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- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-A) 3 
- hitri postopek - EPA 650 - II 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1 3 
v Republiki Sloveniji leta 2001 (ZPPG01 -A) - hitri postopek - EPA 128 - lil 

- Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, 21 
najetih za financiranje določenih del gradnje in vzdrževanja tirnega fonda slovenske javne železniške 
infrastrukture (ZPSZZI) - hitri postopek - EPA 130 - III 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-?) 2 7 
- hitri postopek - EPA 133 - III 

■ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev 3 3 
(ZODPM-C) - hitri postopek - EPA 134 - III 

■ Predlog zakona o dopolnitvi zakona o železniškem prometu (ZZelP-B) - skrajšani postopek - EPA 129 - III 4 9 

UMIK 
Predloga zakona o nadomestnem reševanju sporov in brezplačni pravni pomoči (ZNRSBPP) 5 5 
- prva obravnava - EPA 949 - II 

PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA 



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 

J 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 OAVKO NA DODANO 

VREDNOST (ZDDV-A) 

- hitri postopek - EPA 650 - II 

DRŽAVNI ZBOR RS 
Ciril Pucko, poslanec 

Ljubljana, 28.2.2001 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) 
ter 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Ur.l.RS, št. 
40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96 in 26/97, 46/2000, 3/2001 
in 9/2001) vlaga podpisani poslanec 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru 
Republike Slovenije. 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 

Slovenije predlaga, da državni zbor predlog zakona obravnava 
in soreime no hitrem postopku, saj gre za izredne potrebe 
države. 

S tem besedilom predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davku na dodano vrednost nadomešča besedilo 
predloga zakona o spremembi zakona o davku na dodano 
vrednost - prva obravnava, EPA 650 - II, vloženega dne 
2.12.1998. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obvešča, da bo kot predlagatelj 
sodeloval na sejah delovnih teles Državnega zbora in na sejah 
Državnega zbora. 

Ciril Pucko, l.r. 
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UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

V določbi 36. člena ZDDV je določeno, kdaj mora davčni zavezanec obračunati svojo 
obveznost iz naslova DDV oziroma določeno je časovno obdobje, v katerem mora 
davčni zavezanec obračunati davek na dodano vrednost. V ZDDV je za davčno 
obdobje določen koledarski mesec, posebna obdobja pa so določena za davčne 
zavezance, ki plačujejo akontacijo davka iz dejavnosti v trimesečnih oziroma polletnih 
obrokih. Ti zavezanci obračunavajo davčno obveznost za DDV za koledarsko 
trimesečje oziroma koledarsko polletje. Vendar se na podlagi četrtega odstavka 36. 
člena ZDDV tudi ti davčni zavezanci lahko odločijo, da bodo obračunavali DDV 
mesečno. Davčnemu zavezancu, ki se odloči za mesečni obračun DDV, ni potrebno 
predložiti nobenega zahtevka za krajši rok obračunavanja DDV, temveč o tej odločitvi le 
pisno obvesti davčni organ v roku 15 dni pred prehodom na mesečni obračun DDV. Če 
se odloči za mesečno obračunavanje DDV, ga ta odločitev zavezuje za najmanj 24 
mesecev. 

Po podatkih Davčne uprave Republike Slovenije od skupno 73.313 zavezancev za 
DDV predlaga mesečne obračune DDV 84,5%, trimesečne obračune 11%, in le 4,5% je 
zavezancev, ki predlagajo polletne obračune. 

Določbe 53. člena ZDDV določajo vračilo vstopnega DDV davčnemu zavezancu, ki ima 
pravico do vračila davka takrat, ko v davčnem obračunu izkaže večji vstopni DDV od 
svoje davčne obveznosti. Davčni zavezanec mora za posamezno davčno obdobje 
davčnemu organu predložiti davčni obračun. Če je njegova davčna obveznost večja od 
vstopnega davka, mora plačati razliko do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku 
davčnega obdobja. Če pa je vstopni davek večji od njegove davčne obveznosti, se 
davčnemu zavezancu razlika všteva v plačila v naslednjih davčnih obdobjih, lahko pa 
tudi zahteva vračilo davka. Davčni organ na podlagi zahtevka davčnega zavezanca 
vrne zahtevani znesek potem, ko ga zmanjša za znesek davkov, ki jim je potekel rok 
plačila. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S spremembo 36. člena zakona se bo po podatkih Davčne uprave RS zmanjšalo število 
davčnih zavezancev, ki obračunavajo DDV za koledarski mesec od 62.390 na 27.514 
zavezancev. Število zavezancev, ki obračunavajo DDV v trimesečnih obdobjih se bo 
povečalo od 8.130 na 19.367, tistih, ki obračunavajo DDV v polletnem obdobju, pa s 
3.272 na 26.911. 

S spremembo 40. člena zakona bo jasneje določeno, da sme davčni zavezanec, ki 
opravlja tako obdavčeno kot oproščeno dejavnost, odbiti le tolikšen znesek vstopnega 
DDV, ki se lahko pripiše opravljanju obdavčene dejavnosti. 

S spremembo 53. člena zakona pa davčni zavezanci (razen pretežnih izvoznikov), ne 
bodo imeli več pravice zahtevati vračila presežka vstopnega DDV, temveč se bo 
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presežek vstopnega davka všteval v akontacijo davka v naslednjih davčnih obdobjih. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Sprememba veljavnega zakona bo vplivala na likvidnost državnega proračuna, saj se 
bo v prvem davčnem obdobju po uveljavitvi tega zakona priliv v proračun povečal, po 
oceni Davčne uprave RS za cca 9 mlrd tolarjev, ker se bodo presežki vstopnega DDV, 
ki so se dosedaj vračali davčnim zavezancem v gotovini, upoštevali kot akontacija za 
naslednja davčna obdobja. Ta znesek je potrebno zmanjšati za cca 2 mlrd tolarjev 
glede na to, da davčni zavezanci, ki so dosedaj obračunavali DDV mesečno, po novem 
pa ga bodo trimesečno oziroma polletno, v prvem obdobju ne bodo vplačevali svoje 
mesečne obveznosti, temveč bo le-ta plačana šele po treh oziroma šestih mesecih. 
Sprememba bo torej v prvem obdobju vplivala na likvidnost proračuna v višini cca 7 
mlrd tolarjev. 

