za 
odločanje o povišanju, znižanju ter ukinitvi preživnine. 
V primeru prenehanja zunajzakonske skupnosti lahko starša 
pri pristojnem centru za socialno delo skleneta dogovor o 
preživljanju (130. člen ZZZDR), ki je tako kot sodba, izvršilni 
naslov. 
Centri za socialno delo usklajujejo s sodbo ali dogovorom 
določeno preživnino z gibanjem življenjskih stroškov in rastjo 
plač in o tem obveščajo tako upravičence kot zavezance. 
Obvestilo centra za socialno delo je skupaj s sodno odločbo 
oziroma dogovorom izvršilni naslov (131.člen ZZZDR). 

1.5. Zakon o izvršbi in zavarovanju (Ur.l. RS, št. 51/98) omogoča 
prisilno izvršitev sodbe ali dogovora o preživnini v večji meri, 
kot je to omogočal prejšnji zakon. Tako niso več izvzeti iz 
izvršbe prejemki iz naslova začasne brezposelnosti, 
odškodnine iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne 
sposobnosti, plačila za delo obsojencev, prejemki iz naslova 
potnih stroškov in dnevnic. Pri tem je omejitev na prejemke 
določena do dveh tretjin (prej polovica prejemkov) z omejitvijo, 
da dolžniku ostane najmanj znesek v višini dveh tretjin 
zajamčene plače, razen na prejemke vojnih in mirovnih 
vojaških invalidov, kjer znaša omejitev do polovice teh 
prejemkov. Izterjava preživnin ima prednost pri poplačilu pri 
prodaji nepremičnin. Zakon omogoča tudi izvršbo na sredstva 
na dolžnikovem računu, izvršbo z rubežem premičnine ali 
nepremičnine. 
Ker se preživninski zavezanci pogosto na različne načine 
izogibajo plačilu svojih obveznosti, ugotavljamo, da so izvršbe 
pogosto neuspešne ali dolgotrajne. Pogosto se tudi zgodi, da 
preživninski upravičenec zaradi nenehnega iskanja 
zavezanca, predvsem njegovih podatkov o zaposlitvi, obstoju 
sredstev na bančnih računih, deležih v gospodarskih družbah 
in tudi zaradi pomanjkanja denarja, ni dovolj aktiven in se zato 
postopek ustavi ali zaključi brezuspešno. Posledice so, da se 
preživninski zavezanci neupravičeno izognejo svojim 
obveznostim, otroci pa ostanejo brez potrebnih sredstev za 
življenje in šolanje. 
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1.6. Zadnji podatki kažejo, da je v Sloveniji preživnina določena 
43.413 otrokom in mladostnikom. Višina preživnine, ki je 
določena s sodbo ali dogovorom se giblje med 100 SIT in 
117.621 SIT, povprečna višina preživnine znaša 13.690 SIT. 
Natančnejših podatkov o neplačanih preživninah ni na voljo, 
po ocenah pa naj bi bilo okoli 30 % (okoli 13.000) vseh preživnin 
neplačanih. 

1-7. Sprememba zakona je nujna tudi zato, ker je pri samem 
določanju pravic zaposlenih, ki jim je delovno razmerje 
prenehalo zaradi stečaja, prisilne poravnave oziroma 
likvidacije, prišlo do razkoraka med veljavnim zakonom o 
delovnih razmerjih in zakonom o Jamstvenem skladu RS 
oziroma do pravne praznine, ki jo je do predlagane novele 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji zapolnjeval 160. člen veljavnega 
zakona, je ostalo odprto vprašanje pravne podlage za pravico 
do odpravnine. Pravna praznina bo odpravljena z uveljavitvijo 
novega zakona o delovnih razmerjih, katerega predlog je 
Državni zbor RS v prvem branju že obravnaval, in ki naj bi bil 
sprejet do konca letošnjega leta. Do tedaj pa se predlaga, da 
se začasno vzpostavi pravna podlaga za omenjeno pravico 
v okviru zakona o Jamstvenem skladu RS. 

1.8.Glede na obseg in naravo dela že ustanovljenega 
Jamstvenega sklada RS je ocenjeno, da bi le-ta z razširitvijo 
področja dela lahko uspešno in z minimalnimi dodatnimi 
sredstvi prevzel tudi naloge preživninskega sklada. K taki 
odločitvi navaja več razlogov: ne bo potrebno ustanoviti nove 
državne institucije, saj bo že obstoječa le razširila predmet 
svojega poslovanja; delo sklada je utečeno, izkušnje pri 
dosedanjih zakonskih nalogah pa bodo dobrodošle tudi za 
naloge vezane na preživninski sklad; z združitvijo poslovanja 
obeh skladov bo moč zagotoviti uspešnejše finančno 
poslovanje sklada z minimalnimi proračunskimi vložki. 

2. Mednarodne primerjave preživninskih skladov 

V številnih evropskih državah imajo urejeno preživljanja otrok 
tako, da preživninskemu upravičencu olajšajo izterjavo 
preživninskega dolga in v času, ko preživninski zavezanec svoje 
obveznosti ne poravnava, vstopi v plačevanje država. V Avstriji 
imajo ustanovljen družinski sklad, ki poleg nekaterih drugih pravic 
uresničuje tudi pravico do nadomestila preživnine. Upravičenci 
so otroci, ki prebivajo v Avstriji, so avstrijski državljani ali 
brezdomci, kadar preživninski zavezanec ne plačuje preživnine 
ali ne izpolnjuje svojih obveznosti. Obdobje plačevanja nadomestila 
preživnine je omejeno na tri leta, lahko pa se podaljša še za tri 
ieta. Višina preživnine je enaka sodno določeni preživnini, najvišje 
nadomestilo je določeno z zakonom. Preživninski zavezanec mora 
skladu povrniti znesek plačanega nadomestila preživnine. V 
Liechtensteinu država izplačuje nadomestilo preživnine za otroke 
in starše, ki jim je otrok dodeljen v vzgojo in varstvo, če preživninski 
zavezanec, ne izpolnjuje svojih obveznosti. Višina je odvisna od 
sodno določene preživnine in je maksimirana na 720 s Fr. za 
otroka in 1.440 s Fr. za roditelja, ki mu je otrok dodeljen v vzgojo 
in varstvo. Švedska ima Urad za socialno varnost, ki lahko izplača 
nadomestilo preživnine, če zavezanec ne plačuje preživnine ali 
če plačuje prenizko, če se ne ve kdo je oče, če je eden od 
staršev mrtev in otrok ne prejema nobene švedske otroške 
Pokojnine in če otroka posvoji samska oseba. Določena je najvišja 
vsota, ki jo Urad plačuje in znaša polovico pričakovanih 
povprečnih stroškov za otroka, ali manj, če zavezanec plačuje 
del preživnine. Urad ima nalogo, da od preživninskega zavezanca 
izterja preživninski dolg. V Nemčiji ima pravico do nadomestila 
Preživnine otrok, ki še ni dopolnil 12 let starosti, ki živi pri 
neporočenem, ovdovelem ali ločenem roditelju, in ki ne prejema 

preživnine ali je ne prejema redno. Pravico do nadomestila 
preživnine imajo tudi tujci, če imajo otrok ali njegovi starši pravico 
do bivanja v državi. Višina nadomestila je odvisna od starosti 
otroka. Čas izplačevanja je omejen in traja največ 72 mesecev. 
Država izterja preživnino, če je to le mogoče. 

3. Cilji in načela zakona 

3.1. Do sprejema zakona o delovnih razmerjih se z dopolnitvijo 
zakona o Jamstvenem skladu RS, s prehodno določbo, ki bo 
veljala do uveljavitve novega zakona o delovnih razmerjih, 
vzpostavi pravna podlaga, ki bo delavcem, ki izgubijo delo 
zaradi insolventnosti delodajalca, zagotavljala pravico do 
odpravnine. Takšna rešitev je bila podprta tudi ob sprejemu 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Jamstvenem skladu RS v Državnem zboru RS, pri čemer je 
Državni zbor s sklepom izrecno naložil vladi, da pripravi 
predlog ustrezne dopolnitve takoj po uveljavitvi novele, tako, 
da bi ga Državni zbor lahko obravnaval in sprejel še v mesecu 
juniju 1999, še zlasti ker je dopolnitev povezan z vetom, ki ga 
je Državni svet RS sprejel k zakonu o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji in 
ki je po vsebini v tesni zvezi s to problematiko. 

3.2. Predlagana je razširitev področja dela že ustanovljenega 
Jamstvenega sklada RS na področje izplačevanja nadomestila 
preživnin in izterjavo preživninskega dolga. 2 dopolnitvami 
veljavnega zakona na novo urejamo področje dela sklada, 
pravice do nadomestila preživnine, postopke za pridobitev 
pravice, prenos terjatev od preživninskega zavezanca na 
sklad ter pooblastila sklada pri izterjavi preživninskega dolga. 
S predlaganimi rešitvami želimo doseči: 

- da se poveča socialno varnost otrok, ki živijo v enoroditeljskih 
družinah, katerih dohodek na družinskega člana ne presega 
55 % povprečne plače, če preživninski zavezanci ne 
izpolnjujejo redno svojih obveznosti do preživljanja otok, 

- da bodo preživninski upravičenci opravili svojo dolžnost: vložili 
predlog za izvršbo preživnine, 
da se ohrani in okrepi preživninska odgovornosti 
preživninskega zavezanca, čeprav ta ne živi z otrokom, 
da bodo preživninski zavezanci tudi v času, ko teče postopek 
izterjave preživninskega dolga deležni nadomestila preživnine 
do višini polovice minimalnih življenjskih stroškov otroka, 
zaostriti in pospešiti izterjavo preživninskega dolga in z njim 
poplačati državi sredstva, ki bodo uporabljena za plačilo 
nadomestil preživnine skupaj s stroški in obrestmi, 
da prevzame aktivno vlogo upnika pri izterjavi preživninskega 
dolga sklad v tistih primerih, ko je ocenjeno, da 
socialnoekonomski položaj, preživninskemu upravičencu ne 
dopušča angažiranja odvetnika. 

3.3. Predlog rešitev, ki je vsebovan v spremembah in dopolnitvah 
zakona o Jamstvenem skladu RS temelji na priporočilih 
Odbora ministrov pri Svetu Evrope, ki določajo: 
da naj država zagotovi plačevanje nadomestila preživnine za 
otroka kadar preživninski zavezanec ne poravnava svoje 
obveznosti, 
da naj pravica velja za otroke, ki običajno bivajo na ozemlju 
države, 
da bo vsaka država določila otrokovo starost, do katere se 
nadomestilo izplačuje. V vsakem primeru pa se izplačuje do 
konca šoloobvezne dobe, 

- da se predujmi lahko zavrnejo, če ima otrok ali roditelj, s 
katerim otrok živi, zadostna finančna sredstva za 
zadovoljevanje njegovih potreb ter, 
da javni organi lahko izterjajo predujme od dolžnika. 
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4. Finančne in druge posledice 

Po ocenah o številu neplačanih preživnin in po podatkih o 
prejemnikih otroških dodatkov, ki ne presegajo dohodka na 
družinskega člana v višini 55 % povprečne plače, bo potencialno 
število otrok, ki bodo izpolnjevali pogoje za pridobitev nadomestila 
preživnine okoli 8.000. 

Predpostavlja se, da najmanj tretjina preživninskih upravičencev 
še ni vložilo predloga za izvršbo preživnine. Nadalje se 
predpostavlja, da bo dobra tretjina vseh izvršb uspešno zaključena 
v šestih mesecih, druga tretjina pa v letu dni. Največ ena tretjina 
izvršb ne bo uspešno zaključena v daljšem časovnem obdobju 
(nekaj let). 

Glede na to, da je med nalogami Jamstvenega sklada RS, kot so 
opredeljene z veljavnim zakonom ter predvidenimi nalogami 
preživninskega sklada precej podobnosti ter zato, ker se bo 
dejavnost jamstvenega sklada v prihodnjih letih zmanjšala 
ocenjujemo, da je z organizacijskega in stroškovnega vidika 

neracionalno ustanavljati nov sklad. Temu ustrezno je načrtovano 
minimalno število novo zaposlenih, brez vodstva, tajništva in 
ostalih skupnih zadev; enako pa velja tudi za prostore in opremo. 
Kljub temu se bodo nekoliko povečala potrebna sredstva za 
delovanje že ustanovljenega sklada, vendar drastično manj, kot 
če bi vzpostavljali novo institucijo. Ker je predvidena rešitev v 
zakonu, ki zagotavlja tudi povračilo stroškov za vodenje postopka 
izplačevanja nadomestila preživnine kot tudi izterjava obresti, bo 
že v prvem letu povrnjenih tudi dobršen del sredstev za delovanje 
sklada. 

Ob takih predpostavkah, bo letno potrebno zagotoviti sredstva 
za izplačilo nadomestil v višini 350 mio SIT in za povečan obseg 
dela sklada okoli 100 mio SIT. Glede na to, da se že v prihodnjem 
letu predvideno tudi znižanje obveznosti za pravice delavcev iz 
naslova insolventnosti delodajalcev, je ocenjeno, da bo mogoče 
razširjeno delovanje sklada in povečanje obsega pravic, ki iz 
zakona izhajajo v okviru enakega obsega sredstev za sklad kot 
letos. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Naslov Zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 25/97, 10/98 in 41/99) se spremeni tako, da se glasi: 

»Zakon o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike 
Slovenije«. 

2. člen 

V prvi alinei 1. člena se za besedo »Jamstvenega« dodata besedi 
»in preživninskega«. 

3. člen 

V 2. členu se za besedo »delodajalca« doda besedilo »in iz naslova 
pravic otrok v primeru neizplačevanja preživnin« in za besedo 
»Jamstveni« dodata besedi »in preživninski«. 

4. člen 

V drugem odstavku 3. člena se za besedo »Jamstveni« dodata 
besedi »in preživninski«. , 

5. člen 

V prvem odstavku 8. člena se beseda »osem« nadomesti z 
besedo »deset«, za besedo »katerih« vstavi besedilo, ki se glasi: 
»dva člana imenuje skupnost centrov za socialno delo,«. 

6. člen 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Del strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog za uveljavljanje 
pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca za sklad 
opravlja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.« 

7. člen 

13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Sredstva za kritje pravic delavcev v primeru insolventnosti 
zagotavljajo delodajalci, državni proračun in sklad z izterjavo 
terjatev iz 28. člena tega zakona. 

Sredstva za kritje pravic otrok do nadomestila neplačane 
preživnine pridobiva sklad iz državnega proračuna in z izterjavo 
terjatev iz 28. člena zakona. 

Sredstva za delovanje sklada se zagotavljajo s povračilom 
stroškov dolžnika, iz prihodkov od financiranja in iz državnega 
proračuna. 

Sklad mora zagotavljati ločeno vodenje sredstev za namene 
naštete v prejšnjih odstavkih tega člena.« 

8. člen 

V drugem odstavku 14. člena se besedilo »kadar prihodki iz 
prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »kadar drugi prihodki 
sklada«'. 
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9. člen 

Za poglavjem z naslovom »IV. PRAVICE PO TEM ZAKONU« se 
doda nov podnaslov, ki se glasi: 

"1. Pravice delavcev v primeru insolventnosti delodajalca«. 

10. člen 

Za 21. členom se doda nov podnaslov, ki se glasi: 

"2. Pravice otrok v primeru neplačevanja preživnin« in novi 21 .a, 
21.b, 21.c, 21 .č, 21.d in 21 .e člen, ki se glasijo: 

»21. a člen 

Pravico do nadomestila preživnine po tem zakonu ima otrok: 

ki mu je s pravnomočno sodbo sodišča oziroma z dogovorom 
pri centru za socialno delo določena preživnina, ki je 
zavezanec ne plačuje, 
ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji, 
ki je tujec in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, če je 
tako določeno z meddržavnim sporazumom ali ob pogoju 
vzajemnosti, 
ki še ni star 18 let, 
ki živi v družini, kjer dohodek na družinskega člana ne 
presega 55 % povprečne plače v državi v preteklem letu. 

21. b člen 

šteje se, da preživninski zavezanec ne plačuje preživnine, če 
preživnina ni plačana zaporedoma tri mesece ali, če jo preživninski 
zavezanec plačuje neredno. 

Pravica do izplačila nadomestila preživnine traja do dopolnjenega 
15. leta starosti, oziroma 18. leta starosti otroka, če ni v delovnem 
razmerju. 

Pri ugotavljanju višine dohodka na družinskega člana se smiselno 
upoštevajo določila predpisov, ki urejajo družinske prejemke. 
Dohodkovni pogoj sklad preverja po uradni dolžnosti vsako leto. 
V ta namen uporablja podatke, ki jih je zakoniti zastopnik 
posredoval centru za socialno delo za pridobitev pravice do 
otroškega dodatka. 

V primeru, da dohodkovni pogoj, ob nespremenjenih drugih 
okoliščinah ni več izpolnjen, izda sklad ugotovitveno odločbo, na 
Podlagi katere se ustavi izplačilo nadomestila preživnine, do 
naslednjega preverjanja dohodkovnega pogoja. 

21. c člen 

Otroku pripada pravica do nadomestila preživnine, če je izvršba 
Po posebnih predpisih brezuspešno zaključena ali če se izvršba 
vodi več kot tri mesece. 

Kadar preživninski zavezanec biva v tujini se pravica do 
nadomestila preživnine prizna, če otrokov zakoniti zastopnik 
skladno z mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi sporazumi 
Poda pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine. 

Otrok pridobi pravico do nadomestila preživnine po tem zakonu 
ocf prvega dne naslednjega meseca od vložitve zahtevka. 

Nadomestilo preživnine plačuje sklad zakonitemu zastopniku 
otroka do 15. v mesecu za tekoči mesec. 

21. č člen 

Nadomestilo preživnine ne pripada otroku, ki: 

živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim zavezancem, 
- je oddan v rejništvo, 
- je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen v zavod, 

v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo. 

21. d člen 

Višina nadomestila preživnine po tem zakonu znaša: 

za otroka do 6 let starosti 8.000,00 SIT, 
- za otroka od 6 do 14 let starosti 9.000,00 SIT, 
- za otroka nad 14. letom starosti 13.000,00 SIT. 

Nadomestilo preživnine se zmanjša za znesek morebitne plačane 
preživnine. 

Starostni pogoj iz prvega odstavka tega člena je izpolnjen v 
mesecu, v katerem otrok dopolni starost iz prvega odstavka. 

Višina nadomestilo preživnine se usklajuje na način kot je s 
posebnimi predpisi določeno za preživnine. 

Sklad pisno obvesti otrokovega zakonitega zastopnika o 
vsakokratni uskladitvi in novem znesku nadomestila preživnine. 
Obvestilo sklada je, skupaj z odločbo o pravici do nadomestila 
preživnine, izvršilni naslov. 

21. e člen 

Pravica do nadomestila preživnine preneha: 

na zahtevo otrokovega zakonitega zastopnika, 
na zahtevo preživninskega zavezanca, če dokaže, da je 
plačal vse zapadle preživninske obveznosti in, da je za dva 
meseca vnaprej plačal preživninsko obveznost oziroma 
sredstva deponiral na sodišču v otrokovo korist, ali če je 
preživninsko obveznost prevzel dolžnikov dolžnik, 
če niso več izpolnjeni pogoji za pravico do nadomestila 
preživnine.« 

11. člen 

V drugem odstavku 22. člena se pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo: »oziroma za družino.« in se na koncu doda nov stavek, 
ki se glasi: »V sporih zoper odločbe ministrstva, pristojnega za 
družino, odloča Upravno sodišče Republike Slovenije.« 

12. člen 

Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Zahteva za uveljavljanje pravic delavcev v primeru insolventnosti 
delodajalca mora biti vložena najkasneje v roku 90 dni od datuma 
prenehanja delovnega razmerja. Zahteva se vloži pri enoti Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje po sedežu delodajalca.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
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»Zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine vloži 
za otroka njegov zakoniti zastopnik. Zahteva se vloži na sklad.« 

13. člen 

V drugem odstavku 25. člena se za besedo »upravičenec« doda 
vejica in besedilo, ki se glasi: »ki uveljavlja pravice v primeru 
insolventnosti delodajalca,«. 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Zahtevi za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine mora 
otrokov zakoniti zastopnik priložiti: 

dokument z veljavnim izvršilnim naslovom (sodno odločba ali 
sklenjen dogovor po 130.členu ZZZDR, Uradni list SRS, št. 
14/89-prečiščeno besedilo), 
sklep o dovolitvi izvršbe oziroma predlog za izvršbo s potrdilom 
o vložitvi na pristojno sodišče, 
odločbo o pridobitvi pravice do otroškega dodatka oziroma 
dokazilo o dohodkovnem položaju družine v kateri otrok živi.« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. Beseda 
»obrazca« se nadomesti z besedo »obrazcev«. 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

»Minister, pristojen za družino, izda v roku treh mesecev od 
uveljavitve tega zakona, podrobna navodila, s katerimi določi 
postopke za uveljavljanje in izplačevanje nadomestila preživnine 
ter izterjavo dolga.« 

14. člen 

V prvem odstavku 26. člena se besedilo »po tem zakonu« 
nadomesti z besedilom »delavcev v primeru insolventnosti 
delodajalca«. 

