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PREDLOGI ZAKONOV 
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o revidiranju (ZRev-1 A) - hitri postopek - EPA 105 - III 3 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-L) - hitri postopek 1 7 
-EPA 106-III 

- Predlog zakona o omejevalnih ukrepih (ZOU) - hitri postopek - EPA 107 - III 2 9 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu - EU (ZSV-B) - EPA 1074 - II 3 3 

- Predlog zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP) - prva obravnava - EPA 118 - III 4 5 

PREDLOG AKTA 
o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezo sovjetskih socialističnih republik, ki naj ostanejo 5 3 
v veljavi med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo (BRUNSNJ) - EPA 108 - III 

UMIK PREDLOGA ZAKONA 
o določitvi višine koncesijske dajatve za opravljanje gospodarske javne službe prenosa zemeljskega plina 6 3 
in upravljanje prenosnega omrežja - hitri postopek - EPA 98 - III 



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 REVIDIRANJU (ZRev-IA) 

- hitri postopek - EPA 105 - III 

Državni zbor Republike Slovenije 
Poslanska skupina Nove Slovenije 

sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na 
sejah Državnega zbora. 

Ljubljana, 14.02.2001 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.l. RS št. 48/92) ter 
174. člena Poslovnika Državnega zbora republike Slovenije 
(Ur.l. RS št. 40/93, 80/94, 3/95 - popravek, 28/96 in 26/97) 
vlagajo podpisani poslanci 

- Predlog Zakona o spremembah In dopolnitvah Zakona 
o revldlranlu. 

ki ga pošiljajo v obravnavo po hitrem postopku. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo predlagatelji 

Poslanci Nove Slovenije: 

1. Dr. Andrej Baiuk*~\^^ 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o revidiranju je uvrščen med zakone, ki naj bi jih uskladili 
s pravnim redom in standardi držav članic EU oziroma v njem bi 
morali v čim večji meri upoštevati ureditev, ki jo poznajo razvite 
države na tem področju. Ko so strokovnjaki iz vlade pod 

' predsedstvom dr. Andreja Bajuka prevzeli pripravo novega 
zakona o revidiranju za tretjo obravnavo v državnem zboru, so 
ugotovili, da zakon v konkretnih določbah ne izpolnjuje ciljev, 
zaradi katerih ga je bilo potrebno sprejeti. V nekaterih določbah 
predvideva celo slabše rešitve od tistih, ki so zapisane v prejšnjem 
zakonu o revidiranju, ki je bil objavljen v Ur.l. št. 32/93. 

Pri pripravi zakona za tretjo obravnavo v Državnem zboru so 
strokovnjaki iz vlade pod predsedstvom dr. Andreja Bajuka 
ugotovili, da v prvem in tudi v drugem branju najpomembnejše 
določbe obravnavanega zakona niso bile spremenjene ali 
dopolnjene in da jih zato tudi iz formalnih razlogov ni bilo mogoče 
amandmirati. Kljub temu so bili pripravili najnujnejše spremembe 
in dopolnitve zakona v obliki amandmajev s potrebno obrazložitvijo 
in tak zakon o revidiranju poslali v obravnavo državnemu zboru 
s predlogom, da ga zavrne (objavljen je v Poročevalcu DZ 74/00). 
Hkrati so bili isti tekst zakona z vključenimi amandmaji poslali kot 
nov zakon v obravnavo po hitrem postopku. 

Sedanja vlada oziroma velika koalicija se je že v koalicijski pogodbi 
zavezala, da bo zakon za tretje branje, ki ga je predložila prejšnja 
vlada, preprosto umaknila in nadomestila kar v prvotnem besedilu, 
ne da bi se ji zdelo vredno opredeliti do sprememb in dopolnitev 
danih k 37 členom zakona. 

Sprejeti zakon o revidiranju ne pomeni dejanskega usklajevanja 
s pravnim redom in standardi držav članic EU v najpomembnejših 
ciljih. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o revidiranju 
se zagotavlja pravna podlaga za uresničevanje načela 
neodvisnosti revidiranja in natančneje se ureja pravna podlaga 
za uresničevanje načela nadzora nad revidiranjem, to je, 
natančneje se urejajo javna pooblastila Slovenskega inštituta za 
revizijo (v nadaljevanju: Inštitut) na področju nadziranja revizijskih 
družb oz. samostojnih revizorjev ter pooblaščenih revizorjev. Z 
njimi so natančneje urejene pristojnosti in odgovornosti organov 
Inštituta, njihova sestava, imenovanje ter trajanje mandata. 
Razmejene so pristojnosti organov Inštituta in njegovih 
pooblaščenih oseb v izvajanju postopka nadziranja in v okviru 
tega tudi predvidenih ukrepov - izreka opomina, odredbe o odpravi 
kršitev, odločbe o odvzemu dovoljenja in odreditve dodatnih 
ukrepov. 

Za razliko od sedanje ureditve je določen obvezen nadzor Inštituta 
nad revizijskimi družbami in samostojnimi revizorji najmanj enkrat 
na 3 leta, opredeljeni pa so tudi subjekti, ki so na podlagi utemeljenih 
razlogov lahko predlagatelji nadzora. 

Vse predlagane rešitve so skladne z rešitvami, ki jih pozna 
revizijska stroka v državah članicah Evropske Unije oziroma v 
državah, po katerih se zgledujemo pri razvijanju domače revizijske 
stroke. Z njimi se more vzpostaviti pravna podlaga za izvajanje 
takšnega nadzora nad revizijskimi družbami oziroma samostojnimi 
revizorji in pooblaščenimi revizorji, ki bo utrdila zaupanje v 
izvajanje revizijskih storitev pri vseh udeležencih na kapitalskem 
trgu in v drugih poslovnih razmerjih ter na drugi strani zagotavljala 
tudi večjo pravno varnost za same revizijske družbe oziroma 
samostojne revizorje. 

Katere spremembe se uveljavljajo v Zakonu o spremembah in 
dopolnitvah zakona o revidiranju? 

Spremembe zakona o revidiranju, ki jih je potrebno sprejeti, da bi 
Slovenija izpolnjevala v celoti na zakonodajnem področju t. i. Osmo 
smernico (84/253/EGS) je mogoče strniti v dve skupini sprememb. 

Prva skupina določa (1) pogoje za pridobitev dovoljenja za 
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in (2) zahteve s 
področja organiziranosti ali upravljalno-ravnalne strukture pri 
revizijski družbi. 

Zahteve za pridobitev dovoljenja za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja so bile skladno z Osmo smernico 
urejene že v prejšnjem zakonu, v predlogu sprememb in dopolnitev 
zakona pa se prilagajamo preostalim zahtevam, to je, da mora 

večina članov uprave revizijske družbe biti pooblaščenih 
revizorjev 
večina glasovalnih pravic mora pripadati lastnikom, ki so 
pooblaščeni revizorji ali druge revizijske družbe 
pri revizijski družbi smejo naloge revidiranja opravljati samo 
pooblaščeni revizorji 

Te zahteve pravnega reda določbe sedanjega zakona o revidiranju 
načelno usklajeno urejajo; določajo pa skladno s smernico tudi 
to, da pooblaščeni revizor lahko dejavnost revidiranja opravlja 
tudi kot samostojni poklic, doslej so po naši ureditvi pooblaščeni 
revizorji svojo dejavnost lahko opravljali le preko revizijske družbe. 

Druga skupina zahtev Osme smernice, s katero je potrebno 
uskladiti sprejeti zakon o revidiranju, se nanaša na temeljna 
načela, ki jih mora izpolnjevati revizijska dejavnost, to je: 
1) načelo neodvisnosti revidiranja: revidiranje mora potekati 

neodvisno, nepristransko in v skladu s pravili stroke, 
2) načelo nadzora: država mora zagotoviti nadzor z namenom, 

da revidiranje poteka v skladu z načelom neodvisnosti 
revidiranja. 

Toda prav teh temeljnih sprememb sprejeti zakon o revidiranju 
ne zagotavlja. In prav na to skupino zahtev se nanašajo v veliki 
meri spremembe in dopolnitve zakona o revidiranju. 

To bodo pristojni organi EU lahko ugotavljali, ko bomo zakon 
prevedli ali pa takrat ko bodo tuji vlagatelji ugotovili, da mnenjem 
naših revizijskih družb ne gre vedno zaupati. Po sedmih letih 
namreč dejansko že ugotavljajo, da so se tudi revizijske hiše, ki 
nosijo ime mednarodnih ali globalnih revizijskih hiš prilagodile našim 
nizkim standardom, čeprav nekatere spremembe v vodenju 
največjih med njimi, kažejo da so le-te temeljiteje pričele s svojim 
notranjim nadzorom v slovenskih revizijskih družbah, toda ta ne 
more nadomestiti tistega, za katerega mora skladno z Osmo 
smernico EU poskrbeti slovenska država. 

V sprejetem zakonu o revidiranju ni poskrbljeno za uveljavitev 
načela neodvisnosti revidiranja. 

Prejšnji zakon je v 27. členu osebam, ki revidirajo, to dejavnost 
prepovedoval opravljati, če so bili s podjetji in drugimi pravnimi 
osebami kakorkoli kapitalsko povezane, torej ne glede na višino 
deležev ali delnic; prav tako je prepovedoval revidiranje pri pravnih 
osebah, če so revizorji sorodstveno in na druge načine povezani 
s člani uprav, nadzornih svetov ali lastniki pravnih oseb. Opredelitve 
neodvisnosti v prejšnjem zakonu po mnenju strokovnjakov ni bila 
popolna, ker ni opredeljevala neodvisnosti v obratni smeri, to je 
ko so podjetja ali druge osebe npr. kapitalsko udeležene v 
revizijskih družbah ( take povezave leta 1993 še niso bile 
predvidene, se pa seveda dogajajo), vsekakor pa je bila za naše 
razmere veliko boljša kot je ureditev tega problema v sedanjem 
zakonu o revidiranju. 
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Sprejeti zakon o revidiranju v 27. členu sicer prepoveduje 
posamezne vrste odvisnosti oziroma ureja pogoje (ne)odvisnosti, 
ki nastanejo s kapitalsko povezanostjo in sorodstvenimi ter 
drugimi povezavami oz. povezavami revizijskih družb ali 
pooblaščenih revizorjev s člani uprav, nadzornih svetov, 
zaposlenih po individualni pogodbi, toda po mnenju strokovnjakov 
izredno nejasno in tudi nesprejemljivo. V primerjavi z ureditvijo v 
prejšnjem zakonu o revidiranju kapitalske povezave sedaj niso v 
celoti prepovedane, temveč so določene z v tem zakonu 
navedenimi definicijami deleža oz. udeležbe, kvalificiranega deleža 
ali deleža glasovalnih pravic: 

- Tako je npr. po določbi 7. in 8. člena je revizijska družba ( ali 
samostojni pooblaščeni revizor) udeležena v kapitalu podjetja ali 
druge pravne osebe le, če ta presega 20 %. 

Ali npr. revizijska družba sme revidirati podjetje, ko imajo 
člani uprave, nadzornega sveta ali zaposleni po individualni 
pogodbi v podjetju ali drugi pravni osebi - revidirancu v tej 
revizijski družbi manj kot 10 % glasovalno pravico ali 
kvalificirani delež; če imajo torej le 9,9 % v taki revizijski družbi 
lahko naročijo revizijo računovodskih izkazov. 
V zakonu tudi ni nobene omejitve (niti do 10 %), da revizijska 
družba ne bi npr. smela revidirati podjetja, če ima en njen 
revizor v tem podjetju npr. 80 % delež, tedaj bo lahko revizijo 
opravil njegov sodelavec ali drugi pooblaščeni revizor v tej 
revizijski družbi. Pri tem je potrebno upoštevati, da je večina 
od 45 revizijskih družb v Sloveniji je majhnih, z majhnim 
številom pooblaščenih revizorjev. Zato so nadvse upravičeni 
pomisleki, ali bo takšna revizija res neodvisna. 

V 27. členu v povezavi s 7. in 8. členom novega zakona o revidiranju 
je še kar nekaj takih razmerij, ki zagotovo ne morejo biti podlaga 
za uresničevanje temeljnih načel neodvisnosti revizorja in 
revizijske družbe. 

Naslednji problem je dejstvo, da v sprejetem zakonu o revidiranju 
ni poskrbljeno za uveljavitev temeljnega načela zagotavljanja 
nadzora nad revizijskimi družbami s strani države. 

Celo bivši finančni minister Mitja Gaspari je v obrazložitvi k prvi 
obravnavi sedaj veljavnega zakona o revidiranju zapisal: "Sedaj 
veljavni zakon o revidiranju področje revidiranja ureja pomankljivo, 
zlasti pa zakonsko sploh ne ureja področja nadzora nad 
revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji, zato po sedanji 
ureditvi nadzor sploh ni mogoč." 

Osma smernica EU nalaga državam članicam, da morajo 
preiskušati ali revizijske družbe dejansko izpolnjujejo s smernico 
predpisane pogoje z nadzorom, ki ga opravlja pristojni nadzorni 
organ države članice. Pri tem določa, da je pristojni nadzorni 
organ v skladu s to smernico tudi ustrezno poklicno združenje, 
če ima (1) po pravu države članice javno pooblastilo za odločanje 
o dovoljenjih za delo revizorjev in (2) pooblastilo za opravljanje 
nadzora. 

Tovrstni pooblastili, torej tudi javno pooblastilo za opravljanje 
nadzora je v Sloveniji podeljeno Slovenskemu inštitutu za revizijo, 
kot poklicnemu združenju oz. stanovski instituciji. 

Vendar pa sprejeti zakon o revidiranju ureja ta nadzor zelo 
pomanjkljivo. V zakonu ni jasno določeno, kateri organi inštituta in 
s kakšnimi pooblastili opravljajo postopek nadzora, ki je v tem 
zakonu opredeljen kot poseben tip upravnega postopka. Ne 
določa odgovornosti oseb, ki izvajajo ta nadzor. V dosedanji 
praksi, ki je izhajala iz opredelitve nadzora nad revizijskimi 
družbami v aktih, ki jih je sprejel sam Slovenski fnštitut za revizijo, 
so ta nadzor pretežno izvajali pooblaščeni revizorji revizijskih 

družb drug nad drugim ('peer review'), ki so za tak posel sklenili 
s Slovenskim inštitutom za revizijo pogodbo o delu. Imenovanje 
revizorjev iz vrst revizijskih družb v strokovne skupine, ki v imenu 
Slovenskega inštituta za revizijo izvajajo nadzor kvalitete revizijske 
dejavnosti v imenu države, ima vrsto pomanjkljivosti, ki izhajajo 
tudi iz tega, da sami izvajalci niso dosegli enake ravni ali kakovosti 
revidiranja in izhajajoč iz te ravni tudi neenotno ocenjujejo delo 
svojih stanovskih kolegov oz. drugih revizijskih družb v 
spoštovanju pravil revizijske stroke in predpisov in v tem tudi 
uresničevanje načela neodvisnosti. Glede na to, da imamo v 
Sloveniji nekaj velikih revizijskih hiš, ki so povezane z 
mednarodnimi in večje število manjših med sabo konkurenčnih 
revizijskih družb, te praktično ne morejo izogniti nasprotju 
interesov, skladno s kodeksom poklicne etike revizorjev. Hkrati, 
kar je najpomembnejše, za svoje izvajanje posebnega postopka 
nadzora v okviru javnih pooblastil po določbah sprejetega zakona 
(kot doslej sedem let) nikomur niso odgovorni. 

Odgovornosti za izvajanje javnih pooblastil v zakonu nima 
opredeljene niti Slovenski inštitut za revizijo kot institucija. Le-ta 
je o svojem delu dolžan samo letno poročati Državnemu zboru. 
Državni zbor doslej še nikoli ni obravnaval Letnega poročila 
Slovenskega inštituta za revizijo, to je storil le odbor za finance in 
monetrno politiko. Odgovornost Slovenskega inštituta kot nosilca 
javnih pooblastil, ki jo je ob prvih dveh obravnavah zakona o 
revidiranju jo je izpostavil tudi Sekreteriat za zakonodajo DZ, bi 
morala biti v zakonu še toliko bolj jasno in nedvoumno opredeljena, 
saj ima kot nosilec javnih pooblastil status privatnega zavoda, 
katerega ustanovitelj je bila Zveza društev računovodij, 
finančnikov in revizorjev Slovenije. Mandati direktorja, 
Revizijskega sveta in drugih organov Slovenskega inštituta za 
revizijo so tudi po sprejetem zakonu ( kot doslej) neomejeni. 

V predlogu sprememb in dopolnitev zakona o revidiranju so jasneje 
opredeljene pristojnosti organov Slovenskega inštituta za revizijo 
v izvajanju nadzora, omejeno je trajanje njihovih mandatov oziroma 
možnost ponovnega imenovanja na dva zaporedna mandata ter 
določena je ustreznejša sestava članstva teh organov. 

To je storjeno tudi zaradi morebitnega nezaupanja v strokovnost 
stroke, ki jo inštitut združuje, temveč iz potrebe, da mu država 
jasneje določi pristojnosti in odgovornosti na področju javnih 
pooblastil. 

Prav zaradi zaupanja, ki ga ima v strokovni javnosti Slovenski 
inštitut za revizijo na področju razvijanja strokovnih znanj s 
področja revidiranja, računovodenja in drugih sorodnih dejavnosti 
ter oblikovanja slovenskih računovodskih standardov po 
zakonskem pooblastilu mu je v predlogu sprememb in dopolnitev 
zakona na novo oz. izrecno dodeljena dodatna naloga, to je 
'razvijanje računovodenja in revidiranja za javni sektor" (po vzgledu 
podobnih institucij po svetu). 

Ker Slovenski inštitut uspešno razvija stroko in opravlja 
izobraževanje strokovnjakov, pa je nerazumljivo, da mu sedanja 
Vlada želi odvzeti določanje potrebnih znanj oz. pridobitev 
strokovnega naziva 'preizkušeni davčnik', ki mu jih je sicer dodelila 
v prvih dveh obravnavah zakona, z nelogičnim pojasnilom, da bi 
to bilo v nasprotju s pristojnostmi njene davčne službe (DURS). 

Prepričani smo, da ta Državni zbor ne sme biti nemi izvajalec v 
koalicijski pogodbi določenih zavez, ko gre za izpolnjevanje tako 
pomembnih obveznosti kot je uskladitev domače zakonodaje s 
pravnim redom EU in skladno z njim uveljavljenimi standardi 
držav članic EU na področju revizijske dejavnosti. Trg kapitala, 
ki ga moramo odpreti zaradi našega lastnega razvoja in interesov 
približevanja EU pa nasprotno zahteva, ne samo določitev, 
temveč tudi uveljavitev enotnih standardov na področju revizije. 
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Državni zbor zato mora z vso odgovornostjo obravnavati in sprejeti 
predlagane spremembe in dopolnitve zakona o revidiranju. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Spremembe in dopolnitve zakona sledijo zahtevam t.i. Osme 
smernice (84/253/EGS) in sicer dosledno uveljavljajo temeljni 
načeli: 
1) načelo neodvisnosti revidiranja: revidiranje mora potekati 
neodvisno, nepristransko in v skladu z načeli stroke 
2) načelo nadzora: država mora zagotoviti nadzor z namenom, 
da revidiranje poteka v skladu z načelom neodvisnosti revidiranja 
Cilj sprememb in dopolnitev je zagotoviti zakonsko podlago za 
verodostojno revidiranje, kajti le-to je garant za izgradnjo zaupanja 
med gospodarskimi subjekti, kar pa je predpogoj vsakega 
gospodarskega napredka. Naša obveznost je, da ukladimo 
domačo zakonodajo s pravnim redom Evropske Unije in skladno 
z njim uveljavljenimi standardi držav članic Evropske Unije na 
področju revizijske dejavnosti. Danes, v času globalizacije, 
zahteva trg kapitala ne samo določitev, temveč tudi dosledno 
uveljavitev enotnih standardov na področju revizije. 

4. RAZLOGI ZA SPREJEM PO HITREM POSTOPKU 

Poslanska skupina Nove Slovenije predlaga, da Državni zbor RS 
spejme zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o revidiranju 
po hitrem postopku, ker v nasprotnem primeru utegnejo nastati 
za slovensko gospodarstvo hude poseledice. Veljavni zakon o 
revidiranju ne zagotavlja neodvisnosti revidiranja in ne zagotavlja 
nadzora nad revizijskimi družbami s strani države, kar znižuje 
standarde, ki jih uporabljajo revizijske hiše pri nas in s čimer se 
posega v trdnost samih temeljev našega gospodarstva. 

5. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Predlog zakona ne predvideva dodatnih proračunskih sredstev, 
potrebnih za njegovo izvajanje. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o reviziji (Uradni list RS, št. 10/01) se v naslovu 7. člena 
črtata pojma »udeležba« in »kvalificirani delež«. 

Črta se prvi odstavek 7. člena. 

Črta se tudi drugi odstavek 7.člena in posledično besedilo 
»kvalificiranega« v drugi alinei 3. točke 27. člena, beseda 
»kvalificiranih« v prvi alinei drugega odstavka 42. člena in beseda 
»kvalificiranega« v drugem odstavku 42. člena, besede 
»kvalificiranega ali večjega« v drugem in tretjem odstavku 50. 
člena in črta se beseda »kvalificiranih« v 3. točki prvega odstavka 
55. člena in beseda »kvalificirani« v 4. točki prvega odstavka 55. 
člena 

2. člen 

V drugem odstavku 12.člena se za 4.točko doda nova, 5.točka, 
ki se glasi: 
»5. opravlja naloge nadzora,« 
za sedanjo 6.točko pa se doda nova točka, ki se zaradi ene že 
zgoraj dodane točke oštevilči kot 8.točka in se glasi: 

»razvija računovodenje in revidiranje za javni sektor,«. 
Ostale točke se primerno preštevilčijo; navajana »5.točka« v 
sedanji 6.točki tako postane »6.točka«. 

3. člen 

Prvi odstavek 13. člena se dopolni tako, da se za prvim stavkom 
doda nov stavek, ki se glasi: 
»K statutu daje soglasje Državni zbor.« 

Tretji odstavek 13. člena se dopolni tako, da se v sedanjemu 
besedilu črta pika in se doda: 
»in sprejme ustrezne ukrepe v zvezi z izvajanjem javnih 
pooblastil.« 

4. člen 

1.točka 14.člena se spremeni tako, da se glasi: 
»1.sklep o določitvi standardov z navedbo publikacije Inštituta, v 
kateri je standard objavljen,«. 

5. člen 

Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se v tretji alinei 
številka »2« zamenja s številko »1«, za besedilom tretje alinee pa 
se doda besedilo: 
»1 člana pa minister, pristojen za gospodarske dejavnosti,«. 
Četrti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Člani sveta se imenujejo oziroma volijo za dobo štirih let in so 
lahko imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.« 

6. člen 

4.točka drugega odstavka 17. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 
»4.da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper 
premoženje ali gospodarstvo.« 

Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Direktor Inštituta se imenuje za dobo štirih let in je lahko imenovan 
največ dvakrat zaporedoma.« 

7. člen 

V prvem odstavku 18. člena se črtata 1. in 2.točka. 
Doda se nova, 1.točka, ki se glasi: 
»skrbi za razvoj teorije in prakse revidiranja,«. 
Sedanja 3. in 4. točka postaneta 2. in 3. točka, za novo 3.točko pa 
se dodata dve novi točki, ki se glasita: 
»4.odloča o ugovorih proti odredbi o odpravi kršitev, 
5.odloča o odvzemu dovoljenja po 109.členu tega zakona,«. 

Sedanja 5. postane 6.točka. 

V drugem odstavku 18. člena se na koncu odstavka doda besedilo 
»ter upravnega prava«. 

V tretjem odstavku 18. člena se beseda »imenujejo« nadomesti z 
»izvolijo«. 

Četrti odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Člane - tri predstavnike zainteresiranih javnosti imenuje minis- 
ter, pristojen za finance, od tega enega na predlog Gospodarske 
zbornice Slovenije in enega s področja upravnega prava - na 
predlog Univerz v Ljubljani in Mariboru.« 
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Doda se nov, šesti odstavek 18. člena, ki se glasi: 
»Člani iz tretjega odstavka tega člena so lahko izvoljeni največ 
dvakrat zaporedoma.« 

8. člen 

V prvem odstavku 19. člena se črtata 1. in 2.točka. 
Sedanja 3.točka postane 1.točka, njenemu besedilu pa se na 
začetku doda novo besedilo, ki se glasi: 
»1.skrbi za razvoj teorije in prakse na področjih, kjer« in se 
nadaljuje z besedilom sedanje 3.točke. 
Sedanja 4.točka postane 2.točka, za katero se dodata dve novi 
točki, ki se glasita: 
»3.odloča o ugovorih proti odredbi o odpravi kršitev, 
4.odloča o odvzemu dovoljenja po 109.členu tega zakona,«. 

V drugem odstavku 19. člena se beseda »imenujejo« nadomesti 
z »volijo«, besedilo »imenujejo visokošolske ustanove« pa se 
nadomesti z besedilom »imenujeta Univerzi v Ljubljani in 
Mariboru.« 

Za tretjim odstavkom 19. člena se doda nov, četrti odstavek, ki se 
glasi: 
»Člani iz drugega odstavka tega člena so lahko voljeni največ 
dvakrat zaporedoma.« 

9. člen 

Za besedilom tretjega odstavka 21. člena se doda: 
», ki ga odobri revizijska družba oziroma samostojni revizor.« 

10. člen 

Besedilo prvega odstavka 24. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Poročilo o dokončanem revidiranju s strokovnim mnenjem (v 
nadaljnjem besedilu: poročilo o revidiranju) mora biti podpisano v 
imenu revizijske družbe in v revizorjevem osebnem imenu.« 

V 3.točki drugega odstavka 24. člena se za besedo »resnično« 
doda še »in pošteno«. 

V tretjem odstavku 24. člena se za besedno zvezo »finančne 
organizacije« doda besedilo »ali druge pravne osebe«. 

11. člen 

4.točka prvega odstavka 30. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»4.da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper 
premoženje ali gospodarstvo.« 

12. člen 

V prvem odstavku 32. člena se pred besedo poročati doda 
»nemudoma«, namesto dikcije »kvalificiran delež« pa se uporabi 
pojem »lastništvo«. 
Drugi odstavek 32. člena se črta. 

13. člen 

Črta se drugi odstavek 33. člena. 

14. člen 

Doda se nov, drugi odstavek 33. člena, ki se glasi: 
»Za postopek za izrek opomina se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona o postopku za odvzem dovoljenja, razen sodnega 
varstva.« 

15. člen 

Pred dikcijo »imenske delnice« v 40. členu se doda besedica 
»le«. 

16. člen 

Iz besedila drugega odstavka 41. člena se črta »oziroma pristojni 
nadzorni organ«. 

17. člen 

Črta se 2.točka 46. člena, sedanji 3. in 4.točka tega člena pa 
postaneta 2. in 3.točka. 

18. člen 

V prvem odstavku 57. člena se črta dvopičje in vseh pet točk, 
katerih besedilo se nadomesti z: 

»,da revizijska družba krši določbe 2., 27., 39., 40., 45., 47. in 
55.člena tega zakona.« 

19. člen 

Črta se drugi odstavek 66. člena. 

20. člen 

Doda se nov, drugi odstavek 69. člena, ki se glasi: 
»Za postopek za izrek opomina se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona o postopku za odvzem dovoljenja, razen sodnega 
varstva.« 

21. člen 

Črta se tretji odstavek 70. člena. 
Sedanji četrti in peti odstavek 70. člena postaneta tretji in četrti 
odstavek. 

22. člen 

Besedilo prvega odstavka 74. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 
»Inštitut izdaja sklepe, odredbe in odločbe.« 

23. člen 

Naslov 75. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Odredba in odločba«. 
V istem členu se doda nov, prvi odstavek, ki se glasi: 
»Z odredbo Inštitut odloča o odpravi kršitev.« 
Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek. 
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24. člen 31. člen 

Številki in vrstni red 75. in 76. člena se obrneta, tako da sedanji 75. 
postane 76.člen, sedanji 76. pa postane 75.člen. 

25. člen 

V prvem in drugem odstavku 80. člena se rok »osem dni« 
spremeni v »petnajst dni«. 

V prvem in drugem odstavku 109. člena se »Inštitut« nadomesti 
z »revizijski svet«. 

32. člen 

V 110. členu se beseda »Inštitut« se z besedama »revizijski 
svet«. 