Poleg tega se bodo zaradi zmanjšanja administriranja DDV znižali stroški pobiranja 
DDV, po oceni Davčne uprave RS za okoli 132,9 mio SIT. 

Predlagana sprememba 40. člena ne bo imela finančnih posledic na višino prihodkov, 
ki pripadajo državnemu proračunu. 

4. RAZLOGI ZA SPREJETJE PREDLOGA ZAKONA PO HITREM POSTOPKU 

Predloženi zakon je potrebno sprejeti po hitrem postopku, ker predlagane rešitve 
pomembno vplivajo na likvidnost državnega proračuna in primernejšo razporeditev 
delovne obremenitve zaposlenih v Davčni upravi RS. Predlog zakona predvideva 
ukrepe, ki bodo ob pravočasni uveljavitvi predlaganih zakonskih rešitev pripomogli k 
zagotovitvi v predlogu državnega proračuna predlaganega obsega proračunskih 
prihodkov iz naslova DDV. Nujno za dosego željenih učinkov zakona je, da se nove 
rešitve uveljavijo čimprej. To je še posebej pomembno z vidika spremembe 36. člena 
zakona o davku na dodano vrednost, katerega začetek uporabe je vezan na začetek 
novega koledarskega trimesečja oziroma koledarskega polletja. 
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BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in 17/00-odločba US) 
se v 36. členu tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita: 

»(3) Za davčnega zavezanca, ki je v preteklem koledarskem letu dosegel promet do 
10.000.000 tolarjev, je davčno obdobje koledarsko polletje, za davčnega zavezanca, ki 
je v preteklem koledarskem letu dosegel promet od 10.000.000 tolarjev do 20.000.000 
tolarjev, je davčno obdobje koledarsko trimesečje. Za davčnega zavezanca, ki začne s 
poslovanjem, se davčno obdobje določi glede na pričakovan promet v prvem 
koledarskem letu. 

(4) Davčni zavezanec - izvoznik, ki izpolnjuje pogoje za obračunavanje DDV v 
trimesečnem oziroma šestmesečnem obdobju, se lahko odloči za obračunavanje DDV v 
enomesečnem obdobju. V tem primeru mora pisno obvestiti pristojni davčni organ v 
roku 15 dni pred prehodom na mesečni obračun DDV. Obdobje obračunavanja DDV po 
tem odstavku ne sme biti krajše od 12 mesecev.« 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

»(5) Promet po tem členu predstavlja seštevek obdavčenega, oproščenega in 
neobdavčljivega prometa, kije izkazan v obračunih DDV za preteklo leto.« 

2. člen 

V 38. členu se v drugem odstavku za besedo »zadnjega« doda beseda »delovnega«. 

3. člen 

V 39. členu se v prvem odstavku za besedo »zadnjega« doda beseda »delovnega«. 

4. člen 

V 40. členu se v prvem odstavku doda nov stavek, ki se glasi: 

»Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčeno in oproščeno dejavnost, sme odbiti le 
znesek vstopnega DDV, ki se lahko prisodi obdavčeni dejavnosti.« 

5. člen 

V 53. členu se v prvem odstavku za besedo »obdobjih« postavi pika, nadaljnje besedilo 
se črta. 
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Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita: 

»(2) Prejšnji odstavek se ne nanaša na davčnega zavezanca - pretežnega izvoznika, 
ki v zaporednih obračunih DDV izkazuje presežek vstopnega DDV. 

(3) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka lahko zahteva vračilo presežka 
vstopnega DDV takrat, ko predloži obračun DDV. Presežek vstopnega DDV se 
davčnemu zavezancu vrne v 30 dneh po predložitvi obračuna.« 

V četrtem odstavku se za besedo »zavezancu« doda naslednje besedilo: »iz drugega 
odstavka tega člena« 

6. člen 

(1) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vlagali davčne obračune 
za koledarsko polletje, vlagajo obračune v skladu s 1. členom tega zakona za davčna 
obdobja od 1. julija 2001 dalje. 

(2) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vlagali davčne obračune 
za koledarsko trimesečje in je v skladu s 1. členom tega zakona njihovo davčno 
obdobje koledarsko trimesečje ali koledarski mesec, vlagajo obračune v skladu s 1. 
členom tega zakona za davčna obdobja od 1. julija 2001 dalje. 

(3) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vlagali davčne obračune 
za koledarsko trimesečje in je v skladu s 1. členom tega zakona njihovo davčno 
obdobje koledarsko polletje, vlagajo obračune v skladu s 1. členom tega zakona za 
davčna obdobja od 1. julija 2001 dalje. 

(4) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vlagali davčne obračune 
za koledarski mesec in je v skladu s 1. členom tega zakona njihovo davčno obdobje 
koledarsko trimesečje, vlagajo obračune v skladu s 1. členom tega zakona za davčna 
obdobja od 1. julija 2001 dalje. 

(5) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vlagali davčne obračune 
za koledarski mesec in je v skladu s 1. členom tega zakona njihovo davčno obdobje 
koledarsko polletje, vlagajo obračune v skladu s 1. členom tega zakona za davčna 
obdobja od 1. julija 2001 dalje ter vložijo skupni davčni obračun za davčna obdobja od 
maja do junija 2001. 