V drugem odstavku se besedilo »po tem zakonu« nadomesti z 
besedilom »delavcev v primeru insolventnosti delodajalca«. 

15. člen 

Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi: 

» 26. a člen 

Otrokov zakoniti zastopnik, preživninski zavezanec in njihovi 
delodajalci, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za šolstvo 
in šport, centri za socialno delo, Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, pristojni davčni organ in banke, morajo skladu na njegovo 
zahtevo dati vse podatke, ki jih sklad potrebuje pri odločanju o 
pravici do nadomestila preživnine in za izterjavo izplačanih 
nadomestil s pripadajočimi obrestmi in stroški. 

Sklad lahko podatke, ki jih prejme od zavezancev iz prejšnjega 
odstavka, uporabi samo v postopku odločanja o nadomestilu 
preživnine in za izterjavo izplačanih sredstev po tem zakonu.« 

16. člen 

V prvem odstavku 28. člena se za besedo »dolžniku« doda 
besedilo »in terjatve otroka proti preživninskemu zavezancu«. 

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi: 

»S prehodom terjatve na sklad vstopi sklad v razmerju do 
preživninskega zavezanca v položaj otroka kot upnika do višine 
sredstev izplačanih na podlagi odločbe o nadomestilu preživnine, 
povečanih za pripadajoče obresti in stroške postopkov.« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek, v katerem se 
za besedo »delavca« dodata besedi »ali otroka« in za besedo 
»delodajalca« doda besedilo »ali pristojno sodišče in 
preživninskega zavezanca«. 

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek. 

Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi: 

»Sklad je dolžan izterjati sredstva iz tretjega odstavka tega člena « 

17. člen 

Za 28. členom se doda nov 28. a člen, ki se glasi: 

»28. a člen 

Sklad lahko preživninskemu zavezancu, če ni zaposlen in nima 
drugih dohodkov, na njegovo zahtevo, dovoli odlog ali obročno 
plačilo vrnitve terjatve vendar ne dlje kot za obdobje šestih 
mesecev. 

Sklad lahko preživninskemu zavezancu odpiše dolg delno ali v 
celoti, kadar izvršba ni bila uspešno končana ali izvršba ne obeta 
uspeha za poplačilo terjatve.« 

18. člen 

V prvem odstavku 29. člena se za besedo »sredstev«, doda 
besedilo, ki se glasi: »povečanih za pripadajoče obresti in stroške 
postopkov.« 

19. člen 

Do uveljavitve novega zakona o delovnih razmerjih imajo delavci 
iz 16. člena zakona pravico do odpravnine v višini in pod pogoji, 
kot jo imajo delavci, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi 
nujnih operativnih razlogov po zakonu o delovnih razmerjih (Uradni 
list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93). 

Delavci iz prejšnjega odstavka uveljavljajo pravico do odpravnine 
v postopku in na način, ki ga določajo predpisi o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji, sklad pa izplačuje pravico do odpravnine v 
višini, določeni s tretjo alineo drugega odstavka 19. člena zakona. 
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20. člen 

Zahtevo za uveljavitev pravice, do nadomestila preživnine po 
tem zakonu, vloži za otroka njegov zakoniti zastopnik po dnevu 
uveljavitve navodila iz petega odstavka 13. člena tega zakona. 

Zahtevi iz prejšnjega odstavka, mora sklad odločiti v roku šestih 
mesecev po prejemu zahteve. 

Upravni odbor sprejme nov statut v šestih mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. 

22. člen 

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

21. člen 

Upravni odbor, dela do imenovanja novih članov v skladu s tem 
zakonom. 

III. OBRAZLOŽITEV 

1. člen 
Ker je namen tega zakona razširiti področje delovanja 
Jamstvenega sklada RS, ki je že ustanovljen in že dve leti opravlja 
z zakonom določene naloge, predlagamo razširitev naslova 
zakona, tako, da bo že iz naslova razvidno da gre za dve osnovni 
nalogi sklada: prva poravnava obveznosti iz naslova pravic 
delavcev v primeru insolventnosti delodajalca - Jamstveni sklad 
RS, in drugič uveljavljanje in izplačevanje nadomestil preživnin 
otrokom v primeru, ko preživninski zavezanec ne plačuje svojih 
obveznosti ■ preživninski sklad. 

2; 3. In 4. člen 
Predlagana sprememba je redakcijske narave; gre za prilagoditev 
novemu naslovu zakona in novemu področju dela sklada. 

S. člen 
Zaradi širitve področja dela sklada, se predlaga širitev upravnega 
odbor sklada z dvema članoma, za katera se predpostavlja, da 
bosta predvsem dobra poznavalca vsebine dela, ki se nanaša 
na preživnine otrok, zalo naj bi jih imenovala Skupnost centrov 
za socialno delo, izmed zaposlenih na centrih za socialno delo. 

6- člen 
V dosedanjem delu Jamstvenega sklada RS se je izkazalo, da se 
strokovne, administrativne in tehnične naloge delijo med sklad in 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, zato je v tem smislu 
tudi popravljeno besedilo člena. 

7- In 8. člen 
Ker gre za širitev pristojnosti sklada, je potrebno sredstva za obe 
Področji dela sklada natančno razmejiti. Zato je predlagano novo 
besedilo tega člena iz katerega je razvidno, da sklad pridobiva 
sredstva za dve vrsti pravic iz štirih namenskih virov: s prispevki 
delodajalcev, z izterjavo terjatev do delodajalcev oziroma do 
stečajnih dolžnikov, z izterjavo terjatev od preživninskih 
zavezance v, ki otrokom ne plačujejo tekočih preživnin in iz 
državnega proračuna. Posamezni viri, ki so zgoraj našteti so 
namenski viri za eno od obeh vrst pravic, ki so v pristojnosti 
sklada. Zato je nujno potrebno zagotoviti dosledno ločevanje vseh 
virov sredstev po posamezni vrsti pravic. Sklad mora zagotoviti 
tudi ločeno prikazovanje porabe sredstev za svoje delovanje. Na 
ta način bo zagotovljeno, da se bodo sredstva, ki jih bo sklad 

izterjal iz posameznega naslova porabila za pravice iz istega 
naslova in da bodo tudi proračunska sredstva za posamezno 
pravico ločeno planirana in porabljena. Predpostavlja se, da bodo 
proračunska sredstva pokrivala le tisti del potrebnih sredstev za 
zakonske pravice, ki jih sklad ne bo mogel izterjati. 

9. In 10. člen 
Z dopolnitvijo četrtega poglavja zakona, ki določa pravice, je 
poglavje razdeljeno na dve podpoglavji: 1. Pravice delavcev v 
primeru insolventnosti delodajalca, kamor so uvrščeni dosedanji 
členi od 16. do 21. in novo podpoglavje 2. Pravice otrok v primeru 
neplačevanja preživnin, v katerega so uvrščeni novi členi od 
21.a do21.e. 

V 21.a členu so določeni upravičenci do nadomestila preživnine. 
Nekateri pogoji iz 21.a člena so natančneje pojasnjeni v 21. b in 
21.c členu. Določeno je več kumulativnih pogojev, ki jih mora 
otrok izpolnjevati, j/a lahko pridobi nadomestilo preživnine. 

Prvi pogoj je, da obstaja izvršilni naslov (odločba sodišča oziroma 
dogovor o preživljanju). Ob razvezi zakonske zveze sodišče 
dodeli otroka enemu od roditeljev v varstvo in vzgojo. Hkrati določi 
tudi preživnino, ki jo mora plačevali tisti od roditeljev, pri katerem 
otrok ne živi. Lahko pa roditelja ob razpadu zunajzakonske 
skupnosti pri centru za socialno delo skleneta dogovor o dolžnosti 
preživljanja, višini in usklajevanju preživnine po 130. členu ZZZDR. 
Sodba pristojnega sodišča oziroma dogovor sta veljavna izvršilna 
naslova za izterjavo preživnine od preživninskega zavezanca, 
če je ta ne plačuje do vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec ali jo 
plačuje neredno. 

Preživninski sklad bo otroku priznal pravico do nadomestila 
preživnine, če ima otrokov zakoniti zastopnik zapadle terjatve do 
preživninskega zavezanca in če je predlagal izvršbo. V postopku 
izvršbe mora biti ugotovljeno, da je izvršba brezuspešna ali pa, 
da postopek izvršbe traja dlje kot tri mesece. 

V primeru, da se preživninski zavezanec nahaja v tujini mora 
otrokov zakoniti zastopnik vložiti zahtevo za izterjavo 
preživninskih obveznosti v tujini skladno z mednarodnimi 
konvencijami oziroma bilateralnimi sporazumi. 
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Naslednji kumulativni pogoj za pridobitev pravice je, da je otrok 
državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki 
Sloveniji. Tudi večina tujih ureditev veže podobno pravico na 
državljanstvo in stalno bivališče. Zakon pa omogoča pravico tudi 
za tujce s stalnim bivališčem v naši državi, ob pogoju vzajemnosti 
ali če je tako urejeno z meddržavno pogodbo. 

Naslednji kumulativni pogoj je starostni pogoj. Predvideno je naj bi 
bili upravičenci otroci do 18. leta starosti, torej do polnoletnosti, ko 
traja tudi roditeljska pravica, čeprav ZZZDR določa preživninsko 
obveznost tudi po prenehanju roditeljske pravice, če se otrok 
redno šola. Ocenjeno je, da bi ob nespremenjenih določbah ZZZDR, 
ki urejajo preživljanje otrok, širitev pravice preko 18. leta otrokove 
starosti puščalo preveč možnosti za zlorabo. Poleg tega so za 
študente, ki so po 18. letu starosti potencialna skupina, že 
predvidene rešitve za izboljšanje socialnega položaja s 
študentskimi posojili in štipendijami. ' 

Naslednji kumulativni pogoj je dohodkovni položaj družine v kateri 
otrok živi. Ocenjeno je, da je dohodek na družinskega član, ki 
zagotavlja približno dvakratno pokrivanje minimalnih življenjskih 
stroškov otroka, zgornja meja za pridobitev pravice. Pri 
ugotavljanju dohodkovnega pogoja je predvidena navezava na 
pravico do otroškega dodatka. Kar pomeni, da v primerih, ko 
otrok prejema otroški dodatek (predpostavlja se da je to v večini 
primerov) ne bo potrebno predlagati dodatne dokumentacije za 
ugotavljanje dohodkovnega položaja. Zato je med potrebno 
dokumentacijo (13.člen) uvrščena tudi odločba o otroškem 
dodatku. Tudi način ugotavljanja dohodka bo identičen tistemu v 
zakonu, ki ureja družinske prejemke. Po analogiji z otroškim 
dodatkom, bo tudi pri večletnem trajanju nadomestila sklad po 
uradni dolžnosti preverjal dohodkovni položaj upravičenca. Ob 
neizpolnjevanju dohodkovnega pogoja bo prekinil izplačevanje 
pravice do nadomestila, dokler dohodkovni pogoj ne bo spet 
izpolnjen. Preverjanje bo potekalo po uradni dolžnosti, tako da bo 
sklad uporabil podatke o odmerjenem otroškem dodatku. Le v 
primerih, ko upravičenec do nadomestila preživnine ne bo uveljavil 
pravice otroškega dodatka, bo moral skladu na poseben poziv 
sporočiti svoj dohodkovni položaj. 

V 21.c členu je opredeljeno tudi, da upravičenec pridobi pravico 
naslednji mesec po vložitvi zahtevka ter, da se izplačuje 15. v 
mesecu za tekoči mesec na račun zakonitega zastopnika. 

V 21.6 členu so navedeni primeri v katerih otroku nadomestilo do 
preživnine ne pripada, čeprav so izpolnjeni pogoji iz 21.a člena. 
Te razmere so: kadar otrok živi v skupnem gospodinjstvu s 
preživninskim zavezancem, če živi v rejniški družini ali v zavodu 
z brezplačno oskrbo. 

V 21.d členu je določena višina nadomestila preživnine in način 
usklajevanja ter obveščanja. Višina nadomestila je določena v 
višini polovice minimalnih življenjskih stroškov otroka, ne glede 
na višino preživnine, ki je določena s sodbo ali dogovorom. Višina 
nadomestila se usklajuje na enak način kot velja po posebnih 
predpisih za preživnine, o čemer sklad obvešča otrokovega 
zakonitega zastopnika otroka. Tako določena višina nadomestila 
je skupaj z odločbo o nadomestilu preživnine izvršilni naslov. To 
pomeni, da bo v primerih, ko je individualna preživnina določena 
v nižjem znesku, preživninski zavezanec dolžan skladu povrniti 
več kot bi plačeval svojemu otroku na podlagi sodbe ali dogovora. 
In obratno, kadar je s sodbo določena preživnina višja, bo sklad 
iztirjal le tisti del dolga, ki se nanaša na poplačilo izplačanih 
nadomestil preživnine, skupaj s stroški in obrestmi. Ne glede na 
to, pa je pričakovati pozitivne učinke intenzivno vodene izterjave 
sklada, za poplačilo njegovih terjatev tudi na izterjavo 
preživninskega dolga, ki ga preživninski zavezanec dolguje otroku. 

V primeru, da preživninski zavezanec plačuje preživninsko 
obveznost neredno, se pri izplačilu nadomestila preživnine 
morebitna plačila preživnine odšteje oziroma poračuna. 

21.e člen našteva razloge, ki privedejo do prenehanja plačila 
nadomestila preživnine. 

11. In 12. člen 
Člena sta povezana s širitvijo področja dela sklada. Posebej je 
opisan postopek za oddajo vloge za vsako pravico posebej. Ze 
utečen postopek za uveljavljanje pravice delavcev iz naslova 
insolventnosti delodajalcev ostaja nespremenjen. Besedilu se 
dodaja postopek za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine. 
Predpisano je, da se vloga skupaj z zahtevano dokumentacijo 
vloži na sklad. 

13.„člen * 
V tem členu je določena dokumentacija, ki jo mora vlagatelj priložiti 
za uveljavljanje nadomestila za preživnino. Vloga se odda na 
posebej predpisanem obrazcu, ki ga prepiše minister. Zahtevna 
dokumentacija obsega: 

pravnomočno sodbo o preživnini oziroma veljavni dogovor o 
preživljanju, sklenjen na centru za socialno delo, 
sklep sodišča o dovolitvi izvršbe. Kadar v treh mesecih po 
vložitvi predloga za izvršbo na pristojnem sodišču ni bil izdan 
sklep o dovolitvi izvršbe, mora vlagatelj predložiti dokazilo, 
da je bil na pristojnem sodišču vložen predlog za izvršbo, 
ter odločbo o otroškem dodatku, ki služi kot dokazilo 
dohodkovnega položaja upravičenca. V primerih, da 
upravičenec ni uveljavil pravice do otroškega dodatka, mora 
predložiti kopijo davčne napovedi in dokazilo o drugih 
neobdavčljivih virih dohodka družine. 

Predvideno je, da bo minister pristojen za družino izdal tudi 
podrobnejša navodila glede postopkov za uveljavljanje 
nadomestila preživnine in postopkov glede izterjave dolga od 
preživninskega zavezanca. 

14. člen 
Člen je redakcijske narave. Njegov namen je nedvoumno določiti, 
da se vsebina 26. člena nanaša izključno le na pravico delavcev 
v primeru insolventnosti delodajalca. 

15. člen 
S tem členom je oblikovan nov 26. a člen, ki po analogiji iz 26. 
člena zavezuje posameznike in institucije, da skladu za potrebe 
določanja nadomestila do preživnine in za uspešno izterjavo 
preživninskega dolga dajo na voljo vse potrebne podatke. Skladu 
pa nalaga varovanje in uporabo pridobljenih podatkov izključno 
za namene določene v zakonu. 

16. člen 
Z dopolnitvijo 28. člena, se določa odnose med preživninskim 
upravičencem, preživninskim zavezancem in skladom glede 
preživninskega dolga. Po analogiji z Jamstvenim skladom RS se 
na sklad prenaša terjatev do preživninskega zavezanca v višini 
izplačanih nadomestil preživnine. Hkrati ima sklad pravico od 
preživninskega zavezanca izterjati tudi vse stroške postopkov 
in izterjave kakor tudi obresti na založena sredstva. Pri tem ima 
sklad pravico zahtevati povrnitev vseh izplačanih sredstev, 
čeprav je s sodbo ali dogovorom določena nižja preživnina, kot je 
višina izplačanega nadomestila preživnine. 

Izterjava dolga ni le pravica sklada ampak tudi njegova dolžnost. 
Namen te določbe je dvojen: zavarovati javna sredstva in ohraniti 
preživninsko dolžnost na strani preživninskega zavezanca, kamor 
po zakonu tudi sodi. 
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17. člen 
Zaradi nujnosti upoštevanja socialnih razmer tudi na strani 
Preživninskega zavezanca, se v 28.a členu daje skladu 
Pooblastilo, da preživninskemu zavezancu omogoči plačilo dolga 
v šestih mesecih, ali z obročnim odplačevanjem, vendar samo 
takrat, kadar preživninski zavezanec ni zaposlen in nima drugih 
dohodkov. V izjemnih primerih lahko sklad preživninski dolg tudi 
delno ah v celoti odpiše. Tako pooblastilo je skladu dano v primeru, 
ce je bila izvršba brezuspešna, in če je videti, da izvršba ne obeta 
uspeha (preživninski zavezanec ni zaposlen, nima socialnih 
Prejemkov ali so ti minimalni, nima premoženja, niti ni izgledov, da 
t" se stanje v prihodnosti pomembno spremenilo) in bi nadaljevanje 
vodenja izvršbe povzročalo samo povzročalo dodatne stroške. 

18. člen 
Ta člen daje osnovo, da sklad od preživninskega zavezanca v 
Postopku izterjale iztirjen Judi.obresti na sredstvai-Ai jih je sklad 
Splačal v obliki nadomestila preživnine in stroške vodenja 
Postopkov in izterjave. 

19. člen 
19. člen določa pravico do odpravnine, če so z zakonom izpolnjeni 
vsi pogoji. Državni zbor RS je na seji dne 12.5.1999 izglasoval 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji, s katerim je spremenil 4. točko drugega 
odstavka 160. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji 
(Uradni list RS, št. 67/93, 8/96-odločba Ustavnega sodišča in 39/ 
97). Citirana točka določa poplačilo delavcev upnikov v zvezi z 

odpravninami ob prenehanju delovnega razmerja. Temelj za 
odpravnino delavcev, ki jim delovno razmerje preneha zaradi 
insolventnosti delodajalca bo določal nov zakon o delovnih 
razmerjih, zato se tudi spremenjena 4. točka drugega odstavka 
160. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji sklicuje 
na zakon o delovnih razmerjih tako, da določa, da se kot stroški 
stečajnega postopka poravnajo neizplačane odpravnine, kot so 
zaposlenim pripadle po predpisih, ki urejajo delovna razmerja, 
vendar največ v višini kot je določena za presežne delavce. Glede 
na to, da je za pravico do odpravnine do uveljavitve novih 
predpisov o delovnih razmerjih potrebno vzpostaviti pravni temelj, 
na podlagi katerega bodo delavci to pravico lahko uveljavljali v 
stečajnem postopku, predlagamo zgoraj navedeno rešitev. To 
pomeni, da bodo delavci v okviru stečajnega postopka lahko 
prijavljali in uveljavljali tudi odpravnino zaradi prenehanja delovnega 
razmerja, Jamstveni sklad RS pa bo za to pravico delavcem 
janičil do višine zneska ene minimalne plače. Tako kot za vse 
ostale pravice bo imel Jamstveni sklad RS pravico subrogacije 
(prehoda terjatev po 28. členu zakona) tudi v tem primeru. 

V konkretnem primeru, gre torej za prehodno določbo, ki naj bi 
veljala predvidoma do konca letošnjega oziroma do pričetka 
prihodnjega leta, ko bo sprejet nov zakon o delovnih razmerjih. 

20. člen 
Gre za prehodno določbo, ki ureja vlaganje zahteve za uveljavitev 
pravice do nadomestila preživnine po tem zakonu. 

IV. BESEDILO ČLENOV ZAKONA, KI SE 

SPREMINJAJO 

1. člen 

Ta zakon ureja: 

■ ustanovitev in poslovanje Jamstvenega sklada Republike 
Slovenije, 

■ vrsto in obseg pravic, ki se pokrivajo iz sredstev sklada, ter 
■ roke in postopek za njihovo uveljavitev. 