26. člen 

V 90. členu se doda nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 
»(2) Inštitut opravlja nadzor nad vsako revizijsko družbo najmanj 
enkrat na tri leta po uradni dolžnosti. 
(3)Nadzor nad revizijskimi družbami, ki revidirajo gospodarske 
družbe, katerih delnice so uvrščene na borzo, pa lahko opravi 
tudi na predlog Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih 
papirjev, Ljubljanske borze, Agencije za zavarovalni nadzor ter 
udeležencev na kapitalskem trgu, če za to obstajajo utemeljeni 
razlogi.« 

27. člen 

Prvi odstavek 91. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Pregled poslovanja subjekta nadzora opravijo pooblaščeni 
revizorji in drugi strokovni delavci Inštituta, ki jih za opravljanje 
pregleda pooblasti direktor Inštituta.« 

Drugi odstavek 91. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za izvajanje posameznih nalog nadzora nad revizijskimi družbami 
in pooblaščenimi revizorji ter za preglede izvajanja nalog 
ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme 
lahko direktor Inštituta pooblasti drugo strokovno usposobljeno 
osebo.« 

Tretji odstavek 91. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Pooblaščene osebe iz prejšnjega odstavka imajo pri opravljanju 
nalog nadzora nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji 
ter pregledov izvajanja nalog ocenjevanja vrednosti podjetij, 
nepremičnin ter strojev in opreme, za katere jih je pooblastil direktor 
Inštituta, enake pristojnosti kot Inštitut na podlagi 92. do 97.člena 
tega zakona. 

33. člen 

Iz naslova poglavja označenega s "7.4" se črta besedilo »oziroma 
soglasij«. 

34. člen 

Povsod v 113., 114., 115., in 16. členu se črta besedna zveza 
»oziroma soglasij«. 

35. člen 
* 

Za 5.točko v prvem odstavku 126. člena se dodata novi 6. in 
7.točka, ki se glasita: 
»6.če revizijska družba, organizirana kot delniška družba, ne 
izda le imenskih delnic (40.člen), 
7.če revizijska družba krši določbo 47.člena tega zakona o 
zavarovanju odgovornosti.« 

V 1.točki tretjega odstavka 126. člena se doda besedilo: »,razen 
dejanja iz 6.točke prvega odstavka tega člena.« 

36. člen 

Za 2.točko v prvem odstavku 127. člena se doda nova, 3.točka, 
ki se glasi: 
»3.če revizijska družba krši določbe 45.člena tega zakona o 
upravi revizijske družbe.« 

V tretjem odstavku 127. člena se pred besedno zvezo »prvega 
odstavka tega člena« doda besedilo »1. in 2.točke«. 

28. člen 

Naslov 95. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Sklep o pregledu poslovanja«. 
Besedna zveza »zahteva za pregled poslovanja« se v vseh 
odstavkih nadomesti z besedno zvezo »sklep o pregledu 
poslovanja«. 

29. člen 

Črta se drugi odstavek 98. člena. 

37. člen 

Peti odstavek 131. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(5) Inštitut mora v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona 
v Uradnem listu Republike Slovenije objaviti sklepe o določitvi 
standardov iz 14.člena tega zakona.« 

38. člen 

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

30. člen 

V vseh odstavkih 105. člena se »Inštitut« nadomesti z »revizijski 
svet«. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

K1. členu 

Prvi in drugi odstavek, ki opredeljujeta pojem udeležbe in pojem 
kvaificiranega deleža, se črtata, zaradi zagotavljanja načela 
neodvisnosti izvajanja revizijskih storitev pri zakonski predpisani 
reviziji. 

K 2. členu 

Med naloge Inštituta se dodajo naloge nadzora, ki so v nadaljnjih 
členih sicer podrobneje določene. Na novo pa se med naloge 
Inštituta uvršča tudi naloga razvijanja računovodenja in revidiranja 
za javni sektor, kar je sicer naloga tudi inštitutov za revizijo v 
drugih državah, potrebo po tem pa narekuje dejansko zaostajanje 
razvoja računovodenja in revidiranja v javnem sektorju, ki je bilo 
doslej pri nas predvsem v pristojnosti Ministrstva za finance. 

K 3. členu 

Ker je Inštitut zasebni zavod, ki mu država s tem zakonom 
podeljuje javna pooblastila, je tudi v javnem interesu, da k statutu 
Inštituta daje soglasje Drža vni zbor. Taka ureditev je bila že sprejeta 
v do zdaj veljavnem zakonu. 

K 4. in 37. členu 

Zaradi gospodarnosti se predlaga, da se v Uradnem listu 
Republike Slovenije objavi le sklep o določitvi standardov z 
navedbo publikacije Inštituta, v kateri Je standard objavljen. 
131. člen je prehodna določba, ki je prilagojena 14. členu. 

K 5. členu 

S spremembo se predlaga, da v Svet Inštituta le enega člana od 
dveh imenuje minister, pristojen za finance, enega pa minister, 
pristojen za gospodarske dejavnosti, kar je smiselno, saj revizijske 
družbe pretežno revidirajo gospodarske družbe. 

Člani so lahko imenovani oziroma voljeni največ dvakrat 
zaporedoma. 

K 6. in 11. členu 

Upoštevaje naloge in pooblastila direktorja in pooblaščenega 
revizorja je kot pogoj predlagano, da oseba ni pravnomočno 
obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje ali gospodarstvo. 

Za direktorja Inštituta je predlagana omejitev trajanja mandata, in 
sicer največ dva mandata zaporedoma. 

K 7. in 8. členu 

V tej določbi se navaja, da je pristojnost oziroma naloga revizijskega 
oziroma strokovnega sveta tudi skrb za razvoj teorije in prakse 
revidiranja, definirano pa je tudi, da odločata o ugovorih proti 
odredbi o odpravi kršitev in o odvzemu dovoljenja, s čimer je 
njuna vloga jasneje določena. 
Spreminja se tudi sestava revizijskega sveta, saj naj bi enega od 
treh predstavnikov zainteresiranih javnosti minister, pristojen za 
finance, imenoval izmed strokovnjakov upravnega prava. 
Zastopanost strokovnjaka s področja upravnega prava je 
potrebna, saj revizijski svet odloča tudi po upravnem postopku. 

Za oba organa je predlagana omejitev mandata voljenih članov 
zaradi zagotavljanja večje neodvisnosti in večjega vpliva javnosti. 

K 9. členu 

Skladno z revizijskimi standardi mora k strokovnjaku ustrezne 
stroke, ki ga izbere revidirana pravna oseba, podati odobritev 
revizijska družba oziroma samostojni revizor. 

K 10. členu 

Po sedanji rešitvi bi revizijsko poročilo s strokovnim mnenjem 
podpisoval le pooblaščeni revizor in ne tudi revizijska družba, 
katere podpis zahtevajo mednarodni revizijskih standardi, zato 
mora taka ureditev biti spoštovana tudi v naši pravni ureditvi. 

Dodatni podatki se lahko na zakonski podlagi zahtevajo v poročilu 
o revidiranju ne le za naštete subjekte, ampak tudi za druge 
pravne osebe. 

K 12. členu 

Zaradi nujnosti seznanitve o lastništvu in na tej podlagi zagotovitve 
neodvisnosti in nepristranosti je predlagano takojšnje poročanje. 

K13. in 19. členu 

V obeh členih se druga odstavka črtata, saj je sedanje navajanje 
posameznih členov nepopolno, zaradi jasne splošne določbe o 
smiselni uporabi pa tudi nepotrebno. 

K 14. in 20. členu 

Tudi za postopek za izrek opomina je v predlogu nedvoumno 
navedeno, da zanj veljajo določbe o postopku za odvzem 
dovoljenja, razen sodnega varstva, saj do sedaj to iz zakona ni 
bilo jasno razvidno. 

K 15. členu 

Iz dopolnitve jasno izhaja, da sme revizijska družba, če je 
organizirana kot delniška družba, izdajati ne tudi, ampak samo 
imenske delnice. 

K 16. členu 

Zaradi že razmejenih pristojnosti med organi je dodatno navajanje 
pristojnega nadzornega organa odveč. 

K 17. členu 

Samostojni revizor, za razliko od sedanje ureditve, lahko opravlja 
tudi revidiranje delniških družb, z delnicami katerih se trguje na 
organiziranem trgu. 

K 18. členu 

Navajanje kršitev je v predlaganem zakonu nepopolno in neenotno, 
zato smo jih opredelili z navajanjem členov, s čimer smo se izognili 
pomanjkljivim opredelitvam. 

K 21. členu 

Črtanje tretjega odstavka je potrebno, ker ni utemeljenega razloga 
za izključitev instituta vrnitve v prejšnje stanje in izrednih pravnih 
sredstev. 
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K 22.23. 24. členu 

Zaradi jasnosti in hierarhije aktov je predlagan drugačen vrstni 
red navajanja vrst odločb, obenem pa se dodaja, kdaj Inštitut 
odloča z odredbo. 

K 25. členu 

Osemdnevni rok za vložitev tožbe se podaljšuje na 15 dni, saj je 
npr. po ZUS-u, na katerega določbe se ta zakon tudi sicer sklicuje, 
predpisan rok za vložitev 30 dni. 

K 26. členu 

V tej določbi se uvaja obvezen nadzor - najmanj enkrat na tri leta, 
s čimer se zagotavlja enakopravno obravnavanje vseh revizijskih 
družb. Ta obveznost je bila že do sedaj urejena v pravilniku, 
katerega vsebina se v pretežnem delu ureja v zakonskem 
besedilu, določba o obveznem nadzoru, ki je bistvenega pomena, 
pa je izpadla. Predlagana pogostost nadziranja po uradni dolžnosti 
je običajna tudi v primerjanih državah. 

Zaradi zaupanja delničarjev in drugih udeležencev na kapitalskem 
trgu v delo revizijskih družb je z dopolnitvijo tega člena omogočeno, 
da nadzor nad revizijskimi družbami predlagajo tudi posamezne 
institucije, pa tudi udeleženci sami, če za to obstajajo utemeljeni 
razlogi. S tem predlogom se približujemo vse strožjim zahtevam 
stroke in ureditvam v drugih državah po nadziranju družb, katerih 
delnice so uvrščene na borzo. 

K 27. členu 

Predlagane spremembe so potrebne za nedvoumno ureditev 
pristojnosti v nadzornem postopku. Jasno je določeno, da 
postopek nadzora nad revizijskimi družbami opravljajo v Inštitutu 
zaposleni pooblaščeni revizorji in drugi strokovni delavci Inštituta 
in le posamezne naloge v zvezi s pregledi drugi pooblaščeni 
revizorji in druge strokovne usposobljene osebe (v pogodbenem 
razmerju). 

Zaposleni v Inštitutu odločajo in izdajajo odredbe o odpravi kršitev 
ter odločbe o začetku postopka za izrek opomina in za odvzem 
dovoljenje, medtem ko o ugovoru zoper odredbo o odpravi kršitev 
in izjavi o razlogih za izrek opomina in odvzem dovoljenja odloča 
revizijski svetfoziroma strokovni svet za ocenjevalce), zoper te 
odločitve pa je za vse primere, razen opomina, predvideno sodno 
varstvo z vložitvijo tožbe na Vrhovno sodišče. 

K 28. členu 

Ker v zakonu kot eden izmed aktov Inštituta ni predvidena 
zahteva, se predlaga izdaja sklepa o pregledu poslovanja. 

K 29. členu 

Ker se ukrepi izrekajo le na podlagi ugotovitev opravljenega 
nadzora, je sedanja določba, da lahko Inštitut izreče ukrep tudi 
na predlog posameznih subjektov, neumestna. 

K 30., 31. in 32. členu 

Zaradi večje jasnosti razmejitve med pristojnostmi in 
odgovornostmi organov Inštituta v izvajanju postopka nadzora je 
potrebno konkretno določiti pristojni organ. 

K 34. členu 

Sprememba je potrebna, ker Inštitut ne izdaja nobenih soglasij. 

K 35. in 36. členu 

Kot prekršek se dodatno opredeljujejo tudi kršitve 40.člena zakona 
o obveznosti izdaje zgolj imenskih delnic, 47. člena o 
nespoštovanju določb o obveznem zavarovanju in 45.člena 
zakona o upravi revizijske družbe. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

Udeležba, kvalifcirani delež in naložbe 

7. člen 

(1) Po tem zakonu je posamezna oseba udeležena v drugi osebi, 
če je posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic 
oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri 
upravljanju druge osebe oziroma v kapitalu druge osebe z najmanj 
20% deležem. 
(2) Kvalificirani delež po tem zakonu je posredno ali neposredno 
imetništvo poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na 
podlagi katerih pridobi imetnik 10% delež glasovalnih pravic ali 
deleže v kapitalu določene pravne osebe. 
(3) Naložba v posamezno osebo po tem zakonu je: 
1. neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic oziroma drugih 
pravic, na podlagi katerih pridobi imetnik glasovalne pravice ali 
deleže v kapitalu te osebe, 
2. neposredno imetništvo vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj 
je ta oseba, 
3. terjatev do te osebe na podlagi kredita oziroma depozita oziroma 
drugih pravnih poslov, ki so po svojem ekonomskem namenu 
enaki kreditu oziroma depozitu. 

Naloge in pristojnosti Inštituta 

12. člen 

(1) Inštitut opravlja naloge in pristojnosti na področju revidiranja in 
drugih strokovnih področjih, povezanih z revidiranjem. 
(2) Inštitut opravlja naslednje naloge in pristojnosti: 
1. sprejema in objavlja naslednje strokovne standarde: - 
računovodske standarde, 
- standarde revidiranja, 
- poslovnofinančne standarde, 
- standarde notranjega revidiranja, 
- standarde revidiranja informacijskih sistemov, 
- standarde na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, 
nepremičnin ter strojev in opreme; 2. določa strokovna znanja in 
izkušnje, potrebne za opravljanje nalog: 
- pooblaščeni revizor in revizor, 
- pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij oziroma strojev in 
opreme oziroma nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni 
ocenjevalec), 
3. organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih 
znanj in izdaja potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog iz 
2. točke tega odstavka, 
4. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje: - storitev 
revidiranja, 
- nalog pooblaščenega revizorja in revizorja, - nalog 
pooblaščenega ocenjevalca, 
5. določa strokovna znanja in izkušnje, potrebne za pridobitev 
strokovnega naziva: - preizkušeni notranji revizor, 
- preizkušeni računovodja, 
- preizkušeni poslovni finančnik, 
- preizkušeni revizor informacijskih sistemov, - preizkušeni 
davčnik, 
- drugih strokovnih nazivov na strokovnih področjih, povezanih z 
revidiranjem, 
6. organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih 
znanj in izdaja potrdila o strokovnih znanjih za pridobitev strokovnih 
nazivov iz 5. točke tega odstavka, 

7. opravlja druge strokovne naloge in storitve, povezane z 
razvojem revizijske stroke in drugih strokovnih področij, 
povezanih z revidiranjem, 
8. vodi registre: 
- revizijskih družb in samostojnih revizorjev, - pooblaščenih 
revizorjev in revizorjev, 
- pooblaščenih ocenjevalcev, 
-oseb, ki so pridobile strokovne nazive, ki jih podeljuje Inštitut, 
9. določa smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev, 

10. opravlja druge naloge, določene z zakonom oziroma statutom 
Inštituta. 

Statut Inštituta ter tarifa in letno poročilo 

13. člen 

(1)Podrobnejšo organizacijo, poslovanje in naloge Inštituta ureja 
statut Inštituta. 
(2)Tarifa Inštituta prične veljati, ko da nanjo soglasje Vlada 
Republike Slovenije. 
(3)Državni zbor Republike Slovenije obravnava letno poročilo 
Inštituta. 

Objava standardov in splošnih aktov 

14. člen 

Inštitut mora v Uradnem listu Republike Slovenije objaviti: 
1. standarde, ki jih sprejema, 
2. statut in tarifo, ki jo sprejema. 

Svet Inštituta 

16. člen 

(1) Inštitut upravlja svet Inštituta. 
(2) Svet Inštituta: 
1. sprejema statut in druge splošne akte, ki jih sprejema Inštitut, 
2. sprejema programe dela in razvoja Inštituta ter spremlja njihovo 
izvajanje, 3. določa načrt poslovanja in sprejema letno poročilo 
Inštituta, 
4. določa smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev, 5. določa 
tarifo in cene za storitve, ki jih opravlja inštitut, 
6. opravlja druge naloge in pristojnosti, določene s statutom Inštituta. 
(3) Svet Inštituta ima 13 članov, od katerih imenujejo: 
- 4 člane ustanovitelji, 
- 6 članov osebe, ki so vpisane v register pri Inštitutu, - 2 člana 
minister, pristojen za finance, 
-1 člana delavci Inštituta. 
(4) Člani sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po preteku 
mandata lahko ponovno imenovani. 

Direktor 

17. člen 

(1) Direktor Inštituta vodi poslovanje Inštituta in ga zastopa. 
(2) Za direktorja Inštituta je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 
1. da ima strokovni naziv pooblaščeni revizor, 
2. da ima lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje Inštituta, 3. da 
je državljan Republike Slovenije, 
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4. da ni bila pravnomočno obsojena na kazen zapora več kot treh 
mesecev, ki še ni izbrisana. 
(3) Direktorja Inštituta imenuje svet Inštituta. 
(4) Direktor Inštituta se imenuje za dobo štirih let in je po preteku 
mandata lahko ponovno imenovan. 

Revizijski svet 

18. člen 

(1) Revizijski svet: 
1. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje: - dejavnosti 
revidiranja, 
- nalog pooblaščenega revizorja in revizorja; 2. opravlja nadzor 
nad revidiranjem, 
3. sprejema standarde revidiranja in druga pravila revizijske stroke, 
4. določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za 
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in revizorja, 
5. opravlja druge strokovne naloge, povezane z razvojem revirijske 
stroke. 
(2) Revizijski svet in devet članov. Direktor Inštituta je po funkciji 
član revizijskega sveta, pet članov revizijskega sveta mora imeti 
dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, ostali 
trije člani - predstavniki zainteresiranih javnosti pa morajo imeti 
ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja računovodstva 
in financ. 
(3) Člane revizijskega sveta, ki morajo imeti dovoljenje za 
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, imenujejo pooblaščeni 
revizorji. 
(4) Člane - tri predstavnike zainteresiranih javnosti imenuje min- 
ister, pristojen za finance, od tega dva na predlog Gospodarske 
zbornice Slovenije. 
(5) Člani revizijskega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po 
preteku mandata lahko ponovno imenovani. 

Strokovni svet 

19. člen 

(I) Strokovni svet: 
1. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje nalog 
ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme, 
2. opravlja nadzor nad opravljanjem nalog iz I. točke tega člena, 3. 
sprejema naslednje strokovne standarde: 
- računovodske standarde, 
- poslovnofinančne standarde, 
- standarde notranjega revidiranja, 
- standarde revidiranja informacijskih sistemov, 
- standarde na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, 
nepremičnin ter strojev in opreme; 4. določa pogoje za pridobitev 
potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog ocenjevalec 
vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme, 
5. opravlja druge naloge in pristojnosti iz drugega odstavka 12. 
člena tega zakona, razen tistih, za katere je na podlagi prvega 
odstavka 18. člena tega zakona pristojen revizijski svet. (2) 
Strokovni svet ima enajst članov, od katerih jih devet imenujejo 
osebe, ki so pridobile kateregakoli od strokovnih nazivov, ki jih 
podeljuje Inštitut, dva člana pa iz vrst univerzitetnih delavcev 
imenujejo visokošolske ustanove. 
(3) Člani strokovnega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so 
po preteku mandata lahko ponovno imenovani. 

Dolžnosti pravne osebe, v kateri se opravlja 
revidiranje 

21. člen 

(1) Uprava pravne osebe, pri kateri poteka revidiranje, mora 
pooblaščenim osebam revizijske družbe posredovati vso potrebno 
dokumentacijo in mu omogočiti vpogled v poslovne knjige, spise 
in računalniške zapise. Pooblaščenim osebam revizijske družbe 
mora pravna oseba v okviru običajnega poslovnega časa 
omogočiti dostop do poslovnih prostorov. 
(2) Ga izvajanje revizije mora pravna oseba dati pooblaščenim 
osebam revizijske družbe na razpolago ustrezne prostore in 
pripomočke. Če so bili opravljeni vnosi podatkov z uporabo 
računalniške obdelave, mora pravna oseba na lastne stroške v 
primernem roku pooblaščenim osebam revizijske družbe dati na 
razpolago pripomočke, ki so potrebni za branje dokumentacije in, 
če je potrebno, zagotoviti berljive trajne izpise v potrebnem številu 
kopij. 
(3) Kadar je za preizkus in oceno posameznih postavk v 
računovodskih izkazih potrebno strokovno znanje, s katerim ne 
razpolaga pooblaščeni revizor, mora pravna oseba na zahtevo 
revizijske družbe pridobiti strokovno mnenje oziroma cenitev 
strokovnjaka ustrezne stroke. 
(4) Če pravna oseba pooblaščenim osebam revizijske družbe ne 
omogoči izvajanje revizije v skladu s prvim do tretjim odstavkom 
tega člena, mora pooblaščeni revizor to napisati v revizijskem 
poročilu. 

Poročilo o revidiranju 

24. člen 

(1) Poročilo o dokončanem revidiranju s strokovnim mnenjem (v 
nadaljnjem besedilu: poročilo o revidiranju) mora sestaviti in 
podpisati pooblaščeni revizor. 
(2) Poročilo o revidiranju mora obsegati: 
1. pojasnilo obsegu revidiranju, v katerem se navedejo 
računovodski izkazi, ki so bili predmet preizkušanja in prikažejo 
uporabljeni revizijski standardi oziroma navedejo razlogi, zaradi 
katerih ti standardi niso bili uporabljeni, 
2. pojasnilo o podlagi, na kateri so sestavljeni računovodski izkazi 
(računovodska načela in računovodski standardi), 
3. mnenje pooblaščenega revizorja o tem, ali računovodski izkazi 
prikazujejo resnično finančno stanje in poslovni izid ter spremembe 
v finančnem položaju pravne osebe. 
(3) Poročilo o revidiranju banke, zavarovalnice, borzno 
posredniške družbe, družbe za upravljanje, zavarovalnice 
oziroma druge finančne organizacije mora vsebovati tudi podatke, 
določene z zakonom, ki ureja revidiranje teh oseb. 
(4)'Poročilo o revidiranju se označi z datumom, ko je bilo pri pravni 
osebi končano revidiranje. 
(5) Poročilo o revidiranju domače pravne osebe oziroma 
podružnice osebe države članice ali tuje osebe na območju 
Republike Slovenije mora biti sestavljeno v slovenskem jeziku 
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Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja 

30. člen 

(1) Inštitut izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da ima univerzitetno izobrazbo, 
2. da ima najmanj petletne delovne izkušnje, od tega najmanj 
triletne delovne izkušnje pri opravljanju revidiranja šteto po 
pridobitvi dovoljenja za opravljanje nalog revizorja, 
3. da je opravila preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja, 
4. da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti 
premoženju oziroma gospodarstvu, 
5. da obvlada slovenski jezik. 
(2) Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja velja 
dve leti od izdaje, veljavnost dovoljenja se podaljša vsakič za dve 
leti, če imetnik dovoljenja opravi program dodatnega strokovnega 
izobraževanja po programu, ki ga določi Inštitut. 

Poročanje 

32. člen 

(1) Pooblaščeni revizor in revizor mora revizijski družbi poročati 
o naložbah, na podlagi katerih je posredno oziroma neposredno 
pridobil kvalificirani delež v posamezni pravni osebi in o vsaki 
nadaljnji naložbi v to pravno osebo. 
(2) Pooblaščeni revizor in revizor mora revizijsko družbo 
nemudoma obvestiti o naložbah v pravni osebi, s katero je 
revizijska družba sklenila pogodbo o revidiranju, oziroma o 
okoliščinah iz 2. točke drugega odstavka 27. člena tega zakona. 

Nadzor 

33. člen 

(1) Nadzor nad pooblaščenimi revizorji in revizorji opravlja Inštitut, 
(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe 51., 52., 54., 56 in 58. člena tega zakona. 

Opomin 

36. člen 

Inštitut izreče pooblaščenemu revizorju oziroma reviz_orju 
opomin, če pooblaščeni revizor oziroma revizor krši pravila 
revidiranja in ni pogojev za odvzem dovoljenja oziroma pogojni 
odvzem dovoljenja. 

Delnice revizijske družbe 

40. člen 

Če je revizijska družba organizirana kot delniška družba, mora 
izdati imenske delnice. 

Delničarji revizijske družbe 

41. člen 

(1) Imetniki delnic, na podlagi katerih so skupno udeleženi v 
kapitalu in pri upravljanju revizijske družbe z najmanj 75%, morajo 
biti pooblaščeni revizorji, revizijske družbe, revizijske družbe držav 
članic in tuje revizijske družbe. 
(2) Če Inštitut oziroma pristojni nadzorni organ osebi iz prvega 
odstavka tega člena odvzame dovoljenje za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja oziroma dovoljenje za opravljanje storitev 
revidiranja, oseba iz delnic, katerih imetnik je, nima nobenih pravic. 
(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena odtuji delnice tretji 

osebi, ki ni oseba iz prvega odstavka tega člena, tako, da zaradi 
tega osebe iz prvega odstavka tega člena v kapitalu ozirotna pri 
upravljanju niso več udeležene z najmanj 75%, imetnik iz delnic, 
s pridobitvijo katerih je kršena določba prvega odstavka tega 
člena, nima nobenih pravic. 
(4) V primeru iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena 
izda Inštitut odločbo, s katero ugotovi, da imetnik delnic nima 
nobenih pravic. 
(5) Pred izdajo odločbe iz četrtega odstavka tega člena mora dati 
Inštitut imetniku delnic rok, ki ne sme biti krajši od osem dni in ne 
daljši od petnajst dni, da se izjasni o razlogih. 
(6) Tuja revizijska družba je po prvem odstavku tega člena lahko 
imetnik delnic samo, če so po ,pravu države sedeža tuje revizijske 
družbe, slovenske revizijske družbe lahko imetniki delnic revizijske 
družbe v državi sedeža tuje revizijske družbe. 

Posebna določba za samostojnega revizorja 

46. člen 

Samostojni revizor ne more opravljati revidiranja: 
1. delniških družb, ki so velike družbe po ZGD, 
2. delniških družb, s katerih delnicami se trguje na organiziranem 
trgu, 
3. bank, zavarovalnic, borzno posredniških družb, družb za 
upravljanje oziroma drugih pravnih oseb, ki opravljajo finančne 
storitve, in za katere zakon, ki ureja opravljanje teh storitev, določa 
dodaten obseg revidiranja, 
4. konsolidiranih izkazov. 

Odredba o odpravi kršitev 

57. člen 

(1) Inštitut izda odredbo o odpravi kršitev, če pri opravljanju 
nadzora nad revizijsko družbo ugotovi: 
1. da revizijska družba krši prepoved iz prvega odstavka 27. 
člena tega zakona za opravljanje revidiranja v pravnih osebah, 
s katerimi je za posamezno poslovno leto sklenila pogodbo o 
revidiranju; 
2. da revizijska družba opravlja dejavnosti, ki jih po tem zakonu 
ne sme opravljati; 
3. da revizijska družba krši določbo 40. člena tega zakona; 
4. da revizijska družba krši obveznosti poročanja in obveščanja; 
5. da revizijska družba krši druga pravila o revidiranju. 
(2) V odredbi iz prvega odstavka tega člena določi Inštitut rok za 
odpravo kršitev. 
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Nadzor Sklep 

66. člen 

(1) Nadzor nad pooblaščenimi ocenjevalci opravlja Inštitut, 
(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe 51., 52., 54., 56 in 58. člena tega zakona. 

Opomin 

69. člen 

Inštitut izreče pooblaščenemu ocenjevalcu opomin, če 
pooblaščeni ocenjevalec krši določbe tega zakona oziroma drugih 
zakonov in predpisov, ki urejajo ocenjevanje premoženja oziroma 
standarde ocenjevanja, in ni pogojev za odvzem dovoljenja 
oziroma pogojni odvzem dovoljenja. 

Uporaba določb o postopku 

70. člen 

(1) Inštitut odloča o posamičnih zadevah, za katere je pristojen 
po tem zakonu, po postopku, določenem v tem poglavju, če ni v 
drugih poglavjih tega zakona ali drugem zakonu drugače določeno. 
(2) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za postopek 
odločanja Inštituta uporabljajo določbe Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 - v nadaljnjem 
besedilu: ZUP). 
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena v postopku 
odločanja Inštituta ni mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje stanje 
niti vložiti izrednih pravnih sredstev. 
(4) Inštitut mora kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in 
okoliščine, za katere je izvedel pri opravljanju nadzora po tem 
zakonu oziroma odločanju c drugih posamičnih zadevah. 
(5) Določbe drugega in tretjega odstavka 22. člena tega zakona 
se smiselno uporabljajo tudi za Inštitut, člane njegovih organov, 
zaposlene pri Inštitut oziroma druge osebe, ki so jim pri njihovem 
delu v Inštitutu dostopni zaupni podatki. 

Vrste odločb Inštituta 

74. člen 

(1) Inštitut izdaja odločbe v obliki odločb, sklepov in odredb. 
(2) Proti odločbam Inštituta ni pritožbe. 