7. člen 

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

V 1. členu predloga zakona je spremenjen 36. člen zakona tako, da je določeno davčno 
obdobje za davčne zavezance, katerih promet preteklega koledarskega leta ne preseže 
določenega zneska. Poleg že uveljavljenega mesečnega davčnega obračuna sta 
predvideni še dve davčni obdobji, in sicer je za davčne zavezance, ki so v preteklem 
koledarskem letu dosegli promet do 10.000.000 tolarjev, določeno polletno davčno 
obdobje, za davčne zavezance, ki so v preteklem koledarskem letu dosegli promet od 
10.000.000 do 20.000.000 tolarjev, pa je določeno trimesečno davčno obdobje. 

Navedena ureditev je obvezna za vse davčne zavezance, ki dosežejo promet v tej 
višini, razen za pretežne izvoznike, ki se lahko odločijo, da obračunavajo DDV v 
mesečnem davčnem obdobju. Če se odločijo za mesečno obračunavanje DDV, jih ta 
odločitev zavezuje za najmanj 12 mesecev. 

Nadalje je v tem členu podana definicija prometa, ki predstavlja seštevek obdavčenega, 
oproščenega in neobdavčljivega prometa, ki je izkazan v obračunih za preteklo leto. 

Z 2. in 3. členom je predlagana sprememba roka za predložitev obračuna in plačilo 
davčne obveznosti tako, da opisane obveznosti nastanejo zadnji delovni dan v 
mesecu, ki sledi davčnemu obdobju, za katerega zavezanec vlaga obračune in 
poravnava davčne obveznosti. 

V 4. členu je jasneje določeno, da sme davčni zavezanec, ki opravlja tako obdavčeno 
kot oproščeno dejavnost, odbiti le tolikšen znesek vstopnega DDV, ki se lahko pripiše 
opravljanju obdavčene dejavnosti. 

S 5. členom predloga zakona je spremenjen 53. člen veljavnega zakona tako, da 
davčni zavezanec, ki v davčnem obdobju izkaže presežek vstopnega davka, nima več 
pravice zahtevati vračila davka, temveč se presežek vstopnega davka všteva v 
akontacijo davka v naslednjih davčnih obdobjih. Še nadalje pa je ta pravica priznana 
pretežnim izvoznikom, ki se jim presežek vstopnega davka vrne v 30 dneh po 
predložitvi obračuna DDV. 

S 6. členom se ureja prehod iz sedanje določitve davčnih obdobij v novo. Ker so 
davčna obdobja vezana na koledarsko trimesečje oziroma polletje, je temu primerno 
treba prilagoditi začetek uporabe spremenjenega določanja davčnih obdobij. Predlog 6. 
člena tako zavezancem zagotavlja vložitev davčnih obračunov za tekoča davčna 
obdobja v skladu z veljavno zaknodajo in odložen prehod na nove roke za vložitev 
novih davčnih obračunov do začetka novega koledarskega trimesečja oziroma novega 
koledarskega polletja. Predlog določbe upošteva tudi, da se kriteriji za določitev 
davčnih zavezancev, ki vlagajo davčne obračune za trimesečno oziroma polletno 
davčno obdobje spreminjajo, zato mora biti prehodna določba dovolj natančna, da 
opredeli vse možne situacije. 
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BESEDILO ČLENOV KI SE SPREMINJAJO 

' • 36. člen 
(obdobje obdavčevanja) 

(1) Davčni zavezanec mora obračunavati davčno obveznost v davčnem obdobju. 

(2) Davčno obdobje je koledarski mesec. 

(3) Za davčnega zavezanca, ki plačuje akontacijo davka iz dejavnosti v trimesečnih 
oziroma polletnih obrokih, je davčno obdobje koledarsko trimesečje oziroma koledarsko 
polletje. 

(4) Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje za obračunavanje DDV v trimesečnem 
oziroma šestmesečnem obdobju, se lahko odloči za obračunavanje DDV v 
enomesečnem obdobju. V tem primeru mora pisno obvestiti pristojni davčni organ v 
roku 15 dni pred prehodom na mesečni obračun DDV. Obdobje obračunavanja po tem 
odstavku ne more biti krajše od 24 mesecev. 

38. člen 
(predložitev obračuna DDV) 

(1) Davčno obveznost za davčno obclobje je davčni zavezanec dolžan izkazati v 
mesečnem, trimesečnem oziroma polletnem obračunu DDV. 

(2) .Obračun iz prejšnjega odstavka je davčni zavezanec dolžan predložiti davčnemu 
organu do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. 

(3) Davčni zavezanec mora predložiti obračun DDV ne glede na to, ali je za obdobje, 
za katerega predloži obračun, dolžan plačati DDV. 

(4) Obračun DDV mora vsebovati vse potrebne podatke za obračun davčne 
obveznosti. 

(5) Obliko in vsebino davčnih obračunov predpiše minister, pristojen za finance. 

39. člen 
(plačevanje davčne obveznosti) 

(1) Davčna obveznost za davčno obdobje dospe v plačilo zadnjega dne naslednjega 
meseca po poteku davčnega obdobja. 

(2) V roku iz prejšnjega odstavka plača DDV tudi oseba iz 2. in 3. točke 12. člena 
tega zakona. 
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(3) Pri uvozu blaga se DDV obračunava in plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev v 
smislu 3. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95). 

40. člen 
(splošno) 

(1) Davčni zavezanec sme pri izračunu svoje davčne obveznosti odbiti DDV, ki ga je 
dolžan ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev od drugega davčnega 
zavezanca, pri uvozu blaga ter kot prejemnik storitve (v nadaljnjem besedilu: vstopni 
DDV), če je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za namene 
opravljanja dejavnosti, od katere se plačuje DDV. 

(2) Davčni zavezanec sme odbiti vstopni DDV tudi od blaga in storitev, ki jih je 
uporabil za opravljanje dejavnosti izven Slovenije ob pogoju, da bi bila priznana 
pravica do odbitka vstopnega DDV, če bi se dejavnost opravila v Sloveniji. 