2. člen 

S tem zakonom se za poravnavo obveznosti iz naslova pravic 
delavcev v primeru insolventnosti delodajalca po tem zakonu 
ustanovi Jamstveni sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: sklad). 

3. člen 

Sklad je pravna oseba javnega prava. 
Ime sklada je: Jamstveni sklad Republike Slovenije. 
Sedež sklada je v Ljubljani. Podrobneje se sedež sklada določi s 
statutom sklada. 

8. člen 

Upravni odbor sestavljajo predsednik in osem članov, od katerih 
tri člane imenujejo organizacije delodajalcev, reprezentativne za 
območje države, tri člane sindikati, reprezentativni za območje 
države, in tri člane Vlada Republike Slovenije, od tega dva 
predstavnika ministrstva, pristojnega za delo, in enega 
predstavnika ministrstva, pristojnega za finance. 
Predsednika upravnega odbora izvolijo člani upravnega odbora 
izmed predstavnikov Vlade Republike Slovenije za mandatno 
obdobje dveh let. 
Upravni odbor: 
- sprejema spremembe in dopolnitve statuta, 
- sprejema zaključni račun in poslovno poročilo ter finančni načrt 

sklada, 
- imenuje in razrešuje direktorja sklada, 
- ima druge pravice in obveznosti v skladu s tem zakonom in 

statutom sklada. 
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k: 
- spremembam in dopolnitvam statuta, 
- zaključnemu računu s poslovnim poročilom, 
- finančnemu načrtu ter 
- imenovanju in razrešitvi direktorja sklada. 
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10. člen 

Strokovne, administrativne in tehnične naloge za sklad opravlja 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. 

13. člen 

Sredstva za kritje obveznosti sklada iz naslova pravic po tem 
zakonu ter sredstva za delo sklada zagotavljajo delodajalci in 
Republika Slovenija. 

14. člen 

Delodajalci zagotavljajo sredstva iz prejšnjega člena v okviru 
prispevka za zaposlovanje, ki se vplačuje v proračun Republike 
Slovenije. 
Republika Slovenija zagotavlja sredstva iz prejšnjega člena iz 
proračuna Republike Slovenije, kadar prihodki iz prejšnjega 
odstavka ne zadostujejo za kritje obveznosti sklada. 
Višina sredstev, ki jih zagotavlja proračun Republike Slovenije, 
se opredeli v finančnem načrtu sklada. 
Državni zbor Republike Slovenije obravnava finančni načrt sklada 
ob obravnavi in sprejemanju proračuna Republike Slovenije. 
Sredstva za kritje obveznosti sklada se dodeljujejo skladu po 
postopkih in na način kot je določen za sredstva proračuna 
Republike Slovenije. 

22. člen 

O pravicah po tem zakonu odloča na prvi stopnji sklad. 
O pritožbah zoper odločbe sklada odloča ministrstvo, pristojno 
za delo. 
V sporih zoper odločbe ministrstva, pristojnega za delo, odloča 
pristojno delovno in socialno sodišče. 

24. člen 

Postopek za uveljavitev pravic po tem zakonu se začne na zahtevo 
upravičenca. 
Zahteva mora biti vložena najkasneje v roku 90 dni od datuma 
prenehanja delovnega razmerja. 
Zahteva se vloži pri enoti Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje po sedežu delodajalca. 

25. člen 

Zahteva iz prejšnjega člena se vloži na posebnem obrazcu. 
Zahtevi mora upravičenec obvezno priložiti sklep o prenehanju 

delovnega razmerja ter dokazilo o izpolnitvi pogoja iz drugega 
odstavka 18. člena tega zakona. 
Vsebino obrazca ter dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti 
obrazcu, predpiše minister, pristojen za delo, v roku 30 dni od 
dneva uveljavitve tega zakona. 

26. člen 

Posamezniki in pristojni organi delodajalca morajo skladu na 
njegovo zahtevo dati vse podatke, ki jih sklad potrebuje pri 
odločanju o pravicah po tem zakonu. 
Stečajni upravitelj mora obvestiti sklad o izplačilih na podlagi 
drugega in četrtega odstavka 160. člena zakona o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93) najkasneje 
v dveh dneh po opravljenem izplačilu ter mu na njegovo zahtevo 
dati vse podatke, ki jih sklad potrebuje pri odločanju o pravicah po 
tem zakonu. 
Glede dolžnosti dajanja podatkov po tem členu se smiselno 
uporablja določba 96. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93). 

28. člen 

Terjatve upravičenca proti delodajalcu oziroma stečajnemu 
dolžniku preidejo do višine pravic zagotovljenih po tem zakonu 
na sklad z dnem izvršitve odločbe o priznanju pravic po tem 
zakonu (subrogacija). 
S prehodom terjatve na sklad vstopi sklad v razmerju do 
delodajalca oziroma do stečajnega dolžnika v položaj delavca 
kot upnika do višine sredstev izplačanih na podlagi odločbe o 
priznanju pravic po tem zakonu. 
O subrogaciji in vstopu sklada v položaj delavca kot upnika mora 
sklad nemudoma obvestiti stečajnega upravitelja oziroma 
delodajalca ter mu kot dokaz predložiti ustrezne listine. 
Sklad je v postopkih za poplačilo terjatev, ki preidejo nanj po tem 
členu, oproščen plačila sodnih stroškov. 
Sredstva, pridobljena z izplačilom terjatev iz tega člena, so 
prihodek sklada. 

29. člen 

Sklad ima pravico zahtevati yrnitev sredstev, izplačanih po tem 
zakonu, če so bile pravice pridobljene na podlagi neresničnih 
podatkov oziroma če upravičenec ni sporočil skladu dejstev, ki 
vplivajo na pridobitev ali prenehanje pravic po tem zakonu. 
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Predlog zakona o 

GORSKIH VODNIKIH (ZGV) 

- EPA 518 - II - tretja obravnava 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

I 
SKUPINA POSLANCEV 

Ljubljana, 9.6.1999 

Na podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika 
Državnega zbora (Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 
28/96 in 26/97) in v skladu s sklepom, ki ga je sprejel Državni 
zbor Republike Slovenije na 14. seji, dne 26.5.1999, pošiljajo 
podpisani poslanci v tretjo obravnavo 

< 
- PREDLOG ZAKONA O GORSKIH VODNIKIH. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije bodo kot predlagatelji sodelovali na 
sejah DZ in na sejah delovnih teles DZ. 

Rudi MOGE, l.r. 
Štefan KLINC, l.r. 

Janez MEŽAN, l.r. 
Samo BEVK, l.r. 

Miroslav MOZETIČ, l.r. 
Peter LEŠNIK, l.r. 

Zoran LEŠNIK, l.r. 

1. člen 
(namen zakona) 

Zakon o gorskih vodnikih določa poklic gorskega vodnika, pogoje 
za pristop k usposabljanju, program usposabljanja, pogoje za 
opravljanje poklica, pogoje za ustanovitev in delovanje gorniških 
šol in državno podporo usposabljanju gorskih vodnikov v Republiki 
Sloveniji. 

2. člen 
(poklic gorskega vodnika) 

Gorski vodnik po tem zakonu je, kdor je vpisan v imenik iz 5. 
člena tega zakona in trajno ali občasno za plačilo izvaja eno ali 
več naslednjih dejavnosti: 
a) vodenje oseb na gorskih turah in vzponih, 
b) vodenje oseb na turnih smukih, 
c) strokovni pouk iz gorništva. 

Poklic gorskega vodnika je svoboden poklic. 

Pravne osebe lahko opravljajo dejavnosti iz prvega odstavka 
tega člena le z gorskimi vodniki po tem zakonu. 

3. člen 
(usposabljanje za gorskega vodnika) 

Usposabljanje za poklic gorskega vodnika je specializacija, s 
katero se po uspešno opravljenem usposabljanju po prdgramu 
za gorske vodnike, obveznem enoletnem pripravništvu in 
opravljenem strokovnem izpitu pridobi poklic gorski vodnik. 

Gorski vodnik - pripravnik (v nadaljnjem besedilu: pripravnik za 
gorskega vodnika) lahko samostojno izvaja dejavnosti iz točke 
a) in b) 2. člena, dejavnosti iz točke c) istega člena pa le pod 
vodstvom in nadzorom gorskega vodnika. 

Strokovni izpit za gorskega vodnika se lahko opravlja v desetih 
letih po uspešno opravljenem usposabljanju po programu za 
gorskega vodnika. 

4. člen 
(pogoji za opravljanje poklica gorskega vodnika) 

Poklic gorskega vodnika v Sloveniji lahko opravlja, kdor je opravil 
vse s tem zakonom predpisane izpite in je vpisan v imenik aktivnih 
gorskih vodnikov Slovenije iz 5. člena tega zakona. 
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Tuji gorski vodnik, ki je član tujega združenja gorskih vodnikov, ki 
je član Mednarodne zveze združenj gorskih vodnikov (IFMGA), 
lahko občasno opravlja poklic gorskega vodnika v Sloveniji, če je 
v svoji državi vpisan v imenik aktivnih gorskih vodnikov. Vodi 
lahko le turiste, ki jih je pripeljal s seboj iz tujine. 

5. člen 

(imenik aktivnih gorskih vodnikov) 

Imenik gorskih vodnikov vodi Združenje gorskih vodnikov 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGVS). Imenik je sestavljen iz 
dveh delov: iz imenika pripravnikov za gorske vodnike in iz imenika 
gorskih vodnikov. 

V imeniku so naslednji podatki: 
a) tekoča številka, 
b) ime in priimek, 
c) datum in kraj rojstva, 
d) državljanstvo 
e) naslov stalnega bivališča v Sloveniji, 
f) davčna številka, 
g) datum vpisa v imenik, 
h) podatki o nezgodnem zavarovanju in zavarovanju 

odgovornosti, 
i) datum izdaje, obnove ali odvzema vodniške izkaznice, 
j) datum izbrisa iz imenika, 
k) gorniška šola, v kateri deluje vodnik ali pripravnik. 

Vse spremembe podatkov iz prvega odstavka so vpisani v imenik 
dolžni v roku 30 dni po nastanku sprememb sporočiti ZGVS. 

V imenik aktivnih gorskih vodnikov Slovenije se lahko vpiše gorski 
vodnik ali pripravnik za gorskega vodnika, ki je član ZGVS, 
državljan Republike Slovenije in ima zavarovano svojo 
odgovornost proti tretjim osebam. Vpis v imenik se obnovi vsako 
leto do 1. marca. 

Gorski vodnik ali pripravnik za gorskega vodnika, ki ni državljan 
Republike Slovenije in ki je izpite opravil pri enem izmed združenj, 
ki je član Mednarodne zveze združenj gorskih vodnikov (IFMGA), 
se lahko vpiše v imenik aktivnih gorskih vodnikov Slovenije, če 
ima stalno bivališče na območju Republike Slovenije. Vlogo za 
vpis v imenik mora skupaj z dokazili o opravljenem usposabljanju 
nasloviti na ZGVS. 

Gorski vodniki ali pripravniki za gorske vodnike, ki žele opravljati 
poklic gorskega vodnika, se morajo priglasiti za prvi vpis v imenik, 
vsakoletno podaljšanje vpisa in morebitno obnovitev vpisa. Rok 
za priglasitev določi vsako leto ZGVS. 

Gorski vodnik in pripravnik za gorskega vodnika se izbriše iz 
imenika v primerih, ki jih predvideva statut ZGVS. 

O vpisu, podaljšanju vpisa, izbrisu in obnovitvi vpisa v imenik 
aktivnih gorskih vodnikov odloča ZGVS v skladu s statutom. 

ZGVS vsako leto do konca marca sporoči ministrstvu imenik 
aktivnih gorskih vodnikov za tekoče leto. 

Ministrstvo, pristojno za turizem (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo), predpiše podrobnejše določbe o obliki in vsebini 
imenika gorskih vodnikov. 

6. člen 
(poklicno usposabljanje gorskih vodnikov) 

ZGVS organizira teoretično in praktično usposabljanje kandidatov 
za pripravnike za gorskega vodnika, pripravnikov za gorske 
vodnike, stalno usposabljanje gorskih vodnikov in specializirano 
usposabljanje gorskih vodnikov. 

Na predlog ZGVS imenuje ministrstvo stalne člane izpitne komisije 
ZGVS, ki preverja znanje udeležencev vseh vrst poklicnega 
usposabljanja iz prvega odstavka. Komisijo pri posameznem izpitu 
sestavljajo najmanj trije člani. 

7. člen 
(pogoji za vključitev v usposabljanje 

za gorske vodnike) 

Kdor se želi usposobiti za gorskega vodnika, mora izpolnjevati 
naslednje začetne pogoje: 
a) Biti mora član planinskega društva ali alpinističnega kluba, ki 

je včlanjen v Planinski zvezi Slovenije. 
b) Imeti mora najmanj 18 let. 
c) Imeti mora najmanj srednjo izobrazbo. 
d) Biti mora primeren za opravljanje poklica gorskega vodnika. 
e) Imeti mora z zdravniškim potrdilom dokazane psihofizične 

sposobnosti za opravljanje poklica gorskega vodnika. 
f) Imeti mora alpinistične izkušnje, ki jih predpiše ministrstvo na 

predlog ZGVS. 

8. člen 
(ugotavljanje primernosti za usposabljanje) 

Komisija, sestavljena iz treh članov izpitne komisije ZGVS in 
predstavnika ministrstva, pred začetkom usposabljanja pregleda 
prijave vseh kandidatov. Vse kandidate, ki izpolnjujejo začetne 
pogoje, preskusi in za vsakega posebej ugotovi, ali je primeren 
za usposabljanje. 

Vsak kandidat mora pred začetkom usposabljanja pred izpitno 
komisijo dokazati, da ima sposobnosti, ki jih predpiše ministrstvo 
na predlog ZGVS. 

I 
Komisija na podlagi rezultatov preskusa predlaga ministrstvu 
začetek usposabljanja in pripravi načrt pokrivanja stroškov za 
celotno obdobje usposabljanja po letih. Ko ministrstvo odobri 
začetek usposabljanja in načrt pokrivanja stroškov, se obveže 
za plačilo razlike med celotnimi stroški in pristojbinami udeležencev. 
ZGVS sporoči vsem kandidatom sklep o začetku usposabljanja. 

Preskus kandidatov se šteje kot del usposabljanja. 

9. člen 
(program usposabljanja kandidatov za gorske 

vodnike) 

Program usposabljanja kandidatov za gorske vodnike traja skupaj 
s preskusom iz 7. člena 80 dni in obsega štiri osnovne tečaje, od 
katerih vsak posebej traja štirinajst dni: 
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a) Tečaj teoretičnih in praktičnih osnov gorskega vodništva in 
dva dodatna dneva za izpite. 

b) Tečaj vodenja v skali in pet dodatnih dni za izpite. 
c) Tečaj vodenja turnega smučanja v visokogorju in pet dodatnih 

dni za izpite. 
d) Tečaj vodenja v snegu in ledu in pet dodatnih dni za izpite. 

Zadnji trije tečaji vsebujejo tudi tiste dele splošnih teoretičnih in 
praktičnih osnov gorskega vodništva, ki niso bili obdelani v prvem 
tečaju. 

Tečaji se lahko izvajajo v več delih. Vsebina posameznega dela 
se določi glede na razmere na terenu, kjer se izvaja del tečaja. 
Znanje se ocenjuje na vsakem delu tečaja posebej. Posameznih 
delov tečajev se lahko udeleži kandidat, ki je uspešno opravil vse 
prejšnje dele. 

Program usposabljanja kandidatov za gorske vodnike mora biti 
zaključen v treh letih. 

Vsebino tečajev iz prvega odstavka ter način preskusa uspešnosti 
usposabljanja kandidatov predpiše minister. 

10. člen 
(strokovni izpit za gorske vodnike) 

Strokovni izpit za gorske vodnike traja skupaj pet dni in obsega 
tridnevno ponovitev najvažnejših vsebin osnovnih tečajev s 
poudarkom na usposabljanju za praktično vodenje in poučevanju 
gorništva ter dvodnevni izpit iz te snovi. Strokovnega izpita se 
lahko udeležijo pripravniki po zaključeni pripravniški dobi. Strokovni 
izpit se opravi pred komisijo, sestavljeno v skladu s prvim 
odstavkom 8. člena. 

11. člen 
(preverjanje in ocenjevanje ter potrdilo) 

Ob koncu vsakega delnega tečaja vodja tečaja in inštruktorji 
ocenijo uspeh vsakega udeleženca posebej z eno izmed treh 
ocen: zelo uspešno, uspešno, neuspešno. 

Udeleženec, ki ni opravil delnega tečaja, lahko enkrat ponovi izpit 
za ta tečaj. To mora opraviti pred naslednjim delom tečaja. V primeru 
neuspeha pri popravnem izpitu, lahko nadaljuje z določeno vrsto 
usposabljanja le tako, da tega začne znova. 

Po uspešno opravljenem strokovnem izpitu izda ZGVS gorskemu 
vodniku potrdilo, ki je javna listina. Vsebino in obliko potrdila 
predpiše minister. 

12. člen 
(razpis za začetek usposabljanja za gorskega 

vodnika) 

ZGVS najmanj vsaki dve leti razpiše začetek usposabljanja za 
poklic gorskega vodnika. V razpisu se navede najmanjše število 
ustreznih kandidatov, ki je potrebno za začetek usposabljanja. 
Vlogo, katere podrobno vsebino predpiše ministrstvo, je treba 
poslati na ZGVS. 

13. člen 
(program stalnega usposabljanja gorskih vodnikov) 

Stalno usposabljanje gorskih vodnikov poteka na dvodnevnih 
tečajih, ki jih organizira ZGVS. Vsebina tečajev so novosti, ki se 

pojavljajo pri opravljanju poklica gorskega vodnika. Vodja 
vsakokratnega usposabljanja in inštruktorji vodijo imenik 
udeležencev in ocenijo njihovo sodelovanje. 

Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike so se dolžni 
najmanj enkrat na tri leta udeležiti stalnega usposabljanja. Tega 
so oproščeni gorski vodniki, ki se v teh treh letih udeležijo 
specializiranega usposabljanja in pripravniki za gorske vodnike, 
ki v teh treh letih opravijo izpit za gorskega vodnika. 

14. člen 
(specializirano usposabljanje gorskih vodnikov) 

Specializirano usposabljanje gorskih vodnikov je namenjeno 
usposabljanju tistih gorskih vodnikov, ki sodelujejo kot inštruktorji 
pri drugih vrstah usposabljanja. Specializirano usposabljanje 
organizira ZGVS v skladu s potrebami in razvojem vodniškega 
poklica. 

15. člen 
(šolnina za udeležbo pri usposabljanju za poklic 

gorskega vodnika) 

Udeleženci usposabljanja morajo v desetih dneh po prejemu sklepa 
ministrstva o začetku usposabljanja vplačati šolnino, ki je določena 
s sklepom. Podlaga za določitev šolnine so veljavne vodniške 
tarife za gorske vodnike, ki poučujejo in vodijo tečaje ter višina 
subvencije, ki jo za posamezno vrsto usposabljanja prispeva 
ministrstvo. Šolnina se vplačuje na račun ZGVS. 

16. člen 
(znak in izkaznica gorskih vodnikov) 

Med opravljanjem svojega poklica morajo gorski vodniki in 
pripravniki za gorske vodnike nositi na vidnem mestu znak in 
imeti pri sebi izkaznico. 

Znak in izkaznico gorskih vodnikov izdaja ZGVS. 

Ministrstvo predpiše obliko znaka in vsebino izkaznice na predlog 
ZGVS. 

Znak in izkaznica sta javni listini. 

17. člen 
(oprema gorskih vodnikov) 

Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike morajo pri 
opravljanju svojega poklica uporabljati brezhibno opremo in z 
njeno pravilno uporabo v vseh primerih zagotavljati največjo možno 
varnost vodenih. 

18. člen 
(dolžnosti in pravice gorskih vodnikov) 

Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike so pri opravljanju 
svojega poklica dolžni: 
a) odločati, kdaj je potrebna uporaba vrvi in drugih pripomočkov 
za varovanje; 
b) voditi naenkrat toliko vodenih, da je zagotovljena njihova varnost, 
pri čemer morajo upoštevati trajanje, težavnost in vrsto 
nameravane ture, vremenske razmere, letni čas in sposobnosti 
vodenih. 

18. junij 1999 37 poročevalec, št. 46 



Gorski vodniki in pripravniki imajo pravico ukazovati vodenim, 
oni pa morajo ukaze ubogati, če so ukazi povezani z njihovo 
varnostjo. Če vodeni vodnika ne ubogajo, lahko vodniki turo 
prekinejo. Pri tem morajo poskrbeti za varno vrnitev vodenih na 
izhodišče. V tem primeru imajo pravico zaračunati polno tarifo. 