Odločba 

75. člen 

(1) Z odločbo Inštitut odloča o izdaji oziroma odvzemu dovoljenja 
in o drugih zadevah, za katere zakon ne določa, da o njih odloča 
s sklepom oziroma odredbo. 
(2) Odločba mora biti obrazložena, če zakon ne določa drugače. 
V obrazložitvi morajo biti obrazloženi tudi tisti sklepi, proti katerim 
ni posebnega postopka sodnega varstva. 

76. člen 

(1) S sklepom odloča Inštitut o vprašanjih, ki se tičejo postopka ali 
se pojavijo v zvezi s postopkom. 
(2) Sklep mora biti obrazložen in vsebovati pouk o pravnem 
sredstvu samo, če je proti sklepu dovoljen poseben postopek 
sodnega varstva. 

Tožba in odgovor na tožbo 

80. člen 

(1) Tožbo je potrebno vložiti v roku osmih dni. 
(2) Rok za odgovor na tožbo je osem dni. 

Opravljanje nadzora 

90. člen 

Inštitut opravlja nadzor: 
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil 
subjektov nadzora in drugih oseb, ki so po določbah tega zakona 
oziroma drugih zakonov dolžne poročati Inštitutu oziroma jo 
obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah; 
2. z opravljanjem pregledov poslovanja subjektov nadzora. 

Pooblaščene osebe 

91. člen 

(1) Pregled poslovanja subjekta nadzora opravi strokovni delavec 
Inštituta, ki ga za opravljanje pregleda pooblasti direktor Inštituta. 
(2) Za izvajanje posameznih nalog v zvezi s pregledi poslovanja 
lahko direktor Inštituta pooblasti pooblaščenega revizorja ali drugo 
strokovno usposobljeno osebo. 
(3) Pooblaščene osebe iz drugega odstavka tega člena imajo pri 
opravljanju nalog pregleda poslovanja, za katere jih je pooblastil 
direktor Inštituta, enake pristojnosti kot Inštitut na podlagi 92. do 
97. člena tega zakona. 

Zahteva za pregled poslovanja 

95. člen 

(1) Zahteva za pregled poslovanja mora biti subjektu nadzora 
vročena najmanj osem dni pred začetkom pregleda poslovanja. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko 
pooblaščena oseba zahtevo za pregled poslovanja vroči šele ob 
začetku opravljanja pregleda poslovanja, če drugače ne bi bilo 
mogoče doseči namena posameznega nadzora. 
(3) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati določno 
navedbo dokumentacije ter evidenc, ki so predmet pregleda. 
(4) V primeru iz tretjega odstavka 94. člena tega zakona, mora 
zahteva za pregled obsegati določno navedbo dokumentacije ter 
evidenc, ki jih je v obliki računalniških izpiskov oziroma kopij 
potrebno izročiti, in rok za predložitev. 
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(5) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati tudi pravni 
pouk o pravnih posledicah, ki lahko nastopijo, če subjekt nadzora 
ne bo ravnal v skladu z zahtevo za pregled poslovanja oziroma 
Inštitutu ne bo omogočil opravljanja pregleda poslovanja na način, 
določen v 94. členu tega zakona. 
(6) Inštitut lahko med opravljanjem pregleda poslovanja dopolni 
zahtevo za pregled poslovanja. Za dopolnitev zahteve se smiselno 
uporabljata tretji in četrti odstavek tega člena. 

Izrekanje ukrepov nadzora 

98. člen 

(1) Ukrepe nadzora po tem zakonu izreka Inštitut po uradni 
dolžnosti. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko Inštitut 
izreče ukrep revizijski družbi oziroma pooblaščenemu revizorju 
tudi na predlog: 
1. člana uprave ali nadzornega sveta revizijske družbe, 
2. delničarjev revizijske družbe, katerih skupni deleži dosegajo 
najmanj desetino osnovnega kapitala ali nominalni znesek 
100.000.000 tolarjev, 
3. pravne osebe pri kateri je pooblaščeni revizor oziroma revizijska 
družba opravljala revidiranje. 

Odločanje o ugovoru 

105. člen 

(1) O ugovoru odloča Inštitut z odločbo. 
(2) Pri odločanju o ugovoru lahko Inštitut ugovor zavrže ali zavrne 
ali pa spremeni odredbo ali jo razveljavi. 
(3) Inštitut ugovor zavrže, če ugovor ni dovoljen, če je prepozen 
ali če ga je vložila neupravičena oseba. 
(4) Če Inštitut ugotovi, da je podan razlog iz I., 2.,3. ali 6. točke 
102. člena tega zakona, odpravi odredbo. 
(5) Če Inštitut ugotovi, daje podan razlog iz4., 5., ali 7. točke 102. 
člena tega zakona, glede na naravo kršitve odpravi odredbo 
oziroma jo spremeni. Inštitut pri odločanju o ugovoru odredbe ne 
sme spremeniti v škodo subjekta nadzora. 

Odločanje o odvzemu dovoljenja 

109. člen 

(1) Inštitut mora odločiti o odvzemu dovoljenja v roku trideset dni 
od prejema izjave o razlogih za odvzem dovoljenja oziroma od 
izteka roka za takšno izjavo. 
(2) Inštitut sme odločati o odvzemu dovoljenja samo zaradi tistih 

dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi katerih je izdala odločbo o 
začetku postopka za odvzem dovoljenja, in samo na podlagi 
tistih listin in drugih dokazov, ki so bili navedeni v odločbi o začetku 
postopka, in ki jih je izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja priložil 
subjekt nadzora. 

Ustavitev postopka 

110. člen 

Inštitut ustavi postopek za odvzem dovoljenja: 
1. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 109. člena tega 
zakona z_aključi, da dejanje, ravnanje oziroma okoliščine, zaradi 

katerih je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, 
nimajo znakov razloga za odvzem dovoljenja, ali 
2. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 109. člena tega 
zakona zaključi, da ni dokazano, da je subjekt nadzora storil 
dejanje, oziroma da niso podane okoliščine, zaradi katerih je izdala 
odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja. 

Uporaba določb 

113. člen 

(1) Določbe tega razdelka se uporabljajo v postopku odločanja o 
izdaji dovoljenj oziroma soglasij, o katerih odloča Inštitut, kolikor 
zakon za posamezen postopek izdaje dovoljenja oziroma soglasja 
ne določa drugače. 
(2) Če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v postopku 
odločanja o izdaji dovoljenj oziroma soglasij skupne določbe 
poglavja o postopku odločanja Inštituta. 

Taksa za odločanje 

114. člen 

Za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj oziroma soglasij 
morajo vložniki plačati takso, določeno s tarifo Inštituta. 

Stranka v postopku 

115. člen 

(1) Stranka v postopku je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja 
oziroma soglasja (v nadaljevanju: vložnik zahteve). 
(2) Stranka v postopku je tudi oseba, katere pravni interes utegne 
biti z odločbo Inštituta prizadet, če svojo udeležbo v postopku 
priglasi s pisno vlogo. 
(3) Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka. 

Začetek postopka 

116. člen 

(1) Postopek se začne z vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja 
oziroma soglasja (v nadaljevanju: zahteva). 
(2) Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega organa, 
začne Inštitut postopek samo, kadar tako določa zakon. 

Težje kršitve revizijske družbe 

126. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 5.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje revizijska družba: 
1. če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov (prvi odstavek 22. 
člena), 
2. če pri revizijski družbi opravljajo naloge revidiranja osebe, ki ne 
izpolnjujejo pogojev, določenih s tem zakonom (tretji odstavek 4. 
člena), 
3. če izdela poročilo o revidiranju, katerega vsebina je v nasprotju 
s 24. členom oziroma 25. členom tega zakona, 
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4. če opravi revidiranje v pravni osebi iz 27. člena tega zakona, 5. 
če opravlja dejavnosti, ki jih ne sme opravljati (39. člen). 

(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje odgovorna oseba revizijske družbe, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
(3) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje samostojni revizor: 
1. če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena, 
2. če opravi revidiranje v pravni osebi iz 46. člena tega zakona. 

Lažje kršitve revizijske družbe 

127. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 3.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje revizijska družba: 
1. če ne obvesti Inštituta o okoliščinah iz tretjega odstavka 42. 
člena tega zakona, 2. če ne poroča Inštitutu v skladu s 55. členom 
tega zakona. 
(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje odgovorna oseba revizijske družbe, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 750.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje samostojni revizor, če stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena, 

Inštitut 

131. člen 

(1) Slovenski inštitut za revizijo, ustanovljen na podlagi Zakona o 
revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93), nadaljuje z delom 
kot Inštitut po tem zakonu. 
(2) Inštitut uskladi svoj statut in druge splošne akte s tem zakonom 
v roku šestih mesecev od uveljavitve. 
(3) Člani organov Inštituta nadaljujejo z opravljanjem funkcij do 
izteka mandata. 
(4) Do izvolitve članov revizijskega sveta opravlja pristojnosti in 
naloge revizijskega sveta po tem zakonu strokovni svet. 
(5) Inštitut mora v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona 
v Uradnem listu Republike Slovenije objaviti standarde in splošne 
akte iz 14. člena tega zakona, ki jih je sprejel do uveljavitve tega 
zakona. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 LOKALNI SAMOUPRAVI 

(ZLS-L) 

- hitri postopek - EPA 106 - III 

Državni zbor Republike Slovenije 
Poslanska skupina Nove Slovenije 

Ljubljana, 07.02.2001 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.l. RS št. 48/92) ter 
174. člena Poslovnika Državnega zbora republike Slovenije 
(Ur.l.RS št. 40/93, 80/94, 3/95 - popravek, 28/96 in 26/97) 
vlagajo podpisani poslanci 

- Predlog Zakona o spremembah In dopolnitvah Zakona 
o lokalni samoupravi. 

ki ga pošiljajo v obravnavo po hitrem postopku. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo predlagatelji 

sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na 
sejah Državnega zbora. 

1. Dr. Andrej Baiuk 

'VAM KAI»\\C- 
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1. UVOD 

1.1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Lokalna samouprava mora zadovoljevati potrebe ljudi, ki so 
povezane z življenjem na nekem ožjem območju in jih je mogoče 
reševati le na skupen način. Lokalne potrebe se zadovoljujejo v 
skladu z lokalnimi interesi, ki so v nasprotju z državnimi interesi 
omejeni zgolj na lokalno skupnost. V zadnjih desetih letih slovenska 
zakonodaja žal ni uspela urediti tega področja, kar pomeni, da 
država ne omogoča ustreznega zadovoljevanja potreb svojih 
državljanov. Veljavna normativna ureditev na področju lokalne 
samouprave je pomankljiva in nedosledna, zato ne sledi v celoti 
ustavnim načelom in izhodiščem glede urejanja lokalne 
samouprave. Neurejenost področja lokalne samouprave omogoča 
državi arbitrarno poseganje v zadeve, ki sodijo v sfero lokalne 
samouprave. Normativna neurejenost povzroča tudi konflikte med 
samimi enotami lokalne samouprave, zavira njihov razvoj in njihovo 
medsebojno sodelovanje. 

Dosedanja ureditev je onemogočala polnopravni status pravne 
osebe javnega prva združenjem in zvezam lokalnih skupnosti, 
obenem pa je predvidela pokrajine, ki so ena izmed možnih oblik 
teh zvez. S tako spremenjenim 7. členom Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS) se zadosti ustavno zagotovljeni pravici do 
svobodnega povezovanja in sodelovanja lokalnih skupnosti in 
omogoči njihovo učinkovitejše medsebojno povezovanje ter 
avtonomno delovanje. Lokalne skupnosti si lahko tako lažje 
organizirano pomagajo: organizirajo šolanje za svoje kadre po 
sprejemljivih cenah, prilagajajo izredno drage usluge zunanjih 
izvajalcev svojim dejanskim potrebam, organizirajo oblike 
samopomoči v obliki kadrov in tehnične pomoči za najzahtevnejše 
naloge... 

Četrti odstavek 18. člena ZLS v bistvu predstavlja dilemo ali je bila 
prej kokoš ali jajce, zato je njegova vsebina neizvedljiva. Občina 
mora namreč predhodno pridobiti mnenje občanov o imenu in 
območju ožjega dela občine. Pri tem se pojavi dilema kako sploh 
predlagati vprašanje o ožjem območju občine in njegovem imenu, 
če predhodno ne vemo kakšen je v občini interes za povezovanje. 
Teoretično lahko proces neprestano ponavljam brez možnosti 
končne rešitve. Zato menimo, da je iniciativa in pogoji za 
ustanovitev ožjega dela dovolj močno in jasno izražena v prvem 
in tretjem odstavku 18. člena ZLS. Četrti odstavek lahko postopek 
močno zaplete, čeprav občinski svet ugotovljenega interesa 
občanov svet ni dolžan upoštevati. Takšen postopek pomeni tudi 
dodatne stroške za občino. 

V 19. c členu ZLS je določeno, da pomeni pravna subjektiviteta 
ožjega dela občine zgolj to, da za celotno finančno poslovanje le- 
tega odgovarja občina. Sama pravna subjektiviteta ožjega dela 
občine le-temu še ne daje avtonomije, ki je značilna le za temeljno 
lokalno skupnost - to je občino. Ožji deli občine, ki so brez statusa 
pravne osebe, so bolj operativni in jim je zato omogočeno s 
samoiniciativnostjo doseganje enakih rezultatov, kot bi jih dosegli 
ožji deli občine s pravno subjektiviteto. S pravno subjektiviteto 
ožjih delov se občina postavlja v nevarnost, da se del njenega 
premoženja odtuji brez njenega soglasja oz. možnosti realnega 
vplivanja na odtujevanje, kar pomeni posredno poseganje v 
temelje finančne sposobnosti občine in ji lahko povzroči veliko 
škode pri njenem razvoju. 

Vsebina 22. člena ZLS je v celoti že zajeta v 24. členu in ne 
diskriminira nemestnih občin, kar pa je prisotno v sedanjem 22. 
členu. 

Vnaprejšnje postavljanje mestne občine kot upravljalca upravne 
funkcije pokrajine je v neskladju s 43. členom ustave. Zadevna 
določba je neutemeljena tudi, ker je zakonska ureditev pokrajin 
še v celoti nedorečena. 

Zakon o skladnem regionalnem razvoju in vladina uredba 
neusklajena in uporabljata kriterije, ki so v izrazito škodo nekaterim 
občinam. Kriteriji se arbitrarno prilagajajo trenutnim političnim 
razmerjem moči, predvsem pa ni jasno, kako gresta skupaj kriterija 
za "ohranitev poselitve in razvoj posameznih območji". Že iz same 
formulacija določbe je razvidna medsebojna diskriminacija občin. 

Ni razloga, da bi bili organi občine dolžni dajati podatke in pojasnila 
poslancem, ker le-ti sodijo v kategorijo državne oblasti in zato 
niso v nobeni relaciji organi lokalne samouprave. V sami naravi 
prava je vsebovano ravnotežje med pravicami in obveznostmi. 
Zato bi v primeru upravičenosti tega določila moral tudi poslanec 
organom občine dajati pojasnila o svojih odločitvah v državnem 
zboru. Dokler te recipročnosti ni, je sedanja formulacija člena 
nesprejemljiva. 

Načelnik upravne enote je upravni delavec, ki je dolžan skrbeti 
tudi za izvajanje upravnega postopka določenega v občinskih 
aktih (odlok o priglasitvi del, odloke o izvajanju javnih gospodarskih 
služb,...) Zato mora biti za vodenje takšnega upravnega organa 
podano soglasje občinskega sveta in ne zgolj njegovo mnenje.Ta 
pravica je bila v prejšnjih variantah Zakona o lokalni samoupravi 
občinam že dana, jim je bila naknadno odvzeta. 

Veljavni ZLS določa, da ustanoviteljske pravice do skupnih javnih 
zavodov, javnih podjetij in skladov izvršujejo organi občine, v 
kateri je njihov sedež, s soglasjem drugih občin. Sedanja 
formulacija zadevnega besedila določa zakonsko domnevo, da 
kdor odločitvi izrecno ne nasprotuje, z njo soglaša. Takšna 
presumcija omogoča zlorabo instituta soglasja, kajti sedanja 
formulacija določa, da naslovna občina soglaša s predlogom, če 
v petnajstih dneh od njegovega prejema ne odreče soglasja. Možno 
je, da se sedežna občina izogiba vročitvi pošte z odgovorom 
naslovne občine in po poteku 15. dni po vročitvi predloga naslovni 
občini se šteje, da je le-ta dala svoje soglasje , četudi ga ni želela 
dati. 

Ob nastanku novih občin na območju nekdanjih občin se pogosto 
dogaja, da v eni občini (navadno nekdanji sedežni občini) ostane 
večji del premoženja, kot bi ji glede na število prebivalcev pripadalo. 
Zato je potrebno pravično poravnati razliko med dejanskim in 
pripadajočim premoženjem. Pravična razdelitev premoženja je 
predpogoj za začetek skladnega razvoja na območju nekdanje 
občine in hkrati zagotovitavlja enakovredna izhodišča za nadaljnje 
delovanje občin. Brez pravične razdelitve premoženja med 
upravičenimi občinami ni niti mogoč skladen regionalni razvoj na 
območju cele države. 

Država mora zagotoviti dosledno financiranje vseh nalog, ki jih je 
naložila občinam. Izvajanju naloženih nalog s strani države mora 
slediti doslednost finančnih možnosti, ki morajo biti sistemsko 
stabilno in jasno opredeljene. Vsako dodatno financiranje osnovnih 
nalog pomeni neustreznost sistema financiranja glede na zadane 
jim naloge. 

Merila za razporeditev prihodkov med občinami morajo biti 
popolnoma zakonsko jasna in ne sad vsakoletnega načrtovanja 
in merjenja strankarskih moči v državnem zboru. Občine morajo 
vsaj za štiri leta vnaprej vedeti kako se bodo financirale, zato 
formulacija ni ustrezna. 
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Vlada oz. ministrstvo ni organ, ki bi moglo odločati o zakonitosti' 
posameznih občinskih aktov. O tem odloča le sodišče. V tem 
smislu je vlada oz. ministrstvo enako močno kot župan saj oba 
predstavljata izvršilno vejo oblasti. V tem smislu so prisotnosti 
župana bistveno bolj omejene kot vlade ali ministrstva kar kaže 
na pravo nekonsistentnost zakona. Vlada oz. ministrstvo torej ne 
more zadržati izvrševanje akta tako kot tega ne more storiti župan, 
ampak ga lahko le predloži Ustavnemu sodišču. 

Državni zbor in sodna veja oblasti ni pristojno odločati o zakonitosti 
dela župana in občinskega sveta, zato ne more odločati o 
razpustitvi enega ali drugega. 

V skladu s šesto točko 4. člena Evropske listine o lokalni 
samoupravi so državni organi dolžni pridobiti in spoštovati stališča 
lokalnih skupnosti glede predpisov, ki se jih tičejo. 

Odločba Ustavnega sodišča objavljena v Ur.l. RS št.59/99 je 
popolnoma jasna in zahteva soglasje ne pa "tehniko" izigravanje 
tega instituta kot ga omogoča dosedanja formulacija: "Soglasje je 
lahko..." V sedanji formulaciji mora občina odreči soglasje, ne pa 
ga dati, kar ni isto. Sedanja formulacija omogoča manipulacijo z 
vročitvami, kar pomeni možnost izigravanja občin na obrobju 
sedežnih občin nekega zavoda ali skupnega podjetja. 

Kriterij za delitev premoženja ne more biti udeležba delov občin v 
zagotavljanju premoženja in lastna udeležba posameznih delov. 
Glede nato, daje precej premoženja oblikovalo več generacij, da 
so bile finančne sheme, posebej na območju nekdanje občine 
Ljubljana zelo komplicirane, je ta kriterij nemogoče pravično 
upoštevati. Poleg tega je treba vedeti, da se v določene dele 
nekdanjih občin ni vlagalo nič, ker so ostajal vodni in drugi rezervati 
ter zato nerazviti zaradi centra nekdanje občine. 

Določevanje teže glasov arbitrov pomeni neupoštevanje odločbe 
Ustavnega sodišča objavljene v Ur.l. RS št. 59/99. Poleg tega tak 
način glasovanja postavlja v neenakost pred zakonom občine z 
manjšim številom prebivalcev. O sedanji formulaciji se v primeru 
Ljubljane z arbitražno odločbo lahko poleg vlade strinja devet od 
desetih pravnih naslednic-arbitrov, pa arbitražna odločba še vedno 
ne bi bila sprejeta. To pomeni, daje odločitev o premoženju odvisna 
od ene same občine in sicer Mestne občine Ljubljana. 

Sedanja formulacija tretjega odstavka 100.b člena ni skladna s 6. 
in 7. členom Evropske listine o lokalni samoupravi, saj ne 
zagotavlja ustreznih možnosti za kvalitetno delo občin. Prav tako 
bi novi predlog omogočil pravičnejše nadomestilo za delo župana, 
ki je trenutno v vseh pogledih najbolj izpostavljena funkcija v 
državi, tako glede na vsebino njihovega dela, kot tudi v luči njihove 
politične odgovornosti pred zakoni. Delovanje županov potrebno 
bolj podpreti še posebaj v malih občinah, saj je tam župan edini 
delavec v občinski upravi, ki pokriva vsa področja delovanja 
občine, ne da bi imel možnost obračunavanja nadur in povračila 
za opravljene obveznosti med dela prostimi dnevi. V majhnih 
občinah je ta argument izjemno pomemben. Vsekakor se 
odgovornosti poslanca državnega zbora in župana ne da primerjati, 
saj nosi župan neprimerljivo več zakonske, politične, moralne in 
osebne odgovornosti. Pri tem pa seveda nima nobene imunitete. 
Finančna stimulacija za delo pa je med njima v obratnem 
sorazmerju z odgovornostjo, ki jo nosita. 

1.2. CILJI IN NAČELA 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona olokalni 
samoupravi se omogoča normalno funkcioniranje lokalne 
samouprave. Spremembe in dopolnitve zakona urejajo tudi pravico 
do medsebojnega povezovanja lokalnih skupnosti, bistveno 
poenostavlja oblikovanje krajevnih skupnosti in določno opredeljuje 
njihov status, dosledno opredeljuje uresničevanje financiranje 

občin, odpravlja neskladja med mestnimi in ostalimi občinami ter 
rešuje problematiko delitve skupnega občinskega premoženja. 

Spremembe in dopolnitve zakona o lokalni samoupravi temeljijo 
na Ustavi RS. Motiv za vložitev zakona je bila nedosledna 
normativna ureditev lokalne samouprave. Dosedanja ureditev tega 
področja je presplošna, na kar kaže tudi pogosto zakonsko 
dopolnjevanje in spreminjanje tega področja. Obenem ni na 
primeren način zagotovljena z ustavo zagotovljena pravica do 
lokalne samouprave. 

1.3. FINANČNE POSLEDICE 

Predlagane zakonske spremembe ne bodo povzročile dodatnih 
finančnih obremenitev proračuna. 

1.4 PREDLOG ZA SPREJEM ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
LOKALNI SAMOUPRAVI PO HITREM POSTOPKU 

Poslanska skupina Nove Slovenije predlaga, da Državni zbor RS 
zaradi nevzdržno pomankljivega in nedosledno urejenega 
področja lokalne samouprave sprejme Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi po hitrem postopku. 

Pravno nedopustno je, da zakonodajalec ni uredil nekaterih 
temeljnih zadev, ki omogočajo normalno funkcioniranje lokalne 
samouprave. Zaradi nedosledne zakonske ureditve tega področja 
je onemogočen razvoj temeljnih lokalnih skupnosti. Spremembe 
in dopolnitve zakona odpravljajo ovire, ki v veljavnem zakonu 
onemogočajo efektivno uresničevanje z ustavo zagotovljenih 
pravic s področja lokalne samouprave. 

2. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 
odločba US, 45/94 odločba US, 57/94,14/95, 20/95 odločba US, 
63/95 obvezna razlaga, 9/96 odločba US, 44/96 odločba US, 26/ 
97, 10/98, 68/98 odločba US, 74/98, 59/99 odločba US, 70/2000 
in 100/2000 sklep US) se 7. člen spremeni tako, da se glasi: 

"Samoupravne lokalne skupnosti, njihove zveze In združenja so 
osebe javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in 
razpolagati z vsemi vrstami premoženja." 

2. člen 

V 18. členu se črta četrti odstavek. 

3. člen 

Črta se 19. c in 19. č člen. 

4. člen 

Črta se 23. člen. 

6. člen 

Na koncu 2. odstavka 26. člena se doda stavek, ki se glasi: 
"Poseben status ne sme biti dodeljen na škodo drugih občin." 
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7. člen 

Črta se 28. a člen. 

8. člen 

V 29. členu se spremeni besedilo osme alinee prvega odstavka 
tako, da se glasi: 

daje soglasje k imenovanju načelnikov upravnih enot." 

9. člen 

Tretji in četrti stavek 3. odstavka 51. b člena, ki se glasita: "Soglasje 
je lahko splošno in dano v naprej. 
Če občina ne odreče soglasja v petnajstih dneh od prejema 
pisnega predloga, se šteje, da je soglasje dano.", se črtata. 

10. člen 

K 51. c členu se doda novi odstavek, ki se glasi: 
"Razlike, ki glede na vse prejšnje odstavke tega člena nastanejo 
v premoženju glede na število prebivalcev, se v roku treh let od 
ustanovitve novih občin poravnajo tako, da občine, ki imajo večji 
delež premoženja kot jim pripada, del tega odstopijo drugi ali 
drugim občinam. Način poravnave te razlike je z izrecnim pisnim 
soglasjem upravičene občine mogoč tudi na druge načine: v obliki 
neposrednega investiranja, izplačil iz proračuna ali na kakšen 
drugačen način." 

11. člen 

in drugih predpisov, ki se v skladu z Ustavo RS in Evropsko 
listino o lokalni samoupravi tičejo koristi in nalog lokalnih skupnosti, 
pridobiti njihovo mnenje v vseh fazah obravnave in sprejemanja. 
Predstavnike združenj občin ali posameznih občin, kadar se 
predpis tiče le-teh, se obvezno vabi na vse seje teles državnih 
organov, ki te predpise obravnavajo, kjer imajo pravico do 
predlaganja in obrazložitve svojih stališč." 

16. člen 

V 100. členu se črtata predzadnji in zadnji stavek drugega 
odstavka, ki se glasita: " Soglasje je lahko splošno in dano v 
naprej. Če občina ne odreče soglasja v petnajstih dneh od prejema 
pisnega predloga, se šteje, da je soglasje dano." 

Tretji odstavek 100. člena se sprementi tako, da se glasi: 
" Osnova za delitev premoženja je zlasti: 
- število prebivalstva, 
- obstoječe premoženja po legi, 
- izravnava razlike v premoženju glede na prvi dve alinei." 

Četrti odstavek 100. člena se spremeni tako, da se črta del 
njegovega besedila, ki se glasi: 
"Posamezni arbiter ima takšno število glasov, kot znaša razmerje 
med številom prebivalcev v občini, ki ga je imenovala in s številom 
vseh prebivalcev na območju občin, ki so arbitražo ustanovile. 
Arbitražna odločba je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh 
arbitrov, ki so glasovali in če zanjo glasujejo arbitri, ki imajo najmanj 
polovico glasov in če ji arbiter, ki ga je imenovala vlada, ne 
nasprotuje." in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 
"Vsak arbiter ima en glas. Arbitražna odločba je sprejeta, če zanjo 
glasuje večina vseh arbitrov." 

V 52. členu se črta se drugi in tretji odstavek in se ju nadomesti 
odstavkom, ki se glasi: 
"Država je dolžna občinam zagotavljati takšen sistem financiranja, 
ki omogoča izvajanje vseh nalog občine iz lastnih virov financiranja. 
Lastni viri financiranja morajo biti v zadostnem obsegu opredeljeni 
v okviru državnega davčnega in dohodninskega sistema." 

12. člen 

V 53. členu se črta četrti odstavek. ' 

13. člen 

V 89. členu se črta drugi odstavek. 

14. člen 

Črta se 90. b člen. 

15. člen 

17. člen 

V tretjem odstavku 100. b člen se spremeni četrta, peta, šesta in 
sedma alinea tako, da se njihovo besedilo glasi: 
četrta alinea: 
" - v četrti skupini občin, ki imajo od 10 001 do 15 000 
prebivalcev 7.7" 
peta alinea: 
" - v peti skupini občin, ki imajo od 5 001 do 10 000 
prebivalcev 7,3" 
šesta alinea: 
" - v šesti skupini občin, ki imajo od 3 001 do 10 000 
prebivalcev 6,5" 
sedma alinea: 
" - v sedmi skupini občin, ki imajo do 3 000 prebivalcev 

5,0" 

18. člen 

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

94. člen se spremeni tako, da se spremenjen glasi: 
"Državni zbor, vlada ali ministrstvo mora pred sprejemom zakonov 
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3. OBRAZLOŽITEV 

Obrazložitev k 1. členu: 

Dosedanja ureditev je onemogočala polnopravni status pravne 
osebe javnega prva združenjem in zvezam lokalnih skupnosti, 
obenem pa je predvidela pokrajine, ki so ena izmed možnih oblik 
teh zvez. S tako spremenjenim členom se zadosti ustavno 
zagotovljeni pravici do svobodnega povezovanja in sodelovanja 
lokalnih skupnosti in omogoči njihovo učinkovitejše medsebojno 
povezovanje ter avtonomno delovanje. 