(3) Davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV: 

1. od blaga in storitev, ki jih je uporabil za promet blaga oziroma storitev, za 
katerega je predpisana oprostitev plačila DDV, če ni s tem zakonom drugače 
določeno: 

2. od blaga in storitev, ki jih je uporabil za opravljanje dejavnosti izven Slovenije ob 
pogoju, da ne bi bila priznana pravica do odbitka vstopnega DDV, če bi to dejavnost 
opravil v Sloveniji. * 

(4) Davčni zavezanec sme odbiti vstopni DDV, ki se nanaša na promet blaga oziroma 
storitev, ki so oproščeni plačila DDV: 

1. po 7. točki 28. člena, 31. in 32. členu tega zakona; 
2. po 1. in 4.a do 4.d točki 27. člena tega zakona, če se opravljajo za naročnika 

storitve, ki ima sedež oziroma stalno poslovno enoto izven Slovenije ali, če so te 
storitve neposredno povezane z blagom, ki je namenjeno izvozu. 

(5) Davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV od: 

1. jaht in čolnov, namenjenih za šport in razvedrilo, zasebnih letal, osebnih 
avtomobilov ter motornih koles, goriv in maziv ter nadomestnih delov ter storitev, 
tesno povezanih s tem, razen od plovil oziroma od vozil, ki se uporabljajo za 
opravljanje dejavnosti dajanja v najem in zakup in za nadaljnjo prodajo; 

2. izdatkov za reprezentanco in nastanitev. 

(6) Davčni zavezanec sme odbiti vstopni DDV le: 

1. če je izkazan na računih iz 34. člena tega zakona; 
2. če je izkazan na carinskih deklaracijah; 
3. če je plačan na podlagi drugega odstavka 42. člena in na podlagi tretjega 

odstavka 46. člena tega zakona. 
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(7) Davčni zavezanec sme odbiti vstopni DDV v davčnem obdobju, v katerem je prejel 
račune za njemu opravljen promet blaga in storitev oziroma carinske deklaracije za 
uvoženo blago. 

(8) če davčni zavezanec prejme račun, v katerem je izkazan DDV od osebe, ki ga po 
tem zakonu ne sme izdati, ne sme odbiti izkazanega DDV kot vstopnega DDV, ne 
glede na to, če nepooblaščena oseba ta DDV plača. 

(9) če davčni zavezanec prejme račun, na katerem je izkazan višji znesek DDV, kot 
bi moral biti po zakonu, ne sme odbiti tega višjega zneska kot vstopni DDV, ne glede 
na to, da je bil DDV plačan. 

53. člen 
(vračilo vstopnega DDV) 

(1) Če je znesek davčne obveznosti v davčnem obdobju manjši od zneska vstopnega 
DDV, ki ga sme davčni zavezanec odbiti v istem davčnem obdobju, se mu razlika 
všteva v plačila v naslednjih davčnih obdobjih oziroma na zahtevo vrne najkasneje v 
60 dneh po predložitvi obračuna DDV. 

(2) Davčnemu zavezancu-izvozniku, ki v zaporednih obračunih DDV izkazuje 
presežek vstopnega DDV, se razlika DDV lahko vrne prej kot v 30 dneh po predložitvi 
obračuna DDV. 

(3) Davčnemu zavezancu, ki ne prejme razlike davka v roku iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, pripadajo obresti po obrestni meri, določeni z zakonom, ki ureja 
obrestno mero zamudnih obresti od prvega dne po poteku 60 oziroma 30 dni od 
predložitve obračuna DDV. 

(4) Če je davčnemu zavezancu potekel rok za plačilo drugih davkov, se mu vrne 
razlika, zmanjšana za znesek davčnega dolga. 

(5) Podrobnejše pogoje in način vračila vstopnega DDV po tem členu predpiše 
minister, pristojen za finance - 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POPISU PREBIVALSTVA, 

GOSPODINJSTEV IN STANOVANJ V 

REPUBLIKI SLOVENIJI LETA 2001 

(ZPPG01 -A) 

-hitri postopek - EPA 128 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA: 2000-1522-0015 
Številka: 205-03/2001-1 
Ljubljana, 22.02.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 14. seji dne 22.2.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POPISU PREBIVALSTVA, GOSPODINJSTEV IN 
STANOVANJ V REPUBLIKI SLOVENIJI LETA 2001, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s 
predlogom, da se uvrsti na dnevni red 4. seje Državnega 
zbora Republike Slovenije v marcu 2001. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v 
Republiki Sloveniji leta 2001 obravnava po hitrem postopku, 
saj to zahtevajo izredne potrebe države. 

Državni zbor je v juliju 2000 sprejel Zakon o popisu 
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji 
leta 2001 (Uradni list RS, št. 66/00). Vlada Republike Slovenije 
v proračunu za leto 2000 ni uspela zagotoviti sredstev, 
potrebnih za izvedbo zakona (pripravljalne aktivnosti v letu 
2000), zato določb zakona Statistični urad Republike Slovenije 

ni mogel začeti izvajati. Zaradi navedenih razlogov je nujna 
takojšnja sprememba zakona. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona bodo omogočile 
izvajanje popisa v letu 2002, pod pogojem, da bo financiranje 
rešeno v zakonu o popisu. 

Popisni podatki so del izpolnjevanja evropske zakonodaje. V 
zvezi s tem skrajni rok uskladitve poteče leta 2002, zato je 
nujno, da popis izvedemo v letu 2002. 