Če je tura prekinjena zaradi višje sile ali zaradi nesposobnosti 
vodenih, imajo vodniki pravico zaračunati polno tarifo. 

V primeru nesreče so gorski vodniki in pripravniki za gorske 
vodnike dolžni pomagati pomoči potrebnim, pri čemer pa ne smejo 
opustiti skrbi za varnost vodenih. 

Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike niso dolžni nositi 
prtljage vodenih ali tistih, ki jih spremljajo. 

19. člen 
(gorniške šole) 

Kot gorniška šola šteje vsaka usklajena skupna poklicna 
dejavnost več gorskih vodnikov in pripravnikov za gorske 
vodnike. Sem ne spada pridobivanje vodenih. Dejavnost gorniške 
šole je predvsem poučevanje gorniških veščin vseh vrst v vseh 
letnih časih. 

Poklicna dejavnost obsega tudi vse stranske dejavnosti kot so 
prevoz in izposoja opreme, če so te dejavnosti podrejene glavni 
dejavnosti. 

Oznaka gorniške šole se mora od oznak drugih gorniških šol 
jasno razlikovati in mora vsebovati besede "Gorniška šola". Gorski 
vodniki lahko delujejo istočasno samo v eni gorniški šoli. 

Gorniška šola se lahko ustanovi, če da zanjo pobudo najmanj en 
gorski vodnik, ki ima za delovanje šole zagotovljeno sodelovanje 
še najmanj dveh gprskih vodnikov. 

Vlogo z vsebino, ki jo predpiše ministrstvo, mora gorski vodnik- 
poslati na ministrstvo. 

Dovoljenje za ustanovitev gorniške šole izda ministrstvo po 
pridobitvi mnenja ZGVS in velja neomejen čas ob pogoju, da se 
ne spremeni vodstvo šole in da so sodelujoči gorski vodniki in 
pripravniki za gorske vodnike ves čas vpisani v imeniku iz 5. 
člena. Dovoljenje vsebuje imena in priimke vodstva šole, imena in 
priimke sodelujočih gorskih vodnikov, oznako gorniške šole, 
območje delovanja in sedež šole. 

Gorniške šole se vpišejo v register šol, ki ga vodi ministrstvo. 
Vsebino registra in podrobnejše pogoje za ustanovitev gorniške 
šole predpiše minister. 

Poučevanje v gorniški šoli izvajajo gorski vodniki in pripravniki za 
gorske vodnike. Število slednjih ne sme presegati števila gorskih 
vodnikov. 

Šolanje, ki se izvaja v organizaciji planinskih društev, včlanjenih v 
Planinski zvezi Slovenije in drugih gorniških društev za njihove 
člane, in pri katerem inštruktorji svoje delo opravljajo nepoklicno 
in zanj ne prejemajo plačila, se ne šteje kot dejavnost gorniških 
šol. 

20. člen 
(vodniške tarife) 

Tarife za vodenje ureja splošni akt, ki ga sprejme ZGVS in določa 
najmanjše zneske tarif za posamezne vrste tur. Za veljavnost 
tarife je treba pridobiti soglasje ministra. 

21. člen 
(združenje gorskih vodnikov Slovenije) 

Za zagotavljanje strokovnosti in varovanja javnega interesa pri 
opravljanju poklica gorskega vodnika ter varstva tretjih oseb se 
Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike združujejo v ZGVS. 

Združenje je pravna oseba. 

Najvišji organ ZGVS je Zbor gorskih vodnikov. Zbor gorskih 
vodnikov sprejme statut združenja, v katerem se podrobneje 
določijo naloge in organizacija združenja ter pristojnosti organov 
združenja. 

ZGVS je organizirano kot poklicno združenje in predstavlja gorske 
vodnike Slovenije v Sloveniji in mednarodnih vodniških 
organizacijah. 

ZGVS, ki je bilo ob ustanovitvi organizirano kot društvo, se kot 
poklicno združenje preoblikuje v roku enega leta po sprejemu 
tega zakona in v šestih mesecih po ustanovitvi sprejme vse akte, 
potrebne za ureditev svojega delovanja. 

ZGVS pridobiva sredstva za delovanje od obvezne članarine in 
dotacij. 

22. člen 
(zavarovanje odgovornosti gorskih vodnikov) 

Gorski vodniki in pripravniki ter drugi udeleženci pri izvajanju 
programov usposabljanja morajo imeti zavarovano svojo 
odgovornost proti tretjim osebam in morajo biti nezgodno 
zavarovani. Najmanjše zavarovalne vsote predpiše minister na 
predlog ZGVS. 

23. člen 
(državna finančna podpora usposabljanju gorskih 

vodnikov) 

Z namenom spodbujanje gorskega turizma nasploh in posebej 
gorskega vodništva namenja Republika Slovenija vsako leto 
sredstva za usposabljanje kandidatov za gorske vodnike, 
pripravnikov za gorske vodnike, gorskih vodnikov in inštruktorjev, 
članov izpitne komisije ZGVS. 

Predlog za obseg finančne podpore pripravlja ZGVS na podlagi 
načrta usposabljanja za prihodnje leto. 

24. člen 
(kazenske določbe) 

Kdor stalno opravlja poklic gorskega vodnika v Sloveniji v nasprotju 
s 4. členom in ni vpisan v imenik aktivnih gorskih vodniko iz 5. 
člena, se kaznuje z denarno kaznijo 200.000 tolarjev. 

Kdor organizira in vodi gorniško šolo brez dovoljenja iz šestega 
odstavka 19. člena, se kaznuje z denarno kaznijo 400.000 tolarjev. 

Kdor zaračunava vodniške usluge v nasprotju z veljavno tarifo 
po splošnem aktu iz 20. člena, se kaznuje z denarno kaznijo 
100.000 tolarjev. 

Kdor za svojo dejavnost neupravičeno uporablja nazive gorski 
vodnik, gorniška šola ali podobne, pa za to nima potrdila iz tretjega 
odstavka 11. člena oziroma dovoljenja iz šestega odstavka 19. 
člena, se kaznuje z denarno kaznijo 100.000 tolarjev 
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Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike, ki svoje dejavnosti 
ne zavarujejo v skladu z 22. členom, se kaznujejo z denarno 
kaznijo 200.000 tolarjev in s suspenzom od najmanj enega meseca 
do največ enega leta. 

25. člen 
(podzakonski akt) 

Minister v šestih mesecih po sprejetju tega zakona izda Pravilnik 
ogorskih vodnikih in z njim uredi podrobnosti iz 7., 8., 9., 11., 12., 
in 16. člena tega zakona. 

26. člen 
(prehodna določba) 

Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike PZS, ki so to 

postali pred letom 1993, se štejejo kot gorski vodniki in pripravniki 
za gorske vodnike po tem zakonu, če so člani ZGVS. 

Kandidati za gorske vodnike, ki se že usposabljajo po programu 
ZGVS, zaključijo usposabljanje po tem zakonu. 

Gorniške šole morajo svoje delo prilagoditi temu zakonu in 
pravilniku iz 15. člena v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

27. člen 
(končna določba) 

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

OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je ob drugi obravnavi predloga 
zakona o gorskih vodnikih na 14. seji, dne 26.5.1999, na podlagi 
173. člena in drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel sklep, da predlog zakona o gorskih vodnikih za 
tretjo obravnavo pripravijo predlagatelji zakona. 

Na predlog zakona o gorskih vodnikih je bilo v drugi obravnavi 
vloženih 22 amandmajev. 
Sprejeto je bilo vseh 22 amandmajev in sicer k: 3. (dva), 5., 6., 7., 
8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. 
in 26. členu. 

Vsi sprejeti amandmaji so bili upoštevani in vključeni v besedilo 
predloga zakona pripravljenega za tretjo obravnavo. 

V tekstu sprejetega amandmaja k 21. členu je prišlo do napake, 
saj se dejansko nanaša na peti odstavek in ne na četrti, kot je 
pomotoma navedeno v tekstu amandmaja. 

Členi, ki v drugi obravnavi predloga zakona niso bili amandmirani 
so: 1.,2„ 4., 17., 18. in 27. 

V besedilu predloga zakona so bili opravljeni tudi redakcijski 
popravki, ki pa ne vplivajo na vsebino posameznih določb, niti na 
vsebino zakona kot celote. Redakcijski popravki so bili opravljeni 
v: 2., 3., 5., 7., 9. in 18. členu. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE 

0 URESNIČEVANJU OTROKOVIH 

PRAVIC (MEKUOP) 

■ EPA 847 - II - 

) 

Vlada Republike Slovenije je na 112. seji dne 3/6-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKE 
KONVENCIJE O URESNIČEVANJU OTROKOVIH PRAVIC, 

ki ga pošilja v obravnavo 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; 
- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve, 
■ dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Andreg GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve; 
- mag. Renata CVELBAR, svetovalka Vlade Republike 

Slovenije v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

I.člen 2.člen 

Ratificira se Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic se v 
Pravic, sklenjena v Strasbourgu 25. januarja 1996. izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku 

glasi: 
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UVOD 

Države članice Sveta Evrope in druge države podpisnice te 
konvencije so se, 

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med 
njenimi članicami; 

ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o otrokovih 
Biajdsah in zlasti 4. člena, ki zahteva, da države pogodbenice 
sprejmejo vse ustrezne zakonodajne, upravne in druge ukrepe 
za uresničevanje pravic, priznanih v omenjeni konvenciji; 

Slede na vsebino Priporočila 1121 (1990) Parlamentarne 
skupščine o otrokovih pravicah; 
v Prepričanju, da je treba spodbujati otrokove pravice in njihove 
koristi, in jim zato omogočiti uresničevanje njihovih pravic, zlasti v 
postopkih glede družinskega prava, ki jih zadevajo; 

ob zavedanju, da je treba otrokom zagotoviti ustrezne informacije, 
da bi lahko spodbujali take pravice in koristi, in da je treba ustrezno 
uPoštevati njihovo mnenje; 

°b zavedanju, da je vloga staršev pomembna pri varstvu in 
spodbujanju otrokovih pravic in koristi ter glede na to, da morajo 
države sodelovati pri takšnem varstvu in spodbujanju, kadar je to 
Potrebno; 

9lede na to, da je pri sporu zaželeno, da se družine skušajo 
sporazumeti, preden zadevo predajo pravosodnim organom; 

dogovorile o naslednjem: 

I. poglavje 

Področje uporabe in cilj konvencije ter opredelitev 
pojmov 

1. člen - Področje uporabe in cilj konvencije 
1- Ta konvencija se uporablja za otroke, mlajše od 18 let. 

2- Cilj te konvencije je v korist otrok spodbujati njihove pravice, 
jim priznati procesne pravice in jim omogočiti uresničevanje 
'eh pravic tako, da so otroci sami ali prek drugih oseb ali 
organov obveščeni in jim je dovoljeno, da lahko sodelujejo v 
postopkih pred pravosodnimi organi, ki jih zadevajo. 

Za namene te konvencije so postopki pred pravosodnimi 
organi, ki zadevajo otroke, postopki glede družinskega prava, 
zlasti tisti, ki se nanašajo na uresničevanje starševske 
odgovornosti, kot so vzgoja in varstvo ter osebni stiki z 
otrokom. 

4- Vsaka država ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu v izjavi naslovljeni na 
generalnega sekretarja Sveta Evrope, določi vsaj tri vrste 
zadev družinskega prava, ki se obravnavajo pred 
pravosodnimi organi, in za katere se uporablja ta konvencija. 

Vsaka pogodbenica lahko nadalje z izjavo določi dodatne 
vrste zadev družinskega prava, za katere se uporablja ta 
konvencija, ali zagotovi informacije o uporabi 5. člena, drugega 
odstavka 9. člena, drugega odstavka 10. člena in 11. člena. 

6. Ta konvencija ne preprečuje pogodbenicam uporabe pravil, 
ugodnejših za spodbujanje in uresničevanje otrokovih pravic. 

2. člen - Opredelitev pojmov 

V tej konvenciji: 

a) izraz "pravosodni organi" pomeni sodišče ali upravni organ 
z enakovrednimi pooblastili; 

b) izraz "nosilci starševske odgovornosti" pomeni starše in 
druge osebe ali organe, ki so upravičeni delno ali v celoti 
uresničevati starševsko odgovornost; 

c) izraz "zastopnik" pomeni osebo, kot je odvetnik, ali organ, 
imenovan, da otroka zastopa pred pravosodnimi organi; 

d) izraz "ustrezne informacije" pomeni informacije, ki so 
primerne glede na otrokovo starost in stopnjo razumevanja ter 
se zagotovijo, da lahko otrok v celoti uresničuje svoje pravice, 
razen če bi bilo zagotavljanje takih informacij v nasprotju z 
otrokovo blaginjo. 

II. poglavje 

Procesni ukrepi za spodbujanje uresničevanja 
otrokovih pravic 

A. Procesne pravice otroka 

3. člen - Pravica do obveščenosti in do izražanja 
lastnega mnenja v postopkih 

Otroku z zadostno stopnjo razumevanja po notranjem pravu se 
v postopkih pred pravosodnimi organi, ki ga zadevajo, priznavajo 
te pravice in jih je upravičen zahtevati: 

a) da dobi vse ustrezne informacije; 

b) da se z njim posvetujejo iri da izrazi svoje mnenje; 

c) da je obveščen o možnih posledicah upoštevanja tega 
mnenja in o možnih posledicah kakršne koli odločitve. 

4. člen - Pravica zaprositi za imenovanje posebnega 
zastopnika 

1. Ob upoštevanju 9. člena ima otrok pravico osebno ali prek 
drugih oseb ali organov zaprositi za posebnega zastopnika v 
postopkih pred pravosodnimi organi, ki ga zadevajo, kadar 
notranje pravo nosilcem starševske odgovornosti preprečuje 
zastopati otroka zaradi nasprotja interesov. 

2. Države lahko svobodno omejijo pravico iz prvega odstavka 
na otroke z zadostno stopnjo razumevanja po notranjem 
pravu. 

5. člen - Druge možne procesne pravice 

Pogodbenice proučijo možnost, da otrokom priznajo dodatne 
procesne pravice v zvezi s postopki pred pravosodnimi organi, 
ki jih zadevajo, predvsem: 
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a) pravico zaprositi za pomoč ustrezno osebo, po lastni izbiri, 
da jim pomagajo izraziti njihovo mnenje; 

b) pravico, da sami ali prek drugih oseb ali organov zaprosijo za 
imenovanje posebnega zastopnika, v ustreznih primerih 
odvetnika; 

c) pravico do imenovanja svojega zastopnika; 

d) pravico do uresničevanja nekaterih ali vseh pravic strank v 
takšnih postopkih. 

B. Vloga pravosodnih organov 

6. člen - Postopek sprejemanja odločitev 

V postopkih, ki zadevajo otroka, pravosodni organi pred 
sprejemom odločitve: 

a) proučijo, ali imajo na voljo dovolj informacij, da sprejmejo 
odločitev v korist otroka, in po potrebi pridobijo dodatne 
informacije, zlasti od nosilcev starševske odgovornosti; 

b) kadar se za otroka po notranjem pravu šteje, da ima zadostno 
stopnjo razumevanja: 

- zagotovijo, da je otrok dobil vse ustrezne informacije; 

- se sami ali prek drugih oseb ali organov posvetujejo z 
otrokom osebno v ustreznih primerih, če je treba zasebno, 
na način, ki ustreza njegovi stopnji razumevanja, razen če to 
ne bi bilo očitno v nasprotju z njegovimi koristmi; 

- mogočijo otroku, da izrazi svoje mnenje; 

c) ustrezno upoštevajo izraženo otrokovo mnenje. 

7. člen - Dolžnost hitrega ukrepanja 

V postopkih, ki zadevajo otroka, pravosodni organi ukrepajo hitro, 
da se izognejo nepotrebnim zamudam. Na voljo so jim postopki, 
ki zagotavljajo hitro izvrševanje njihovih odločitev. V nujnih primerih 
so pravosodni organi pooblaščeni, da sprejmejo takoj izvršljive 
odločitve, kadar je to primerno. 

8.člen - Ukrepanje na lastni predlog 

V postopkih, ki zadevajo otroka, so pravosodni organi pooblaščeni 
v primerih, določenih z notranjim pravom, ukrepati na svoj predlog, 
kadar je resno ogrožena otrokova blaginja. 

9. člen - Imenovanje zastopnika 

1. V postopkih, ki zadevajo otroka, kadar notranje pravo nosilcem 
starševske odgovornosti preprečuje zastopati otroka zaradi 
nasprotja interesov med njimi in otrokom, so pravosodni 
organi pooblaščeni, da za otroka v takih postopkih imenujejo 
posebnega zastopnika. 

2. Pogodbenice proučijo možnost, da bi v postopkih, ki zadevajo 
otroka, pravosodni organi imeli pooblastilo imenovati 
posebnega zastopnika, v ustreznih primerih odvetnika, ki bi 
zastopal otroka. 

C. Vloga zastopnikov 

10. člen 

1. V postopkih pred pravosodnimi organi, ki zadevajo otroka, 
razen če to ne bi bilo očitno v nasprotju z otrokovimi koristmi, 
zastopnik: 

a) zagotovi otroku vse ustrezne informacije, če se zanj po 
notranjem pravu šteje, da ima zadostno stopnjo razumevanja; 

b) zagotovi otroku, če se zanj po notranjem pravu šteje, da 
ima zadostno stopnjo razumevanja pojasnilo o možnih 
posledicah upoštevanja njegovega mnenja in možnih 
posledicah ukrepanja zastopnika; 

c) ugotovi otrokovo mnenje in ga predstavi pravosodnim 
organom. 

2. Pogodbenice proučijo možnost razširitve določb prvega 
odstavka na nosilce starševske odgovornosti. 

D. Razširitev nekaterih določb 

11. člen 

Pogodbenice proučijo možnost razširitve določb 3., 4. in 9. člena 
na postopke, ki zadevajo otroke, pred drugimi organi in na zadeve 
glede otrok, ki niso predmet postopkov. 

E. Nacionalni organi 

12. člen 

1. Pogodbenice prek organov, ki med drugim opravljajo naloge 
iz drugega odstavka, podpirajo spodbujanje in uresničevanje 
otrokovih pravic. 

2. Naloge so: 

a) oblikovanje predlogov za krepitev prava o uresničevanju 
otrokovih pravic; 

b) oblikovanje mnenj o predlogih zakonodaje o uresničevanju 
otrokovih pravic; 

c) zagotavljanje splošnih informacij o uresničevanju otrokovih 
pravic medijem, javnosti, osebam in organom, ki se ukvarjajo 
z vprašanji glede otrok; 

d) ugotavljanje mnenj otrok in zagotavljanje ustreznih informacij 
otrokom. 
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F- Druge zadeve 

13. člen - Mediacija ali drugi postopki za reševanje 
sporov 

Da bi preprečile ali rešile spore ali se izognile postopkom pred 
pravosodnimi organi, ki zadevajo otroke, pogodbenice spodbujajo 
•nediacijo ali druge postopke za reševanje sporov ter uporabo 
takih postopkov za doseganje dogovora v ustreznih primerih, kot 
jih določijo pogodbenice. 

14. člen - Pravna pomoč in svetovanje 

Kadar notranje pravo predvideva pravno pomoč ali svetovanje 
za zastopanje otrok v postopkih pred pravosodnimi organi, ki jih 
zadevajo, se take določbe uporabljajo v zvezi z zadevami iz 4. in 
9- člena. 

15. člen - Razmerje do drugih mednarodnih listin 
Ta konvencija ne omejuje uporabe nobene druge mednarodne 
listine, ki obravnava posebna vprašanja, ki izhajajo iz varstva 
otrok in družin, ter katere pogodbenica je ali bo postala 
Pogodbenica te konvencije. 

III. poglavje 

Stalni odbor 

16. člen - Ustanovitev in naloge stalnega odbora 

1- Za namene te konvencije se ustanovi stalni odbor. 

Stalni odbor obravnava probleme v zvezi s to konvencijo. 
Predvsem lahko: 

a) obravnava pomembna vprašanja v zvezi z razlago ali 
izvajanjem te konvencije. Sklepi stalnega odbora glede 
izvajanja konvencije lahko imajo obliko priporočila; priporočila 
se sprejemajo s tričetrtinsko večino oddanih glasov; 

b) predlaga spremembe konvencije in prouči spremembe, 
Predlagane v skladu z 20. členom; 

c) svetuje in pomaga nacionalnim organom, ki opravljajo naloge 
Po drugem odstavku 12. člena, ter spodbuja mednarodno 
sodelovanje med njimi. 