Lokalne skupnosti si lahko tako lažje organizirano pomagajo: 
organizirajo šolanje za svoje kadre po sprejemljivih cenah, 
prilagajajo izredno drage usluge zunanjih izvajalcev svojim 
dejanskim potrebam, organizirajo oblike samopomoči v obliki 
kadrov in tehnične pomoči za najzahtevnejše naloge... 

Obrazložitev k 2. členu 

Sedanji četrti odstavek 18. člena v bistvu predstavlja dilemo ali je 
bila prej kokoš ali jajce, zato je njegova vsebina neizvedljiva. 
Občina mora namreč predhodno pridobiti mnenje občanov o imenu 
in območju ožjega dela občine. Pri tem se pojavi dilema kako 
sploh predlagati vprašanje o ožjem območju občine in njegovem 
imenu, če predhodno ne vemo kakšen je v občini interes za 
povezovanje. Teoretično lahko proces neprestano ponavljam brez 
možnosti končne rešitve. Zato menimo, da je iniciativa in pogoji 
za ustanovitev ožjega dela dovolj močno in jasno izražena v 
prvem in tretjem odstavku 18. člena. Četrti odstavek lahko 
postopek močno zaplete, čeprav občinski svet ugotovljenega 
interesa občanov svet ni dolžan upoštevati. Takšen postopek 
pomeni tudi dodatne stroške za občino. 

Obrazložitev k 3. členu 

Sedanji 19. c člen določa, da pomeni pravna subjektiviteta ožjega 
dela občine zgolj to, da za celotno finančno poslovanje le-tega 
odgovarja občina. Sama pravna subjektiviteta ožjega dela občine 
le-temu še ne daje avtonomije, kije značilna le za temeljno lokalno 
skupnost - to je občino. Ožji deli občine, ki so brez statusa pravne 
osebe, so bolj operativni in jim je zato omogočeno s 
samoiniciativnostjo doseganje enakih rezultatov, kot bi jih dosegli 
ožji deli občine s pravno subjektiviteto. S pravno subjektiviteto 
ožjih delov se občina postavlja v nevarnost, da se del njenega 
premoženja odtuji brez njenega soglasja oz. možnosti realnega 
vplivanja na odtujevanje, kar pomeni posredno poseganje v 
temelje finančne sposobnosti občine in ji lahko povzroči veliko 
škode pri njenem razvoju. 

Obrazložitev k 4. členu 

Vsebina 22. člena je v celoti že zajeta v 24. členu in ne diskriminira 
nemestnih občin, kar pa je prisotno v sedanjem 22. členu. 

Obrazložitev k 5. členu 

Vnaprejšnje postavljanje mestne občine kot upravljalca upravne 
funkcije pokrajine je v neskladju s 43. členom ustave. Zadevna 
določba je neutemeljena tudi, ker je zakonska ureditev pokrajin 
še v celoti nedorečena. 

Obrazložitev k 6. členu 

Dodatek k temu členu je potreben zato, ker sta Zakon o skladnem 
regionalnem razvoju in vladina uredba neusklajena in uporabljata 
kriterije, ki so v izrazito škodo nekaterim občinam. Kriteriji se 
arbitrarno prilagajajo trenutnim političnim razmerjem moči, 

predvsem pa ni jasno, kako gresta skupaj kriterija za "ohranitev 
poselitve in razvoj posameznih območji". Že iz same formulacija 
določbe je razvidna medsebojna diskriminacija občin. 

Obrazložitev k 7. členu 

Ni razloga, da bi bili organi občine dolžni dajati podatke in pojasnila 
poslancem, ker le-ti sodijo v kategorijo državne oblasti in zato 
niso v nobeni relaciji organi lokalne samouprave. V sami naravi 
prava je vsebovano ravnotežje med pravicami in obveznostmi. 
Zato bi v primeru upravičenosti tega določila moral tudi poslanec 
organom občine dajati pojasnila o svojih odločitvah v državnem 
zboru. Dokler te recipročnosti ni, je sedanja formulacija člena 
nesprejemljiva. 

Obrazložitev k 8. členu 

Pravica, ki je bila v prejšnjih variantah Zakona o lokalni samoupravi 
občinam dana, jim je s tem določilom odvzeta. Načelnik upravne 
enote je upravni delavec, ki je dolžan skrbeti tudi za izvajanje 
upravnega postopka določenega v občinskih aktih (odlok o 
priglasitvi del, odloke o izvajanju javnih gospodarskih služb,...) 
Zato mora biti za vodenje takšnega upravnega organa podano 
soglasje občinskega sveta in ne zgolj njegovo mnenje. 

Obrazložitev k 9. členu 

Sedanja formulacija določa zakonsko domnevo, da kdor odločitvi 
izrecno ne nasprotuje, z njo soglaša. Takšna presumcija omogoča 
zlorabo instituta soglasja, kajti sedanja formulacija določa, da 
naslovna občina soglaša s predlogom, če v petnajstih dneh od 
njegovega prejema ne odreče soglasja. Možno je, da se sedežna 
občina izogiba vročitvi pošte z odgovorom naslovne občine in po 
poteku 15. dni po vročitvi predloga naslovni občini se šteje, da je 
le-ta dala svoje soglasje, četudi ga ni želela dati. 

Obrazložitev k 10. členu 

Ob nastanku novih občin na območju nekdanjih občin se pogosto 
dogaja, da v eni občini (navadno nekdanji sedežni občini) ostane 
večji del premoženja, kot bi ji glede na število prebivalcev pripadalo. 
Zato je potrebno pravično poravnati razliko med dejanskim in 
pripadajočim premoženjem. Pravična razdelitev premoženja je 
predpogoj za začetek skladnega razvoja na območju nekdanje 
občine in hkrati zagotovitavlja enakovredna izhodišča za nadaljnje 
delovanje občin. Brez pravične razdelitve premoženja med 
upravičenimi občinami ni niti mogoč skladen regionalni razvoj na 
območju cele države. 

Obrazložitev k 11. členu 

Država mora zagotoviti dosledno financiranje vseh nalog, ki jih je 
naložila občinam. Izvajanju naloženih nalog s strani države mora 
slediti doslednost finančnih možnosti, ki morajo biti sistemsko 
stabilno in jasno opredeljene. Vsako dodatno financiranje osnovnih 
nalog pomeni neustreznost sistema financiranja glede na zadane 
jim naloge. 

Obrazložitev k 12. členu 

Merila za razporeditev prihodkov med občinami morajo biti 
popolnoma zakonsko jasna in ne sad vsakoletnega načrtovanja 
in merjenja strankarskih moči v državnem zboru. Občine morajo 
vsaj za štiri leta vnaprej vedeti kako se bodo financirale, zato 
formulacija ni ustrezna. 
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Obrazložitev k 13. členu 

Vlada oz. ministrstvo ni organ, ki bi moglo odločati o zakonitosti 
posameznih občinskih aktov. O tem odloča le sodišče. V tem 
smislu je vlada oz. ministrstvo enako močno kot župan saj oba 
predstavljata izvršilno vejo oblasti. V tem smislu so prisotnosti 
župana bistveno bolj omejene kot vlade ali ministrstva kar kaže 
na pravo nekonsistentnost zakona. Vlada oz. ministrstvo torej ne 
more zadržati izvrševanje akta tako kot tega ne more storiti župan, 
ampak ga lahko le predloži Ustavnemu sodišču. 

Obrazložitev k 14. členu 

Državni zbor in sodna veja oblasti ni pristojno odločati o zakonitosti 
dela župana in občinskega sveta, zato ne more odločati o 
razpustitvi enega ali drugega. 

Obrazložitev k 15. členu 

V skladu s šesto točko 4. člena Evropske listine o lokalni 
samoupravi so državni organi dolžni pridobiti in spoštovati stališča 
lokalnih skupnosti glede predpisov, ki se jih tičejo. 

Obrazložitev k 16. členu 

Odločba Ustavnega sodišča objavljena v Ur.l. RS št.59/99 je 
popolnoma jasna in zahteva soglasje ne pa "tehniko" izigravanje 
tega instituta kot ga omogoča dosedanja formulacija:"Soglasje je 
lahko..." V sedanji formulaciji mora občina odreči soglasje, ne pa 
ga dati, kar ni isto. Sedanja formulacija omogoča manipulacijo z 
vročitvami, kar pomeni možnost izigravanja občin na obrobju 
sedežnih občin nekega zavoda ali skupnega podjetja. 

Kriterij za delitev premoženja ne more biti udeležba delov občin v 
zagotavljanju premoženja in lastna udeležba posameznih delov. 

Glede nato, da je precej premoženja oblikovalo več generacij, da 
so bile finančne sheme, posebej na območju nekdanje občine 
Ljubljana zelo komplicirane, je ta kriterij nemogoče pravično 
upoštevati. Poleg tega je treba vedeti, da se v določene dele 
nekdanjih občin ni vlagalo nič, ker so ostajal vodni in drugi rezervati 
ter zato nerazviti zaradi centra nekdanje občine. 

Določevanje teže glasov arbitrov pomeni neupoštevanje odločbe 
Ustavnega sodišča objavljene v Ur.l. RS št. 59/99. Poleg tega tak 
način glasovanja postavlja v neenakost pred zakonom občine z 
manjšim številom prebivalcev. O sedanji formulaciji se v primeru 
Ljubljane z arbitražno odločbo lahko poleg vlade strinja devet od 
desetih pravnih naslednic-arbitrov, pa arbitražna odločba še vedno 
ne bi bila sprejeta. To pomeni, da je odločitev o premoženju odvisna 
od ene same občine in sicer Mestne občine Ljubljana. 

Obrazložitev k 17. členu 

Sedanja formulacija ni skladna s 6. in 7. členom Evropske listine o 
lokalni samoupravi, saj ne zagotavlja ustreznih možnosti za 
kvalitetno delo občin. Prav tako bi novi predlog omogočil 
pravičnejše nadomestilo za delo župana, ki je trenutno v vseh 
pogledih najbolj izpostavljena funkcija v državi, tako glede na 
vsebino njihovega dela, kot tudi v luči njihove politične odgovornosti 
pred zakoni. Delovanje županov potrebno bolj podpreti še posebaj 
v malih občinah, saj je tam župan edini delavec v občinski upravi, 
ki pokriva vsa področja delovanja občine, ne da bi imel možnost 
obračunavanja nadur in povračila za opravljene obveznosti med 
dela prostimi dnevi. V majhnih občinah je ta argument izjemno 
pomemben. Vsekakor se odgovornosti poslanca državnega zbora 
in župana ne da primerjati, saj nosi župan neprimerljivo več 
zakonske, politične, moralne in osebne odgovornosti. Pri tem pa 
seveda nima nobene imunitete. Finančna stimulacija za delo pa je 
med njima v obratnem sorazmerju z odgovornostjo, ki jo nosita. 
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4. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

7. člen 

Samoupravne lokalne skupnosti so osebe javnega prava s 
pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami 
premoženja. 

18. člen 

Na območju občine se lahko ustanovijo ožji deli občine (krajevne, 
vaške ali četrtne skupnosti). Ime in območje ožjega dela občine 
se določi s statutom občine. Pri notranji členitvi mora občinski 
svet upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, 
kulturne in druge značilnosti območja. 

Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine ožji del občine ali 
spremeni njegovo območje. Sprememba statuta, s katero se ukine 
ožji del občine oziroma spremeni njegovo območje, lahko začne 
veljati šele po izteku mandata sveta ožjega dela občine. 

Pobudo za ustanovitev ožjih delov občine ali za spremembo 
njihovih območij lahko da zbor krajanov ali s statutom določeno 
število prebivalcev dela občine. Občinski svet mora pobudo 
obvezno obravnavati. 

Pred ustanovitvijo ožjih delov občine ali pred spremembo njihovih 
območij mora občinski svet na zborih krajanov ali na referendumu 
ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v občini, kjer 
naj bi bili ustanovljeni ožji deli občine. Ugotavljanje interesa se 
nanaša na ime in območje ožjega dela občine. 

19c. člen 

Statut občine lahko določi, da je ožji del občine pravna oseba 
javnega prava. 

V primeru, da je ožji del občine pravna oseba, nastopa v pravnem 
prometu v okviru nalog, ki so določene s statutom občine oziroma 
z odlokom iz drugega odstavka prejšnjega člena. 

V primeru, da je ožji del občine pravna oseba, ga zastopa njegov 
svet. Statut občine lahko določi, da zastopa ožji del občine 
predsednik njegovega sveta. Statut občine lahko tudi določi, da 
so pravni posli nad določeno vrednostjo, ki jih sklene ožji del 
občine, veljavni le ob soglasju župana. 

V primeru, da je ožji del občine pravna oseba, odgovarja za svoje 
obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti ožjega 
dela občine subsidiarno odgovarja občina. 

Če ožji del občine, ki je v skladu s statutom občine pravna oseba, 
preneha obstajati ali če mu preneha pravna subjektiviteta, njegove 
pravice in obveznosti preidejo na občino oziroma na nove ožje 
dele občine z lastnostjo pravne osebe, ki nastanejo z združitvijo 
ali z razdružitvijo prejšnjih ožjih delov občine. 

V primeru, da ožji del občine ni pravna oseba, lahko statut občine 
določi, da v okviru nalog ožjega dela in v okviru s proračunom 
določenih sredstev za izvajanje teh nalog občino pri izvajanju 
odločitev sveta ožjega dela občine zastopa svet ožjega dela občine 
ali njegov predsednik. Statut občine lahko v tem primeru določi 
tudi, da so pravni posli nad določeno vrednostjo veljavni le ob 
soglasju župana. 

19č. člen 

Če je ožji del občine v skladu s statutom občine pravna oseba, se 
njegovo delovanje financira iz občinskega proračuna, s 
prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, 
s samoprispevkom in s prihodki od premoženja ožjega dela občine. 
Ožji del občine se ne sme zadolževati. Prihodki in odhodki ožjega 
dela občine morajo biti zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki je 
sestavni del občinskega proračuna. 

Če ožji del občine ni pravna oseba, način financiranja njegovega 
delovanja določi občinski statut. Sredstva za izvajanje nalog ožjih 
delov občine se zagotovijo v občinskem proračunu. 

22. člen 

Poleg lokalnih zadev javnega pomena mestna občina na podlagi 
in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja, kot svoje 
naloge opravlja še z zakonom določene naloge iz državne 
pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. V tem okviru mestna 
občina zlasti: 

- ureja javni primestni promet; 

- ureja obratovalni čas gostinskih lokalov na svojem območju; 

- izvaja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov 
na svojem območju; 

- izvaja naloge na področju geodetske službe; 

- zagotavlja javno mrežo gimnazij, srednjih, poklicnih in višjih šol 
na svojem območju; 

- zagotavlja javno zdravstveno službo na sekundarni ravni na 
svojem območju. 

23. člen 

Mestna občina, ki je povezana v pokrajino, lahko opravlja upravne 
funkcije pokrajine, če tako odločijo občine. 

26. člen 

Kadar je izražen poseben interes države za ohranitev poselitve 
in razvoj posameznih območij, lahko Državni zbor občinam na 
teh območjih podeli poseben status. 

Pogoje za pridobitev posebnega statusa določi poseben zakon. 

28a. člen 

Organi občine so dolžni na zahtevo poslanca dati pojasnila, ki so 
mu potrebna v zvezi z delom v volilni enoti. 

29. člen 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru 
pravic in dolžnosti občine. 

V okviru svojih pristojnosti občinski svet: 

- sprejema statut občine; 
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- sprejema odloke in druge občinske akte; 

- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine; 

- sprejema občinski proračun in zaključni račun; 

- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino; 

51 b. člen 

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

Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji 
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 
premoženje, ob soglasju vseh občin, ustanovljenih na območju 
posameznih prejšnjih občin. Ustanoviteljske pravice do skupnih 
javnih zavodov, javnih podjetij in skladov pa izvršujejo organi 
občine, v kateri je njihov sedež, v soglasju z organi drugih občin, 
za območje katerih je bil ustanovljen javni zavod, javno podjetje 
ali sklad. Soglasje je lahko splošno in dano v naprej. 
Če občina ne odreče soglasja v petnajstih dneh od prejema 
pisnega predloga, se šteje, da je soglasje dano. 

Upravno sodišče z odločbo razdeli premoženje v skladu z načinom 
sporazumne delitve, če je na podlagi načina sporazumne 
razdelitve premoženja, ki so ga sprejeli vsi občinski sveti, 
sporazum podpisalo več kot polovica županov. Predlog mora 
vložiti vsaj ena občina v tridesetih dneh od poteka roka za sklenitev 
sporazuma iz prvega odstavka tega člena. 

51 c. člen 

Če 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: 

- nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna 
infrastruktura pripadejo občini, na območju katere ležijo, razen 
če v celoti služijo izvrševanju obveznih gospodarskih javnih služb 
druge občine - v tem primeru pripadejo tej občini; 

- nepremično premoženje, ki je po predpisih o lastninjenju družbene 
lastnine postalo premoženje krajevnih skupnosti ali njihovih pravnih 
naslednikov, postane premoženje občine, na območju katere leži 
oziroma njihovih ožjih delov v skladu s statutom občine; 

- premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali 
izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi, postane premoženje 
občine, na območju katere leži nepremičnina. 

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

Občinski svet sprejme akt, s katerim na podlagi premoženjske 
bilance in 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 prvega odstavka tega člena, se 
razdelijo v sorazmerju s številom prebivalcev na območju 
posamezne nove občine oziroma izločenega dela območja občine 
in številom prebivalcev prejšnje občine. Župani sprejmejo in izvršijo 
sklep o razdelitvi. 

Ustanoviteljske pravice in obveznosti ter kapitalske pravice do 
javnih zavodov, javnih podjetij, skladov in agencij ter pravice in 
obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij se uredijo 
tako, da: 

- vsaka občina postane ustanoviteljica javnih zavodov in prevzame 
pravice in obveznosti do javnih zavodov ter izvajalcev, ki po 
koncesijski ali drugi pogodbi, v skladu z mrežo javnih služb, 
opravljajo dejavnosti, ki jih mora občina zagotavljati, samo na 
njenem območju in za njene prebivalce; 

- občine postanejo soustanoviteljice javnih zavodov ter skupaj 
prevzamejo pravice in obveznosti do javnih zavodov ter izvajalcev, 
ki po koncesijski ali drugi pogodbi, v skladu z mrežo javnih služb, 
opravljajo dejavnosti, ki jih mora občina zagotavljati, na celotnem 
območju in za vse prebivalce prejšnje občine. Vsaka ustanoviteljica 
ima pravico in dolžnost po skupnem javnem zavodu, koncesijski 
pogodbi ali drugi pogodbi zagotavljati izvajanje dejavnosti na 
svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do 
javnega zavoda, koncesionarja ali pogodbenika, v sorazmerju s 
številom svojih prebivalcev oziroma prebivalcev območja, ki se 
je k njej priključilo v celotnem številu prebivalcev prejšnje občine, 
za katere območje je bil javni zavod ustanovljen, oziroma je bila 
sklenjena koncesijska ali druga pogodba; 

- vsaka občina postane ustanoviteljica in lastnica javnega kapitala 
v javnih podjetjih, javnih skladih in agencijah, ki je bil v lasti prejšnje 
občine, oziroma vstopi kot edina pogodbena stranka v koncesijsko 
ali drugo pogodbo, če javno podjetje, javni sklad, agencija, 
koncesionar ali drug pogodbenik izvaja javno službo in druge 
naloge v skladu z zakonom ali predpisom prejšnje občine samo 
za njene prebivalce oziroma samo na njenem območju; 

- občine postanejo soustanoviteljice javnih podjetij, javnih skladov 
in agencij ustanovljenih za izvajanje javnih služb in drugih nalog v 
skladu z zakonom ali predpisom prejšnje občine za območje 
prejšnje občine, oziroma vstopijo kot pogodbene stranke v 
koncesijska in druga pogodbena razmerja ter skupaj prevzamejo 
pravice in obveznosti do javnih podjetij, javnih skladov in agencij, 
koncesionarjev in drugih pogodbenikov. Vsaka ustanoviteljica ima 
pravico in dolžnost po skupnem javnem podjetju, javnem skladu, 
agenciji, koncesijski pogodbi ali drugi pogodbi zagotavljati izvajanje 
dejavnosti na svojem območju ter sodelovati v upravljanju in 
obveznostih do javnega podjetja, javnega sklada, agencije, 
koncesionarja ali pogodbenika, v sorazmerju s številom svojih 
prebivalcev oziroma prebivalcev območja, ki se je k njej priključilo 
v celotnem številu prebivalcev prejšnje občine, za katere območje 
je bilo javno podjetje, javni sklad ali agencija ustanovljena, oziroma 
je bila sklenjena koncesijska ali druga pogodba. V istem razmerju 
postanejo občine tudi lastnice idealnih deležev javnega kapitala 
javnega podjetja, javnega sklada ali agencije, ki je bil v lasti prejšnje 
občine. 

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skupnih javnih 
zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih in agencijah iz prejšnjega 
odstavka ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb ustanovijo občinski sveti udeleženih 
občin skupni organ, ki ga sestavljajo župani v skladu z določbama 
četrtega in petega odstavka 61. člena tega zakona. 
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Nepremičnih in premičnih stvari, ki so namenjene izvajanju 
dejavnosti in z njimi upravlja javni zavod ali javno podjetje, ni 
mogoče fizično deliti. 

Lokalne zadeve javnega pomena financira občina iz lastnih virov, 
sredstev države in iz zadolžitve. 

Lastni viri občine so: 

1. davki in druge dajatve, 

2. dohodki od njenega premoženja. 

Država zagotavlja občinam, ki ne morejo financirati lokalnih zadev 
javnega pomena v primerni višini iz lastnih virov, dodatna sredstva. 
Višino in način zagotavljanja dodatnih sredstev določa zakon. 

Z zakonom se določi način spodbujanja povezovanja ter 
sodelovanja občin in ustanovitev občine z združitvijo dveh ali več 
občin z manj kot 5000 prebivalci ali z združitvijo takih občin z 
večjimi občinami. 

53. člen 

Za financiranje lokalnih zadev javnega pomena pripadajo občini 
naslednji prihodki: 

1. davek od premoženja, 

2. davek na dediščine in darila, 

3. davek na dobitke od iger na srečo, 

4. davek na promet nepremičnin, 

5. drugi davki, določeni z zakonom. 

Občina lahko predpisuje davke iz prejšnjega odstavka pod pogoji, 
ki jih določa zakon. 

Za financiranje lokalnih zadev javnega pomena pripadajo občini 
tudi prihodki iz dohodnine. 

Razmerje za razporeditev prihodkov iz prejšnjega odstavka se 
določi s posebnim aktom Državnega zbora. 

89. člen 

Župan mora odloke, s katerimi občina ureja zadeve iz prenesene 
pristojnosti države brez odlašanja, najpozneje pa hkrati z objavo, 
predložiti vladi oziroma ustreznemu ministrstvu. 

Vlada oziroma ministrstvo odloke, za katere meni, da so 
nezakoniti, lahko zadrži glede izvrševanja in jih predloži Ustavnemu 
sodišču. 

90b. člen 

Državni zbor lahko na predlog vlade razpusti občinski svet: 

- če občinski svet sprejema svoje akte v nasprotju z ustavo ali 
zakonom ali ne izvršuje odločb pristojnih sodišč, ne izpolnjuje 
svojih zakonitih nalog oziroma s svojimi odločitvami drugače krši 
zakone in kljub opozorilom ministrstev nezakonitosti ne odpravi, 

- če občinski svet v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za 
prihodnje leto ne sprejme proračuna, ki bi lahko začel veljati ob 
začetku leta, ali 

- če se po najmanj trikratnem sklicu občinskega sveta v obdobju 
šestih mesecev občinski svet ne sestane na sklepčni seji. 

Državni zbor lahko na predlog vlade razreši župana, če ne izvršuje 
zakonitih odločitev občinskega sveta ali ne izpolnjuje svojih 
zakonitih nalog oziroma s svojimi odločitvami drugače krši zakone 
in kljub opozorilom ministrstev nezakonitosti ne odpravi. 
V primeru razrešitve župana se uporabljajo zakonske določbe o 
predčasnem prenehanju mandata župana. 

V primeru razpustitve občinskega sveta lahko državni zbor na 
predlog vlade razreši tudi župana, če ugotovi, da so podani razlogi 
iz prejšnjega odstavka. V primeru razrešitve občinskega sveta in 
župana imenuje državni zbor začasnega upravitelja. 
Začasni upravitelj do izvolitve novih organov občine opravlja 
naloge, ki jih v skladu z zakonom opravlja župan. 

Ob razpustitvi občinskega sveta državni zbor razpiše predčasne 
volitve občinskega sveta, če razreši tudi župana, pa tudi 
nadomestne volitve župana. 

94. člen 

Državni zbor mora pred sprejemom zakonov in drugih predpisov, 
ki se v skladu z ustavo tičejo koristi samoupravnih lokalnih 
skupnosti, pridobiti njihovo mnenje. Če se predpis nanaša na 
posamezno samoupravno lokalno skupnost in posega v njene 
koristi, jo je treba seznaniti z namenom takšnega predpisa pred 
njegovim sprejemom. 

100. člen 

Občine, ustanovljene do uveljavitve zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-K), razdelijo skupno 
premoženje, v skladu z določbami prvega in drugega odstavka 
51 .b člena zakona, v skupnem roku šest mesecev. Rok začne 
teči z dnem uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o lokalni samoupravi (ZLS-K). 

Dokler občine ne sklenejo sporazuma iz prejšnjega odstavka, 
opravljajo posle rednega upravljanja s še nerazdeljenim skupnim 
premoženjem organi občine, na katere območju je premoženje, 
ob soglasju vseh občin, ustanovljenih na območju posameznih 
prejšnjih občin. Ustanoviteljske pravice do skupnih javnih zavodov, 
javnih podjetij in skladov pa izvršujejo organi občine, v kateri je 
njihov sedež, v soglasju z organi drugih občin, za območje katerih 
je bil ustanovljen javni zavod, javno podjetje ali sklad. Soglasje je 
lahko splošno in dano v naprej. Če občina ne odreče soglasja v 
petnajstih dneh od prejema pisnega predloga, se šteje, da je 
soglasje dano. 

Osnova za delitev premoženja je zlasti: 

- število prebivalstva; 

- udeležba posameznih delov občine v zagotavljanju premoženja 
občine; 

- lastna udeležba posameznih delov občine pri izgradnji ali 
oblikovanju premoženja v občini; 

- obstoječa bremena občin ter terjatve, ki bodo dospevale v 
naslednjih letih. 

Če občine ne sklenejo sporazuma v šestih mesecih po uveljavitvi 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-K), morajo ustanoviti arbitražo. Za ustanovitev, sestavo, 
postopek in odločanje arbitraže se uporabljajo določbe zakona, 
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ki ureja pravdni postopek, kolikor ni s tem zakonom določeno 
drugače. Arbitražo ustanovijo župani z arbitražno pogodbo v 
tridesetih dneh od poteka roka iz prvega odstavka tega člena. Z 
arbitražno pogodbo opredelijo župani sporni predmet in določijo 
pristojnost arbitraže, način določitve postopka pred arbitražo, 
kraj zasedanja arbitraže in čas začetka dela arbitraže ter pravice 
in obveznosti strank v arbitražnem postopku. Vsaka občina imenuje 
v arbitražo po enega arbitra. Enega arbitra, ki je predsednik 
arbitraže, pa imenuje vlada. Arbiter ne more biti občinski funkcionar, 
delavec občinske uprave ali poslovodni delavec oziroma delavec 
javnega sklada, javnega zavoda, javnega podjetja oziroma družbe 
ter druge organizacije, ki je uporabnik sredstev proračuna občine 
- stranke arbitraže ali oseba, ki je z občino v trajnih poslovnih 
odnosih oziroma je od nje odvisna, ali druga oseba, ki zaradi 
izločitvenih razlogov iz 70. člena zakona o pravdnem postopku 
(Uradni list RS, št. 26/99), ne more opravljati sodniške funkcije. 
Občine imenujejo arbitre v tridesetih dneh od poteka roka iz prvega 
odstavka tega člena. 
Arbitraža razsoja po postopku, ki ga v skladu z arbitražno pogodbo 
določi sama ter po pravičnosti. Arbitraža sprejme odločitev z 
glasovanjem. Posamezni arbiter ima tolikšno število glasov, kot 
znaša razmerje med številom prebivalcev v občini, ki ga je 
imenovala in številom vseh prebivalcev na območju občin, ki so 
arbitražo ustanovile. Arbitražna odločba je sprejeta, če zanjo 
glasuje večina vseh arbitrov, ki so glasovali in če zanjo glasujejo 
arbitri, ki imajo najmanj polovico glasov in če ji arbiter, ki ga je 
imenovala vlada, ne nasprotuje. Postopek pred arbitražo mora 
biti končan v šestih mesecih od poteka roka iz prvega odstavka 
tega člena. 