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: 

- Tomaž Banovec, direktor Statističnega urada Republike 
Slovenije, 

- Irena Križman, namestnica direktorja Statističnega urada 
Republike Slovenije, 

- Erika Žnidaršič, pomočnica direktorja Statističnega urada 
Republike Slovenije, 

- Nelka Vertot, pomočnica direktorja Statističnega urada 
Republike Slovenije. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 

Popisi kot mednarodna obveznost 

Osnovni vir podatkov o številu prebivalstva določenega območja 
in njegovih strukturah so pri nas in v svetu še vedno popisi 
prebivalstva. Popisi prebivalstva pomenijo za zgodovino vsake 
države pomembne mejnike, saj si s primerjavo rezultatov 
zaporednih popisov ustvarimo sliko razvoja prebivalstva skozi 
desetletja in stoletja. S tovrstnimi popisi namreč zbiramo temeljne 
podatke, ki so bistveni tudi za načrtovanje prihodnosti in so v 
večini držav še vedno osnovni in glavni vir podatkov o prebivalstvu 
in stanovanjih. Popisi prebivalstva pa niso izredno pomembni samo 
za vsako državo, ampak tudi za svetovno skupnost, saj le z njimi 
vsakih deset let zagotovimo take osnovne podatke o prebivalstvu, 
ki omogočajo medsebojno primerjavo. Po priporočilih OZN-ja 
izvede večina držav popis prebivalstva "samo" vsakih deset let, 
ker so popisi najobsežnejša in zato pogosto tudi najdražja 
statistična raziskovanja. Razumljivo je, da so tudi priprave nanje 
zelo zahtevne in dolgotrajne, potrebna finančna sredstva zanje 
pa morajo biti pravočasno zagotovljena. 

Podatke, zbrane s popisom prebivalstva, lahko predstavimo in 
statistično analiziramo glede na prebivalce, družine in 
gospodinjstva ter razne geografske enote, od države do najnižjih 
teritorialnih enot. 

Republika Slovenija je do sedaj upoštevala (tako kot večina 
držav) pri načrtovanju, pripravi in izvedbi popisov mednarodna 
priporočila In izvaja popise prebivalstva vsakih deset let. 
Popis, ki je po predlogu tega zakona načrtovan za 31. marec 
2002, bo že šesti popis prebivalstva po drugi svetovni vojni, ki je 
bil na ozemlju Republike Slovenije izpeljan na (kritični) datum, 31. 
marca in bo prvič v samostojni Republiki Sloveniji. 

Ne glede na to, da v Evropski uniji obstaja le glede popisov 
prebivalstva "gentlemanski dogovor", pa je zagotavljanje 
podatkov "popisnih" podatkov na najnižjih teritorialnih 
enotah pomemben del izpolnjevanja "acquis-a" za področje 
regionalne politike in strukturnih skladov ter druge politike 
povezane s prebivalstvom. Prav zaradi navedenih razlogov 
Je popis prebivalstva vključen v pogajalska Izhodišča za 
področje državne statistike. V skladu s tem Je zadnji rok za 
Izvedbo popisa leto 2002. Evrostat pa je v svojem programu 
zbiranja podatkov popisa že določil konkretne roke In sicer: 
6 tabel do 30. junija 2002, 12 tabel do 31. decembra 2002 In 
preostalih 22 tabel do 30. junija 2003. 

Države EU in večina držav kandidatk bo svoje obveznosti izpolnila 
v roku. 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Popis 2001 

Izvedba Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj (v 
nadaljevanju popis) je bila v Sloveniji, skladno z dosedanjim 
načinom izvedbe popisov pri nas (na obdobje desetih let kot na 
primer 91, 81, 71) prvotno načrtovana za leto 2001. Po sprejemu 
Zakona o proračunu za leto 2000 pa je moral Statistični urad 
Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS), zaradi zelo omejenih 
finančnih možnosti za izvedbo te naloge v letih 2000 in 2001, 
izvedbo popisa premakniti v leto 2002 (na dan 31. marca). Glavni 
razlog je bil, da je bil v letu 2000 izveden finančno zahteven popis 
kmetijskih gospodarstev, ki pa je direktna obveznost (regula- 
tion), določena v zakonodaji EU. 

Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 29.6.2000 sklenila, da 
mora biti popis izveden v letu 2001, na stanje 31. marec 2001, in 
ne tako kot je pred tem predlagala prejšnja vlada, v letu 2002. Na 
isti seji vlade je bil sprejet sklep in tudi dano osebno zagotovilo 
predsednika Vlade g. Bajuka, da bodo potrebna denarna sredstva 
v višini 337.000.000 SIT tudi takoj zagotovljena. Prav tako je bilo 
zagotovljeno, da bo popis 2001, ki zajema več proračunskih let, 
ustrezno in kontinuirano financiran. Na to zagotovilo smo ob 
sprejemanju Zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 v Državnem zboru tudi 
oprli izjavo, da bo potreben denar za priprave na popis, za leto 
2000 (do 15. julija 2000), vlada oskrbela s prerazporeditvami med 
porabniki proračuna. Po sprejemu zakona je SURS opravil vse 
aktivnosti za pripravo popisa 2001 po predvidenem načrtu, ki ga 
je Vlada RS sprejela ob določitvi zakona o Popisu prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj v RS leta 2001. Pripravljene javne 
razpise, ki so že bili v fazi zbiranja ponudb in druge potrebne 
aktivnosti v zvezi s tiskanjem gradiva, nabavo strojne in 
programske opreme, je SURS moral ustaviti, ker sredstva niso 
bila zagotovljena. O tem je SURS večkrat opozoril Ministrstvo za 
finance in poslal pismo predsedniku Vlade RS dr. Andreju Bajuku 
(številka: 94-338/2000, z dne 8.9.2000) ter predlagal v zvezi s 
tem dve smeri rešitve: 
1) da Vlada Republike Slovenije takoj realizira sklep Vlade št.205- 

03/2000-1 z dne 30.6.2000, popravek št.205-03/2000-1 z 
dne 14.7.2000, 

2) v nasprotnem primeru pa predlaga Državnemu zboru 
spremembo zakona o popisu 2001 in že v spremembi zakona 
opredeli finančna sredstva po letih. Za finančno zahtevne 
aktivnosti, kot so popisi prebivalstva, je nujno zagotoviti 
kontinuirano financiranje v zakonu za celotno obdobje trajanja 
aktivnosti (štiri leta). 