17. člen - Sestava 
1- Vsako pogodbenico lahko v stalnem odboru zastopa en 

Predstavnik ali več. Vsaka pogodbenica ima en glas. 
2- Vsako državo iz 21. člena, ki ni pogodbenica te konvencije, 

lahko v stalnem odboru zastopa en opazovalec. Enako velja 
za vse druge države in za Evropsko skupnost, potem ko so 
bile v skladu z določbami 22. člena povabljene, da pristopijo h 
konvenciji. 

3- Razen če ni pogodbenica najmanj en mesec pred sejo 
obvestila generalnega sekretarja o svojem ugovoru, lahko 
stalni odbor povabi na vse svoje seje ali na eno sejo ali na del 
ene seje kot opazovalce: 

- vsako državo, ki ni omenjena v drugem odstavku zgoraj; 

- Odbor Združenih narodov za otrokove pravice; 

- Evropsko skupnost; 

- vsak mednarodni vladni organ; 

- vsak mednarodni nevladni organ z eno ali več nalogami, 
omenjenimi v drugem odstavku 12. člena; 

- vsak nacionalni vladni ali nevladni organ z eno ali več 
nalogami, omenjenimi v drugem odstavku 12. člena. 

4. Stalni odbor lahko izmenjuje informacije z ustreznimi 
organizacijami, ki se ukvarjajo z uresničevanjem otrokovih 
pravic. 

18. člen - Seje 

1. Ob izteku tretjega leta po dnevu začetka veljavnosti te 
konvencije in na svojo pobudo generalni sekretar Sveta 
Evrope kadar koli po tem datumu skliče sejo stalnega odbora. 

2. Stalni odbor lahko sprejema odločitve samo, če je prisotna 
najmanj polovica pogodbenic. 

3. Ob upoštevanju 16. in 20. člena se odločitve stalnega odbora 
sprejemajo z večino glasov prisotnih članov. 

4. Ob upoštevanju določb te konvencije stalni odbor sestavi 
svoj poslovnik in poslovnike vseh delovnih skupin, ki jih lahko 
ustanovi za izvajanje vseh ustreznih nalog po tej konvenciji. 

19. člen - Poročila stalnega odbora 

Po vsaki seji stalni odbor pošlje pogodbenicam in Odboru ministrov 
Sveta Evrope poročilo o svojih razpravah in vseh sprejetih 
odločitvah. 

IV. poglavje 

20. člen - Spremembe konvencije 

1. Vsaka sprememba členov te konvencije, ki jo predlaga 
pogodbenica ali stalni odbor, se sporoči generalnemu 
sekretarju Sveta Evrope, ki jo najmanj dva meseca pred 
naslednjo sejo stalnega odbora pošlje državam članicam 
Sveta Evrope, vsem podpisnicam, vsem pogodbenicam, 
vsem državam, ki so v skladu z določbami 21. člena 
povabljene, da podpišejo to konvencijo, in vsem državam ali 
Evropski skupnosti, ki so v skladu z določbami 22. člena 
povabljene, da pristopijo k njej. 

2. Vsako spremembo, predlagano v skladu z določbami 
prejšnjega odstavka, prouči stalni odbor, ki predloži besedilo, 
sprejeto s tričetrtinsko večino oddanih glasov, v odobritev 
Odboru ministrov. Po tej odobritvi se to besedilo pošlje v 
sprejetje pogodbenicam. 

3. Vsaka sprememba začne veljati prvi dan meseca po izteku 
enega meseca od dneva, ko so vse pogodbenice obvestile 
generalnega sekretarja o njenem sprejetju. 
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V. poglavje 
Končne določbe 

21. člen - Podpis, ratifikacija in začetek veljavnosti 

1. Ta konvencija je na voljo za podpis državam članicam Sveta 
Evrope in državam nečlanicam, ki so sodelovale pri njeni pripravi. 

2. Ta konvencija se ratificira, sprejme ali odobri. Listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem 
sekretarju Sveta Evrope. 

3. Ta konvencija začne veljati prvi dan meseca po izteku treh 
mesecev od dneva, ko so tri države, od tega najmanj dve 
državi članici Sveta Evrope, privolile, da jih v skladu z 
določbami prejšnjega odstavka zavezuje ta konvencija. 

4. Za vsako podpisnico, ki kasneje privoli, da jo zavezuje ta 
konvencija, ta začne veljati prvi dan meseca po izteku treh 
mesecev od dneva deponiranja njene listine o ratifikaciji, 
sprejetju ali odobritvi. 

22. člen - Države nečlanice in Evropska skupnost 

1. Po začetku veljavnosti te konvencije lahko Odbor ministrov 
Sveta Evrope na lastno pobudo ali na predlog stalnega odbora 
in po posvetovanju s pogodbenicami povabi katero koli državo 
nečlanico Sveta Evrope, ki ni sodelovala pri pripravi 
konvencije, ter tudi Evropsko skupnost k pristopu k tej 
konvenciji na podlagi večinskega sklepa, kot je predvideno v 
pododstavku d) 20. člena Statuta Sveta Evrope, in na podlagi 
soglasja predstavnikov držav pogodbenic, ki imajo pravico 
sodelovati v Odboru ministrov. 

2. Za vsako državo, ki pristopi k tej konvenciji, ali za Evropsko 
skupnost začne konvencija veljati prvi dan meseca po izteku 
treh mesecev od dneva deponiranja listine o pristopu pri 
generalnem sekretarju Sveta Evrope. 

23. člen - Ozemlje uporabe 

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali ob deponiranju svoje listine 
o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu določi ozemlje ali 
ozemlja, za katera se uporablja ta konvencija. 

2. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli kasneje z izjavo, 
naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi 
uporabo te konvencije na katero koli drugo v izjavi določeno 
ozemlje, za mednarodne odnose katerega je pristojna in v 
imenu katerega je pooblaščena, da sprejema obveznosti. Za 
tako ozemlje začne konvencija veljati prvi dan meseca po 
izteku treh mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel 
to izjavo. 

3. Vsaka izjava iz prejšnjih dveh odstavkov se lahko v zvezi z 

vsakim v tej izjavi določenim ozemljem umakne z uradnim 
obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja. Umik 
začne veljati prvi dan meseca po izteku treh mesecev od 
dneva, ko je generalni sekretar prejel to uradno obvestilo. 

24. člen - Pridržki 

Pridržki glede konvencije niso dovoljeni. 

25. člen - Odpoved 

1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli odpove to konvencijo z 
uradnim obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja 
Sveta Evrope. 

2. Taka odpoved začne veljati prvi dan meseca po izteku treh 
mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel uradno 
obvestilo. 

26. člen - Uradna obvestila 

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice 
Sveta, vse podpisnice, vse pogodbenice in druge države ali 
Evropsko skupnost, ki so bile povabljene, da pristopijo k tej 
konvenciji, o: 

a) vsakem podpisu; 

b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali 
pristopu; 

c) vsakemu dnevu začetka veljavnosti te konvencije v skladu 
z 21. ali 22. členom; 

d) vsaki spremembi, sprejeti v skladu z 20. členom, in o 
dnevu začetka veljavnosti take spremembe; 

e) vsaki izjavi, dani po določbah 1. in 23. člena; 

f) vsaki odpovedi, dani na podlagi določb 25. člena; 

g) vsakem drugem dejanju, uradnem obvestilu ali sporočilu v 
zvezi s to konvencijo. 

Da bi to potrdili, so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, 
podpisali to konvencijo. 

Sestavljeno v Strasbourgu 25. januarja 1996 v angleščini in 
francoščini, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem 
samem izvodu, ki se deponira v arhivu Sveta Evrope. Generalni 
sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsem državam 
članicam Sveta Evrope, državam nečlanicam, ki so sodelovale 
pri pripravi te konvencije, Evropski skupnosti in vsem državam, 
ki so bile povabljene, da pristopijo k tej konvenciji. 
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3.člen 

Republika Slovenija ob deponiranju listine o ratifikaciji Evropske 
konvencije o uresničevanju otrokovih pravic z izjavo generalnemu 
sekretarju Sveta Evrope določi naslednje postopke s področja 
družinskega prava, za katere velja ta konvencija: postopek 
odločanja o vzgoji in varstvu otroka, postopek posvojitve, 
postopek skrbništva, postopek upravljanja otrokovega 
premoženja in postopek določanja višine preživnine. 

4.člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve. 

5.člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu 
Republike Slovenije- Mednarodne pogodbe. 

t 

OBRAZLOŽITEV 

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je leta 1990 sprejela 
Priporočilo 1121 o otrokovih pravicah, ki poudarja potrebo po 
zagotavljanju posebne zaščite in varstva otrok, odgovornosti 
staršev do otrok ter obveznosti države in družbe do otrok. 

Odbor ekspertov Sveta Evrope na področju družinske zakonodaje 
/o istega leta sprejel pobudo, da je potrebno pripraviti predlog 
Evropske Konvencije o uresničevanju otrokovih pravic in poudaril, 
da je pri pripravi Evropske konvencije potrebno preprečiti 
Podvajanje s Konvencijo Združenih Narodov o otrokovih pravicah. 
Poudarek je bil na dejstvu, da sta teksta komplementarna, 
Predvsem glede 4. člena Konvencije Združenih Narodov o 
otrokovih pravicah, ki določa, da naj države podpisnice Konvencije 
sPrejmejo potrebne zakonodajne, administrativne in druge ukrepe 
?a izvrševanje otrokovih pravic priznanih v konvenciji. 

Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic predstavlja 
Pomembno dopolnilo glede izvajanja 4. člena Konvencije OZN o 
otrokovih pravicah (dopolnilo člena 9/2 in člena 12 Konvencije 
OZN o otrokovih pravicah). Zagotavlja varovanje koristi otrok in 
dopušča, da se otroci sami izražajo v sodnih ali upravnih postopkih, 
Predvsem v družinskih razmerjih, kar je v skladu s splošnim 
načelom Konvencije Združenih Narodov o otrokovih pravicah, ki 
uveljavlja participacijo otrok in priznava otroka kot subjekta 
avtonomnih pravic. 

Na podlagi sklepa 184. seje Vlade Republike Slovenije in sklepa 
102. seje Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za 
Mednarodne odnose, dne 3. aprila 1996, je Evropsko konvencijo 
o uresničevanju otrokovih pravic v imenu Republike Slovenije18. 
iulija 1996 podpisala ga. Magdalena Tovornik, veleposlanica 
Republike Slovenije. 

Do 1.4, iggg je Evropsko konvencijo o uresničevanju otrokovih 
Pravic podpisalo 12 držav članic Sveta Evrope, od tega sta 
konvencijo ratificirali dve državi (Grčija in Poljska). Konvencija bo 
skladno z njenim 21. členom začela veljati prvi dan meseca, ki 
sledi trimesečnemu obdobju po dnevu, ko bodo tri države, od 
te9a vsaj dve državi članici Sveta Evrope, ratificirali to konvencijo. 

Predmet Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic 
ie največja korist otrok in krepitev njihovih pravic, zagotavljanje 
Procesnih pravic in omogočanje uresničevanja teh pravic tako, 

da se otroke preko drugih oseb ali organov obvešča in se jim 
omogoči sodelovanje v postopkih pred pravosodnimi organi, v 
katerih so udeleženi. Po konvenciji izraz pravosodni organ 
označuje sodni ali upravni organ z enakimi pooblastili. Notranje 
pravo mora določiti, ali naj bo otrok uradno zastopan ali pa naj 
sam sodeluje v postopku kot stranka ali ne, pri čemer mu je treba 
omogočiti uradnega zastopnika, kadar imetniki starševske 
odgovornosti te vloge zaradi različnih razlogov ne morejo opraviti. 
Če je le to mogoče, naj se upošteva mnenje otroka. 

Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic v ta namen 
predvideva postopke v družinskih razmerjih, kot so: odločanje o 
oddaji v vzgojo in varstvo otroka ob razpadu zakonske ali 
zunajzakonske zveze enemu od roditeljev, drugi osebi ali zavodu, 
odločanje o osebnih stikih, odločanje o ukrepih ki bistveno vplivajo 
na otrokov razvoj, otrokovo premoženje, vprašanje izvrševanja 
starševske odgovornosti, posvojitev, rejništvo, zaščita otroka 
pred krutim in nečloveškim ravnanjem, kakor tudi postopke med 
potekom otrokovega zdravljenja. 

V drugem poglavju konvencija predvideva tudi posebno vlogo 
sodnih ali upravnih organov v postopkih v zvezi z otrokom, med 
njimi dolžnost informiranja otrok, dolžnost hitrih postopkov, 
možnost, da pristojni organ po uradni dolžnosti začne postopek 
za varstvo otrokovih koristi, dolžnost do postavitve skrbnika ali 
zastopnika, če notranje pravo zaradi nasprotja interesov (po 
notranjem pravu je treba določiti okoliščine, ko pride do nasprotja 
interesov) onemogoča nosilcem starševske odgovornosti, da bi 
zastopali otroka. V skladu s konvencijo Izraz zastopnik ne 
zajema samo fizične osebe, kot je npr. odvetnik, temveč 
zajema tudi v ta namen Imenovani organ npr. center za 
socialno delo. Države podpisnice pa lahko svobodno omejijo 
pravico do posebnega zastopnika na otroke, za katere po 
notranjem pravu velja, da Imalo zadostno stopnjo 
razumevanja. 

Konvencija tako predvideva procesne pravice otroka, ki se 
izražajo v pravici do obveščenosti in do izražanja lastnega mnenja 
v postopku in do obveščanja o možnih posledicah odločitev. 
Pravico otroka do obveščanja in pomoči v sodnih ali upravnih 
postopkih je potrebno razlikovati od pravice otroka, da sam sproži 
postopek za varstvo otrokovih pravic. Konvencija te pravice ne 
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opredeljuje, vendar daje možnost državam podpisnicam, da 
opredelijo dodatne procesne pravice otroka, ki vključujejo pravico 
otroka, da po svoji izbiri zaprosi za pomoč osebo, ki mu bo lahko 
pomagala predstaviti njegovo mnenje, pravico do imenovanja 
posebnega ali lastnega zastopnika, ki deluje v imenu otroka. 

Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic predvideva 
tudi pomembno vlogo mediacije v postopkih, torej prizadevanja 
za doseganje sporazuma med starši in otroci glede vzgoje, 
varstva, preživljanja otrok in drugih postopkov in ne nazadnje 
tudi dolžnost do izvajanja omenjene konvencije s pomočjo 
strokovnih in kadrovsko usposobljenih delavcev zaposlenih v 
službah javnih organov. 

Za izvajanje Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih 
pravic skrbijo pristojni nacionalni organi (12. člen), ki spodbujajo 
krepitev in uveljavljanje otrokovih pravic v nacionalni zakonodaji 
v skladu s konvencijo. 

Slovenska zakonodaja v Zakonu o zakonski zvezi In 
družinskih razmerjih (Ur.l. RS, št. 14/89 ■ prečiščeno besedilo), 
ureja položaj in pravice otroka, ko skozi roditeljsko pravico skuša 
zagotoviti otroku pogoje za zdravo rast, skladen osebnostni razvoj 
in usposobitev za samostojno življenje in delo. Zakon ureja tako 
dolžnosti staršev, kot tudi njihove pravice. Določa pa tudi kdaj in 
na kakšen način lahko poseže v izvrševanje roditeljske pravice 
država s svojimi ukrepi. Pri tem morajo pristojni organi po uradni 
dolžnosti varovati otrokove koristi. Za izvajanje družinskih 
razmerjih in varovanja koristi otrok pa Zakon o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih pooblašča sodišča in centre za socialno 
delo. V 213. členu Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
ureja postavitev kolizijskega skrbnika in s tem posebnega 
zastopnika. Center za socialno delo lahko postavi otroku skrbnika 
za posebni primer, v primeru spora med njim in starši, za sklenitev 
posameznih pravnih opravil med njimi, ter v drugih primerih, če 
so njihove koristi v navzkrižju, kar pomeni, da Zakon o zakonski 
zvezi In družinskih razmer/lh formalnopravno omogoča 
postavitev posebnega zastopnika za varstvo otrokovih koristi. 

Po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih otrok pridobi 
popolno poslovno sposobnost z 18. letom. S 15. letom starosti pa 
pridobi otrok omejeno poslovno sposobnost. Sklene lahko delovno 
razmerje in zaposlen mladoletnik, ki je dopolnil 15 let, lahko 
razpolaga s svojim dohodkom, lahko pa tudi sam sklepa pravne 
posle, če zakon ne določa drugače. Pri tem je za veljavnost 
pomembnejših pravnih poslov potrebna odobritev staršev. 

Procesna sposobnost je odvisna od poslovne sposobnosti: To 
pomeni, da lahko otrok v večini primerov v postopku samostojno 
uveljavlja svoje pravice šele z 18. letom starosti, v nekaterih 
primerih pa že s 15. letom starosti. 

V pravdnem postopku je mladoletnik, ki ni pridobil popolne poslovne 
sposobnosti, procesno sposoben v mejah, v katerih mu je priznana 
poslovna sposobnost. To pomeni, da lahko mladoletnik, ki je 
dopolnil 15 let starosti, samostojno in veljavno opravlja procesna 
dejanja, kadar gre za spor o pravnih razmerjih, za oblikovanje 
katerih je poslovno sposoben, ne pa tudi, kadar gre za spor o 
pravnih razmerjih, za katerih oblikovanje je njegova poslovna 
sposobnost omejena in za katerih veljavnost je potrebna odobritev 
staršev. V nepravdnem postopku je otrokov položaj bolje urejen, 
saj lahko sodišče dovoli tudi otroku, ki ni poslovno sposoben, da 
zaradi uveljavitve svojih pravic in interesov sam opravi 
posamezna procesna dejanja, če oceni, da je sposoben razumeti 
pomen in pravne posledice takih dejanj. Poleg tega zakon o 
nepravdnem postopku (UL SRS, št. 30/86 in 20/88) pri nekaterih 
posebnih postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerji 
posebej določa, da se začnejo tudi na predlog otroka, starega 
nad 15 let. Ob tem pa je potrebno omeniti, da predlog zakona o 
pravdnem postopku, ki je v obravnavi zakonodajnega postopka, 

otrokov položaj v postopku dodatno ureja, in bo prinesel izboljšanje 
otrokovega položaja tudi v tem postopku. Predvideno je namreč, 
da mora sodišče otroku, ki je dopolnil 15 let in je sposoben razumeti 
pomen in pravne posledice svojih dejanj, omogočiti, da samostojno 
nastopa v vseh postopkih, v katerih se odloča o njegovih pravicah; 
če sodišče oceni, da tega ni sposoben, pa ga - prav tako kot 
otroka, ki še ni star 15 let ■ zastopa njegov zakoniti zastopnik. 
Poleg tega je tudi predvideno, da postavi sodišče otroku 
posebnega zastopnika, če si interesi otroka in njegovega 
zakonitega zastopnika nasprotujejo. 

Pravno varstvo otrokovih pravic ureja tudi upravni postopek, ki 
ne določa posebnega zastopnika otroka, v postopkih v katerih 
gre za njegove pravice in koristi. 

Vendar takšna klavzula v skladu s 5. členom Evropske konvencije 
o uveljavljanju otrokovih pravic pomeni že dodatne procesne 
pravice otrok v zvezi s postopki pred upravnimi ali sodnimi organi, 
ki niso obvezne in jih lahko država pogodbenica določi z dodatno 
izjavo posreduje generalnemu sekretarju Sveta Evrope. 

Predlog zakona o splošnem upravnem postopku, ki je v prvi 
obravnavi, predvideva načelo zaslišanja stranke ter zastopanje 
stranke v upravnem postopku in s tem tudi posebnega zastopnika 
v primeru, ko si koristi stranke in njenega zakonitega zastopnika 
nasprotujejo. 

V skladu s 4. odstavkom 1. člena Konvencije o uresničevanju 
otrokovih pravic (vsaka država mora ob podpisu ali ob deponiranju 
listin o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu z izjavo 
generalnemu sekretarju Sveta Evrope določiti vsaj tri kategorije 
zadev s področja družinskega prava, za katere velja ta 
konvencija) Republika Slovenija ob deponiranju listin o ratifikaciji 
Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic, predlaga 
naslednje postopke s področja družinskega prava: postopek 
odločanja o vzgoji in varstvu otroka, postopek posvojitve, 
postopek skrbništva, postopek upravljanja otrokovega 
premoženja in postopek določanja preživnine. 