Če spora tudi z arbitražo ni mogoče rešiti oziroma arbitraže ni bilo 
mogoče oblikovati, odloči upravno sodišče v upravnem sporu 
meritorno. Občine so dolžne vložiti predlog pri upravnem sodišču. 
Če tega ne storijo v tridesetih dneh po preteku roka za arbitražni 
postopek, vloži predlog državni pravobranilec na zahtevo vlade. 
O sporih v zvezi z ureditvijo medsebojnih premoženjskopravnih 
razmerij in delitve premoženja občin odloča upravno sodišče hitro 
in prednostno. 

Upravno sodišče z odločbo razdeli premoženje v skladu z načinom 
sporazumne delitve, če je na podlagi načina sporazumne 
razdelitve premoženja, ki so ga sprejeli vsi občinski sveti, 
sporazum podpisalo več kot polovica županov. Predlog mora 
vložiti vsaj ena občina v tridesetih dneh od poteka roka za sklenitev 
sporazuma iz prvega odstavka tega člena. 

Iz naslova ureditve medsebojnih premoženjskopravnih razmerij 
ter delitve premoženja med občinami po tem zakonu se ne 
obračunava in ne plačuje davka. 

100a. člen 

Se črta (Uradni list RS, št. 74-3725/1998) 

(Dokler se občine ne dogovorijo o izvrševanju ustanoviteljskih 
pravic do javnih zavodov, skladov in javnih podjetij, ustanovljenih 
za območje več občin, izvršujejo ustanoviteljske pravice organi 
občine, v kateri je sedež javnega zavoda oziroma javnega 
podjetja, ob soglasju organov vseh občin na tem območju.) 

100b. 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 RS, št. 2/91-1 in 4/93) 
in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih 
organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 
36/96). 

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico 
do 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 
funkcijo: 

- 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 funkcijo v občini. 
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača v višini 
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. 

Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po zakonu 
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v 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 dela 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, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 
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Glede na izobrazbo tajnika občine in predstojnika organa skupne 
občinske uprave, določene z aktom občinskega sveta v skladu z 
49.d členom zakona, je količnik za določitev osnovne plače tajnika 
občine in predstojnika organa skupne občinske uprave 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 
3,00. 
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Predlog zakona o 

OMEJEVALNIH UKREPIH (ZOU) 

- hitri postopek - EPA 107 - III 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA: 2001-1811-0010 
Številka: 337-02/2001-2 
Ljubljana, 07.02.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 12. seji dne 7.2.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O OMEJEVALNIH UKREPIH, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o omejevalnih ukrepih 
obravnava po hitrem postopku, ker to zahtevajo izredne 
potrebe države. 

Zakon bo pomenil pravno podlago za sprejem ustreznih 
predpisov Vlade Republike Slovenije, med njimi tudi uredbe, 
ki bo urejala omejevalne ukrepe proti Zvezni republiki 
Jugoslaviji. Obstoječe sankcije proti Zvezni republiki Jugoslaviji 
je potrebno omejiti oziroma nekatere ukiniti, kar terjajo ne le 
slovenski interesi (vzpostavljeni diplomatski odnosi z Zvezno 
republiko Jugoslavijo, potrebe in zahteve slovenskega 
gospodarstva, ki mu je potrebno omogočiti tesnejše 

sodelovanje z Zvezno republiko Jugoslavijo in hitrejši, 
predvsem pa bolj konkurenčen prodor na trg Zvezne republike 
Jugoslavije), ampak tudi mednarodne obveznosti Republike 
Slovenije (odločitve EU in resolucije Varnostnega sveta OZN). 

Vlada Republike Slovenije umika predlog zakona o nekaterih 
ukrepih, ki se nanašajo na Zvezno republiko Jugoslavijo - hitri 
postopek, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije 
poslala z dopisom št. 337-02/2001-1 dne 25.1.2001. 

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

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Aleksander Čičerov, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. ✓ 
Mirko Bandelj, l.r. 

GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Republika Slovenija je kot članica mednarodnih organizacij 
zavezana k izvajanju sankcijskih režimov, ki jih mednarodne 
organizacije uvedejo proti državam, mednarodnim organizacijam, 
pravnim ali fizičnim osebam ali drugim entitetam. V določenih 
primerih pa je zavezana k izpolnjevanju drugih odločitev, ki jih 
sprejmejo mednarodne organizacije in asociacije, katerih članica 
še ni. Tako je v primeru odločitev, ki jih sprejme Evropska unija. 

Izvajanje sankcij je potrebno zagotoviti tudi v notranjem pravu 
posamezne države. Republika Slovenija je do sedaj urejala 
notranje pravno problematiko izvajanja mednarodnopravnih 
sankcij tako, da je sprejela več predpisov, ki so v konkretnih 
primerih urejali izvajanje sankcij Združenih narodov proti nekaterim 
območjem nekdanje Jugoslavije, območjem BIH pod nadzorom 
Bosanskih Srbov, Iraku, proti Talibanom (Afganistan) in proti 
UNITA (Angola). 

Tako trenutno v Republiki Sloveniji veljata dva zakona, ki urejata 
sankcije proti območjem nekdanje Jugoslavije: Zakon o izvajanju 
resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper 
Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in 
Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (Uradni list RS, 
št. 53/92, 27/93, 76/94 in 28/96) in Zakon o uvedbi sankcij proti 
Zvezni republiki Jugoslaviji (Uradni list RS, št. 50/99). Na njuni 
podlagi so bili izdani mnogi podzakonski predpisi. 

Za izvajanje sankcij proti Iraku, Talibanom in UNITA je Svet Banke 
Slovenije na podlagi drugega odstavka 50. člena Zakona o 
deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99) ter v povezavi z 
drugim odstavkom 20. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni 
list RS, št. 1/91-1) sprejel sklepe, ki uvajajo ukrepe za izvajanje 
ustreznih resolucij Varnostnega sveta. Tako trenutno veljajo Sklep 
o ukrepih za izvajanje resolucije Varnostnega sveta Organizacije 
združenih narodov zoper Irak (Uradni list RS, št. 61/00), Sklep o 
ukrepih za izvajanje resolucij Varnostnega sveta Organizacije 
združenih narodov zoper Talibane (Afganistan) (Uradni list RS, 
št. 61/00) in Sklep o ukrepih za izvajanje resolucije Varnostnega 
sveta Organizacije združenih narodov zoper UNITA (Angola) 
(Uradni list RS, št. 61/00). 

Na opisani način je Republika Slovenija sproti upoštevala ustrezne 
resolucije Varnostnega sveta in ukrepe Evropske unije, ki so 
sankcije uvajale ali jih omejevale oziroma ukinjale, v skladu s 
spremenjenimi okoliščinami. Posledica navedenega je velika 
nepreglednost in nekonsistenstnost zakonodaje na tem področju. 

Zaradi hitrejšega prilagajanja spremenjenim okoliščinam in 
odločitvam mednarodnih organizacij je potrebno zagotoviti hitrejše 
in bolj fleksibilno odzivanje na take spremembe tudi v notranjem 
pravu Republike Slovenije. Zaradi zagotovitve pravne varnosti 
pa je potrebno zadevno področje urediti na sistematičen način, ki 
bi omogočal večji pregled nad ustreznimi predpisi. Tako bi bil 
zagotovljen tudi boljši in učinkovitejši pravni nadzor nad izvajanjem 
predpisov, ki bodo urejali zadevno problematiko. 

Navedeno bi omogočili s sprejemom zakona o omejevalnih 
ukrepih, ki bi predstavljal splošno pravno podlago za uvedbo 
sankcij in drugih omejevalnih ukrepov proti različnim subjektom. 

2. Cilji in načela zakona 

Predlagani zakon bo predstavljal pravno podlago, na osnovi katere 
bo Vlada Republike Slovenije sprejemala podzakonske predpise, 
s katerimi bo upoštevala odločitve mednarodnih organizacij in 
asociacij ter spremenjene okoliščine ter v skladu z njimi 
sprejemala ustrezne omejevalne ukrepe zoper subjekte 
mednarodnega prava, druge entitete, gibanja in tudi zoper pravne 
in fizične osebe. Na ta način bo omogočeno pravočasno 
uresničevanje mednarodnopravnih obveznosti Republike 
Slovenije na področju sankcijskih režimov. Vlada Republike 
Slovenije bo na podlagi zakona odločala o uvedbi omejevalnih 
ukrepov, njihovi vrsti, načinu izvajanja, prenehanju in o kaznih za 
kršitev. 

Zakon v drugi alinei prvega člena omogoča uvedbo omejevalnih 
ukrepov za zaščito interesov Republike Slovenije kot protiukrepov 
v skladu z mednarodnim pravom. Na ta način bo Vladi Republike 
Slovenije dana pravna podlaga za sprejem ukrepov, ki bi 
omogočali zaščito legitimnih slovenskih interesov v specifični 
situaciji. Trenutno bi bilo tako potrebno sprejeti tovrstne ukrepe 
zaradi zaščite slovenskih interesov, povezanih z razpadom 
nekdanje Jugoslavije in vprašanjem nasledstva, ki iz tega izhaja. 

Zakon določa, da zoper Republiko Slovenijo ni mogoče uveljavljati 
odškodninskih zahtevkov za škodo, ki je bila povzročena z 
izvajanjem omejevalnih ukrepov, ki so sprejeti na podlagi zakona. 

Na osnovi zakona bodo prenehali veljati Zakon o uvedbi sankcij 
proti Zvezni republiki Jugoslaviji, Zakon o izvajanju resolucij 
Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko 
Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine 
pod nadzorom sil bosanskih Srbov in drugi odstavek 50. člena 
Zakona o deviznem poslovanju, ter predpisi, izdani na podlagi 
omenjenih zakonov. Vlada Republike Slovenije pa bo ob uveljavitvi 
zakona sprejela ustrezne uredbe, ki bodo nadomestile obstoječe 
uredbe in sklepe, ki urejajo problematiko sankcijskih režimov in 
omejevalnih ukrepov. Nove uredbe Vlade bodo objavljene skupaj 
z zakonom, tako da na tem področju ne bo prišlo do pravne 
praznine. Vlada bo sprejela posebne uredbe za ZRJ, Irak, UNITA 
in Talibane. 

3. Skladnost zakona s pravnim redom EU 

Zakon bo predstavljal pravno podlago, na osnovi katere bo Vlada 
Republike Slovenije sprejela ustrezne predpise, ki bodo omogočali 
implementacijo odločitev EU o uvedbi omejevalnih ukrepov. 

4. Ocena finančnih in drugih posledic zakona 

Sprejem zakona o omejevalnih ukrepih in njegovo izvajanje ne 
bosta imela neposrednega vpliva na proračun. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Republika Slovenija sprejme ali odpravi omejevalne ukrepe, 
povezane z obveznostmi Republike Slovenije, ki izhajajo iz 
članstva v mednarodnih organizacijah, zoper države, teritorialne 
entitete, gibanja, mednarodne organizacije ter osebe: 
- če je to potrebno zaradi izvajanja sankcij Organizacije 

Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij ali 
združenj, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, ali 
če jih je potrebno sprejeti kot protiukrepe v skladu z 
mednarodnim pravom. 

2. člen 

Uvedbo, vrsto, način izvajanja, kazni za kršitev in prenehanje 
omejevalnih ukrepov določi Vlada Republike Slovenije, če ugotovi, 
da so izpolnjeni pogoji iz 1. člena. 

3. člen 

Zoper Republiko Slovenijo ni mogoče uveljavljati odškodninskih 
zahtevkov za škodo, ki je bila komur koli povzročena z izvajanjem 
omejevalnih ukrepov, uvedenih na podlagi tega zakona. 

4. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
Zakon o uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji 
(Uradni list RS, št. 50/99); 
Zakon o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo 
ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in 
območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih 
Srbov (Uradni list RS, št. 53/92, 27/93, 76/94, 72/95 in 28/96); 
in 
drugi odstavek 50. člena Zakona o deviznem poslovanju 
(Uradni list RS, št. 23/99); 

uporabljajo pa se do uveljavitve ustreznih uredb vlade, sprejetih 
na podlagi 2. člena tega zakona. 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati vsi predpisi, 
izdani na podlagi določb zakonov iz prvega odstavka tega člena, 
uporabljajo pa se do uveljavitve ustreznih predpisov, izdanih na 
podlagi 2. člena tega zakona. 

5. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 

Ta člen omogoča uveljavitev omejevalnih ukrepov zoper države, 
druge teritorialne entitete, gibanja, mednarodne organizacije in 
zoper pravne in fizične osebe, če je to potrebno zaradi izvajanja 
sankcij mednarodnih organizacij, katerih članica je Republika 
Slovenija, ali zaradi drugih odločitev mednarodnih asociacij, ki 
Republiko Slovenijo zavezujejo (na primer odločitve Evropske 
unije). Uvedba omejevalnih ukrepov pa je mogoča tudi v primenh, 
ko se ti ukrepi sprejmejo kot protiukrepi za zaščito interesov 
Republike Slovenije v skladu z mednarodnim pravom (npr. 
zamrznitev jugoslovanskega premoženja zaradi zaščite 
slovenskih premoženjskopravnih interesov v primeru razpada 
nekdanje Jugoslavije). 

K 2. členu 

Na podlagi določb tega člena je Vlada RS pooblaščena, če so 
izpolnjeni pogoji iz prvega člena, da določi uvedbo, vrsto, način 
izvajanja, prenehanje omejevalnih ukrepov in kazni za njihovo 
kršitev. 

K 3. členu 

Ta člen določa, da Republika Slovenija ni odgovorna za škodo, ki 
je komur koli povzročena z izvajanjem omejevalnih ukrepov, ki 
bodo sprejeti na podlagi tega zakona. 

K 4. členu 

Ta člen razveljavlja dosedanje predpise. To sta oba zakona, ki se 
nanašata na ukrepe proti ZRJ, in vsi podzakonski predpisi, izdani 
na njuni podlagi, ter določba Zakona o deviznem poslovanju, ki 
se nanaša na tovrstne ukrepe, in drugi podzakonski predpisi. Vsi 
našteti predpisi se še uporabljajo, dokler Vlada RS ne sprejme 
ustreznih predpisov. Na ta način bo omogočena pravočasna 
sistemska ureditev in prilagojevanje vseh sankcij in drugih 
ukrepov, poleg tega pa tudi ne bo prišlo do pravne praznine na 
tem področju. 
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IZJAVA O $KJIAP1VQSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 
Zakon o omejevalnih ukrepih. 

2.) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na predloženo 
gradivo: 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni vidi prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z 
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgorai navedenimi pravnimi viri 
ES fleto) 

5) Ali so zgorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri iezik? 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPHARE« TAIEX. Komisija ES. države članice 
ES. SIGMA. OECD. Univerza...); 

8) Povezava Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka 
za uskladitev: 

Ime in priimek ter podpis Podpis ministra oziroma 
vodje pravne službe: predstojnika organa 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 SOCIALNEM VARSTVU-EU 

(ZSV-B) 

- EPA 1074 ■ II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA: 1999-2611-0080 
Številka: 550-01/98-4 
Ljubljana, 15.02.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 13. seji dne 15.2.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU-EU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 2. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 31.1.2001 in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandma Vlade Republike Slovenije 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
socialnem varstvu - tretja obravnava. 

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

- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- Lidija Apohal - Vučkovič, državna sekretarka v Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve, 

- Uršula Jerše Jan, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, 

- Genovefa Ružič, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. člen 

V zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 - 
odi. US RS, 1/99, 41/99, 36/00 in 54/00) se v 3. členu besedilo 
»dajatve, namenjene« nadomesti z besedilom »denarno socialno 
pomoč, namenjeno«. 

2. člen 

V 4. členu se besedilo »dajatev socialnega varstva« nadomesti z 
besedilom »denarne socialne pomoči«. 

3. člen 

V drugem odstavku 5. člena se beseda »dajatev« nadomesti z 
besedilom »denarne socialne pomoči«. 

4. člen 

III. poglavje zakona »SOCIALNO VARSTVENE DAJATVE« se 
spremeni tako, da se glasi: 
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»III. DENARNA SOCIALNA POMOČ 23. člen 

19. člen 

Z denarno socialno pomočjo se upravičencu za čas bivanja v 
Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje 
minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. 

Šteje se, da je preživetje iz prejšnjega odstavka omogočeno, če 
so upravičencu zagotovljeni dohodki, s katerimi razpolaga po 
plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, v 
višini minimalnega dohodka, določenega s tem zakonom (v 
nadaljnjem besedilu: minimalni dohodek). 

19.a člen 

Pri ugotavljanju upravičenosti in določanju višine denarne socialne 
pomoči se upoštevajo le osnove in merila, določena s tem 
zakonom. 

20. člen 

Vsakdo je po svojih sposobnostih dolžan skrbeti za dostojno 
preživetje sebe in svojih družinskih članov. 

Kdor si ne more preživetja zagotoviti sam z delom, s pravicami iz 
dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov 
oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo 
tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na drug način, ima pravico do 
denarne socialne pomoči v višini in pod pogoji, določenimi s tem 
zakonom. 

Prejemnik denarne socialne pomoči ne more biti v ugodnejšem 
socialnem položaju od tistega, ki si sredstva za preživetje 
zagotavlja z delom ali na podlagi pravic iz dela. 

21. člen 

Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki si zase in 
za svoje družinske člane sredstev v višini minimalnega dohodka 
ne morejo zagotoviti iz razlogov, na katere niso mogle oziroma ne 
morejo vplivati, in so uveljavljale pravico do denarnih prejemkov 
po drugih predpisih in pravico do oprostitev in olajšav po tem 
zakonu ter izpolnjujejo druge pogoje po tem zakonu. 

21.a člen 

Denarno socialno pomoč poleg upravičencev iz 5. člena tega 
zakona lahko uveljavljajo tudi osebe, ki denarno socialno pomoč 
lahko uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo 
Republiko Slovenijo. 

22. člen 

Osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 37.943,00 tolarjev 
in se usklajuje enkrat letno in sicer v mesecu januarju za indeks 
cen življenjskih potrebščin za obdobje zadnjih 12 mesecev pred 
mesecem uskladitve, uporablja pa se od prvega dne naslednjega 
meseca po uskladitvi. 

Višino usklajenega osnovnega zneska minimalnega dohodka 
minister, pristojen za socialno varstvo, objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Ne glede na druge določbe tega zakona se denarne socialne 
pomoči ne dodeli samski osebi oziroma družini, ki ima prihranke 
oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 24 minimalnih 
plač. 

Kot premoženje v tem zakonu se ne upošteva: 
stanovanje, v katerem posameznik oziroma družina živi in ki 
ga predpisi o stanovanjskih razmerjih določajo kot primerno 
stanovanje, 
premoženje, ki daje dohodke, ki se po tem zakonu upoštevajo 
pri ugotavljanju lastnega dohodka, 
predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju izvzeti iz 
izvršbe razen gotovina iz 5. točke 79. člena zakona o izvršbi 
in zavarovanju (Uradni list RS, 51/98, 72/98 - sklep US RS in 
11/99-odi. US RS), in 

- osebno vozilo v vrednosti do višine 18 minimalnih plač. 

Način ugotavljanja prihrankov in premoženja po tem zakonu 
oziroma njegove vrednosti podrobneje predpiše minister, pristojen 
za socialno varstvo. 

24. člen 

Do denarne socialne pomoči ni upravičena oseba, ki ne dosega 
minimalnega dohodka iz razlogov, na katere je mogla vplivati 
oziroma lahko vpliva, ali ki brez utemeljenih razlogov zavrača, se 
izogiba ali opušča aktivnosti, ki bi lahko oziroma lahko privedejo 
do zaposlitve oziroma do drugega načina izboljšanja socialnega 
položaja zanjo ali njene dolžinske člane. 

Za razloge iz prejšnjega odstavka štejejo zlasti: 
prenehanje delovnega razmerja iz razlogov, zaradi katerih 
zavarovanci ne morejo uveljaviti pravice do denarnega 
nadomestila po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti, razen če gre za popolno nezmožnost 
za delo; 
razlogi, zaradi katerih pristojni organ za zaposlovanje osebo 
preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb, razen razlogov 
iz prve, pete, šeste, sedme in osme alinee prvega odstavka 
70. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti; 
neprijavljenost pri pristojnem organu za zaposlovanje, kadar 
bi se oseba po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti lahko štela za brezposelno osebo; 
neutemeljena opustitev uveljavljanja pravice, ki bi vplivala na 
socialni položaj te osebe oziroma njenih družinskih članov; 

• nepripravljenost za poziv k sklenitvi dogovora o preživljanju 
iz 34.a člena tega zakona; 
zavrnitev sklenitve oziroma neizvrševanje pogodbe o 
aktivnem reševanju svoje socialne problematike; 
prestajanje zaporne kazni. 

Ob izpolnjevanju drugih pogojev za pridobitev denarne socialne 
pomoči se razlog iz prve alinee prejšnjega odstavka po preteku 6 
mesecev od njegovega nastanka ne upošteva, če upravičenec 
sklene pogodbo o aktivnem reševanju njegove problematike iz 
32. člena tega zakona. 

Osebe, pri katerih obstajajo razlogi iz prvega in drugega odstavka 
tega člena, se pri ugotavljanju minimalnega dohodka družine ne 
upoštevajo, upoštevajo pa se njihovi dohodki. 
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24.a člen 

Ne glede na razloge iz prve, druge in tretje alinee drugega odstavka 
prejšnjega člena je ob izpolnjevanju drugih pogojev za pridobitev 
denarne socialne pomoči do denarne socialne pomoči upravičena 
oseba, ki skrbi: 

za otroka ali 
za odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, 

ki se po tem zakonu šteje v družino, če tak način varstva otroku 
oziroma odrasli osebi nadomešča institucionalno varstvo po tem 
zakonu. 

25. člen 

Višina denarne socialne pomoči za upravičenca, ki nima lastnih 
dohodkov po tem zakonu, se določi v višini minimalnega dohodka, 
ki pripada upravičencu po tem zakonu. 

Višina denarne socialne pomoči za druge upravičence se določi 
kot razlika med minimalnim dohodkom, ki pripada upravičencu, in 
njegovimi dohodki, ugotovljenimi na način, ki ga določa ta zakon 
(v nadaljnjem besedilu: lastni dohodek). 

Višina denarne socialne pomoči za družino se določi kot razlika 
med seštevkom minimalnih dohodkov, ki pripadajo posameznim 
upravičencem oziroma družinskim članom, in dohodki, 
ugotovljenimi na način, ki ga določa ta zakon, vseh družinskih 
članov (v nadaljnjem besedilu: lastni dohodek družine). 

25.a člen 

Višina minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana 
se v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 22. 
člena tega zakona določi po naslednjih merilih: 

prva odrasla oseba v družini: 1 
- vsaka naslednja odrasla oseba v družini: 0,7 
- otrok do 18 let in polnoletni otrok, 

ki so ga starši dolžni preživljati zaradi rednega šolanja 0,3. 

Višina minimalnega dohodka za enostarševsko družino se 
poveča za 30% osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 22. 
člena tega zakona. 

Kot prva odrasla oseba v družini se šteje samska oseba oziroma 
tisti od zakoncev oziroma oseb, ki živita v življenjski skupnosti iz 
prve alinee prvega odstavka 26. člena tega zakona, ki uveljavlja 
pravico do denarne socialne pomoči. 

Za naslednjo odraslo osebo v družini se šteje polnoletna oseba, 
ki se po tem zakonu šteje v družino in ki ni otrok iz zadnje alinee 
prvega odstavka tega člena. 

26. člen 
t 

V družino po tem zakonu se štejejo naslednje osebe oziroma 
družinski člani: 

zakonec oziroma oseba, ki živi z osebo, ki uveljavlja pravico 
do denarne socialne pomoči, najmanj eno leto v življenjski 
skupnosti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, 
otroci osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, 
dokler jih je ta dolžna preživljati - v primeru študija najdlje do 
zaključka dodiplomskega študija oziroma do dopolnjenega 
26. leta starosti, v primeru šolanja na visoki stopnji, ki traja pet 
ali šest let, ali če zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali služenja 
vojaškega roka med šolanjem otrok šolanja ni končal v 

predpisanem roku, pa še toliko časa, kolikor se je šolanje 
zaradi teh razlogov podaljšalo, 
pastorki osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne 
pomoči, dokler ima ta z enim od njegovih staršev, ki je dolžan 
preživljati svojega otroka, sklenjeno zakonsko zvezo ali 
razmerje iz prve alinee tega odstavka, 
mladoletni vnuki, nečaki in bratje oziroma sestre osebe, ki 
uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, ali osebe iz 
prve alinee tega odstavka, če ta oseba preživlja svoje 
mladoletne vnuke, nečake ali brate oziroma sestre, ki so 
brez staršev. 

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se v družino po tem 
zakonu šteje tudi odrasla oseba, ki jo je na podlagi zakona ali 
drugega pravnega naslova (v pretežnem delu) dolžan preživljati 
kdo od članov družine, če nima lastnih dohodkov oziroma 
premoženja v višini minimalnega dohodka. 

Samska oseba je oseba, ki nima družinskih članov po tem zakonu. 

26.a člen 

Ne glede na določilo prejšnjega člena se v družino po tem zakonu 
ne štejejo: 

zakonec osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne 
pomoči, ki v življenjski skupnosti ni več dejansko povezan z 
družino, 
otroci, ki ob razvezi zakonske zveze ali skupnosti iz prve 
alinee prvega odstavka prejšnjega člena niso bili dodeljeni v 
vzgojo in varstvo osebi, ki uveljavlja pravico do denarne 
socialne pomoči, ali osebi iz prve alinee prvega odstavka 
prejšnjega člena in 
otroci in pastorki iz druge in tretje alinee prvega odstavka 
prejšnjega člena, ki se poročijo ali živijo v življenjski skupnosti 
iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena ali postanejo 
roditelji ter skrbijo za otroka. 

27. člen 

V lastni dohodek po tem zakonu se štejejo dediščine, darila, 
dohodki in prejemki, ki so viri dohodnine, ter vsi drugi dohodki in 
prejemki, čeprav niso obdavčljivi, prejeti doma oziroma v tujini, 
razen: 

dodatka za pomoč in postrežbo in drugih prejemkov za nego 
in pomoč, 
otroškega dodatka, 
dodatka za nego otroka, 
pomoči za opremo novorojenca, 
stroškov za prevoz na delo in prehrano med delom, 
štipendij in drugih prejemkov, ki so namenjeni ali omogočajo 
usposabljanje ali izobraževanje, 
dohodkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v 
institucionalno varstvo po prvem odstavku 16. člena tega 
zakona in jih pridobijo izven kriterijev redne zaposlitve, 
sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarne nesreče. 

Ne glede na določila prejšnjega odstavka se v lastni dohodek 
štejejo tudi sredstva za tujo nego in pomoč, ki jih dobiva oseba, 
za katero skrbi oseba, ki uveljavlja pravico do denarne socialne 
pomoči, ali njen družinski član. Če oseba, ki uveljavlja pravico do 
denarne pomoči, oziroma njen družinski član dokaže, da nego in 
pomoč nudi v drugačni vrednosti, se v lastni dohodek šteje višina 
sredstev za tujo nego in pomoč, ki jih prejema oseba, za katero 
skrbi, v tej vrednosti. 

V lastni dohodek rejniške družine se šteje nagrada za otroka v 
rejništvu, ki jo prejema rejniška družina. 
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V lastni dohodek se štejejo tudi posredno ugotovljeni dohodki in 
prejemki, ki jih samska oseba oziroma družina ne izkazuje, pa se 
ugotovi, da v določeni višini plačuje za blago ali storitve, ki niso 
povezane s preživetjem, česar z ugotovljenim lastnim dohodkom 
ne bi zmogla. 

Od lastnega dohodka se odštejejo izplačane preživnine v višini 
izvršljivega pravnega naslova. 

27.a člen 

Kot lastni dohodek, ki je podlaga za določitev višine denarne 
socialne pomoči, se upoštevajo povprečni mesečni dohodki in 
prejemki, ugotovljeni za samsko osebo oziroma družino v obdobju 
treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge. 

Pri ugotavljanju lastnega dohodka se vsi dohodki in prejemki 
upoštevajo v višini, s katero upravičenec razpolaga po plačilu 
davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost. 

27.b člen 

Kadar na način iz prejšnjega člena ni mogoče ugotoviti lastnega 
dohodka, ki ga bo samska oseba oziroma družina dosegala v 
prihodnjem obdobju, ker je upravičenec ostal brez rednih 
periodičnih dohodkov, se periodični dohodki, ki jih je upravičenec 
nehal prejemati, pri ugotavljanju lastnega dohodka ne upoštevajo. 