Ker zaradi volitev In zamenjave vlade odločitve Vlade RS o 
tej problematiki ni bilo, je SURS bil prisiljen ustaviti vse 
aktivnosti na Izvajanju zakona o popisu prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji v letu 2001. 

Popis 2002 

Vlada Republike Slovenije je v predlogu proračuna za leto 2001 
določila potrebna finančna sredstva za leto 2001 za priprave na 
popis 2002. S temi sredstvi in predpostavkami, da bodo potrebna 
finančna sredstva za celotno izpeljavo popisa v 2002 zagotovljena, 
gremo ponovno v spremembo sicer veljavnega zakona. 

Registrska orientacija slovenske državne statistike in 
popisi 

Slovenska državna statistika je v zadnjih tridesetih letih, največ 
pa od popisa 1971 podatke te največje in najdražje terenske 
akcije uporabila še za druge, lahko rečemo evidenčne namene. 
Podatki popisa 1971 so bili uporabljeni za nastavitev Centralnega 
registra prebivalstva - SURS je svoje upraviteljstvo nad tem oddal 
Ministrstvu za notranje zadeve v letu 1998. S popisom leta 1981 
zbrani podatki so bili namenjeni so-oblikovanju registra teritorialnih 
enot in nastavitvi Evidence Hišnih številk in Registra teritorialnih 
enot kar je prevzela kot svoj izvorni Register prostorskih enot 
Geodetska uprava RS v letu 1999. SURS pa je nastavil svoj 
Register teritorialnih enot in vlada je sprejela Standardno 
klasifikacijo teritorialnih enot, ki se v .nekaterih vsebinah pokriva z 
RPE-jem. Stavbe, ki imajo hišne številke so pri GURS-u v 1991 
dobile še koordinatno opredelitev (centroid). Slovenija je tako s 
povezovanjem vsebin raznih baz podatkov pridobila nekatere 
odlično vzdrževane evidence, ki bi bile zelo dobra podlaga za 
izpeljave prihodnjih popisov iz registrov. 

SURS je leta 1991 popis pripravil tako, da bi v letu 1991 
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stanovanjske popisnice lahko uporabili za nastavitev Registra 
stanovanj Slovenije. To sta določala Stanovanjski zakon in Zakon 
o popisu 1991, ki zavezujeta ministra za okolje in prostor, da 
nastavitev uredi s pravilnikom v 6 mesecih po sprejemu 
stanovanjskega zakona. Tega pravilnika ni bilo in zato tudi 
prevzema podatkov ne, o konceptu registra stanovanj pa se še 
vedno razpravlja. 

Naslednji popis (2002) želimo izpeljati bolj racionalno, kar pomeni, 
da ga nameravamo v celoti izvesti tako, da bomo, kjer je mogoče, 
uporabili oz. povezali podatke, zbrane v statističnih in 
administrativnih registrih in ob popisu na terenu zbirali samo 
manjkajoče. 

Zato SURS intenzivno ureja svoje registre in jih želi operativno 
usposobiti za tako delo oz. uporabo. Sodeluje pa tudi z institucijami, 
ki so zadolžene za vodenje administrativnih evidenc, da bi jih le- 
te pravočasno ustrezno pripravile za potrebe popisa. 

Potrebno pa je ugotoviti, da za področje stavb in stanovanj nimamo 
evidenčnih podatkov o stanovanjih in ne o stanovalcih oziroma 
gospodinjstvih, vezanih na stanovanja, zato bo potrebno te 
podatke v celoti zbrati s popisom 2002. V tem času je Zakon o 
prijavi prebivališča (Ur.l. RS, št. 9/2001) uvedel pojem "naslov 
stanovanja z oznako" in obvezno prijavo na ta naslov. Torej je 
smotrno, da se fizična določitev naslova stanovanja z identifikatorji 
uredi večnamensko ("oštevilčenje" še neoznačenih stanovanj v 
večstanovanjskih stavbah). 

Skušamo narediti vse, da bi popis 2002 izvedli tako, da bi uresničili 
idejo iz 1991 in tako, da bi lahko prihodnje popise izvajali pretežno 
iz administrativnih in statističnih zbirk podatkov. Poleg tega naj bi 
tako povezani registri stanovanj in nepremičnin omogočali še 
druge funkcije, med drugim tudi kakovostnejše stanovanjske 
statistike. 

Zakon o popisu 2001 je vsebinsko že usklajen in sprejet v 
Državnem zboru (Ur.l., št. 66/2000). Spremembe in dopolnitve 
zakona, ki so potrebne zaradi pomanjkanja denarja v 2000 in 
zaradi premika popisa v leto 2002, se dopolnjujejo z nekaterimi 
novimi podatki in enoličnimi identifikatorji stavb in stanovanj ter 
gospodinjstev, ki bi jih dodatno vključili za potrebe nastavitve 
registra stavb in stanovanj in registra gospodinjstev.Urad za 
verske skupnosti, Evangeličanska Cerkev RS in Ljubljanski 
nadškofijski ordinariat so dali pobudo, da se za osebo zbere tudi 
podatek o veroizpovedi. Po dosedanji praksi države članice EU, 
razen nekaterih izjem (na primer Velika Britanija), ne sprašujejo o 
veroizpovedi. Nasprotno pa bo to vprašanje verjetno predmet 
popisov v ostalih evropskih državah. Razvite države za zbiranje 
teh podatkov običajno uporabljajo posebna vzorčna raziskovanja, 
ki omogočajo, da vprašani osebi lahko zastavljena vprašanja tudi 
širše pojasnimo. Kljub temu predlog zakona zbiranje tega podatka 
vključuje zaradi izraženih potreb uporabnikov. 