Odločanje o vzgoji In varstvu otroka 

V skladu z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
imajo straši pravico in dolžnost, da z neposredno skrbjo 
zagotavljajo uspešen telesni in duševni razvoj svojih otrok. Pravni 
izraz skrbi staršev za otroka je roditeljska pravica. Zakon o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih opredeljuje splošno 
roditeljsko pravico kot pravico in dolžnost staršev, da skrbijo za 
življenje, osebnostni razvoj in koristi svojih otrok. Roditeljsko 
pravico izvršujejo starši sporazumno. Le v primeru, če je eden od 
staršev zadržan, izvršuje roditeljsko pravico drugi roditelj sam. 
Če starši ne živijo skupaj, se morajo sporazumeti, pri katerem 
izmed njiju bo otrok živel. Če se starši ne sporazumejo, odloči o 
tem center za socialno delo, ki upošteva tudi otrokove želje, če jih 
je otrok sposoben izraziti. Ob razvezi zakonske zveze sodišče 
na predlog centra za socialno delo odloči, pri katerem od staršev 
bo otrok v vzgoji in varstvu. Roditelj, ki z otrokom ne živi, ima 
pravico do osebnih stikov z njim. V izvrševanje roditeljske pravice 
so dolžni in upravičeni poseči državni organi v primerih, kadar 
ugotavljajo, da starši ne izpolnjujejo svojih dolžnosti ali celo krivdno 
ravnajo. V teh primerih center za socialno delo v posebnem 
postopku izpelje potrebne ukrepe. Otroka lahko staršem odvzame 
in ga namesti pri drugi osebi ali v zavodu (120. in 121. člen Zakona 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih). V primerih, kadar roditelj 
zlorablja roditeljsko pravico ali otroka zapusti ali drugače hudo 
zanemarja svoje dolžnosti, lahko sodišče odvzame roditeljsko 
pravico (116. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih). Pri vseh postopkih je v zakonu postavljeno kot osnovno 
vodilo za ravnanje in postopanje korist otroka. To velja tako za 
starše kot tudi za državne organe. Pri ugotavljanju koristi otroka 
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je potrebno v čim večji možni meri upoštevati potrebe in želje 
otrpka. 

Posvojitev 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pozna samo 
Popolno posvojitev. To je posvojitev, ki ustanavlja med posvojiteljem 
in posvojencem popolnoma enako razmerje, kot je med naravnimi 
straši in njihovimi otroki. Posvoji se lahko le mladoletna oseba in 
sicer otroci: katerih starši so neznani, katerih starši že leto dni 
nimajo stalnega bivališča, katerih starši so pred pristojnim organom 
privolili v posvojitev, katerih staršem je bila odvzeta roditeljska 
pravica, katerih starši trajno ne morejo izraziti svoje volje in katerih 
starši so umrli. 

Posvojitelj pa je lahko le polnoletna oseba, ki je 18 let starejša od 
posvojenca in ji ni bila odvzeta roditeljska pravica, za katero se 
utemeljeno domneva, da bi posvojitev izrabila v škodo posvojenca, 
ki ne daje jamstva, da bo posvojencu omogočila skladen 
osebnostni razvoj in ga usposobila za samostojno življenje, ki ji je 
odvzeta poslovna sposobnost, ali kije duševno prizadeta ali bolna 
in oseba, ki je posvojenčev krvni sorodnik v ravni vrsti in tudi ne 
sestra ali brat posvojenca ali skrbnik mladoletnega. Za posvojitev 
otroka, ki je starejši kot deset let, je potrebno tudi njegovo soglasje 
(137. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih). 

Skrbništvo 

Namen skrbništva nad mladoletnimi osebami je, da se s skrbjo, 
vzgojo in izobrazbo vsestransko razvije osebnost mladoletnih 
varovancev in da se varovanci usposobijo za samostojno življenje 
in delo (178. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih). 
pod skrbništvo se postavi mladoletnika, ki nima staršev ali za 
katerega starši ne skrbijo. Skrbnik mladoletnika je dolžan skrbeti 
enako kot starši za mladoletnika (201., 202. člen Zakona o 
Zakonski zvezi in družinskih razmerjih). Pri imenovanje skrbnika 
upošteva center za socialno delo želje varovanca, če jih je zmožen 
dražiti, ter želje njegovih bližnjih sorodnikov, če je to v korist 

varovanca (183.člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih). 

Upravljanje otrokovega premoženja 

Otrokovo premoženje upravljajo do otrokove polnoletnosti v 
otrokovo korist njegovi starši. Dohodke iz premoženja otroka 
smejo starši uporabiti predvsem za njegovo preživljanje, vzgojo 
in izobraževanje, pa tudi za nujne potrebe družinske skupnosti, 
če sami nimajo zadosti sredstev. Starši smejo s privolitvijo centra 
za socialno delo odsvojiti ali obremeniti stvari iz premoženja 
svojega otroka samo zaradi njegovega preživljanja, vzgoje in 
izobrazbe, ali če to zahteva korist otroka (110. in 111. členZakona 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih). Center za socialno 
delo sme od staršev zahtevati, da predložijo račun o upravljanju 
otrokovega premoženja. Od sodišča lahko zahteva, da za varstvo 
otrokovih premoženjskih koristi dovoli zavarovanje na premoženju 
staršev. Za zavarovanje otrokovih premoženjskih koristi lahko 
sodišče odloči, da imajo starši glede upravljanja otrokovega 
premoženja položaj'skrbnika (122. člen Zakona o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih). Mladoletnik, ki je dopolnil petnajst let in ki 
je zaposlen, lahko razpolaga s svojim osebnim dohodkom. Pri 
tem je dolžan prispevati za svoje preživljanje in izobraževanje 
(112. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih). 

Preživljanje 

Starši so dolžni preživljati svoje otroke. Če se otroci šolajo, so jih 
dolžni preživljati tudi po doseženi polnoletnosti. O dolžnosti, višini 
in usklajevanju preživnine lahko roditelja skleneta dogovor pri 
centru za socialno delo ali pa določi višino preživnine sodišče. 
Višino preživnine določi sodišče v sorazmerju z možnostmi 
vsakega izmed staršev in otrokovimi potrebami. Vsak izmed 
staršev oziroma otrok sme zahtevati, naj se višina preživnine 
spremeni, skladno s spremenjenimi razmerami roditeljev ali otroka. 
Ob razvezi zakonske zveze sodišče vedno odloči tudi o 
preživljanju. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO JAPONSKE 0 UREDITVI 

NEALOCIRANIH OBVEZNOSTI IZ 

DOLGOV NEKDANJE SOCIALISTIČNE 

FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE DO JAPONSKE (RJPNO) 

- EPA 849 - II - 

) 

Vlada Republike Slovenije je na 113. seji dne 10. junija določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO JAPONSKE O 
UREDITVI NEALOCIRANIH OBVEZNOSTI IZ DOLGOV 
NEKDANJE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 
JUGOSLAVIJE DO JAPONSKE, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 
63. člena zakona o zunanjih zadevah in prosi, da ga Državni 
zbor Republike Slovenije obravnava na seji v mesecu juniju 
1999. 

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

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve; 
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 
zunanje zadeve; 
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za fi- 
nance. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
japonske o ureditvi nealociranih obveznosti iz dolgov nekdanje 
Socialistične federativne republike Jugoslavije do Japonske, 
sklenjen z izmenjavo not v Ljubljani dne 11. aprila 1997. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 
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Ljubljana, 11.4.1997 

Ekscelenca, 

čast imam sklicevati se na nedavna pogajanja med predstavniki 
Vlade Japonske in Vlade Republike Slovenije, ki so potekala, 
upoštevajoč niz posvetovanj med predstavniki Vlade Republike 
Slovenije in vlad zadevnih držav upnic, in se sklicujem na verbalno 
noto Veleposlaništva Japonske (št. J.B.S. 3/94) z dne 14. februarja 
1994 in verbalno noto Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije (št. 679/94-3001) z dne 21. februarja 1994 glede pogodb 
in drugih mednarodnih sporazumov, ki so bili sklenjeni in v veljavi 
med Japonsko in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo 
(v nadaljnjem besedilu "nekdanja Jugoslavija"), ob upoštevanju 
samostojnosti Republike Slovenije kot ene izmed držav naslednic 
nekdanje Jugoslavije. 

Nadalje imam čast potrditi naslednje soglasje, ki smo ga dosegli v 
omenjenih pogajanjih: 

1.(1) Ukrepe za razbremenitev zadolženosti bo izvajala Izvozno- 
uvozna banka Japonske (v nadaljnjem besedilu "Banka") v skladu 
z ustreznimi zakoni in predpisi Japonske. 

Njegova Ekscelenca 
g. Ivo Vajgl 
državni sekretar 
Ministrstvo za zunanje zadeve 
Republike Slovenije 

(2) Dolgovi, ki bodo odloženi (v nadaljnjem besedilu "odloženi 
dolgovi") in jih je dolgovala takratna Narodna banka Jugoslavije 
ter so bili prej reprogramirani v skladu z dogovori, sklenjenimi z 
izmenjavo not med Vlado Japonske in Zveznim izvršnim svetom 
Skupščine nekdanje Jugoslavije dne 20. marca 1985,5. decembra 
1985, 20. marca 1987, 11. septembra 1987 in 1. marca 1989, 
nanašajočih se na ukrepe Banke za ^razbremenitev dolgov (v 
nadaljevanju "prejšnje note"), sestavljajo šestnajst celih 
devetintrideset odstotka (16,39 %) glavnice in reprogramiranih 
obresti z zapadlostjo pred ali na dan 31. decembra 1995. Dolgovi 
so razčlenjeni v priloženem Seznamu 1. 

(3) Skupni znesek odloženih dolgov je štiristo štiriinpetdeset 
milijonov dvesto oseminštirideset tisoč šeststo triintrideset jenov 
(JPY 454.248.633). 

(4) Skupni znesek iz pododstavka (3) zgoraj in Seznam 1 se 
lahko spremenita v skladu s sporazumom med pristojnimi organi 
Vlade Japonske in Vlade Republike Slovenije po dokončni 
verifikaciji pristojnih organov Vlade Republike Slovenije in Banke. 

(5) Pogoji in določila ukrepov za razbremenitev zadolženosti iz 
pododstavka (1) zgoraj bodo določeni s sporazumom med Vlado 
Republike Slovenije in Banko, ki bo med drugim vseboval 
naslednja načela: 

(a) Vsak od dolgov, na katere se sklicuje pododstavek (2) zgoraj, 
bo poravnan v šestih (6) enakih polletnih obrokih z začetkom 
plačevanja na trideseti dan po začetku veljavnosti zgoraj 
omenjenega sporazuma. 

(b) Obrestna mera na odločene dolgove, ki se uporablja od 1- 
januarja 1996, bo pet celih petinsedemdeset odstotka (5,75 %) 
letno za vse dolgove iz prvega in drugega odstavka Seznama 1. 
pet celih šeststo petindvajset odstotka (5,625 %) letno za dolgove 
iz tretjega in četrtega odstavka Seznama 1 in pet celih pet odstotka 
(5,5 %) letno za dolgove iz petega odstavka Seznama 1. 

(6) Sporazum iz pododstavka (5) zgoraj bo vseboval tudi določila 
in pogoje plačil, predvidenih v drugem in tretjem odstavku spodaj. 

2. Vlada Republike Slovenije bo plačala Banki trideseti dan po 
začetku veljavnosti sporazuma, omenjenega v pododstavku (5) 
prvega odstavka zgoraj, zamudne obresti na odložene dolgove, 
ki so se natekle med vsakim od prvotnih datumov zapadlosti, 
omenjenih na Seznamu 1, in 31. decembrom 1995, vključno z 
obema datumoma. Zamudne obresti se bodo izračunale v skladu 
z določbami ustreznih sporazumov o reprogramiranju dolgov s 
Seznama 1. 

3. (1) Vlada Republike Slovenije bo plačala Banki v skladu z 
ustreznimi določbami prejšnjih not šestnajst celih devetintrideset 
odstotka (16,39 %) glavnice in reprogramiranih obresti, zapadlih 
ali ki bodo zapadle po 1. januarju 1996, ki jih je dolgovala takratna 
Narodna banka Jugoslavije in so bile reprogramirane v skladu z 
dogovori iz prejšnjih not. Dolgovi so razčlenjeni v priloženem 
Seznamu 2. 

(2) Seznam 2 se lahko spremeni s sporazumom med pristojnimi 
organi Vlade Japonske in Vlade Republike Slovenije po dokončni 
verifikaciji pristojnih organov Vlade Republike Slovenije in Banke. 

4. Plačane obresti bodo oproščene vseh davkov in dajatev 
Republike Slovenije. 

5.Vse bančne stroške za poravnavo teh dolgov bo plačala Vlada 
Republike Slovenije. 

6. Če bodo predstavniki Vlade Republike Slovenije in predstavniki 
vlad zadevnih držav upnic sprejeli novo odločitev v zvezi z dolgovi, 
ki jih zajemajo sedanji dogovori, posebno glede odstotka deleža 
nekdanjih jugoslovanskih dolgov, za katere je odgovorna Vlada 
Republike Slovenije, se bosta Vlada Japonske in Vlada Republike 
Slovenije posvetovali o nadaljevanju ali spremembi sedanjih 
dogovorov. Vsaka sprememba sedanjih dogovorov bo dosežena 
sporazumno med Vlado Japonske in Vlado Republike Slovenije. 

Poleg tega imam čast predlagati, da ta nota in nota odgovor Vaše 
Ekscelence, ki v imenu Vlade Republike Slovenije potrjuje zgornje 
dogovore, sestavljata sporazum med vladama, ki bo začel-veljati 
z datumom, ko bo Vlada Japonske prejela pisno uradno obvestilo 
Vlade Republike Slovenije o dokončanju notranjih postopkov, 
potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma. 

Izkoriščam to priložnost in izražam Vaši Ekscelenci svoje najgloblje 
spoštovanje. 

Yushu Takashima IX 
izredni in pooblaščeni 

veleposlanik Japonske v Republiki Sloveniji 
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Seznam 1 

Podatki 
o dolgovih 

datum 
zapadlosti 

Jugoslavija 

glavnica 
(jen) 

Slovenija 
(16.39%) 
glavnica 

Gen) 

Jugoslavija 

obresti 
(jen) 

Slovenija 
(16.39 %) 

obresti 
Qen) 

Slovenija 

skupaj 
(jen) 

1. Dolg, plačljiv 
na podlagi 
Sporazuma o 
reprogramiranju, 
sklenjenega med 
Banko in 
Narodno banko 
Jugoslavije dne 
4.10.1985 

1989/12/31 128.334.000 21.033.943 
1990/06/30 128.334.000 21.033.943 
1991/06/30 128.330.000 21.033.287 

Delna vsota 384.998.000 63.101.173 

0 
0 
0 

0 21.033.943 
0 21.033.943 
0 21.033.287 

63.101.173 

2. Dolg, plačljiv 
na podlagi 
Sporazuma o 
reprogramiranju, 
sklenjenega med 
Banko in 
Narodno banko 
Jugoslavije dne 
10.4.1986 

1990/03/01 
1991/09/01 
1992/03/01 
1992/09/01 
1993/03/01 
1993/09/01 
1994/03/01 
1994/09/01 

103.950.000 
103.950.000 
103.950.000 
103.950.000 
103.950.000 
103.950.000 
103.950.000 
103.950.000 

17.037.405 
17.037.405 
17.037.405 
17.037.405 
17.037.405 
17.037.405 
17.037.405 
17.037.405 

0 
0 
0 

15.065.630 
11.855.995 

9.039.378 
5.927.997 
3.013.126 

0 
0 
o 

2.469.257 
1.943.198 
1.481.554 

971.599 
493.851 

17.037.405 
17.037.405 
17.037.405 
19.506.662 
18.980.603 
18.518.959 
18.009.004 
17.531.256 

Delna vsota 831.600.000 136.299.240 44.902.126 7.359.459 143.658.699 

3. Dolg, plačljiv 
na podlagi 
Sporazuma o 
reprogramiranju, 
sklenjenega med 
Banko in 
Narodno banko 
Jugoslavije dne 
30.6.1987 

1991/10/31 
1992/04/30 
1992/10/31 
1993/04/30 
1993/10/31 
1994/04/30 
1994/10/31 
1995/04/30 
1995/10/31 

65.450.000 
65.450.000 
65.450.000 
65.450.000 
65.450.000 
65.450.000 
65.450.000 
65.450.000 
65.450.000 

10.727.255 
10.727.255 
10.727.255 
10.727.255 
10.727.255 
10.727.255 
10.727.255 
10.727.255 
10.727.255 

0 
0 

12.991.376 
10.953.909 
9.279.554 
7.302.606 
5.567.732 
3.651.303 
1.855.910 

0 
0 

2.129.287 
1.795 346 
1.520.919 
1.196.897 

912.551 
598.449 
304.184 

10.727.255 
10.727.255 
12.856.542 
12.522.601 
12.248.174 
11.924.152 
11.639.806 
11.325.704 
11.031.439 

Delna vsota 589.050.000 96.545.295 51.602.390 8.457.633 105.002.928 

4. Dolg, plačljiv 
na podlagi 
Sporazuma o 
reprogramiranju, 
sklenjenega med 
Banko in 
Narodno banko 
Jugoslavije dne 
9.6.1988 

33.694 
33.877 
34.059 
34.242 
34.424 
34.607 
34.789 
34.972 

53.900.000 
53.900.000 
53.900.000 
53.900.000 
53.900.000 
53.900.000 
53.900.000 
53.900.000 

8.834.210 
8.834.210 
8.834.210 
8.834.210 
8.834.210 
8.834.210 
8.834.210 
8.834.210 

13.680.658 
12.094.116 
10.640.477 
9.070.548 
7.600.295 
6.046.979 
4.560.114 

2.242.260 
1.982.226 
1.743.974 
1.486.663 
1.245.688 

991.100 
747.403 

8.834.210 
11.076.470 
10.816.436 
10.578.184 
10.320.873 
10.079.898 

9.825.310 
9.581 613 

Delna vsota 431.200.000 70.673.680 63.693.187 10.439.314 81.112.994 

5. Dolg, plačljiv 
na podlagi 
Sporazuma o 
reprogramiranju, 
sklenjenega med 
Banko in 
Narodno banko 
Jugoslavije dne 
9.5.1989 

1992/11/15 
1993/05/15 
1993/11/15 
1994/05/15 
1994/11/15 
1995/05/15 
1995/11/15 

Delna vsota 

0 
0 
0 
0 
0 

106.558.000 
106.558.000 

0 
0 
o 
o 
o 

17.464.856 
17.464.856 

23.635.350 
23.249.991 
23.635.350 
23.249.991 
23.635.350 
23.249.991 
20.680.920 

3.873.834 
3.810.674 
3.873.834 
3.810.674 
3.873.834 
3.810.674 
3.389.603 

3.873.834 
3.810.674 
3.873.834 
3.810.674 
3.873.834 

21.275.530 
20.854.459 

213.116.000 34.929.712 161.336.943 26.443.127 61.372.839 

Skupaj 2.449.964.000 401.549.100 321.534.646 52.699.533 454.248.633 
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Seznam 2 

Podatki 
o dolgovih 

datum 
zapadlosti 

Jugoslavija 

glavnica 
Qen) 

Slovenija 
(16.39%) 
glavnica 

Qen) 

Jugoslavija 

obresti 
pen) 

Slovenija 
(16.39 %) 

obresti 
pen) 

Slovenija 

skupaj 
Pen) 

1. Dolg, plačljiv 
na podlagi 
Sporazuma o 
reprogramiranju, 
sklenjenega med 
Banko in 
Narodno banko 
Jugoslavije dne 
9.6.1988 

1996/03/31 
1996/09/30 

53.900.000 
53.894.400 

8.834.210 
8.833.292 

3.040.023 
1.519.932 

498.260 
249.117 

9.332.470 
9.082.409 

Delna vsot 107.794.400 17.667.502 4.559.955 747.377 18.414.879 

1. Dolg, plačljiv 
na podlagi 
Sporazuma o 
reprogramiranju, 
sklenjenega med 
Banko in 
Narodno banko 
Jugoslavije dne 
9.5.1989 

1996/05/15 
1996/11/15 
1997/05/15 
1997/11/15 
1998/05/15 
1998/11/15 

106.558.000 
106.558.000 
106.558.000 
106.558.000 
106.558.000 
106.554.767 

17.464 
17.464 
17.464 
17.464 
17.464 
17.464 

856 
856 
856 
856 
.856 
.326 

17533811 
14772060 
11624951 
8863200 
5812431 
2954340 

2873792 
2421141 
1905329 
1452678 
952657 
484216 

20338648 
19885997 
19370185 
18917534 
18417513 
17948542 

Delnavsot 639.344.767 104.788.606 61.560.793 10.089.813 114.878.419 

Skupaj 747.139.167 122.456.108 66.120.748 10.837.190 133.293.298 
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Ljubljana, 11.4.1997 

Ekscelenca, 

čast imam potrditi prejem note Vaše Ekscelence z današnjim 
datumom, ki se glasi: 

"Ekscelenca, 

čast imam sklicevati se na nedavna pogajanja med predstavniki 
Vlade Japonske in Vlade Republike Slovenije, ki so potekala, , 
upoštevajoč niz posvetovanj med predstavniki Vlade Republike 
Slovenije in vlad zadevnih držav upnic, in se sklicujem na verbalno 
noto Veleposlaništva Japonske (št. J.B.S. 3/94) z dne 14. februarja 
1994 in verbalno noto Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije (št. 679/94-3001) z dne 21. februarja 1994 glede pogodb 
'n drugih mednarodnih sporazumov, ki so bili sklenjeni in v veljavi 
med Japonsko in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo 
W nadaljnjem besedilu "nekdanja Jugoslavija"), ob upoštevanju 
samostojnosti Republike Slovenije kot ene izmed držav naslednic 
nekdanje Jugoslavije. 