Če je upravičenec v obdobju iz prejšnjega člena periodični dohodek 
šele začel prejemati, se kot višina njegovega lastnega dohodka 
upošteva višina zadnjega prejetega mesečnega dohodka. 

Periodični dohodki po tem zakonu so plače, pokojnine, preživnine, 
rente in drugi dohodki, ki jih upravičenec prejema v enakih oziroma 
podobnih zneskih v enakih oziroma podobnih časovnih obdobjih. 

27.c člen 

Ne glede na druga določila tega zakona se dohodki iz naslova 
priložnostnega dela v obdobju iz 27.a člena tega zakona 
upoštevajo samo v višini, kolikor povprečno mesečno presegajo 
višino minimalnega dohodka, ki bi pripadal posameznemu 
upravičencu oziroma družinskemu članu, če ne bi imel drugih 
dohodkov. 

Priložnostni dohodki po tem zakonu so dohodki, ki jih je 
upravičenec prejel samo enkrat za enkratno opravljeno delo. 

27.Č člen 

Ne glede na druga določila tega zakona se občasni, neperiodični 
dohodki, ki jih je upravičenec prejel v obdobju iz 27.a člena tega 
zakona, upoštevajo v višini prejetih dohodkov, kolikor povprečno 
mesečno presegajo višino minimalnega dohodka, ki bi pripadal 
posameznemu upravičencu oziroma družinskemu članu, če ne 
bi imel drugih dohodkov. 

Občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel pred 
obdobjem iz 27.a člena tega zakona, vendar v obdobju dvanajstih 
mesecev pred mesecem vložitve vloge, se upoštevajo, če 
dosegajo ali presegajo višino prihrankov oziroma vrednosti 
premoženja iz prvega odstavka 23. člena tega zakona. Ti dohodki 
se štejejo tako, da se kot lastni dohodek upošteva 1/12 dohodkov. 

Občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel pred 
obdobjem iz prejšnjega odstavka, se kot prihranki oziroma 

premoženje upoštevajo glede na višino oziroma vrednost po 23. 
oziroma 31. členu tega zakona. 

Občasni, neperiodični dohodki po tem zakonu so dediščine, darila, 
odškodnine, odpravnine, nagrade in drugi dohodki, ki jih je 
upravičenec prejel samo enkrat in niso dohodki iz naslova 
priložnostnega dela. 

27.d 

Kadar je upravičenec v obdobju iz 27.a člena tega zakona prejel 
dohodke iz naslova priložnostnega dela in občasne, neperiodične 
dohodke, se ti dohodki upoštevajo v višini, kolikor njihova vsota 
povprečno mesečno presega višino minimalnega dohodka, ki bi 
pripadal posameznemu upravičencu oziroma družinskemu članu, 
če ne bi imel drugih dohodkov. 

28. člen 

Osebam, ki so poročene, živijo v življenjski skupnosti iz prve 
alinee prvega odstavka 26. člena tega zakona ali postanejo roditelji 
in skrbijo za otroka in so jih zaradi šolanja dolžni preživljati starši, 
se ob izpolnjevanju drugih pogojev po tem zakonu v lastni dohodek 
šteje preživnina, ki jo prejemajo na podlagi izvršljivega pravnega 
naslova. 

Kolikor višina preživnine ni določena z izvršljivim pravnim 
naslovom, se osebam iz prejšnjega odstavka v lastni dohodek 
šteje preživnina v višini dejansko prejetih sredstev. 

Če center za socialno delo ugotovi, da starši k preživljanju oseb 
iz prvega odstavka tega člena ne prispevajo, jih pozove k sklenitvi 
oziroma izvrševanju dogovora o preživljanju. 

29. člen 

Ne glede na druga določila tega zakona se pri ugotavljanju 
upravičenosti do denarne socialne pomoči ne upoštevajo: 

otroci in pastorki iz druge in tretje alinee 26. člena tega zakona, 
ki so v rejništvu in za katere so starši v celoti oproščeni 
plačila rejnine, in 
druge osebe, ki so v institucionalnem varstvu in so v celoti 
oproščene plačila storitve, 

in ne njihovi dohodki. 

30. člen 

Dohodek iz dejavnosti, iz katerih je davčni zavezanec po predpisih 
o dohodnini dolžan plačevati davek od dohodkov iz dejavnosti 
(davek iz dejavnosti), se pri ugotavljanju lastnega dohodka šteje 
v skladu z metodologijo o upoštevanju dohodka iz dejavnosti, ki 
jo podrobneje predpiše minister, pristojen za socialno varstvo, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za finance. 

30.a člen 

Dohodek iz kmetijske dejavnosti se v lastni dohodek šteje v skladu 
z metodologijo, ki jo podrobneje predpiše minister, pristojen za 
socialno varstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, 
in ministrom, pristojnim za finance. 

V primerih starosti, bolezni, invalidnosti in drugih osebnih lastnosti 
upravičenca, na katere upravičenec ni mogel vplivati oziroma jih 
ni mogel preprečiti in zaradi katerih kmetijsko oziroma gozdno 
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zemljišče ni obdelovano, dohodka pa s prodajo ali oddajo v najem 
ali zakup Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
ali drugi pravni ali fizični osebi ni mogoče pridobiti, se šteje, da 
dohodka iz kmetijske dejavnosti ni oziroma ni bilo, če upravičenec 
dovoli zaznambo prepovedi odsvojitve in bremenitve nepremičnin 
v korist Republike Slovenije. 

Nezmožnost obdelovanja zemljišča ugotavlja invalidska komisija 
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, niso dolžne iskati 
oziroma sprejeti zaposlitve, kadar kmetijska dejavnost zagotavlja 
doseganje minimalnega dohodka, ki bi pripadal posameznemu 
upravičencu oziroma družinskemu članu, za vsako od oseb, ki bi 
si sicer bile dolžne iskati zaposlitev. 

31. člen 

Center za socialno delo lahko odloči, da se denarna socialna 
pomoč ne dodeli ali se dodeli v nižjem znesku samski osebi 
oziroma družini, za katero je mogoče sklepati, da ji je dohodek v 
višini minimalnega dohodka ali delno zagotovljen, ker: 
- ima prihranke, ki omogočajo preživetje, oziroma premoženje, ki 
ne dosega višine prihrankov oziroma vrednosti premoženja iz 
23. člena tega zakona, 
- se najmanj 30 dni nahaja v bolnišnici ali drugi ustanovi, v kateri 
ji je zagotovljena celodnevna oskrba, in sama ni zavezana k 
plačilu ali je zavezana k delnemu plačilu stroškov, 
- živi z osebami oziroma ji pri preživljanju pomagajo osebe, ki niso 
družinski člani po tem zakonu, ali je njeno preživetje zagotovljeno 
na drug način. 

Center za socialno delo pri tem upošteva osnovni namen denarne 
socialne pomoči tako, da od denarne socialne pomoči, ki bi 
pripadala samski osebi oziroma družini: 
- v primeru prve alinee prejšnjega odstavka odšteje 1/3 prihrankov 
oziroma vrednosti premoženja, 
- v primeru iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka odšteje 
mesečno vrednost osnovne oskrbe, ki jo ima zagotovljeno 
upravičenec (bivanje, prehrana). 

Razloge iz prvega odstavka tega člena in način njihovega 
ugotavljanja ter metodologijo upoštevanja vrednosti iz druge alinee 
prejšnjega odstavka podrobneje predpiše minister, pristojen za 
socialno varstvo. 

31.a člen 

Upravičencu do denarne socialne pomoči, ki je zaradi starosti, 
bolezni ali invalidnosti nezmožen za delo in mu je za opravljanje 
osnovnih življenjskih potreb nujna pomoč druge osebe in ne 
prejema dodatka za tujo nego in pomoč po drugih predpisih, se 
denarna socialna pomoč poveča za dodatek za pomoč in 
postrežbo. 

Potrebo po nujni pomoči druge osebe ugotavlja invalidska komisija 
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Višina dodatka za pomoč in postrežbo se določi v višini dodatka 
za pomoč in postrežbo, ki bi upravičencu pripadal, če bi bil do 
njega upravičen po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

31 .b člen 

Ne glede na druga določila tega zakona se lahko samski osebi 
oziroma družini kot posebna oblika denarne socialne pomoči dodeli 

izredna denarna socialna pomoč, če se ugotovi, da se je samska 
oseba oziroma družina iz razlogov, na katere ni mogla oziroma 
ne more vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti. 

Izredna denarna socialna pomoč se dodeli glede na potrebe 
samske osebe oziroma družine in se lahko dodeli: 
- v enkratnem znesku, kadar gre za trenutno materialno 

ogroženost samske osebe oziroma družine (enkratna izredna 
pomoč), 
ali za obdobje, za katero se dodeli denarna socialna pomoč, 
kadar center za socialno delo ugotovi, da gre za materialno 
ogroženost, ki bo trajala več kot dva meseca (izredna pomoč). 

Višina izredne denarne socialne pomoči mesečno ne more 
presegati višine enega minimalnega dohodka samske osebe 
oziroma družine, višina enkratne izredne pomoči pa v enem 
koledarskem letu ne more presegati višine dveh njenih minimalnih 
dohodkov. 

Dodeljevanje in izplačevanje denarne socialne pomoči 

32. člen 

Center za socialno delo lahko z upravičencem na podlagi 
opredelitve socialne problematike oziroma stisk in težav ter ocene 
možnih rešitev sklene pogodbo o aktivnem reševanju njegove 
socialne problematike (vključitev v zdravljenje itd.), v kateri se 
določijo aktivnosti in obveznosti upravičenca in prenehanje 
upravičenosti do denarne socialne pomoči v primeru 
neupravičenega neizvrševanja. 

33. člen 

Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas glede na 
okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev višine denarne 
socialne pomoči. 

Denarna socialna pomoč se prvič dodeli največ za obdobje treh 
mesecev. 

Denarna socialna pomoč se lahko dodeli ponovno, če so 
okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev višine denarne 
socialne pomoči, v času prve oziroma prejšnje in ponovne 
odločitve nespremenjene. Ponovno se lahko dodeli največ za 
obdobje šestih mesecev. 

Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se 
denarna socialna pomoč lahko dodeli največ za obdobje enega 
leta, če zaradi starosti nad 60 let, bolezni ali invalidnosti ali drugih 
okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja 
upravičenca. 

Upravičencu iz prejšnjega odstavka in upravičencu, ki je trajno 
nezmožen za delo, in ki je brez vsakršnih dohodkov oziroma 
prejemkov ter brez premoženja in nima nikogar, ki bi ga bil dolžan 
in sposoben preživljati, in živi doma, se dodeli trajna denarna 
socialna pomoč. Trajno nezmožnost za delo ugotavlja invalidska 
komisija po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

33.a člen 

O upravičenosti do denarne socialne pomoči na prvi stopnji na 
vlogo upravičenca (v nadaljnem besedilu: vlagatelja) odloča center 
za socialno delo. Vloga za uveljavljanje denarne socialne pomoči 
se vloži na predpisanih obrazcih, katerim morajo biti priloženi 
dokazi o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice. 
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Vsebino in obliko obrazcev in vrste dokazov predpiše minister, 
pristojen za socialno varstvo. 

Pritožba zoper odločbo o upravičenosti do denarne socialne 
pomoči ne zadrži izvršitve. 

34. člen 

Denarna socialna pomoč upravičencu pripada od prvega dne 
naslednjega meseca po vložitvi vloge. V primerih, ko okoliščine to 
zahtevajo, se izplača takoj. 

Denarna socialna pomoč se praviloma izplača v denarju, v 
utemeljenih primerih pa se lahko deloma ali v celoti izplača v 
naravi (boni, naročilnice, plačila računov itd.). 

34.a člen 

Center za socialno delo s soglasjem upravičenca pozove osebe, 
ki so ga dolžne preživljati, k sklenitvi dogovora o preživljanju. 

35. člen 

Denarna socialna pomoč se dodeli kot ena denarna socialna 
pomoč za vso družino in se praviloma izplačuje vlagatelju. 

Denarna socialna pomoč se zaradi varstva koristi upravičenca z 
njegovim soglasjem lahko izplačuje osebi, ki za upravičenca skrbi, 
ali zavodu, v katerem se upravičenec nahaja. 

36. člen 

Denarna socialna pomoč, izračunana po tem zakonu, ki znaša 
manj kot 10% osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 22. 
člena tega zakona, se samski osebi oziroma družini izplača v 
enkratnem znesku za vsake tri mesece in sicer tako, da se 
izplača za tri mesece vnaprej. 

Sprememba okoliščin, uskladitev dodeljene denarne 
socialne pomoči in neupravičeno prejeta denarna 

socialna pomoč 

37. člen 

Upravičenec mora pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči 
izpolnjevati tudi ves čas prejemanja denarne socialne pomoči. 

Upravičenec je centru za socialno delo dolžan sporočiti vse 
dohodke in prejemke, prejete v času od vložitve vloge do poteka 
obdobja, za katerega mu je bila denarna socialna pomoč dodeljena, 
in dejstva in okoliščine oziroma vse spremembe, ki vplivajo na 
pravico do denarne socialne pomoči, njeno višino in obdobje 
prejemanja. 

Upravičenec mora spremembe iz prejšnjega odstavka sporočiti 
v 8 dneh od dne, ko je zanje zvedel. 

38. člen 

Če se v času vložitve vloge do poteka obdobja, za katerega je 
bila denarna socialna pomoč dodeljena, spremeni lastni dohodek 
upravičenca oziroma družine, se posamezni spremenjeni dohodki 
upoštevajo tako, da se na enak način kot za obdobje iz 27.a 
člena tega zakona ugotavljajo za obdobje preteklih treh koledarskih 
mesecev, pri čemer se kot prvi koledarski mesec šteje mesec 
sprememb dohodka. Nespremenjeni dohodki, ugotovljeni v 

obdobju iz 27.a člena tega zakona, se upoštevajo v že ugotovljeni 
oziroma enaki višini. 

Ne glede na druga določila tega zakona se priložnostni dohodki, 
ki jih upravičenec prejme v obdobju iz drugega odstavka prejšnjega 
člena, in dohodki iz naslova zaposlitve, ki jo sklene v istem obdobju, 
in ki jih v tem obdobju prejema periodično, v treh mesecih od 
prejema ne upoštevajo, v naslednjih treh mesecih pa se upoštevajo 
v polovičnem znesku. 

V primeru drugega posameznega spremenjenega dejstva ali 
okoliščine, ki vpliva na pravico do denarne socialne pomoči, se 
ponovno ugotavlja le posamezno spremenjeno dejstvo oziroma 
okoliščina. 

39. člen 

Center za socialno delo po uradni dolžnosti prične postopek 
ugotavljanja upravičenosti do denarne socialne pomoči, kadar 
ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi bilo potrebno 
izdati drugačno odločbo o upravičenosti do denarne socialne 
pomoči, ker upravičenec ni bil upravičen do denarne socialne 
pomoči ali je bil upravičen v nižjem znesku ali za krajše obdobje, 
ker je podatke prikazoval lažno ali jih je zamolčal ali ni pravočasno 
sporočil podatkov in postopal po 37. členu tega zakona ali je 
sporočil neresnične podatke ali zaradi drugih razlogov. V tem 
postopku izda odločbo, s katero razveljavi odločbo, s katero je 
bila upravičencu dodeljena denarna socialna pomoč, in ugotovi 
prenehanje upravičenosti do denarne socialne pomoči ali določi 
drugo višino denarne socialne pomoči ali določi drugo obdobje 
prejemanja denarne socialne pomoči. 

O spremembah iz prejšnjega odstavka odloči s prvim dnem 
naslednjega meseca po nastopu okoliščin. 

Če center za socialno delo ugotovi, da je upravičenec podatke 
prikazoval lažno ali jih je zamolčal ali je sporočil neresnične 
podatke že pred oziroma ob izdaji odločbe, s katero mu je bila 
dodeljena denarna socialna pomoč, ali je bila odločba izdana na 
podlagi drugega nedovoljenega ravnanja upravičenca, odločbo 
odpravi. 

40. člen 

Višina dodeljene denarne socialne pomoči se v obdobju prejemanja 
uskladi ob vsakokratni uskladitvi osnovnega zneska minimalnega 
dohodka iz 22. člena tega zakona. 

41. člen 

Ne glede na izdajo odločbe iz 39. člena tega zakona se denarna 
socialna pomoč, ki jo je upravičenec prejel z lažnim prikazovanjem 
ali zamolčanjem podatkov ob vložitvi vloge ali po preteku roka iz 
37. člena tega zakona, šteje za neupravičeno prejeto denarno 
socialno pomoč. 

Upravičenec je neupravičeno prejeto denarno socialno pomoč 
dolžan vrniti. 

O načinu in času vračila neupravičeno prejete denarne socialne 
pomoči lahko center za socialno delo in upravičenec skleneta 
dogovor, pri čemer se upošteva višina lastnega dohodka 
upravičenca in njegov socialni položaj. 

Če center za socialno delo in upravičenec ne skleneta dogovora 
iz prejšnjega odstavka, center za socialno delo vso dokumentacijo 
v treh izvodih pošlje ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo, 
ki pri pristojnemu sodišču preko državnega pravobranilstva začne 
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postopek zaradi vračila neupravičeno prejete denarne socialne 
pomoči skupaj z zamudnimi obrestmi, določenimi v skladu z 
zakonom, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti, od dneva 
neupravičeno prejete denarne socialne pomoči. 

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, lahko na predlog 
upravičenca po predhodnem mnenju centra za socialno delo 
odloči, da se njegov dolg deloma ali v celoti odpiše, vendar največ 
do višine vrednosti predmetov in prejemkov, ki so po predpisih o 
izvršbi in zavarovanju izvzeti iz izvršbe.« 

5. člen 

V prvem odstavku 98. člena se osma in deveta alinea združita v 
eno alineo, ki se spremeni tako, da se glasi: 

»- denarne socialne pomoči;« 

6. člen 

V 109. členu se besedilo »(Uradni list RS, št. 8/90 in 19/91)« črta. 

7. člen 

Drugi odstavek 110. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Zbirke podatkov vsebujejo podatke o: 
- storitvah, 
- denarnih socialnih pomočeh, 
- izvajalcih socialno varstvene dejavnosti, 
- financiranju socialno varstvene dejavnosti.« 

8. člen 

111. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Zbirke podatkov iz prve, druge in tretje alinee drugega odstavka 
prejšnjega člena vsebujejo naslednje osebne podatke: 
- ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika, 
- rojstne podatke, 
- spol, 
- enotno matično številko občana, 
- podatke o državljanstvu, 
- podatke o dovoljenju za prebivanje tujca, 
- podatke o prebivališču, 
- podatke, ki se nanašajo na družinska razmerja (število 
družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja) 
- podatke o gospodinjstvu, 
- podatke, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti (zakonska 
zveza ali zunajzakonska skupnost), 
- podatke o statusu (podatke o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, 
drugo) 
- podatke o izobrazbi, 
- podatke o zdravstvenem stanju in invalidnosti, 
- podatke o plačah in drugih dohodkih in prejemkih, 
- podatke o premoženju, 
- podatke o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in 
skupin prebivalstva, 
- podatke o oprostitvi pri plačilu storitev, 
- davčno številko, 
- številko tekočega oziroma drugega računa, 
- podatke, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje. 

Posamezne zbirke podatkov lahko vsebujejo tudi podatke, ki niso 
osebni, ki so potrebni za dosego namena iz prvega odstavka 
prejšnjega člena.« 

9. člen 

V 112. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, obdeluje osebne 
podatke iz zbirke podatkov o denarnih socialnih pomočeh z enako 
vsebino kot centri za socialno delo in je upravljavec in vzpostavi, 
vodi, vzdržuje in nadzoruje centralno zbirko podatkov o denarnih 
socialnih pomočeh, ki jih brezplačno pridobiva iz zbirk podatkov, 
ki jih vodijo in vzdržujejo centri za socialno delo.« 

Sedanji drugi in tretji odstavek 112. člena se črtata. 

10. člen 

113. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Podatki se zbirajo neposredno od posameznika za njega in za 
njegove družinske člane ter iz drugih uradnih zbirk, ki jih v Republiki 
Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi in organizacije. Vlagatelj 
in njegovi družinski člani so pristojnemu centru za socialno delo 
dolžni dati vse podatke, o katerih centri za socialno delo vodijo 
podatke. 

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, in centri za socialno 
delo brezplačno pridobivajo podatke iz obstoječih zbirk podatkov 
naslednjih upravljavcev: 
- Ministrstva za notranje zadeve - podatke o upravičencu in o 
družinskih članih (ime in priimek, rojstne podatke, enotno matično 
številko občana, podatke o državljanstvu, podatke o prebivališču) 
in podatke, ki se nanašajo na družinska razmerja, iz centralnega 
registra prebivalstva in podatke o dovoljenju za prebivanje tujca 
in podatke o gospodinjstvu iz drugih evidenc ministrstva za 
notranje zadeve 
- Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in izvajalcev vzgojne in 
izobraževalne dejavnosti - podatke o vključitvi v vzgojni ali 
izobraževalni zavod, 
- Ministrstva za zdravstvo, Inštituta za varovanje zdravja in drugih 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti - podatke o zdravstvenem 
stanju oziroma invalidnosti, 
- Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - 
podatke o zavarovancih in uživalcih pravic pokojninskega in 
invalidskega zavarovanje, podatke o izplačani pokojnini, 
invalidnini, varstvenem dodatku, dodatku za pomoč in postrežbo, 
nadomestilih iz naslova invalidskega zavarovanja in drugih 
materialnih pravicah iz naslova pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, 
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - podatke o 
zavarovancih, vključenih v zdravstveno zavarovanje, podatke o 
izplačanem nadomestilu iz naslova zdravstvenega zavarovanja, 
- Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje - podatke o 
brezposelnih osebah, izplačanih nadomestilih iz naslova 
zavarovanja za primer brezposelnosti, denarnih pomočeh, 
štipendijah in drugih materialnih pravicah iz tega naslova ter o 
datumu in razlogih prenehanja vodenja v evidenci brezposelnih 
oseb in razlogih prenehanja izplačevanja materialnih pravic, 
- Jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije - 
podatke o izplačanem nadomestilu preživnine in podatke o 
izplačilih v primeru insolventnosti delodajalca, 
- Davčne uprave Republike Slovenije - podatke o davčni številki, 
o obdavčljivih dohodkih in premoženju davčnih zavezancev, 
podatke o plačanih davkih in dohodnini od obdavčljivih dohodkov, 
podatke o obračunanih prispevkih za socialno varnost in plačanih 
drugih posebnih prispevkih, uvedenih z zakoni, podatke o 
kapitalskih naložbah ter podatke o olajšavah in oprostitvah, ki se 
upoštevajo pri odmeri davka od dohodkov iz kmetijstva in davka 
od dohodkov iz dejavnosti, 
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- centrov za socialno delo - podatke o izplačanem porodniškem 
nadomestilu, očetovskem nadomestilu, nadomestilu za nego in 
varstvo otroka, posvojiteljskem nadomestilu, starševskemu 
dodatku, pomoči ob rojstvu otroka, otroškem dodatku, dodatku 
za veliko družino, dodatku za nego otroka, ki potrebuje posebno 
varstvo, delnem izplačilu za izgubljeni dohodek, rejnini in 
materialnih stroških, prispevkih za rejnice in dobroimetju, 
- Inštituta za socialno varstvo in drugih izvajalcev socialno 
varstvene dejavnosti - podatke o uporabi in izvajanju storitev in 
socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin 
prebivalstva, 
- upravnih enot - podatke o materialnih pravicah po predpisih o 
vojnih veteranih, žrtvah vojnega nasilja, vojnih invalidih in o varstvu 
družinskih članov osebe v obvezni vojaški službi, 
- delodajalcev - podatke o zaposlitvi, podatke o izplačilih plač in 
nadomestil in podatke o drugih izplačilih. 

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena, 
posameznikov, na katere se podatki nanašajo, ni potrebno 
predhodno seznaniti.« 

11. člen 

Za 113. členom se doda nov 113.a člen , ki se glasi: 

»Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, in centri za socialno 
delo lahko osebne podatke, o katerih vodijo zbirke podatkov, in 
podatke, ki jih pridobivajo od upravljavcev zbirk osebnih podatkov 
iz prejšnjega člena, obdelujejo samo za potrebe postopka 
odločanja, izvajanja dejavnosti in vodenja evidenc po tem zakonu, 
ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, pa tudi za izvajanje 
centralnega izplačila, izvrševanje nadzora, spremljanja stanja, 
analize ter znanstveno raziskovalne in statistične namene. 

Inštitut za socialno varstvo brezplačno pridobiva podatke iz zbirk 
podatkov ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, in socialno 
varstvenih zavodov in drugih pravnih oseb in zasebnikov, ki 
opravljajo socialno varstveno dejavnost po tem zakonu, in jih 
uporablja za analize ter znanstveno raziskovalne in statistične 
namene v obliki, ki onemogoča identifikacijo posameznikov. 
Zbrane podatke lahko Inštitut za socialno varstvo posreduje tudi 
drugim upravljavcem zbirk podatkov za izvajanje dejavnosti po 
tem zakonu. 

Druge pravne osebe in zasebniki, ki opravljajo socialno varstveno 
dejavnost po tem zakonu, osebne podatke, o katerih vodijo zbirke 
osebnih podatkov, obdelujejo za izvajanje dejavnosti, za katero 
so pooblaščeni z zakonom in aktom o ustanovitvi oziroma za 
katero jim je bila podeljena koncesija oziroma izdano dovoljenje 
za delo.« 

12. člen 

114. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Osebni podatki iz prvega odstavka 111. člena tega zakona se 
hranijo 10 let po prenehanju pravice. 

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka se podatki arhivirajo. 

Podatki iz drugega odstavka 111. člena tega zakona se hranijo 
do poteka namena iz prvega odstavka 110. člena tega zakona.« 

13. člen 

115. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Podrobnejša navodila o obliki obdelave podatkov po tem zakonu 
za posamezne zbirke in o razporeditvi vsebine po posameznih 
zbirkah predpiše minister, pristojen za socialno varstvo.« 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

14. člen 

Upravičenci, ki ob začetku uporabe tega zakona prejemajo 
denarni dodatek, prejemajo denarno socialno pomoč do poteka 
obdobja, za katerega jim je bil denarni dodatek dodeljen po 
dosedanjih predpisih, pri čemer se upoštevajo merila iz 25.a člena 
tega zakona in osnovni znesek minimalnega dohodka, veljaven v 
času prejemanja. Center za socialno delo o novi višini denarne 
socialne pomoči prejemnika obvesti ob prvem naslednjem izplačilu 
po začetku uporabe tega zakona. 

15. člen 

Centri za socialno delo so dolžni v roku treh mesecev od začetka 
uporabe tega zakona po uradni dolžnosti ugotoviti, ali upravičenci, 
ki ob začetku uporabe tega zakona prejemajo denarno pomoč 
kot edini vir preživljanja, izpolnjujejo pogoje za dodelitev denarne 
socialne pomoči po tem zakonu, in o tem izdati ustrezne odločbe. 

16. člen 

V postopkih dodelitve denarnih dodatkov in denarne pomoči kot 
edinega vira preživljanja, v katerih do začetka uporabe tega 
zakona v postopku pred centrom za socialno delo še ni bila 
izdana odločba, se uporabljajo določbe tega zakona. 

V postopkih iz prejšnjega odstavka, uvedenih na zahtevo 
upravičencev, ki bi bili do socialno varstvenih dajatev upravičeni 
po dosedanjih predpisih in niso upravičeni do denarne socialne 
pomoči po tem zakonu, se denarni dodatek oziroma denarna 
pomoč kot edini vir preživljanja po predpisih, ki so veljali do začetka 
uporabe tega zakona, dodeli do začetka uporabe tega zakona. 

17. člen 

Do uveljavitve predpisa iz 30.a člena tega zakona se še naprej 
uporablja Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz 
kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do socialno varstvenih 
dajatev in denarne pomoči (Uradni list RS, št. 57/94 in 60/99), 
kolikor ni v nasprotju s tem zakonom. 

18. člen 

Podzakonske akte iz tretjega odstavka 23. člena, 30. člena, prvega 
odstavka 30.a člena, tretjega odstavka 31. člena, drugega 
odstavka 33.a člena in 115. člena zakona o socialnem varstvu 
izda pristojni minister do začetka uporabe tega zakona. 

poročevalec, št. 12 40 22. februar2001 



19. člen 

Pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, ki urejajo razmerja, ki 
so vezana na prejemanje denarnega dodatka oziroma denarne 
pomoči kot edinega vira preživljanja, se šteje, da so ta razmerja 
vezana na prejemanje denarne socialne pomoči oziroma trajne 
denarne socialne pomoči. 

20. člen 

Višina minimalnega dohodka, določenega s tem zakonom za prvo 
odraslo osebo v družini in samsko osebo, se v celoti uveljavi z 
dnem 1.1.2003. 