Predlog sprememb in dopolnitev zakona predvideva, da bodo 
upravniki večstanovanjskih stavb ali lastniki stanovanj določeni s 
pogodbo o upravljanju večstanovanjske stavbe ali lastniki sami 
fizično označili stanovanja in pomožne prostore. Fizična označitev 
stanovanj je potrebna za uspešno vzpostavitev registra stavb in 
stanovanj in za zagotovitev povezave stanovanj in stanovalcev. 

Med pristojnimi institucijami poteka razprava o konceptu izgradnje 
registra stavb in stanovanj in nujno potrebnimi aktivnostmi pred 
vzpostavitvijo tega registra. Te pomenijo fizično identifikacijo 
stanovanjskih enot ali drugih delnih enot v večstanovanjskih 
stavbah, kar pomeni, da je nad stanovanjem pribita še tablica s 
tekočo številko identifikatorja, ki je povezan z nadrejeno šifro 
(hišno številko in vezavo na centrold). Taka identifikacija bi 

omogočila, da vsi, ki zbirajo katerokoli podatek o stanovanjih in 
njihovi oskrbi ali prebivalcih, te svoje podatke "obesijo" ali vežejo 
na fizično trajno vzdrževane identifikatorje. Dobimo model jedra 
identifikatorjev registra stavb in stanovanj, ki bo omogočil obdobne 
prevzeme podatkov iz raznih delujočih - na stanovanja vezanih - 
zbirk podatkov. 

Za to je potrebno, da Vlada sprejme uredbo, v kateri bo določila 
način določanja identifikacijskih oznak stavb in stanovanj ter 
povezave med identifikacijskimi oznakami, uporabljenimi za 
različne zbirke podatkov. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Načela, na katerih temelji vsebina zakona: 

3) Načelo zaščite individualnih podatkov (osebnih in t. i. 
neosebnih) 
Podatki, ki se zberejo v skladu s predloženim zakonom, se 
smejo uporabljati samo za statistično obdelavo in oblikovanje 
statističnih agregatov. Edino izjemo v zvezi s tem načelom 
predvideva zakon glede tistih podatkov, ki se uporabijo za 
vzpostavitev registra stavb in stanovanj in registra 
gospodinjstev. Varstvo informacijske zasebnosti 
posameznika, to je varstvo in zavarovanje osebnih podatkov 
pri zbiranju, obdelovanju, hranjenju in uporabi osebnih 
podatkov, se zagotavlja v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov. 

4) Načelo namenske uporabe podatkov 
Podatki se smejo uporabljati samo za namene, za katere so 
bili zbrani. To načelo je v tesni povezavi z načelom zaščite 
individualnih podatkov. 

5) Načelo obveznega dajanja podatkov 
Pomeni zakonsko določeno obveznost poročevalskih enot 
(fizičnih in pravnih oseb), da dajo podatke, določene s tem 
zakonom. 

6) Načelo ekonomičnosti 
Bistvo načela je enkratno zbiranje podatkov, kar pomeni, da 
podatkov, ki so že zbrani v registrih in drugih zbirkah podatkov, 
kadar je to mogoče, ne zbiramo ponovno, da se tako izognemo 
nepotrebnemu obremenjevanju posameznikov in da bi 
zagotovili čim bolj gospodarno porabo potrebnih finančnih 
sredstev. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Popis 2002 zahteva obsežna finančna sredstva in predvsem 
zanesljivo in kontinuirano financiranje skozi cela štiri leta, ko 
potekajo priprave, izvedba in popisne aktivnosti. Zaradi dosedanjih 
problemov v zvezi z financiranjem popisa je nujno, da se finančna 
sredstva opredelijo po letih tudi v zakonu o popisu 2002. 

Celotna potrebna finančna sredstva znašajo 3.335.202.000 
tolarjev in se razporedijo na posamezna leta v zneskih: 

1. za leto 2001: 326.202.000 tolarjev, 
2. za leto 2002: 2.606.218.300 tolarjev, 
3. za leto 2003: 252.781.700 tolarjev, 
4. za leto 2004:150.000.000 tolarjev. 

Pri tem je potrebno upoštevati tekočo revalorizacijo v skladu s 
stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V1. členu Zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 
v Republiki Sloveniji leta 2001 (Ur.l. RS, št. 66/2000) se letnica 
2001 spremeni v letnico 2002. 

2. člen 

V 2. členu se v prvem in tretjem odstavku letnica 2001 spremeni 
v letnico 2002. 

3. člen 

V 5. členu se pred besedo "stanovanj" črta beseda "registra". 

4. člen 

V 5. členu postane sedanje besedila prvi odstavek, doda se tri 
nove odstavke: 

"Upravnik ali lastnik določen s pogodbo o upravljanju 
večstanovanjske stavbe ali lastniki stanovanj označijo stanovanja 
in druge prostore v večstanovanjskih stavbah s številko 
stanovanja najkasneje do 31. januarja 2002. Številko stanovanja 
in številko drugih prostorov v obliki tablice, nalepke ali drugi trajni 
obliki namestijo nad ali ob vhodna vrata stanovanja in drugih 
prostorov. 

Stanovanja se oštevilčijo z zaporedno številko v okviru ene stavbe. 
Če ima stavba več ločenih vhodov in za vsak vhod določeno 
svojo hišno številko se številke stanovanj določijo za vsak vhod 
posebej. Pomožni prostori, ki pripadajo stanovanju se oštevilčijo 
s številko stanovanja in dodatkom a, b, c... 

Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za okolje in 
prostor v sodelovanju Ministrstva za notranje zadeve in 
Statističnega urada Republike Slovenije sprejme v treh mesecih 
po uveljavitvi tega zakona uredbo o identifikacijskih oznakah stavb 
in stanovanj." 