Nadalje imam čast potrditi naslednje soglasje, ki smo ga dosegli v 
omenjenih pogajanjih: 

Njegova Ekscelenca 
9- Vushu Takashima 
izredni in pooblaščeni 
veleposlanik Japonske 
v Republiki Sloveniji 

1(1) Ukrepe za razbremenitev zadolženosti bo izvajala Izvozno- 
Uvozna banka Japonske (v nadaljnjem besedilu "Banka") v skladu 
z ustreznimi zakoni in predpisi Japonske. 

(2) Dolgovi, ki bodo odloženi (v nadaljnjem besedilu "odloženi 
dolgovi") in jih je dolgovala takratna Narodna banka Jugoslavije 
ter so bili prej reprogramirani v skladu z dogovori, sklenjenimi z 
Izmenjavo not med Vlado Japonske in Zveznim izvršnim svetom 
Skupščine nekdanje Jugoslavije dne 20. marca 1985,5. decembra 
1985, 20. marca 1987, 11. septembra 1987 in 1. marca 1989, 
nanašajočih se na ukrepe Banke za razbremenitev dolgov (v 
nadaljevanju "prejšnje note"), sestavljajo šestnajst celih 
devetintrideset odstotka (16,39 %) glavnice in reprogramiranih 
obresti z zapadlostjo pred ali na dan 31. decembra 1995. Dolgovi 
so razčlenjeni v priloženem Seznamu 1. 

(3) Skupni znesek odloženih dolgov je štiristo štiriinpetdeset 
milijonov dvesto oseminštirideset tisoč šeststo triintrideset jenov 
(JPY 454.248.633). 

(4) Skupni znesek iz pododstavka (3) zgoraj in Seznam 1 se 
lahko spremenita v skladu s sporazumom med pristojnimi organi 
Vlade Japonske in Vlade Republike Slovenije po dokončni 
verifikaciji pristojnih organov Vlade Republike Slovenije in Banke. 

(5) Pogoji in določila ukrepov za razbremenitev zadolženosti iz 
Pododstavka (1) zgoraj bodo določeni s sporazumom med Vlado 
Republike Slovenije in Banko, ki bo med drugim vseboval 
naslednja načela: 

(a) Vsak od dolgov, na katere se sklicuje pododstavek (2) zgoraj, 
bo poravnan v šestih (6) enakih polletnih obrokih z začetkom 
Plačevanja na trideseti dan po začetku veljavnosti zgoraj 
omenjenega sporazuma. 

(b) Obrestna mera na odločene dolgove, ki se uporablja od 1. 
lanuarja 1996, bo pet celih petinsedemdeset odstotka (5,75 %) 

letno za vse dolgove iz prvega in drugega odstavka Seznama 1, 
pet celih šeststo petindvajset odstotka (5,625 %) letno za dolgove 
iz tretjega in četrtega odstavka Seznama 1 in pet celih pet odstotka 
(5,5 %) letno za dolgove iz petega odstavka Seznama 1. 

(6) Sporazum iz pododstavka (5) zgoraj bo vseboval tudi določila 
in pogoje plačil, predvidenih v drugem in tretjem odstavku spodaj. 

2. Vlada Republike Slovenije bo plačala Banki trideseti dan po 
začetku veljavnpsti sporazuma, omenjenega v pododstavku (5) 
prvega odstavka zgoraj, zamudne obresti na odložene dolgove, 
ki so se natekle med vsakim od prvotnih datumov zapadlosti, 
omenjenih na Seznamu 1, in 31. decembrom 1995, vključno z 
obema datumoma. Zamudne obresti se bodo izračunale v skladu 
z določbami ustreznih sporazumov o reprogramiranju dolgov s 
Seznama 1. 

3. (1) Vlada Republike Slovenije bo plačala Banki v skladu z 
ustreznimi določbami prejšnjih not šestnajst celih devetintrideset 
odstotka (16,39 %) glavnice in reprogramiranih obresti, zapadlih 
ali ki bodo zapadle po 1. januarju 1996, ki jih je dolgovala takratna 
Narodna banka Jugoslavije in so bile reprogramirane v skladu z 
dogovori iz prejšnjih not. Dolgovi so razčlenjeni v priloženem 
Seznamu 2. 

(2) Seznam 2 se lahko spremeni s sporazumom med pristojnimi 
organi Vlade Japonske in Vlade Republike Slovenije po dokončni 
verifikaciji pristojnih organov Vlade Republike Slovenije in Banke. 

4. Plačane obresti bodo oproščene vseh davkov in dajatev 
Republike Slovenije. 

5. Vse bančne stroške za poravnavo teh dolgov bo plačala Vlada 
Republike Slovenije. 

6. Če bodo predstavniki Vlade Republike Slovenije in predstavniki 
vlad zadevnih držav upnic sprejeli novo odločitev v zvezi z dolgovi, 
ki jih zajemajo sedanji dogovori, posebno glede odstotka deleža 
nekdanjih jugoslovanskih dolgov, za katere je odgovorna Vlada 
Republike Slovenije, se bosta Vlada Japonske in Vlada Republike 
Slovenije posvetovali o nadaljevanju ali spremembi sedanjih 
dogovorov. Vsaka sprememba sedanjih dogovorov bo dosežena 
sporazumno med Vlado Japonske in Vlado Republike Slovenije. 

Poleg tega imam čast predlagati, da ta nota in nota odgovor Vaše 
Ekscelence, ki v imenu Vlade Republike Slovenije potrjuje zgornje 
dogovore, sestavljata sporazum med vladama, ki bo začel veljati 
z datumom, ko bo Vlada Japonske prejela pisno uradno obvestilo 
Vlade Republike Slovenije o dokončanju notranjih postopkov, 
potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma. 

Izkoriščam to priložnost in izražam Vaši Ekscelenci svoje najgloblje 
spoštovanje.« 

V imenu Vlade Republike Slovenije imam čast tudi potrditi zgornje 
dogovore in izraziti soglasje, da nota Vaše Ekscelence in ta nota 
sestavljata sporazum med vladama, ki bo začel veljati z datumom, 
ko bo Vlada Japonske prejela pisno uradno obvestilo Vlade 
Republike Slovenije o dokončanju notranjih postopkov, potrebnih 
za začetek veljavnosti tega sporazuma. 

Izkoriščam to priložnost in izražam Vaši Ekscelenci svoje najgloblje 
spoštovanje. 

Ivo Vajgl l.r. 
državni sekretar 

Ministrstvo za zunanje zadeve 
Republike Slovenije 
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Seznam 1 

Podatki 
o dolgovih 

datum 
zapadlosti 

Jugoslavija 

glavnica 
Gen) 

Slovenija 
(16.39%) 
glavnica 

Gen) 

Jugoslavija 

obresti 
(jen) 

Slovenija 
(16.39%) 

obresti 
Qen) 

Slovenija 

skupaj 
Qen) 

1. Dolg, plačljiv 
na podlagi 
Sporazuma o 
reprogramiranju, 
sklenjenega med 
Banko in 
Narodno banko 
Jugoslavije dne 
4.10.1985 

1989/12/31 
1990/06/30 
1991/06/30 

Delna vsota 

128.334.000 
128.334.000 
128.330.000 

21.033.943 
21.033.943 
21.033.287 

384.998.000 63.101.173 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

21.033.943 
21.033.943 
21.033.287 
63.101.173 

2. Dolg, plačljiv 
na podlagi 
Sporazuma o 
reprogramiranju, 
sklenjenega med 
Banko in 
Narodno banko 
Jugoslavije dne 
10.4.1986 

1990/03/01 
1991/09/01 
1992/03/01 
1992/09/01 
1993/03/01 
1993/09/01 
1994/03/01 
1994/09/01 

103.950.000 
103.950.000 
103.950.000 
103.950.000 
103.950.000 
103.950.000 
103.950.000 
103.950.000 

17.037.405 
17.037.405 
17.037.405 
17.037.405 
17.037.405 
17.037.405 
17.037.405 
17.037.405 

0 
0 
0 

15.065.630 
11.855.995 
9.039.378 
5.927.997 
3.013.126 

0 
0 
0 

2.469.257 
1.943.198 
1.481.554 

971.599 
493.851 

17.037.405 
17.037.405 
17.037.405 
19.506.662 
18.980.603 
18.518.959 
18.009.004 
17.531.256 

Delna vsota 831.600.000 136.299.240 44.902.126 7.359.459 143.658.699 

3. Dolg, plačljiv 
na podlagi 
Sporazuma o 
reprogramiranju, 
sklenjenega med 
Banko in 
Narodno banko 
Jugoslavije dne 
30.6.1987 

1991/10/31 
1992/04/30 
1992/10/31 
1993/04/30 
1993/10/31 
1994/04/30 
1994/10/31 
1995/04/30 
1995/10/31 

65.450.000 
65.450.000 
65.450.000 
65.450.000 
65.450.000 
65.450.000 
65.450.000 
65.450.000 
65.450.000 

10.727.255 
10.727.255 
10.727.255 
10.727.255 
10.727.255 
10.727.255 
10.727.255 
10.727.255 
10.727.255 

0 
0 

12.991.376 
10.953.909 
9.279.554 
7.302.606 
5.567.732 
3.651.303 
1.855.910 

0 
0 

2.129.287 
1.795.346 
1.520.919 
1.196 897 

912.551 
598.449 
304.184 

10.727.255 
10.727.255 
12.856.542 
12.522.601 
12.248.174 
11.924.152 
11.639.806 
11.325.704 
11.031.439 

Delna vsota 589.050.000 96.545.295 51.602.390 8.457.633 105.002.928 

4. Dolg, plačljiv 
na podlagi 
Sporazuma o 
reprogramiranju, 
sklenjenega med 
Banko in 
Narodno banko 
Jugoslavije dne 
9.6.1988 

33.694 
33.877 
34.059 
34.242 
34.424 
34.607 
34.789 
34.972 

53.900.000 
53.900.000 
53.900.000 
53.900.000 
53.900.000 
53.900.000 
53.900.000 
53.900.000 

8.834.210 
8.834.210 
8.834.210 
8.834.210 
8.834.210 
8.834.210 
8.834.210 
8.834.210 

13.680.658 
12.094.116 
10.640.477 
9.070.548 
7.600.295 
6.046.979 
4.560.114 

2.242.260 
1.982.226 
1.743.974 
1.486.663 
1.245.688 

991.100 
747.403 

8.834.210 
11.076.470 
10.816.436 
10.578.184 
10.320.873 
10.079.898 
9.825.310 
9.581.613 

Delna vsota 431.200.000 70.673.680 63.693.187 10.439.314 81.112.994 

5. Dolg, plačljiv 
na podlagi 
Sporazuma o 
reprogramiranju, 
sklenjenega med 
Banko in 
Narodno banko 
Jugoslavije dne 
9 5.1989 

1992/11/15 
1993/05/15 
1993/11/15 
1994/05/15 
1994/11/15 
1995/05/15 
1995/11/15 

Delna vsota 

0 
0 
0 
0 
0 

106.558.000 
106.558.000 

0 
0 
0 
0 
0 

17.464.856 
17.464.856 

23.635.350 
23.249.991 
23.635.350 
23.249.991 
23.635.350 
23.249.991 
20.680.920 

3.873.834 
3.810.674 
3.873.834 
3.810.674 
3.873.834 
3.810.674 
3.389.603 

3.873.834 
3.810.674 
3.873.834 
3.810.674 
3.873.834 

21.275.530 
20.854.459 

213.116.000 34.929.712 161.336.943 26.443.127 61.372.839 

Skupaj 2.449.964.000 401.549.100 321.534.646 52.699.533 454.248.633 
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Seznam 2 

Podatki 
o dolgovih 

datum 
zapadlosti 

Jugoslavija 

glavnica 
Gen) 

Slovenija 
(16.39%) 
glavnica 

pen) 

Jugoslavija 

obresti 
Qen) 

Slovenija Slovenija 
(16.39 %) 

obresti skupaj 
(jen) (jen) 

1. Dolg, plačljiv 1996/03/31 53.900.000 8.834.210 3.040.023 498.260 9.332.470 
na podlagi 
Sporazuma o 
reprogramiranju, 
sklenjenega med 
Banko in 
Narodno banko 
Jugoslavije dne 
9.6.1988 

1996/09/30 53.894.400 8.833.292 1.519.932 249.117 9.082.409 
Delna vsot 107.794.400 17.667.502 4.559.955 747.377 18.414.879 

1. Dolg, plačljiv 
na podlagi 
Sporazuma o 
reprogramiranju, 
sklenjenega med 
Banko in 
Narodno banko 
Jugoslavije dne 
9.5.1989 

1996/05/15 
1996/11/15 
1997/05/15 
1997/11/15 
1998/05/15 
1998/11/15 

106.558.000 
106.558.000 
106.558.000 
106.558.000 
106.558.000 
106.554.767 

17.464.856 
17.464.856 
17.464.856 
17.464.856 
17.464.856 
17.464.326 

17533811 
14772060 
11624951 

8863200 
5812431 
2954340 

2873792 
2421141 
1905329 
1452678 
952657 
484216 

20338648 
19885997 
19370185 
18917534 
18417513 
17948542 

Delna vsot 639.344.767 104.788.606 61.560.793 10.089.813 114.878.419 

Skupaj 747.139.167 122.456.108 66.120.748 10.837.190 133.293.298 
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4. člen 3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance Republike Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Slovenije. Republike Slovenije-Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

1. 
Splošno: 

Diplomatski noti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Japonske 
o ureditvi nealociranih dolgov do Japonske iz naslova Pariškega 
kluba, ki sestavljata sporazum med vladama (v nadaljevanju: 
sporazum) sta bili na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z 
dne 4.4.1996 in odobritve Odbora Državnega zbora za 
mednarodne odnose z dne 22.5.1996 izmenjani v Ljubljani 11. 
aprila 1997. 

Sklenitev sporazuma z Japonsko je bila pogoj za ureditev 
slovenskih razmerij, ki izhajajo iz pogodb o refinanciranju dolgov, 
ki jih je nekdanja Vlada SFRJ v obliki izmenjanih not sklenila z 
Japonsko kot državo članico Pariškega kluba v letih 1984-1989 
in sicer: 5. decembra 1985, 20. marca 1987, 11. septembra 1987, 
1. marca 1989. Republika Slovenija bo na podlagi sporazuma 
prevzela 16,39 % nealociranih obveznosti, ki izvirajo iz omenjenih 
dvostranskih sporazumov. 

Pogoji za odplačilo slovenskega dolga so določeni s sporazumom 
med Republiko Slovenijo in Izvozno-uvozno banko Japonske 
(EXIMBANK), ki vsebuje načela navedena v pododstavku (5) 
prvega odstavka sporazuma in pogoje plačil predvidenih v drugem 
in tretjem odstavku sporazuma. 

Z ratifikacijo sporazuma se bo dokončno uredilo razmerje Vlade 
Republike Slovenije z Vlado Japonske kot upnice iz naslova 
nasledstva dolgov bivše SFRJ. Neurejeni odnosi s tujimi upniki 
so eden izmed najbolj motečih dejavnikov v finančnih in poslovnih 
odnosih s tujino. Eno izmed področij rednih letnih pregledov misije 
Mednarodnega denarnega sklada (IMF) je tudi pregledovanje 
rednega odplačevanja zunanjih kreditnih obveznosti držav članic, 
kamor sodi tudi dolg do Pariškega kluba. 

2. 
Pravni temelji: 

Sporazum je bil sklenjen na podlagi naslednjih pravnih temeljev: 

• Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 1/91-1); 

- Ustavni zakon o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 21/94); 

• Zakon o načinih in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz 
dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dela dolga, 
ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga bivše 
SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami Pariškega 
kluba v obdobju 1984-1988 (v nadaljevanju: zakon o Pariškem 
klubu) (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/96). 

Poleg zgoraj navedenih pravnih temeljev za ureditev slovenskih 
obveznosti do držav članic Pariškega kluba je pomembno tudi to, 
da je sporazum sklenjen na obojestranski ugotovitvi, da je 
Slovenija ena izmed pravnih naslednic nekdanje SFRJ. 

Nadalje so vir urejanja odnosov z Japonske kot državo članico 
Pariškega kluba tudi vsa pisma, ki jih je minister za finance 
Republike Slovenije izmenjal s predsednikom Pariškega kluba. 

3. 
Načini Izpolnjevanja obveznosti: 

Republika Slovenija z Japonsko kot državo članico Pariškega 
kluba ureja prevzem 16,39 % nealociranega dolga bivše SFRJ, 
ki se prevzema po formuli Mednarodnega denarnega sklada (IMF). 
Ta del dolga bo Republika Slovenija prevzela v svojem imenu in 
za svoj račun. Podrobnejši pregled slovenskega dolga, ki se bo 
prevzel po sporazumih navedenih v sporazumu, je prikazan v 
priloženi tabeli k tej obrazložitvi. 

Dolg Republike Slovenije znaša - znesek glavnice 524.005.208 
JPY (cca. 4.476.410 USD po tečaju na dan 22.3.1999) ter zapadle 
obresti v višini 280.495.110 JPY (cca 2.396.181 USD po tečaju 
na dan 22.3.1999). Republika Slovenija bo torej poravnala skupno 
dolg v višini 804.500.318 JPY (cca. 6.872.591 USD stanje na dan 
1.6.1999 po tečaju na dan 22.3.1999). Modalitete izvajanja plačila 
dolga bo določal sporazum za izvedbo medvladnega sporazuma 
z Japonsko, ki ga skleneta Republika Slovenija in Export-!mport 
Bank of Japan. 

Notranjepravna ureditev prevzema nealociranega dolga s strani 
Republike Slovenije se izvaja na podlagi 4. člena zakona o 
Pariškem klubu. 

4. 
Začetek veljavnosti: 

Sporazum začne veljati na dan prejema pisnega uradnega 
obvestila po diplomatski poti, s katerim Republika Slovenija obvesti 
posojilodajalca, da so končani notranji postopki, potrebni za 
začetek veljavnosti tega sporazuma. 
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5. 
Flr<ančne obveznosti v zvezi z Izvajanjem sporazuma 

* ratifikacijo sporazuma bodo nastale neposredne finančne 
obveznosti za proračun Republike Slovenije, saj gre za poplačilo 
"ealociranega dolga s strani Republike Slovenije. 

6. 
Ratifikacija sporazuma In vpliv na domačo zakonodajo 

Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
Ratifikacija sporazuma ne bo vplivala na našo domačo zakonodajo. 

Priloge: 
2. Tabelami izračun obveznosti do Japonske 
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Dopolnitev 

NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA 

OKOLJA 

EPA 669 - II - 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 354-01/98-4 (N)(Z2) 
Ljubljana, 14. junija 1999 

Vlada Republike Slovenije je z dopisom št. 354-01/98-4 (N)(Z2) 
z dne 28.5.1999 predložila Državnemu zboru Republike 
Slovenije 

- NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA, 

v katerem je pomotoma izpadla obrazložitev z naslovom: 
Mnenja, predlogi, stališča in priporočila k predlogu 
Nacionalnega programa varstva okolja. Gradivo pošilja v 
prilogi. 

Nevenka Črešnar Pergar 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

OBRAZLOŽITEV 

MNENJA, PREDLOGI, STALIŠČA IN 

PRIPOROČILA K PREDLOGU 

NACIONALNEGA PROGRAMA 

VARSTVA OKOLJA 

državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 24.3.1999 
Prvič obravnaval predlog nacionalnega programa varstva okolja 
(NPVO) in sprejel sklep, da je predlog primerna podlaga za pripravo 
predioga programa za drugo obravnavo. Državni zbor RS je naložil 
Predlagatelju, naj pri pripravi predloga programa za drugo 
Obravnavo upošteva tudi stališča in mnenja Sekretariata 

javnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, mnenje 
ržavnega sveta Republike Slovenije, Sveta za varstvo okolja 

"epublike Slovenije in Odbora Državnega zbora za infrastrukturo 
ln okolje. 