V obdobju od začetka uporabe tega zakona do uveljavitve višine 
minimalnega dohodka za prvo odraslo osebo v družini in samsko 
osebo v celoti se do 1.7.2002 kot višina minimalnega dohodka za 
prvo odraslo osebo v družini uporablja merilo 0,8 v razmerju do 
osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega s tem 
zakonom, v obdobju od 1.7.2002 do 1.1.2003 pa merilo 0,9. 

socialno pomoč najmanj v višini socialno varstvene dajatve, ki bi 
jo prejela po merilih po predpisih, ki so veljali do začetka uporabe 
tega zakona. 

21.a člen 

Upravičencu do denarne socialne pomoči, ki je dolžan plačevati 
najemnino za stanovanje, se do ureditve subvencij najemnine v 
skladu z Nacionalnim stanovanjskim programom in predpisi s 
stanovanjskega področja denarna socialna pomoč poveča za 
višino neprofitne najemnine, ki bi jo plačeval v socialnem 
stanovanju, vendar največ za višino 25% osnovnega zneska 
minimalnega dohodka, določenega s tem zakonom. 

Za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem se 
do ureditve dodelitve socialnih stanovanj v najem v skladu z 
Nacionalnim stanovanjskim programom in predpisi s 
stanovanjskega področja uporabljajo določbe 26. člena zakona o 
socialnem Varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 - odi. US RS, 
1/99, 41/99, 36/00 in 54/00). 

21. člen 22. člen 

Družina v obdobju od začetka uporabe tega zakona do uveljavitve Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
višine minimalnega dohodka za prvo odraslo osebo v družini v Republike Slovenije, uporabljati pa se začne dne 1.10.2001. 
celoti ob izpolnjevanju drugih pogojev tega zakona prejme denarno 

OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je na 2. redni seji, dne 31.1.2001, 
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o socialnem varstvu v drugi obravnavi in sprejel sklep, da Vlada 
Republike Slovenije čimprej pripravi predlog zakona za tretjo 
obravnavo. 

Vlada Republike Slovenije je v skladu s sprejetim sklepom pripravila 
besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o socialnem varstvu in pri tem upoštevala vse sprejete amandmaje, 
in sicer k 4., 10., 18., 20. členu, za novi 21.a člen in k 22. členu. 

Pri pripravi besedila je predlagateljica opravila tudi nekaj 
redakcijskih popravkov. Tako je poenotila izrazoslovje v celotnem 
predlogu zakona in je v 4. členu v drugem odstavku 37. člena in v 
prvem odstavku 38. člena izraz »zahtevek« nadomestila z izrazom 
»vloga«, v drugem odstavku 10. člena, ki spreminja 113. člen 
zakona o socialnem varstvu, je v prvi alinei za besedo »zadeve« 
postavila vejico, v drugi alinei pa sedaj pravilno navaja Ministrstvo 
za šolstvo, znanost in šport). 
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AMANDMA K 22. ČLENU: 

Datum »1.10.2001« se nadomesti z datumom »1.9.2001«. 

Obrazložitev: 

Vlada Republike Slovenije je glede na razpravo v Državnem zboru 
Republike Slovenije ob drugi obravnavi predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu in glede 
na pobude poslancev ponovno preučila možnost začetka uporabe 
predlaganega zakona pred 1.10.2001. Ponovno ugotavlja, da 
predlagan zakon pomeni precejšen dvig socialnih pomoči, hkrati 
pa uvaja bistveno večjo selektivnost pri njihovem dodeljevanju, 
zato da bi tako povečane pomoči prejemali tisti, ki so do tega 
resnično upravičeni. Povsem na novo se v sistem ugotavljanja 
upravičenosti do socialnih pomoči vnaša preverjanje premoženja 
in prihrankov prosilcev, ki bi jim lahko zagotavljalo preživetje, 
določiti je treba načine ugotavljanja dohodkov iz dejavnosti in iz 
kmetijske dejavnosti, bistveno drugačne pa so tudi določbe o 
razlogih, zaradi katerih prosilec kljub pomanjkanju dohodkov ni 
upravičen do socialne pomoči. Vse navedeno terja podrobno 
izdelane rešitve v podzakonskih aktih, ustrezno informacijsko 
podporo ter povezavo centrov za socialno delo in uradov za delo 
in obsežno usposabljanje delavcev. Zato predlaganega zakona 
ni mogoče uporabljati brez potrebnih podzakonskih aktov, 
informacijske podpore in ustrezne kadrovske strukture zaposlenih 

na centrih za socialno delo. Predlagane spremembe in dopolnitve 
zakona o socialnem varstvu namreč poleg povečanja denarne 
socialne pomoči zahtevajo vodenje bolj kompliciranih postopkov 
ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev le-te, saj se pri 
dodelitvi ugotavljajo in upoštevajo tudi premoženje in prihranki 
prosilca in družinskih članov in njihova resnična aktivnost pri 
reševanju socialnega položaja. Le z upoštevanjem vseh možnosti 
za zagotovitev preživetja in natančno preučitvijo razlogov, zaradi 
katerih si upravičenec ne more zagotoviti sredstev za preživetje 
sam in na katere ne more vplivati, je denarno socialno pomoč 
mogoče dodeliti osebam, ki jo resnično potrebujejo in tako 
preprečiti tudi možne zlorabe pravice. Takšne postopke brez 
predvidenih podzakonskih aktov ni mogoče voditi in tako tudi ne 
izvajati določb predlaganega zakona, za samo izvajanje pa je 
potrebno zagotoviti tudi sredstva za vzpostavitev informacijske 
podpore in dodatne zaposlitve na centrih za socialno delo, kar bo 
mogoče zagotoviti šele s sprejemom proračuna za leto 2001. 
Kljub temu se Vlada Republike Slovenije zaveda, da je 
upravičencem do denarnih socialnih pomoči čimprej potrebno 
zagotoviti sredstva v višini, ki omogoča preživetje, zato bo v 
pripravo podzakonskih aktov in informacijskega sistema vložila 
vse napore in ob zagotovitvi potrebnih proračunskih sredstev za 
vzpostavitev informacijskega sistema in dodatne zaposlitve 
predlaga, da se predlagani zakon začne uporabljati s 1.9.2001, 
kar je po njenem mnenju glede na zahtevnost podlag za izvajanje 
zakona prvi možni rok. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem 
varstvu - tretja obravnava 
(EVA 1999 - 2611 -0080) 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

Na vsebino predlaganega zakona se direktno oziroma izrecno 
ne nanaša nobena določba Evropskega sporazuma o pridružitvi. 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma Izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

Jih ni. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Jih ni. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Uredba Sveta 1612/68/EGS z dne 15.10.1968 o svobodnem 
gibanju delavcev znotraj Skupnosti (področje socialnega varstva 
usklajeno v celoti) 

b) Ali Je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

Priporočilo Sveta 92/441/EGS z dne 24.6.1992 o skupnih merilih 
glede zagotavljanja zadostnih virov in socialne pomoči v sistemih 
socialne varnosti (usklajeno v celoti) 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

41 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

Konec leta 2002. 

51 Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Da (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Phare Con- 
sensus programme, prevod: Amidas d.o.o.). 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri jezik? 

Ni. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

- v okviru Phare projekta: dr. Tine Stanovnik in dr. Nada Stropnik 
iz Inštituta za ekonomska raziskovanja v sodelovanju z dr. Bernd 
Shultejem (nemški Planck - Institut fur auslandisches und 
internationales socialrecht), 
- Inštitut za socialno varstvo z raziskovalno nalogo »Ravni 
minimalne socialne varnosti«, 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Državni program za prevzem pravnega reda predvideva sprejem 
zakona konec leta 2001 in polno uveljavitev konec leta 2002. V 
predlogu zakona je kot začetek uporabe zakona predviden da- 
tum 1.10.2001. _ 

Ime in\riimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

istra oziroma 
nika organa: 

Jih ni. 
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Predlog zakona o 

SUBVENCIONIRANJU ŠTUOENTSKE 

PREHRANE (ZSŠP) 

- prva obravnava - EPA 118 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Poslanska skupina 
Stranke mladih Slovenije 

Marko Diaci 
Vodja Poslanske skupine 
Stranke mladih Slovenije 

Ljubljana, 16.2.2001 

V skladu s 174. in 175. členom Poslovnika Državnega zbora 
RS (Ur. I. RS, št. 40/93 in 80/94, 3/95 popravek, 28/96 in 26/97) 
kot predlagatelj vlaga podpisani poslanec Marko Diaci, l.r. 

- PREDLOG ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU 
ŠTUDENTSKE PREHRANE 

in ga pošilja v prvo obravnavo. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS obvešča, da bo kot predlagatelj sodeloval na sejah 
delovnih teles DZ in sejah Državnega zbora. 
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I. NASLOV ZAKONA 

ZAKON O SUBVENCIONIRANJU ŠTUDENTSKE PREHRANE 

n. uvod 

1. Ocena stanja 

Subvencionirana študentska prehrana je urejena z Uredbo o subvencioniranju študentske 
prehrane (Uradni list RS, št. 24-1499/1996, RS 1-86/1997 (sprememba), RS 29-1215/1998 
(spremembe in dopolnitve), RS 103-4340/2000 (spremembe in dopolnitve), RS 124- 
13859/2000 (spremembe in dopolnitve). 
Subvencionirana študentska prehrana se izvaja v študijskih središčih v republiki Sloveniji. 
Začetki subvencioniranja študentske prehrane segajo v začetek leta 1992, ko je 
samoiniciativno pričela s subvencioniranjem Študentska organizacija Univerze v Ljubljani 
Z mesecem majem 1992 je Republika Slovenija zagotovila sredstva v Proračunu republike 
Slovenije za subvencioniranje študentske prehrane. 
Tako se v letu 2001 izvaja subvencionirana študentska prehrana v naslednjih študijskih 
središčih: Ljubljana, Maribor, Brežice, Celje, Koper, Piran, Portorož, Kranj, Radovljica - 
Bled, Nova Gorica, Novo Mesto, Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje. 
Izbor ponudnikov subvencionirane študentske prehrane temelji na javnem razpisu, ki ga 
praviloma vsako leto objavi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 
Strokovno organizacijske naloge pri subvencioniranju študentske prehrane in nadzor nad 
namensko, gospodarno in učinkovito uporabo sredstev opravlja ministrstvo, pristojno za delo, 
družino in socialne zadeve 
Za izvajanje posameznih nalog ministrstvo pooblašča Študentsko organizacijo Slovenije oz 
njeno samoupravno organizacijsko obliko (univerzitetni študentski organizaciji) in Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje. 
Medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti med ministrstvom univerzitetnimi 
študentskimi organizacijami, zavodom in ponudniki se uredijo s posebnimi pogodbami. 
Subvencioniranje študentske prehrane se izvaja z boni (z mesecem marcem 2001 bodo na 
principu črtne kode), ki jih upravičenci (študentje) do subvencionirane prehrane predložijo 
ponudniku študentske prehrane. 
Višina subvencije za obrok študentske prehrane iz proračunskih sredstev znaša odstotkovni 
delež zneska za obrok prehrane delavcev med delom, določenega s kolektivno pogodbo za 
negospodarstvo. 
Proračunska sredstva za subvencioniranje študentske prehrane so namenska in se lahko 
uporabljajo le za ta namen. Sredstva za kritje stroškov izvajanja subvencionirane študentske 
prehrane zagotavlja ministrstvo 
Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se 
izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, 
vključno z absolventi ter študenti podiplomskega študija in niso zaposlene oziroma vpisane v 
evidenco brezposelnih oseb pri zavodu, ta status pa izkažejo s študentsko izkaznico ali s 
potrdilom o vpisu, skupaj z osebnim dokumentom s fotografijo. 
Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi otroci padlih v vojni za Slovenijo 
1991, ali umrlih za posledicami poškodb v tej vojni, ki imajo status dijaka, vajenca ali učenca. 
Upravičenci imajo pravico do enega subvencioniranega obroka za vsak delovni dan v času od 
15. avgusta do vključno 15. julija. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, imajo 
upravičenci pravico do subvencioniranih obrokov za delovne dneve tudi v obdobju od 15. 
julija do 15. avgusta, če v tem času, v skladu s študijskim programom, opravljajo študijske 
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obveznosti in to izkažejo s potrdilom, ki ga izda višja strokovna šola oziroma visokošolski 
zavod. 
Upravičenci s posebnimi potrebami zaradi težke oziroma težje funkcionalne prizadetosti, 
otroci padlih v vojni za Slovenijo 1991 s statusom študenta in upravičenci - starši imajo 
pravico do 5 dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno. 
Pravica do dodatnih subvencioniranih obrokov na podlagi izkazanega starševstva velja za 
vsakega otroka, ki tudi šteje za upravičenca, uveljavi pa jo lahko le eden od staršev. 

V nadaljevanju so podani nekateri statistični podatki o izvajanju subvencionirane študentske 
prehrane za leta 1998, 1999 in 2000. 

V okviru statističnih podatkov so razvidna števila prodanih bonov po posameznih višje in 
visoko šolskih središčih. 
Razvidno je število porabljenih bonov po mesecih, višina mesečnih subvencij in poraba iz 
Proračuna Republike Slovenije po mesecih in letno. 
Poraba iz Proračuna Republike Slovenije je bila po letih: 
• 1998 1.243.635.478 SIT, 
• 1999 1.510.390.049 SIT in 
• 2000 1.568.320.807 SIT 

Po posameznih letih je bilo porabljenih naslednje število obrokov: 
• 1998 3.425.636 obrokov, 
• 1999 3.781.599 obrokov in 
• 2000 3.673.644 obrokov. 

Po moji oceni je potrebno subvencionirano prehrano študentov pravno formalno urediti na 
nivoju, ki jo dolgoročno umešča med pravice, ki izhajajo iz statusa študenta, to je z zakonom. 

2. Razlogi za sprejem zakona ter načela in cilji 

Sistem subvencioniranja Študentske prehrane, ki je sedaj urejen z Uredbo o subvencioniranju 
študentske prehrane (Uradni list RS, št. 24-1499/1996, RS 1-86/1997 (sprememba), RS 29- 
1215/1998 (spremembe in dopolnitve), RS 103-4340/2000 (spremembe in dopolnitve), RS 
124-13589/2000 (spremembe in dopolnitve) se je izkazal za učinkovitega in ta instrument za 
dvig standarda študija zasluži trajno pravno formalno sistemsko ureditev, za kar je najbolj 
primeren zakon, ki ga sprejme Državni zbor. Neprimerno je, da subvencionirano prehrano 
študentov, ki je deloma tudi socialni ukrep države, ureja podzakonski predpis. Predvsem se 
izpostavlja problem trajnosti in trdnosti te ureditve. Zakonska ureditev subvencionirane 
prehrane študentov bi primerno pravno zavarovala to pravico, ki izhaja iz statusa študenta. 

3. Ocena finančnih posledic za državni proračun 

Sprejetje Zakona o subvencioniranju študentske prehrane ne prinaša novih obveznosti iz 
Proračuna Republike Slovenije. Odhodki iz Proračuna Republike Slovenije ostanejo enaki kot 
so na podlagi Uredbe o subvencioniranju študentske prehrane 
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m. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem zakonom se določajo način, upravičenci in merila za subvencioniranje študentske 
prehrane, kot del uresničevanja javnega interesa pri zagotavljanju ustreznih materialnih 
pogojev študentov in drugih oseb, ki jih določa ta zakon. 

2. člen 

Strokovno organizacijske naloge pri subvencioniranju študentske prehrane in nadzor nad 
namensko, gospodarno in učinkovito uporabo sredstev opravlja ministrstvo, pristojno za delo, 
družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

Za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka ministrstvo pooblasti Študentsko 
organizacijo Slovenije oz njeno samoupravno organizacijsko obliko in Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu:zavod). 

Ponudnike subvencionirane študentske prehrane izbere ministrstvo na javnem razpisu, v 
skladu s predpisi o javnih naročilih. Pri razpisu sodelujejo predstavniki univerzitetnih 
študentskih organizacij. 

Medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti med ministrstvom in izvajalci se uredijo s 
posebnimi pogodbami. 

H. NAČIN SUBVENCIONIRANJA ŠTUDENTSKE PREHRANE 

3. člen 

Subvencioniranje študentske prehrane se izvaja z boni na principu črtne kode, ki jih 
upravičenci do subvencionirane prehrane iz prvega odstavka 6. člena tega zakona predložijo 
ponudniku študentske prehrane. 

Subvencioniranje študentske prehrane upravičencev iz drugega odstavka 6. člena tega zakona 
se izvaja s plačilom zahtevkov, ki jih izobraževalni zavodi najkasneje do desetega dne v 
mesecu za prejšnji mesec izstavijo zavodu. 

Minister, pristojen za delo, s soglasjem Študentske organizacije Slovenije izda navodilo, s 
katerim se podrobneje določi način obračunavanja in plačevanja subvencije, vodenje evidenc 
in poročanje ter izvajanje nadzora nad delom izvajalcev in ponudnikov subvencionirane 
študentske prehrane. 
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4. člen 

Višina subvencije za obrok študentske prehrane iz proračunskih sredstev znaša odstotkovni 
delež zneska za obrok prehrane delavcev med delom, določenega s kolektivno pogodbo za 
negospodarstvo. 
Odstotkovni delež zneska za obrok prehrane delavcev med delom, določenega s kolektivno 
pogodbo za negospodarstvo na podlagi katerega je določena višina subvencije za posamezen 
subvencioniran študentski obrok objavi minister pristojen za delo s sklepom. 
Višina subvencije mora zagotavljati minimalno 60 odstotkov vrednosti povprečnega obroka v 
predpreteklem mesecu v okviru sistema subvencionirane prehrane študentov, revaloriziranega 
za rast cen življenjskih stroškov. 
Odstotkovni delež se usklajuje trimesečno v kolikor višina subvencije pade pod 60 odstotkov 
vrednosti povprečnega obroka v predpreteklem mesecu v okviru sistema subvencionirane 
prehrane študentov, revaloriziranega za rast cen življenjskih stroškov. 

5. člen 

Proračunska sredstva za subvencioniranje študentske prehrane so namenska in se lahko 
uporabljajo le za ta namen. Sredstva za kritje stroškov izvajanja subvencionirane študentske 
prehrane zagotavlja ministrstvo v višini dejanskih stroškov in Republiški zavod za 
zaposlovanje v skladu s sklenjeno pogodbo iz 2. člena tega zakona. 

m. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE 

6. člen 

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se 
izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, 
vključno z absolventi ter študenti podiplomskega študija, ki niso zaposlene oziroma vpisane v 
evidenco brezposelnih oseb pri zavodu, ta status pa izkažejo s študentsko izkaznico ali s 
potrdilom o vpisu, skupaj z osebnim dokumentom s fotografijo. 

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi otroci padlih v vojni za Slovenijo 
1991, ali umrlih za posledicami poškodb v tej vojni, ki imajo status dijaka, vajenca ali učenca. 

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študentje tujih univerz, ki v 
okviru mednarodnih izmenjalnih programov v republiki Sloveniji opravljajo študijske 
obveznosti, ob pogoju recipročnosti. 

7. člen 

Upravičenci iz prvega odstavka prejšnjega člena imajo pravico do enega subvencioniranega 
obroka za vsak delovni dan. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, imajo upravičenci pravico do 
subvencioniranih obrokov tudi za sobote in nedelje, če v tem času, v skladu s študijskim 
programom, opravljajo študijske obveznosti in to izkažejo s potrdilom, ki ga izda višja 
strokovna šola oziroma visokošolski zavod. 
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8. člen 

Upravičenci s posebnimi potrebami zaradi težke oziroma težje funkcionalne prizadetosti, 
otroci padlih v vojni za Slovenijo 1991 s statusom študenta in upravičenci - starši imajo 
pravico do 5 dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno. 

Pravica do dodatnih subvencioniranih obrokov na podlagi izkazanega starševstva velja za 
vsakega otroka, ki tudi šteje za upravičenca, uveljavi pa jo lahko le eden od staršev. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

9. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Uredba o subvencioniranju študentske 
prehrane (Uradni list RS, št. 24-1499/1996, RS 1-86/1997 (sprememba), RS 29-1215/1998 
(spremembe in dopolnitve), RS 103-4340/2000 (spremembe in dopolnitve) RS 124- 
13589/2000 (spremembe in dopolnitve). 

10. člen 

Minister, pristojen za delo, sprejme predpis iz tretjega odstavka 3. člena tega zakona v 
tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona. 

11. člen 

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

Obrazložitev členov 

1. člen 
Določa način, upravičence in merila za subvencioniranje študentske prehrane v skladu s tem 
zakonom. 

2. člen 
Določa kdo opravlja strokovno organizacijske naloge in izvaja nadzor nad namensko, 
gospodarno in učinkovito uporabo sredstev in kako se izbere ponudnike subvencionirane 
študentske prehrane. 

3. člen 
Določa način izvedbe subvencionirane študentske prehrane, način obračunavanja in 
plačevanja subvencije, vodenje evidenc in poročanje ter izvajanje nadzora nad delom 
izvajalcev in ponudnikov subvencionirane študentske prehrane. 

4. člen 
Določa višino subvencije za obrok študentske prehrane 

5. Člen 
določa, javnost sredstev v okviru subvencionirane študentske prehrane 

6. člen 
Določa upravičence do subvencionirane študentske prehrane. 

7. člen 
Določa količino obrokov in čas v katerem se subvencionirana študentska prehrana izvaja. 

8. člen 
Določa dodatno upravičenost do subvencionirane študentske prehrane. 

9. člen 
Določa čas prenehanja veljavnosti predpisa, ki sedaj ureja subvencioniranje študentske 
prehrane. 

10.člen 
Določa rok za sprejetje predpisa s katerim se podrobneje določi izvajanje subvencioniranja 
študentske prehrane. 

11. člen 
Določa začetek veljavnosti zakona. 

Predlagatelj: 
Marko Diaci 
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Predlog akta o 

NASLEDSTVU SPORAZUMOV 

NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z ZVEZO 

SOVJETSKIH SOCIALISTIČNIH 

REPUDLIK, KI NAJ OSTANEJO V 

VELJAVI MED REPURLIKO SLOVENIJO 

IN RUSKO FEDERACIJO (RRUNSNJ) 

EPA 108-III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA: 2001-1811-0001 
Številka: 909-07/2001-1 
Ljubljana, 01.02.2001 

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: 

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji dne 1. februarja 2001 
določila besedilo: - dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 

- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV 
NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z ZVEZO SOVJESTSKIH 
SOCIALISTIČNIH REPUBLIK, KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI 
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN RUSKO FEDERACIJO, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Na podlagi 3. člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
v zvezi z določbami 1. člena ustavnega zakona za izvedbo Ustave 
Republike Slovenije Državni zbor Republike Slovenije odloča, da 
se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede naslednjih 
mednarodnih pogodb nekdanje Jugoslavije z Zvezo sovjetskih 
socialističnih republik, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko 
Slovenijo in Rusko federacijo: 

1. Sporazum med Vlado Federativne ljudske republike 
Jugoslavije in Vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o 
brezplačnem nudenju zdravstvenega varstva diplomatskim 
in drugim uslužbencem veleposlaništev, Moskva, izmenjava 
not, 25.2.1957, objavljen v Uradnem listu FLRJ-MP, št. 10/58. 

2. Sporazum med Vlado Federativne ljudske republike 
Jugoslavije in Vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o 
gradnji stavbe veleposlaništva Federativne ljudske republike 
Jugoslavije v Moskvi in stavbe veleposlaništva Zveze 
sovjetskih socialističnih republik v Beogradu in o medsebojnem 
odstopu zemljišč zaradi gradnje teh stavb, Beograd, 
20.3.1958, objavljen v Uradnem listu FLRJ-MP, št. 12/58. 

3. Pogodba med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in 
Zvezo sovjetskih socialističnih republik o pravni pomoči v 
civilnih, družinskih in kazenskih zadevah, Moskva, 24.2.1962, 
objavljena v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 5/63. 

4. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike 
Jugoslavije in Vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik 
o sodelovanju na področju turizma, Beograd, 1.11.1972, 
objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 51/74. 

5. Konvencija med Vlado Socialistične federativne republike 
Jugoslavije in Vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o 
sodelovanju na področju varstva rastlin in rastlinske 
karantene, Beograd, 28.4.1975, objavljena v Uradnem listu 
SFRJ-MP, št. 51/76. 

6. Konvencija med Vlado Socialistične federativne republike 
Jugoslavije in Vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o 

sodelovanju na področju veterinarstva, Beograd, 28.4.1975, 
objavljena v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 53/76. 

7. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike 
Jugoslavije in Vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o 
sodelovanju in vzajemni pomoči glede carinskih vprašanj, 
Beograd, 14.9.1977, objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 
6/79. 

8. Konzularna konvencija med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik, 
Beograd, 20.6.1987, objavljena v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 
7/89. 

9. Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupščine 
Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Zveze 
sovjetskih socialističnih republik o vzajemnem priznavanju 
dokumentov o izobraževanju in znanstvenih stopenj, Beograd, 
15.3.1988, objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 10/89. 

10. Sporazum o zračnem prometu med Zveznim izvršnim svetom 
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in 
Vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik, Moskva, 
7.6.1990. 

11. Plačilni sporazum med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik in 
Protokol k Plačilnemu sporazumu med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih 
socialističnih republik z dne 1.11.1990, Moskva, 1.11.1990, 
objavljena v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 7/91. 

Sporazum, naveden v aktu pod številko 10 se v slovenskem 
prevodu objavi v Uradnem listu Republike Slovenije-Mednarodne 
pogodbe hkrati z aktom. 

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi določb 3. člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
o nasledstvu mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila nekdanja 
Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo, predlagamo 
Državnemu zboru Republike Slovenije sprejem akta o nasledstvu 
enajstih dvostranskih mednarodnih pogodb, veljavnih med 
nekdanjima Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in 
Zvezo sovjetskih socialističnih republik, ki naj veljajo tudi med 
Republiko Slovenijo in Rusko federacijo. 

Delegaciji ministrstev za zunanje zadeve RS in RF sta na 
pogovorih o nasledstvu pogodb SFRJ-ZSSR v Moskvi in Ljubljani 
razvrstili mednarodne pogodbe, sklenjene med nekdanjima 
Jugoslavijo in Zvezo Sovjetskih socialističnih republik v tri 
kategorije 

Prva kategorija vsebuje pogodbe, ki ostajajo v veljavi med 
Republiko Slovenijo in Rusko federacijo (se v aktu nahajajo pod 
številkami: 2, 4, 6, 8, in 11). Druga pa pogodbe, ki ostajajo v 
veljavi med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo do 
nadomestitve z novimi pogodbami (se v aktu nahajajo pod 
številkami: 1, 3, 5, 7, 9 in 10). 

V tretji pa je naštetih devetnajst pogodb, ki prenehajo veljati v 
odnosih med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo z dnem 
začetka veljavnosti Protokola med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Ruske federacije o inventarizaciji dvostranskih pogodb. 

Glede na to, da Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Ruske federacije o zračnem prometu, podpisan v Moskvi 
7.9.1998, še ni uveljavljen (sporazum je Republika Slovenija 
ratificirala 10.5.2000) ostaja začasno v veljavi Sporazum o 
zračnem prometu med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado ZSSR, ki je 
bil podpisan v Moskvi 7.6.1990. Ta sporazum v Uradnem listu 
SFRJ-Mednarodne pogodbe ni bil objavljen, zato se v slovenskem 
prevodu objavi v Uradnem listu Republike Siovenije-Mednarodne 
pogodbe hkrati z aktom o nasledstvu. 

Namen kategorije pogodb, ki veljajo v odnosih med Republiko 
Slovenijo in Rusko federacijo do nadomestitve z novimi 
pogodbami, v katero sodi tudi sporazum o zračnem prometu z 
dne 7.6.1990je, da državi protokol o inventarizaciji pogodb čimprej 
podpišeta, ne glede na to, kdaj bodo te pogodbe v skladu z načeli 
mednarodnega pogodbenega prava nadomestile nove pogodbe. 
Sporazum z dne 7.6.1990 je v skladu z 22. členom začel veljati 
13.11.1990. 

Seznam navedenih sporazumov je v skladu s predpisi in politiko 
Evropske unije. 

Predlagamo, da se ohrani veljavnost v predlogu akta navedenih 
enajstih pogodb. 

Po odobritvi akta o nasledstvu bo Ministrstvo za zunanje zadeve 
RS o tem obvestilo rusko stran, državi pa bosta podpisali protokol 
o inventarizaciji dvostranskih pogodb. 
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SPORAZUM O ZRAČNEM PROMETU 

med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike 
Jugoslavije in Vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik 

Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike 
Jugoslavije in Vlada Zveze sovjetskih socialističnih republik, v 
nadaljevanju pogodbenici, 

ki sta podpisnici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, 
dane na voljo za podpis v Chicagu 7. decembra 1944, 

v želji, da skleneta sporazum o vzpostavitvi zračnega prometa 
med svojima ozemljema in naprej, 

sta se dogovorili o naslednjem: 

1. člen 

1. V tem sporazumu naslednji izrazi pomenijo: 
a) »pristojna organa za zračni promet« pomeni: 

za Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne 
republike Jugoslavije 

ZVEZNI SEKRETARIAT ZA PROMET IN ZVEZE; 

za Zvezo sovjetskih socialističnih republik 

MINISTRSTVO ZA CIVILNO LETALSTVO ZSSR ali katero koli 
osebo ali organizacijo, ki je pooblaščena za opravljanje funkcije, 
ki jo zdaj opravlja to ministrstvo; 

b) »konvencija« - Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu, 
ki je bila na voljo za podpis v Chicagu 7. decembra 1944. leta; 
izraz vključuje kakršno koli prilogo ali kakršno koli njeno 
spremembo, sprejeto po 90. členu te konvencije, v tisti meri, 
v kateri se takšna priloga in njena sprememba uporabljata za 
pogodbenici, ter katero koli spremembo konvencije, sprejeto 
v skladu s 94. členom konvencije, ki sta jo ratificirali SFRJ in 
ZSSR; 

c) »tarifa« pomeni cene prevoza potnikov, prtljage in blaga ter 
pogoje, pod katerimi se te cene uporabljajo, vključno s cenami 
in pogoji agencijskih in drugih dopolnilnih storitev, razen 
nadomestila ali pogojev za prevoz pošte; 

d) »ozemlje« pomeni določen del zemeljske površine, teritorialno 
morje in notranje vode ter zračni prostor nad omenjenimi 
površinami, ki sodijo pod suverenost zadevne države; 

e) »zračni promet«, »mednarodni zračni promet«, »letalski 
prevoznik« in »pristanek v nekomercialne namene« imajo 
pomen, ki je določen v 96. členu konvencije. 

2. Priloga k temu sporazumu je njegov sestavni del. 

2. člen 

PRAVICE 

1. Pogodbenica prizna drugi pogodbenici v tem sporazumu 
navedene pravice, da uvede in opravlja dogovorjeni promet 
na progah, navedenih v prilogi k temu sporazumu (v 
nadaljevanju določene proge in določene smeri letenja). 

Letalski prevoznik (prevozniki), ki ga je določila ena ali druga 
pogodbenica, ima pri opravljanju dogovorjenega prometa na 
določeni progi naslednje pravice: 

a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez 
pristanka; 

b) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v 
nekomercialne namene v krajih, navedenih v prilogi k 
temu sporazumu; 

c) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v 
krajih na progah, navedenih v prilogi, da izkrca ali vkrca 
potnike, blago in pošto v mednarodnem prometu. 

2. Letalski prevoznik (prevozniki), ki ga določi ena pogodbenica, 
nima pravice na ozemlju druge pogodbenice vkrcavati 
potnikov, blaga ali pošte, ki se prevažajo za plačilo ali 
najemnino v kakšen drug kraj na ozemlju te druge 
pogodbenice. 

3. Smeri letenja letal na določenih progah in točke preletov 
državnih meja določi vsaka pogodbenica na svojem ozemlju. 

4. Vsa tehnična in poslovna vprašanja, ki zadevajo letenje letal 
in prevoz potnikov, blaga ter pošte na določenih progah, kot 
tudi vsa vprašanja, povezana s poslovnim sodelovanjem, 
še zlasti z redom letenja, pogostostjo poletov, tipi letal, 
tehničnim vzdrževanjem letal na zemlji ter načinom finančnega 
obračuna, se rešujejo na podlagi dogovora med določenimi 
letalskimi prevozniki pogodbenic. 

Določeni letalski prevoznik (prevozniki) ene pogodbenice zaradi 
pridobitve dovoljenja predloži red letenja pristojnemu organu za 
zračni promet druge pogodbenice, in sicer najmanj 30 dni pred 
začetkom prometnega obdobja. 

3. člen 

DOLOČANJE LETALSKEGA PREVOZNIKA 

1. Vsaka pogodbenica v skladu s svojimi predpisi določi 
letalskega prevoznika (prevoznike) iz svoje države, ki bo 
opravljal zračni promet na določenih progah, ter o tem pisno 
obvesti drugo pogodbenico. 

2. Po prejemu takšnega obvestila druga pogodbenica skladno 
z določbami tretjega in petega odstavka tega člena brez 
odlašanja izda določenemu letalskemu prevozniku ustrezno 
dovoljenje za opravljanje prometa. 

3. Pristojni organ za zračni promet ene pogodbenice lahko 
zahteva od letalskega prevoznika (prevoznikov), ki ga je 
določila druga pogodbenica, da ga prepriča o tem, da izpolnjuje 
pogoje, predpisane z zakoni in predpisi, ki jih ta organ običajno 
uporablja pri opravljanju mednarodnega zračnega prometa v 
skladu z določbami konvencije. 
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4. Pogodbenica lahko zavrne izdajo dovoljenja za opravljanje 
prometa, omenjeno v drugem odstavku tega člena, ali pa 
zahteva od letalskega prevoznika (prevoznikov), ki ga določi 
druga pogodbenica, spoštovanje pogojev, za katere meni, da 
so nujno potrebni pri uresničevanju pravic, navedenih v 2. 
členu tega sporazuma, ki jih določi druga pogodbenica, kadar 
ni prepričana, da je iz Socialistične federativne republike 
Jugoslavije določeni letalski prevoznik (prevozniki) učinkovito 
razpolaga s sredstvi v družbeni lasti, v primeru določenega 
letalskega prevoznika (prevoznikov) Zveze sovjetskih 
socialističnih republik pa, če ni prepričana, da primarno 
lastništvo ali dejanski nadzor nad tem letalskim prevoznikom 
pripada pogodbenici, ki je imenovala tega letalskega 
prevoznika, ali njenim državljanom. 

5. Kadar se ravna skladno z določbami prvega in drugega 
odstavka tega člena, lahko določeni letalski prevoznik 
(prevozniki) začne kadar koli opravljati dogovorjeni promet, 
vendar pod pogojem, da veljajo tarife, ki so določene po 
določbah 9. člena tega sporazuma. 

4. člen 

PREKLIC ALI RAZVELJAVITEV DOVOLJENJA ZA 
OPRAVLJANJE PROMETA 

1. Pogodbenica ima pravico, da prekliče dovoljenje za opravljanje 
prometa ali da za letalskega prevoznika (prevoznike), ki ga 
je določila druga pogodbenica, začasno razveljavi 
uresničevanje pravic, navedenih v 3. členu tega sporazuma, 
ali pa da določi pogoje, za katere meni, da so potrebni za 
uresničevanje teh pravic: 

a) kadar ni prepričana, da določeni letalski prevoznik 
(prevozniki) Socialistične federativne republike 
Jugoslavije učinkovito razpolaga s sredstvi v družbeni 
lasti, v primeru določenega letalskega prevoznika 
(prevoznikov) Zveze sovjetskih socialističnih republik pa, 
če ni prepričana, da primarno lastništvo ali dejanski nadzor 
nad tem letalskim prevoznikom pripada pogodbenici, ki je 
imenovala tega prevoznika v zračnem prometu, ali njenim 
državljanom; 

b) kadar letalski prevoznik (prevozniki) ne spoštuje zakonov 
in predpisov pogodbenice, ki te pravice potrjuje; 

c) kadar letalski prevoznik (prevozniki) na kakršen koli način 
ne spoštuje pogojev uporabe določenih prog, ki jih 
predpisuje ta sporazum skupaj s prilogami. 

2. Če neposreden preklic, začasna razveljavitev ali zahteva za 
izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena ni 
bistveno pomembna za preprečevanje nadaljnjega kršenja 
zakonov ali predpisov, se ta pravica uporablja šele po 
posvetovanju z drugo pogodbenico. 

To posvetovanje se opravi v tridesetih (30) dneh od dneva 
vložitve zahtevka za posvetovanje. 

5. člen 

UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV 

1. Zakone in predpise ene pogodbenice, ki se nanašajo na prihod 
letal, ki opravljajo mednarodni zračni promet, in odhod z 
njenega ozemlja ali ki se nanašajo na promet in navigacijo 
teh letal, mora upoštevati določeni letalski prevoznik 
(prevozniki) druge pogodbenice pri prihodu na omenjeno 
ozemlje, odhodu z njega in med bivanjem na njem. 

2. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki se nanašajo na prihod 
potnikov, posadk, blaga in pošte na njeno ozemlje, bivanje na 
njem ter odhod z njenega, kot so predpisi, ki se nanašajo na 
kontrolo potnih listov, carinsko kontrolo, devizni in sanitarni 
predpisi, bodo veljali za potnike, posadko, blago in pošto, ki 
so na letalu določenega letalskega prevoznika (prevoznikov) 
druge pogodbenice, med njihovim bivanjem na omenjenem 
ozemlju. 

6. člen 

LETALIŠKE PRISTOJBINE IN PREDPISI 

1. Pogodbenica lahko določi upravičene in razumne pristojbine 
za uporabo letališča in drugih naprav pod njenim nadzorom 
za določenega letalskega prevoznika (prevoznike) druge 
pogodbenice ali dovoli njihovo uvedbo, če te pristojbine niso 
višje od pristojbin, določenih za vsa druga letala, ki opravljajo 
podoben mednarodni promet. 

2. Pri uporabi predpisov, ki se nanašajo na carino, kontrolo potnih 
listin, karanteno in podobno ali uporabo letališča, zračnih poti 
in drugih naprav pod njenim nadzorom, pogodbenica ne bo 
ugodneje obravnavala svojega niti katerega koli drugega 
letalskega prevoznika (prevoznike), kot obravnava 
določenega letalskega prevoznika (prevoznike) druge 
pogodbenice. 

7. člen 

DIREKTNI TRANZITNI PROMET 

Potniki, prtljaga in blago v direktnem tranzitu čez ozemlje ene 
pogodbenice, ki ne zapustijo letališke cone, posebej namenjene 
za tranzit, se pregledajo v skladu z notranjo zakonodajo 
pogodbenic. Prtljaga in blago v direktnem tranzitu sta oproščena 
carinskih dajatev. 

8. člen 

DOLOČANJE ZMOGLJIVOSTI 

1. Pogodbenici zagotovita določenemu letalskemu prevozniku 
(prevoznikom) enake pogoje za opravljanje zračnega prometa 
na določenih progah po določenih smereh letenja med svojima 
ozemljema. 

2. Pri opravljanju pogodbenega prometa določeni letalski 
prevoznik (prevozniki) vsake pogodbenice upošteva interese 
določenega letalskega prevoznika (prevoznikov) druge 
pogodbenice, da ne povzroči škode temu letalskemu 
prevozniku (prevoznikom), ki opravlja promet na isti progi ali 
na njenem delu. 

3. Dogovorjeni promet, ki ga opravlja določeni letalski prevoznik 
(prevozniki), mora biti v skladu z javnim interesom glede 
prevoza na določenih progah. Prevoz potnikov, blaga in pošte, 
ki se začne na ozemlju druge pogodbenice, namenjen pa je v 
tretje države, ali se začne v tretjih državah, namenjen pa je 
na ozemlje druge pogodbenice, se opravlja v skladu s 
temeljnim načelom, po katerem je zmogljivost odvisna od: 

a) potreb po prometu na ozemljih pogodbenic in z njiju; 

b) potreb po prometu na območju, skozi katero gre letalski 
prevoznik (prevozniki), ob upoštevanju lokalnega in 
regionalnega prometa; 
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c) potreb po skupnem prometu letalskega prevoznika 
(prevoznikov), vključno s potrebami po tranzitnem 
prevozu. 

9. člen 

TARIFE 

1. Tarife, ki jih letalski prevoznik (prevozniki) ene pogodbenice 
zaračunava za prevoz na ozemlje druge pogodbenice ali z 
njega, se določijo v razumnih mejah ob upoštevanju vseh 
ustreznih dejavnikov, vključno s stroški opravljanja prometa, 
razumnim dobičkom, značilnostjo določene proge, ter tarif 
drugih prevoznikov v zračnem prometu na določeni progi ali 
na katerem koli njenem delu. 

2. O tarifah, navedenih v prvem odstavku tega člena, in višinah 
agencijske provizije se po možnosti določeni letalski prevozniki 
pogodbenic dogovorijo med seboj, pri čemer se posvetujejo 
z drugimi letalskimi prevozniki, ki opravljajo promet na celotni 
progi ali enem od njenih delov. Takšen sporazum se po 
možnosti doseže v skladu z običajno prakso, ki velja v 
mednarodnem zračnem prometu. 

3. Tako določene tarife se predložijo v potrditev pristojnima 
organoma za zračni promet pogodbenic v skladu z njunimi 
veljavnimi predpisi, in sicer najmanj trideset (30) dni pred 
datumom začetka njihove veljavnosti, v izjemnih primerih pa 
se ta rok lahko skrajša po dogovoru med pristojnima 
organoma za zračni promet pogodbenic. 

4. Če se določeni letalski prevozniki ne morejo strinjati s tarifami 
ali če se zaradi kakršnega koli drugega razloga tarifa ne 
more določiti po določbah drugega odstavka tega člena ali če 
v prvih petnajstih (15) dneh v obdobju tridesetih (30) dni, ki je 
navedeno v tretjem odstavku tega člena, pristojni organ za 
zračni promet ene pogodbenice obvesti pristojni organ za 
zračni promet druge pogodbenice o tem, da se ne strinja s 
katero koli od tarif, o katerih je dogovorjeno po določbah 
drugega odstavka tega člena, bosta pristojna organa za zračni 
promet pogodbenic sprejela ukrepe, da se te tarife določijo. 

5. Če ni dosežen dogovor o določitvi tarif po tretjem in četrtem 
odstavku tega člena, se ravna po določbah 19. člena tega 
sporazuma. 

6. Skladno z določbami tretjega in petega odstavka tega člena 
ne more začeti veljati nobena tarifa, če je ne odobrita pristojna 
organa za zračni promet pogodbenic. 

7. Tarife, določene po določbah tega člena, veljajo do določitve 
novih. 

10. člen 

OPROSTITEV CARINSKIH DAJATEV, STROŠKOV 
PREGLEDA IN DRUGIH PRISTOJBIN 

1. Letala, ki jih v mednarodnem zračnem prometu uporablja 
določeni letalski prevoznik (prevozniki) ene pogodbenice, in 
njihova redna oprema, gorivo in maziva ter potrebščine 
(vključno s hrano, pijačo in tobakom) na teh letalih so oproščeni 
vseh carinskih dajatev, stroškov pregleda ali drugih pristojbin 

po prihodu na ozemlje druge pogodbenice, če ta oprema ali 
zaloge ostanejo v zračnem plovilu do odhoda z ozemlja te 
pogodbenice. 

2. Razen pristojbin za opravljene storitve so teh dajatev, stroškov 
in pristojbin oproščeni tudi: 

a) potrebščine, prinesene v letalo na ozemlju ene 
pogodbenice, v mejah, ki jih določi pristojni organ omenjene 
pogodbenice, namenjene pa so za uporabo v letalu, s 
katerim se opravlja mednarodni promet druge 
pogodbenice, 

b) nadomestni deli, prineseni na ozemlje ene pogodbenice 
za vzdrževanje ali popravilo letala, ki ga v mednarodnem 
zračnem prometu uporabljajo pooblaščeni letalski 
prevozniki druge pogodbenice, 

c) gorivo in mazivo za letala, ki jih na določenih progah 
uporablja letalski prevoznik (prevozniki) ene pogodbenice, 
tudi kadar se te zaloge uporabljajo na delu poti nad 
ozemljem druge pogodbenice, na katerem so bile 
natovorjene. 

Predmeti, omenjeni pod a), b) in c), so pod carinskim 
nadzorom ali kontrolo. 

11. člen 

CARINSKI NADZOR 

Običajna oprema letala in nadomestni deli na letalu ene 
pogodbenice se lahko raztovorijo na ozemlju druge pogodbenice 
le z dovoljenjem carinskih organov te pogodbenice. V tem primeru 
omenjene predmete nadzorujejo omenjeni organi, dokler se ne 
natovorijo na letalo, ne zapustijo ozemlja te pogodbenice ali ne 
pridobijo druge namembnosti v skladu s carinskimi predpisi. 

12. člen 

PRENOS PRIHODKOV 

1. Pogodbenica omogoči določenemu letalskemu prevozniku 
(prevoznikom) druge pogodbenice pravico do prostega 
prenosa presežka prihodkov, ki jih je ta letalski prevoznik 
(prevozniki) ustvaril na ozemlju prve pogodbenice s prevozom 
potnikov, blaga in pošte na določenih progah. 

2. Takšen prenos presežka prihodkov se opravi v skladu z 
notranjo zakonodajo pogodbenic. 

13. člen 

ODPRTJE PREDSTAVNIŠTVA 

1. Za zagotovitev prevoza potnikov, blaga in pošte na določenih 
progah se določenemu letalskemu prevozniku (prevoznikom) 
ene pogodbenice v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic 
zagotovi pravica do odprtja lastnega predstavništva na 
ozemlju druge pogodbenice s potrebnim administrativnim, 
komercialnim in tehničim osebjem. 
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14. člen 16. člen 

VARNOST CIVILNE ZRAČNE PLOVBE 

1. V skladu s svojimi pravicami in obveznostmi po mednarodnem 
pravu pogodbenici ponovno potrjujeta, da je medsebojna 
obveznost varovanja civilne zračne plovbe pred nezakonitimi 
dejanji sestavni del tega sporazuma. Brez omejevanja svojih 
pravic in obveznosti po mednarodnem pravu pogodbenici 
ravnata v skladu z določbami Konvencije o kaznivih dejanjih 
in nekaterih drugih dejanjih, storjenih na letalih, podpisane v 
Tokiu 14. septembra 1963, Konvencije o zatiranju nezakonite 
ugrabitve zrakoplovov, podpisane 16. decembra 1970 v 
Haagu, ter Konvencije o zatiranju nezakonitih dejanj zoper 
varnost civilnega letalstva, podpisane 23. septembra 1971 v 
Montrealu. 

2. Pogodbenici si na zahtevo druga drugi pomagata, da bi 
preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga nezakonita 
dejanja, ki ogrožajo varnost takih letal, njihovih potnikov in 
posadk, letališč in navigacijskih naprav, ter vsako drugo 
nevarnost, ki ogroža varnost civilne zračne plovbe. 

3. Pogodbenici v medsebojnih odnosih ravnata v skladu z 
določbami Mednarodne organizacije civilnega letalstva o 
varnosti civilne zračne plovbe, ki so opredeljene v prilogah h 
Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, v tisti meri, v 
kateri te določbe veljajo za pogodbenici; pogodbenici 
zahtevata, da letalske družbe v njunem registru ali letalske 
družbe s sedežem ali stalnim prebivališčem na ozemlju države 
pogodbenice ter letališka podjetja na njunem ozemlju ravnajo 
v skladu s temi določbami o varnosti civilne zračne plovbe. 

4. Pogodbenici se strinjata, da se od teh letalskih družb lahko 
zahteva, da spoštujejo določbe o varnosti civilne zračne 
plovbe, navedene v tretjem odstavku, ki jih druga 
pogodbenica določa za vstop na ozemlje, odhod z njega ali 
med bivanjem na svojem ozemlju. Pogodbenica zagotovi 
učinkovito izvajanje ustreznih ukrepov za zavarovanje letal 
in pregled potnikov, posadke, ročne prtljage, prtljage, blaga in 
zalog na letalih na svojem ozemlju pred in med vkrcavanjem 
ali natovarjanjem. Pogodbenica z naklonjenostjo obravnava 
vsako zahtevo druge pogodbenice za uvedbo upravičenih 
posebnih varnostnih ukrepov zaradi določene grožnje. 

5. Ob incidentu ali grožnji z incidentom, ki je povezan z nezakonito 
ugrabitvijo civilnega letala, ali ob kakem drugem nezakonitem 
dejanju proti varnosti letal, potnikov in posadke, letališča ali 
navigacijskih naprav si pogodbenici pomagata, tako da 
olajšata komuniciranje ter druge ustrezne ukrepe za hitro in 
varno končanje takšnega incidenta ali grožnje z incidentom. 

6. Če bi imela katera od pogodbenic težave v zvezi z določbami 
o varnosti zračne plovbe po tem členu, lahko pristojni organ 
za zračni promet ene pogodbenice zahteva takojšnje 
posvetovanje s pristojnim organom za zračni promet druge 
pogodbenice. 

15. člen 

PRIZNAVANJE SPRIČEVAL IN DOVOLJENJ 

Spričevalo o plovnosti, spričevalo o sposobnosti in dovoljenja, ki 
jih je izdala ali jih šteje za veljavna ena pogodbenica, priznava kot 
veljavna druga pogodbenica z namenom opravljanja prometa na 
progah, navedenih v prilogi. Vendar pa si pogodbenica za polete 
nad svojim ozemljem pridržuje pravico, da ne prizna spričevala o 
sposobnosti in dovoljenj, ki jih je njenim državljanom izdala druga 
država. 

STATISTIČNI PODATKI 

Pristojni organ za zračni promet ene pogodbenice predloži 
pristojnemu organu za zračni promet druge pogodbenice na 
njegovo zahtevo občasne statistične podatke ali druga podobna 
obvestila, ki se nanašajo na promet, ki ga bo določeni letalski 
prevoznik (prevozniki) opravil v določenem času. 

17. člen 

POSVETOVANJA 

1. Pristojna organa za zračni promet pogodbenic se občasno 
posvetujeta o uporabi in spoštovanju določb tega sporazuma 
in njegove priloge ter se, kadar je to potrebno, posvetujeta 
zaradi sprememb in dopolnitev sporazuma. 

Ta posvetovanja lahko potekajo pisno ali ustno in se začnejo 
v šestdesetih (60) dneh od dneva vložitve zahtevka, razen 
če se pristojna organa za zračni promet pogodbenic 
dogovorita o podaljšanju tega roka. 

18. člen 

REŠEVANJE SPOROV 

Ob sporu glede različne razlage ali uporabe tega sporazuma in 
njegove priloge se spor rešuje z neposrednimi pogajanji med 
pristojnima organoma za zračni promet pogodbenic. Če se 
pristojna organa za zračni promet ne moreta sporazumeti, 
pogodbenici rešujeta spor po diplomatski poti. 

19. člen 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

Če pogodbenici menita, da bi bilo dobro spremeniti in dopolniti 
katero koli določbo tega sporazuma, lahko kadar koli po 
diplomatski poti zahtevata posvetovanja o tej zadevi. Posvetovanja 
se začno najpozneje šestdeset (60) dni od dneva vložitve 
zahtevka ali v roku, ki ga sporazumno določita pogodbenici. Če 
se pogodbenici sporazumeta o spremembah in dopolnitvah, te 
začnejo veljati, ko ena pogodbenica po diplomatski poti obvesti 
drugo, da jih je ratificirala ali potrdila v skladu s svojimi ustavnimi 
določbami. 

Priloga se lahko spremeni na podlagi soglasja med pristojnima 
organoma za zračni promet pogodbenic. 

20. člen 

REGISTRACIJA 

Ta sporazum ter vse njegove spremembe in dopolnitve se 
registrirajo pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva. 

21. člen 

VELJAVNOST SPORAZUMA 

1. Veljavnost tega sporazuma je neomejena. 

2. Pogodbenica lahko kadar koli obvesti drugo pogodbenico o 
svoji odločitvi, da namerava odpovedati ta sporazum. To 
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obvestilo mora biti pisno, poslano po diplomatski poti, kopije 
obvestil pa pogodbenici hkrati pošljeta Mednarodni organizaciji 
civilnega letalstva. Ta sporazum preneha veljati 12 mesecev 
po dnevu, ko druga pogodbenica prejme omenjeno obvestilo, 
razen če se pogodbenici dogovorita, da ga bosta umaknili 
pred iztekom tega roka. če druga pogodbenica ne potrdi 
prejema obvestila, se šteje, kot da je prejeto 14 (štirinajst) dni 
po tem, ko Mednarodna organizacija civilnega letalstva prejme 
kopijo. 

22. člen 

ZAČETEK VELJAVNOSTI 

Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici z izmenjavo not 
obvestita, da sta ga ratificirali ali potrdili v skladu s svojimi ustavnimi 
določbami. 

V POTRDITEV TEGA STA podpisana, ki sta ju pooblastili njuni 
vladi, podpisala ta sporazum. 

SESTAVLJENO V MOSKVI 7. junija 1990 v dveh izvirnikih v 
srbohrvaškem in ruskem jeziku. Besedili sta enako verodostojni. 

Za Zvezni izvršni svet 
Skupščine Socialistične 
federativne republike Jugoslavije 

{podpis nečitljiv) 

Za Vlado Zveze sovjetskih 
socialističnih republik 

(podpis nečitljiv) 
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PRILOGA K SPORAZUMU 

l. Proge, ki jih v obeh smereh uporablja letalski prevoznik (prevozniki) SFRJ: 

Kraji vzletanja Kraji vmesnega Kraji v ZSSR Naslednji kraji 

pristajanja   

Kraji v SFRJ 

Beograd 

Beograd 

Beograd 

Varšava Moskva 
Kijev 

Leningrad 
Erevan 

Minsk 

Tbilisi 

Lvov 

Soči* 

Moskva 

Moskva 

Moskva 

Pjongjang 

Hanoi 

Karači 
Carigrad 

kraji v Indiji 

Kabul 

Ulan Bator 

Tokio ali drugi 

kraji na Japonskem* 

Peking* 

Seul* 

2. Proge, ki jih bodo v obeh smereh uporabljal določeni letalski prevoznik (prevozniki) 

Zveze sovjetskih socialističnih republik: 

Kraji vzletanja Kraji vmesnega 

pristajanja 

Kraji v SFRJ Naslednji kraji 

Kraji v ZSSR 

Tokio* 

Peking* 

Seul* 

Budimpešta 

Moskva 

Moskva 

Moskva 

Beograd 

Zagreb 

Ljubljana 

Split 

Dubrovnik 

Titograd 

Skopje 

Beograd 

Beograd 

Beograd 

Alžir 

kraji v Braziliji 

kraji v Maroku 

kraji v Italiji 

Tunis 

• Poleti v navedene kraje in iz njih se opravljajo po dogovoru med pristojnima organoma 

za zračni promet pogodbenic. 

22. februar2001 61 poročevalec, št. 12 



PRIPOMBA: 

a) Razen krajev vzletanja in namembnih krajev lahko vsak 
določen letalski prevoznik (prevozniki) po lastni izbiri izpusti 
kateri koli ali vse kraje na določeni letalski smeri na kateri koli 
ali na vseh določenih progah, 

b) o pravici določenega letalskega prevoznika (prevoznikov) 
ene pogodbenice do prevoza potnikov, blaga in pošte med 
kraji na ozemlju druge pogodbenice ter kraji v tretjih državah 
se bosta dogovorila pristojna organa za zračni promet 
pogodbenic, 

c) dodatni poleti se lahko opravljajo le, kadar zmogljivosti na 
rednih poletih ne morejo zadovoljiti vseh potreb po prevozu 
potnikov. Dovoljenja za opravljanje dodatnih poletov izdajata 

pristojna organa za zračni promet pogodbenic na podlagi 
zahtevkov določenih letalskih prevoznikov, vloženih 
najpozneje oseminštirideset (48) ur pred poletom letala, pri 
čemer se ne štejejo dnevi ob koncu tedna in praznikov, 

d) čarterski poleti se lahko opravljajo na podlagi vnaprejšnjega 
zahtevka določenega letalskega prevoznika (prevoznikov) 
pogodbenice za to vrsto prometa;ta zahtevek je treba vložiti 
pri pristojnih organih za letalski promet pogodbenic najpozneje 
oseminštirideset (48) ur pred poletom letala, pri čemer se ne 
štejejo dnevi ob koncu tedna in praznikov, 

e) poleti državnih letal se opravljajo skladno z notranjo 
zakonodajo države pogodbenice, ki izdaja dovoljenje za takšne 
polete, ki pa so objavljeni v AIP. 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 DOLOČITVI 

VIŠINE KONCESIJSKE DAJATVE ZA 

OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE 

SLUŽBE PRENOSA ZEMELJSKEGA 

PLINA IN UPRAVLJANJE PRENOSNEGA 

OMREŽJA 

- hitri postopek - EPA 98 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA: 2001-2111-0001 
Številka: 319-07/2001-1 
Ljubljana, 15.02.2001 

ZADEVA: Umik predloga zakona o določitvi višine 
koncesijske dajatve za opravljanje gospodarske 
javne službe prenosa zemeljskega plina in 
upravljanje prenosnega omrežja - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije umika predlog zakona o določitvi 
višine koncesijske dajatve za opravljanje gospodarske javne 
službe prenosa zemeljskega plina in upravljanja prenosnega 
omrežja - hitri postopek, ki ga je poslala z dopisom št. 319-07/ 
2001-1 z dne 25.1.2001. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek:    —  I 

Naslov: —  | 

Telefon: Poštna številka: —  i 

Podjetje:     —  . 

Davčna številka:   —  

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE | 

Datum:    | 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   i 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece, 
i i 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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