^'nistrstvo za okolje in prostor je vsa navedena mnenja, predloge, 
'aiišča in priporočila k predlogu nacionalnega programa varstva 
*°lja proučilo in jih upoštevalo na naslednji način (iz tehničnih 
azlogov so nekatere pripombe združene v smiselne sklope); 

1. Mnenje Sekretariata Državnega zbora 
zakonodajo in pravne zadeve: 

za 

V zvezi s pripombo, da je vplivu na zdravje prebivalstva 
odmerjena premajhna pozornost, je potrebno poudariti, da je 
bil ta vidik v NPVO posebej upoštevan in usklajen z 
Ministrstvom za zdravstvo že pri samem določanju prioritet. 
Podrobnejše bo ta vidik obdelan v v Nacionalnem akcijskem 
programu za okolje in zdravje, ki je že v izdelavi in upošteva 
tako smernice WHO kot tudi načelne opredelitve v NPVO. 

V nadaljnjem postopku sprejemanja programa MOP kot že v 
dosedanjem delu intenzivno sodeluje s strokovno javnostjo. 
Pri tem je potrebno ponovno opozoriti, da je bila stroka 
intenzivno vključena v celotni postopek priprave dokumenta 
in to tako v fazah identifikacije in razvrščanja problemov kot 
tudi v kasnejših fazah oblikovanja najprimernejših rešitev. Pri 
delu so bili vključeni tudi tuji strokovnjaki v okviru programa 
PHARE. 

MOP se zaveda problema pretirane uporabe okrajšav in je v 
tem smislu tekst izboljšan v največji možni meri. Res pa tudi 
je, da je uporaba okrajšav na ravni primerljivih dokumentov in 
da je ta uporaba povezana z posebnostjo terminologije 
varstva okolja. Dodatna preverjanja so pokazala, da strokovni 
in tudi zainteresirani javnosti s področja varstva okolja uporaba 
teh okrajšav ne povzroča posebnih težav (npr. NIMBY je v 
okoljevarstveni stroki vsaj tako poznana in uporabljena 
okrajšava kot DDV). 

1e-junij 1999 61• poročevalec, št. 46 



2. Mnenje Državnega sveta Republike Slovenije: 

Med prednostne naloge vključiti varstvo zraka - vsa področja 
varstva okolja v pogojih omejenih virov ne morejo biti 
prioritetna. Dejstvo je, da je v preteklem obdobju varstvo zraka 
bilo deležno posebne pozornosti in da so rezultat tega 
pomembni premiki vsaj na področjih zmanjšanja emisij S02 
in dima. NPVO izrecno poudarja nujnost nadaljevanja vseh 
že potekajočih aktivnosti ter izpolnjevanje mednarodnih 
obveznosti in s tem uvršča tudi področje varovanja kvalitete 
zraka med nacionalne prioritete še naprej. Po deležu sredstev, 
ki naj bi jih namenili varstvu zraka, je to področje z dobrimi 
10% uvrščeno na tretje mesto. 

Področji vzgoje in izobraževanja ljudi je potrebno vključiti med 
prednostne cilje. V NPVO je nedvoumno poudarjeno, da so 
ukrepi za podporo izvajanja NPVO bistvenega pomena za 
izvedbo programa in torej implicitno imajo vsi ti ukrepi 
poudarjen pomen. Sam dokument je zasnovan tako, da so 
med prednostne cilje uvrščeni samo tipični okoljski cilji. 
Posamezni sektorji v skladu z načelom deljene odgovornosti 
opredelijo podrobne ukrepe v svojih dokumentih, kar je 
opredeljeno tudi v poglavju, ki opredeljuje ukrepe s področja 
vzgoje in izobraževanja (tabela 14). Poleg tega so konkretni 
ukrepi izobraževanja, usposabljanja in informiranja navedeni 
tudi v okviru Programa ukrepov do leta 2003 pri posameznem 
področju varstva okolja (tabele 1 do 9). 

Na problem odsotnosti druge stopnje lokalne samouprave je 
opozorjeno tudi v NPVO, ker se to še posebej kaže pri 
obvladovanju nekaterih problemov okolja - npr. ravnanje z 
odpadki. NPVO tega problema sam seveda ne more 
razreševati, pričakujemo pa, da se bo lo opozorilo v bodoče 
odrazilo v spremembah in dopolnitvah politike in organizacije 
lokalne samouprave.-Participacija lokalnega prebivalstva pri 
ustanavljanju zavarovanih območij je določena z zakonom o 
ohranjanju narave, ki je v parlamentarni proceduri pripravljen 
za drugo branje. 

Primarna odgovornost onesnaževalcev za onesnaževanje 
je nedvoumno opredeljena z Zakonom o varstvu okolja. 
Koncept deljene odgovornosti pomeni samo implementacijo 
tega načela v kontekstu delitve dela v procesu načrtovanja 
nalog na področju varstva okolja, v sklopu katerega je NPVO 
krovni dokument, ki je na izvedbeni ravni implementiran s 
sektorskimi dokumenti. 

NPVO nedvoumno opredeljuje cilje ter ukrepe za dosego 
ciljev, kar je utemeljeno v podrobnejših študijah. Izvedba ukrepa 
torej neposredno pomeni dosego cilja. Glede na takšno 
zasnovo dokumenta ni bila uporabljena metoda prikaza trendov 
zmanjševanja obremenitev okolja. 

NPVO ne vsebuje primerjav stanja okolja z drugimi državami 
Srednje in Vzhodne Evrope ter državami EU, ker je to naloga 
vsakokratnega poročanja o stanju okolja. Cilji v NPVO so 
določeni na podlagi avtonomne analize problemov v državi 
ter prevzetih mednarodnih obveznosti. 

Točna je ugotovitev, da je problematika ravnanja z odpadki 
eno najslabše rešenih področij varstva okolja v državi. Ta 
problematika je programsko podrobno razčlenjena v okviru 
Strategije ravnanja z odpadki, zakonodajni okvir se popolnjuje 
s sprejemanjem načrtovanih predpisov, v pripravi ali izvajanju 
pa so že tudi posamezni programi uveljavitve zakonodaje, 
kot so sanacijski programi, investicijski programi regionalnih 
centrov za ravnanje z odpadki in programi osveščanja ter 
izobraževanja javnosti. 

Leto 2003 je izbrano kot mejnik glede na opredelitev države, 
da je 01.01.2003 predpostavljeni rok vzpostavitve pogojev 
za vstop v EU in s tem prevzetih obvez. 

Niti NPVO niti z ZVO določen sistem varstva okolja nista 
grajena na načelu, da ni nič dovoljeno. Možen je vsak razvoj, 
ki je skladen s postavljenimi pogoji, razumljivo pa je, da na 
območjih npr. naravnih parkov ni možen enak tip razvoja kot 
npr. na območju mestne aglomeracije ali na območju vodnega 
vira. 

Dopustne emisije iz velikih energetskih objektov določajo 
posebni predpisi, ki se usklajujejo s predpisi EU. NPVO ne 
more in ne sme določati tehničnih rešitev za zagotavljanje 
skladnosti s predpisi. Vključena pa je nedvoumna usmeritev 
k uporabi okolju prijaznejših energentov. 

NPVO temelji na aktualnih podatkih o stanju okolja in 
predstavlja celoto skupaj z najnovejšim poročilom o stanju 
okolja. Primerjava pokaže, da pri pripravi dokumenta ni bil 
izpuščen noben bistven problem. 

3. Mnenje Sveta za varstvo okolja Republike 
Slovenije: 

Iz Ugotovitev, stališč in priporočil Sveta za varstvo okolja 
Republike Slovenije ob obravnavi predloga NPVO je razvidno, 
da je predlagatelj upošteval predloge Sveta. MOP se v načelu 
strinja s poglobljenimi stališči Sveta in jih razume kot 
pomemben prispevek za razumevanje aktualnega preseka 
varstva okolja v državi ter za uspešnejše izvajanje NPVO. 

MOP bo po pričakovani potrditvi NPVO pripravil pregledno in 
krajšo različico dokumenta, ki bo lahko podlaga za najširšo 
uporabo in uveljavitev ciljev iz dokumenta. 

NPVO je samo eden izmed programskih dokumentov, ki so 
namenjeni obvladovanju problematike v okolju. Pomemben 
del problemov, na katere upravičeno opozarja Svet, bo vključen 
npr. tudi v ustrezne prostorske dokumente na ravni države 
ter v Strategijo gospodarskega razvoja II., ki bo izrecno 
usmerjena v uveljavitev gospodarskega razvoja po načelih 
trajnosti. 

NPVO odpira prostor za raziskovalno dejavnost ter vzgojo in 
izobraževanje, ki bi zagotovila dovolj možnosti za oblikovanje 
rešitev in predlogov v skladu z usmeritvami NPVO. Pri opombi 
113 v poglavju Vzgoja in izobraževanje je bila dodana FEEE - 
Foundation for Environmental Education in Europe (Evropski 
sklad za izobraževanje na področju varstva okolja), ki skrbi 
za okoljske programe v šolah in jih preizkuša v eko-šolah. 

Opozorila Sveta ter Odbora Državnega zbora za 
infrastrukturo in okolje o aktualnosti problematike voda so na 
mestu. Zakon o vodah bo predložen v prvo obravnavo v 
Državni zbor v juniju 1999, pripravlja pa se tudi Akcijski načrt 
upravljanja z vodami na lokalni ravni. 

Izraz "svetlobna polucija" smo v skladu s pripombo Sveta in 
Odbora za infrastrukturo in okolje nadomestili z izrazom 
"svetlobno onesnaževanje". 

Predlog, da naj se za izkoriščanje biomase kot obnovljivega 
vira opredeli pomoč pri investicijah je smiselno že upoštevan 
v obstoječem tekstu. Podana je nedvoumna opredelitev za 
povečano rabo obnovljivih virov (poglavje o energetiki), ki bo 
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v skladu z načelom deljene odgovornosti podrobno 
razčlenjena v matičnem sektorskem dokumentu. Na drugi 
strani je del nalog s tem v zvezi že opredeljen v strategiji 
ravnanja z odpadki, na voljo pa so za ta namene tudi že 
sredstva Ekološko-razvojnega sklada Republike Slovenije. 

Pripombo Sveta ter Odbora Državnega zbora za infrastrukturo 
in okolje glede problematike onesnaženih tal in remedijacije 
le-teh smo smiselno upoštevali, ter v program ukrepov na 
področju varstva tal vključili pripravo programa za sanacijo in 
remedijacijo onesnaženih tal na že raziskanih področjih, kjer 
je to smiselno in ekonomsko upravičeno (tabela 5). Program 
bo mogoče pripraviti na podlagi obstoječih sredstev, 
namenjenih za pripravo sektorskih programov na področju 
varstva okolja. Na podlagi pripravljenega programa bo mogoče 
oceniti stroške ter pristopiti k samemu izvajanju programa. 

4. Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje: 

Predlog, da bi moral NPVO spodbuditi lokalne skupnosti k 
odkupu gozdov ter skrbeti zanje, še posebej v bližini mest, je 
smiselno že vključen v dokument in sicer v okviru usmeritev 
za delo na ravni lokalnih skupnosti (poglavje 9), poglavja o 
ohranjanju biotske raznovrstnosti ter poglavje o tleh in gozdu. 
Konkretne rešitve bodo vključene v programe varstva narave 
ter gozdarstva, pomemben del pa bo potrebno opraviti v okviru 
priprave programov varstva okolja na lokalni ravni, za kar 
daje NPVO potrebne usmeritve. 

" Problematika posegov v prostor ter degradacija krajine bo 
podrobneje vključena v programske dokumente s področja 
urejanja prostora ter zakonodajo s tega prostora. Za to brez 
dvoma akutno problematiko lahko NPVO kot krovni dokument 
opredeli samo najširši okvir. 

" Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje opozarja 
na problem planiranja in še posebej na problema realnosti in 
izvajanja sprejetih nalog. Na eni strani gre za širši problem 
planiranja, ki se v zadnjem času intenzivno rešuje tudi v 
povezavi z vključevanjem v Evropsko unijo ter s tem 
povezanim črpanjem sredstev različnih skladov. Na drugi 
strani je NPVO že pripravljen v največji možni meri v skladu 
z načelom realnosti. V tem smislu je dokument izrazito 
selektiven pri izboru prioritet, čeprav je prav zaradi tega 
deležen številnih kritik in teženj k širitvi predlaganega nabora 
prednostnih področij. V želji zagotoviti izvedljivost programa 
je v NPVO vključen predlog sistema spremljanja izvajanja na 
eni strani, ter izrazito transparenten nabor ukrepov za dosego 
ciljev, ki so v celoti skladni z zahtevo merljivosti. Hkrati pa 
izbran sistem relativnih prioritet, opredeljenih z letnico izvedbe, 
omogoča dovolj fleksibilnosti pri vsakokratnem oblikovanju 
državnega proračuna in dovolj transparentnosti glede tega, 
katerim ciljem se odrekamo z morebitnim manjšim deležem 
za okolje glede na predlog NPVO. 

Stroški izvedbe NPVO so ovrednoteni realno v okviru 
razpoložljivih podatkov ter upoštevaje metodoloških 
problemov glede tega, katere investicije je mogoče uvrstiti 
med tipične okoljske investicije. Dejstvo namreč je, da velik 
del investicij s pozitivnimi okoljskimi učinki sodi med investicije 
tehnološke prenove, varčne rabe energije in podobno. Na 
drugi strani je opredeljena projekcija realnih virov za izvedbo 
programa, medtem ko NPVO ne more razrešiti nekaterih 
odprtih problemov v zvezi večanjem deleža privatnega kapitala 
v segmentu okoljevarstvenih naložb. 

MOP se strinja s predlogom Odbora za večjo koordinacijo 
med ministrstvi pri izvajanju posameznih ukrepov in je to tudi 
posebej opredeljeno v samem dokumentu, še posebej v 
poglavju o povezovanju med dejavniki varstva okolja (poglavje 
9). NPVO sam pa seveda na praktično sodelovanje resorjev 
na posameznih projektih ne more vplivati. Res pa je, da 
določeno sodelovanje zahteva že zakon o varstvu okolja. 

S ciljem pospešiti izgradnjo čistilnih naprav na ravni občin je 
bil del ukrepov, ki stimulira izgradnjo teh naprav, že uveljavljen 
(taksa za odpadne vode, ki jo je mogoče usmeriti v izgradnjo 
teh naprav). Na drugi strani gre za izreden obseg sredstev, 
zaradi česar so v NPVO tudi predvideni sorazmerno dolgi 
roki implementacije. Na voljo bodo tudi dodatni viri za izgradnjo 
teh naprav v okviru skladov EU, ki pa jih bo mogoče izkoristiti 
v skladu z natančno določenimi pravili. 

- Dejstvo je, da ima prehodno skladišče nizko in 
srednjeradioaktivnih odpadkov v Zavratcu status ilegalnega 
skladišča, zato smo pripombo smiselno upoštevali z navedbo 
statusa skladišča. 

V zvezi z nestrinjanjem nevladnih organizacij z opredeljenimi 
prioritetami, "ki niso v skladu niti z rezultati metodologije 
priprave tega programa niti z rezultati javnomnenjskih 
raziskav in raznih delavnic " je potrebno dodatno pojasnilo 
zaradi boljšega razumevanje uporabljene metode dela. Pri 
pripravi strokovnih podlag NPVO je bila med drugim 
uporabljena tudi nekoliko modificirana priporočena metoda 
Svetovne banke za določanje prioritet. Rezultati, dobljeni na 
tej podlagi, pomenijo le enega od orientacijskih podatkov pri 
končnem izboru prednostnih področij. MOP je dobljene 
rezultate ovrednotil v najširšem kontekstu in se na tej podlagi 
tudi odločil za predlagani izbor prioritet. Sklicevanje na 
razvrstitev 55 problemskih sklopov, ki so bili predmet 
ocenjevanja na delavnicah, je strokovno nekorektno. Na več 
mestih je bil podrobno opisan postopek dela, ki je vključeval 
najprej smiselno generalizacijo in nato še razvrstitev od vzroka 
k posledicam. Nekaterih sicer visoko uvrščenih problemov 
preprosto ni smiselno reševati prej, dokler niso razrešeni 
nekateri drugi problemi. Na drugi strani širitev prioritet jemlje 
ločevanju pomembnejšega od manj pomembnega pravi 
smisel. Dobronamerna analiza NPVO bi tudi pokazala, da 
neuvrstitev v najvišjo prioriteto ne pomeni, da vrsta ukrepov 
iz teh področij ni razvrščena v prva leta realizacije NPVO in 
da torej apriorna kritika nespoštovanja rezultatov nima prave 
podlage. 

MOP ne soglaša s kritiko merljivosti ciljev. NPVO vzpostavlja 
zvezo med ciljem in ukrepom. Ukrepi pa so zasnovani tako, 
da nedvoumno omogočajo merljivost. 

NPVO daje osnovo za razvoj indikatorjev trajnostnega, ki 
bodo postopa postali sestavina planiranja - deloma bodo že 
vključeni v Strategiji gospodarskega razvoja II. 

Poročilo o stanju okolja 1996 je izdelano in posredovano v 
vladno proceduro. 

Drugih pisnih pripomb nevladnih organizacij MOP ni prejel in 
jih tudi ne more komentirati. 
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5. Ostale spremembe besedila, na podlagi predlogov 
ministrstev 

V skladu s pripombo Ministrstva za zunanje zadeve je bil 
popravljen datum podpisa pridružitvenega sporazuma in črtan 
del besedila, ki se nanaša na proces ratifikacije 
pridružitvenega sporazuma. 

V skladu s predlogom Službe Vlade za zakonodajo je bila 
pred besedilo NPVO dopisana preambula, katera navaja 
pravne podlage za sprejem NPVO. 

- V skladu s predlogi Ministrstva za gospodarske dejavnosti je 
bila v Tabeli 2 dopolnjena naloga izgradnje objektov za toplotno 
obdelavo odpadkov še za energetsko izrabo odpadkov. V 
Tabeli 4 pa je dopolnjen ukrep priprave programa zmanjševanja 
toplogrednih plinov iz prometa še iz energetike in industrije. 

Na predlog Ministrstva za finance je bilo dopolnjeno poglavje 
Financiranje: 

1. V tabeli 17 "Porazdelitev predvidenih stroškov izvajanja NPVO 
po posameznih sektorjih med javnim in privatnim sektorjem" pri 
besedi "javni sektor" je dodana obrazložitev* da javni sektor 
vključuje sredstva državnega proračuna, sredstva občinskih 
proračunov, tujih finančnih virov, kreditov Eko sklada, takse za 
odpadno vodo in takse na odlaganje odpadkov. 
2. V tabeli 18 "Ocena stroškov približevanja evropski okoljski 
zakonodaji po posameznih sektorjih" je izbrisan zadnji stolpec z 
naslovom "delež proračunskih sredstev (v %)" 
3. Tabeli 19 in 20 "Ocena stroškov približevanja evropski okoljski 
zakonodaji po posameznih subjektih" in "Predvidena sredstva iz 
naslova taksacij za obremenjevanje okolja" sta izbrisani. 
4. V poglavju Finančni viri je dodano besedilo z prikazom predvidenih 
stroškov implementacije NPVO in možnih virov financiranja (nove 
tabele 19 do 24). 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 MINIMALNI 

PLAČI 

- EPA 807 - II - 

DRŽAVNI ZBOR Podpisani poslanci obveščajo, da iz zakonodajnega postopka 
REPUBLIKE SLOVENIJE umikajo 

Peter PETROVIČ, poslanec • - PREDLOG ZAKONA O MINIMALNI PLAČI - EPA 807-11. 
Tone ANDERLIČ, poslanec 
Aleksander MERLO, poslanec Peter PETROVIČ, l.r. 

Tone ANDERLIČ, l.r. 
Ljubljana, 8.6.1999 Aleksander MERLO, l.r 

) 
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Redakcijski popravek 

PREDLOGA ZAKONA 0 DAVKU NA 

PROMET NEPREMIČNIN (ZDPN-pz) 

a EPA 840 - hitri postopek in 

UMIKA 

PREDLOGA ZAKONA 0 DAVKU NA 

PROMET NEPREMIČNIN 

- EPA 648 - prva obravnava 

) p  

V 43. številki Poročevalca, z dne 14. junija 1999, sta bili pri zamenjani EPI k navedenima predlogoma zakonov, 
objavi 

- PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN 
(ZDPN-pz) Za napako se opravičujemo. 
- EPA 840 hitri postopek in 

UMIKA 

- PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN Uredništvo Poročevalca 
■ EPA 648 - prva obravnava, 
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Naročilnica 

'rne in priimek: 

Naslov:  

telefon:  

Podjetje:  

Poštna številka: 

davčna številka: 

Naročam  

^atum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
SUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761 -215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61-222 
- Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Držav"' 
zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka (aksa: (061) 12-58-173. ISSN 
1318-0169. Po mnenju Ministrstva za kulturo št. 415-124/99 z dne 25.01.1999, se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se plačuje 5 % davek od prometa 
proizvodov po 13. točki tarifne št. 3 zakona o prometnem davku (Ur.list RS, št. 4/92 z dne 25. januarja 1992). 
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