5. člen 

V 6. členu se za četrto alinejo dodata dve novi, ki se glasita: 
naslovu stanovanja, 

- številki stanovanja". 

Sedanja peta alineja postane sedma alineja. 
Za zadnjo alinejo se postavi vejica in doda nova alineja, ki se 
glasi: 

stanovanjskem razmerju osebe." 

Za enajsto alinejo se postavi vejica in se doda nova alineja, ki se 
glasi: 

veroizpovedi," 

Sedanja dvanajsta alineja postane petnajsta alineja. 

6. člen 

V 8. členu se za četrto alinejo dodajo nove alineje, ki se glasijo: 

drugih prostorih v sklopu stanovanja, 
- številu oseb v stanovanju, 
številu gospodinjstev v stanovanju, 
letu zadnje prenove stanovanja," 

Sedanja peta alineja postane deveta alineja. 

7. člen 

V 9. členu se za zadnjo alinejo postavi vejica in dodajo nove 
alineje, ki se glasijo: 

"- napeljavah, 

- načinih in virih ogrevanja, 

- številu stanovanj v stavbi." 

8. člen 

V tretjem odstavku 10. člena se za besedo "pripadnosti" črta 
vejica in doda besedilo, ki se glasi: 

"in veroizpovedi," 

9. člen 

23. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Podatki, zbrani s popisom, se uporabljajo samo za statistične 
namene, razen tistih, ki jih bosta v svoji pristojnosti uporabila 
organa, pristojna za vzpostavitev registra stavb in stanovanj in 
registra gospodinjstev. 

Podatki, ki se bodo uporabili za vzpostavitev registrov iz prejšnjega 
odstavka, so: 
- identifikacija stavbe in identifikacija stanovanja, 
- naslov stanovanja, 
- EMŠO, priimek in ime ter naslov prebivališča lastnika stanovanja, 
morebitnega solastnika in najemnika - če ta tudi prebiva v 
stanovanju, 
- EMŠO, priimek in ime ter naslov prebivališča drugih oseb v 
stanovanju, 
- pripadnost osebe gospodinjstvu, 
- lastništvo stanovanja, 
- pravna ali druga podlaga po kateri gospodinjstvo naseljuje 
stanovanje, 
- vrsta in uporaba stanovanja, 
- površina stanovanja, 
- število sob v stanovanju, 
kuhinja, kopalnica, stranišče in drugi prostori v sklopu stanovanja, 
leto zadnje prenove stanovanja, 
- napeljave v stanovanju, 
- lega stanovanja v stavbi, 
- številka stanovanja v stavbi, 
- vrsta stavbe, 
- število nadstropij v stavbi, 
- material nosilne konstrukcije, 
- leto zgraditve stavbe. 

Podatki, ki se uporabijo za vzpostavitev registrov iz prvega 
odstavka tega člena, morajo biti na popisnih vprašalnikih označeni 
s črko R. 
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Uporaba podatkov iz drugega odstavka tega člena za 
vzpostavitev registrov iz prvega odstavka tega člena je možna 
največ dve leti po končanem popisu, vzpostavita pa ju pristojna 
organa za vzpostavitev registra stavb in stanovanj in registra 
gospodinjstev." 

10. člen 

V 32. členu se letnice 2000,2001,2002 in 2003 po vrsti spremenijo 
v letnice 2001, 2002, 2003 in 2004. 

Za prvim odstavkom se dodata nova odstavka, ki se glasita: 

"Celotna finančna sredstva znašajo 3.335.302.000 tolarjev in se 
razporedijo na posamezna leta v zneskih: 
1. za leto 2001: 326. 202.000 tolarjev, 
2. za leto 2002: 2.606.218.300 tolarjev, 
3. za leto 2003: 252.781.700 tolarjev, 
4. za leto 2004: 150.000.000 tolarjev. 

Finančna sredstva iz prejšnjega odstavka se tekoče revalorizirajo 

v skladu s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki 
Sloveniji." 

11. člen t 
V 37. členu se letnica 2001 v obeh primerih spremeni v letnico 
2002. 

12. člen 

V 39. členu drugega odstavka se letnica 2003 spremeni v letnico 
2004. 

KONČNA DOLOČBA 

13. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

K 1. členu in 2. členu 

Sprememba letnic se nanaša na prestavitev Popisa iz leta 2001 v 
leto 2002. 

K 3. členu 

V 3. členu zamenjujemo izraz "register stavb in register stanovanj" 
z ustreznejšim izrazom "register stavb In stanovanj" kar jasneje 
nakazuje, da gre za register stavb in njenih delov. 

K 4. členu 

V 4. členu je dopolnjena vsebina osnovnega člena. Določena je 
obveza upravnikom, lastnikom, ki so določeni v pogodbi in 
lastnikom stanovanj, da pred popisom fizično oštevilčijo 
stanovanja v večstanovanjskih stavbah. Za uspešno nastavitev 
registra stavb in stanovanj ter povezovanje podatkov, ki so vezani 
na stanovanje je dodelitev takšnih identifikatorjev nujno potrebna, 
"a ta način pa bo tudi omogočena vzpostavitev povezave 
stanovanj in stanovalcev. 

K 5. členu 

V 5. členu se določi, da se za osebe v popisu zbere tudi podatek 
0 njihovem stanovanjskem razmerju, kar bo omogočilo 
natančnejšo opredelitev lastniško pravnih razmerij gospodinjstev 
oziroma njihovih članov v stanovanju terza osebo tudi podatek o 
veroizpovedi. Po dosedanjih podatkih države članice EU, razen 

nekaterih izjem (na primer Velika Britanija), ne sprašujejo o 
veroizpovedi. Nasprotno pa bo to vprašanje verjetno predmet 
popisov v ostalih evropskih državah. Razvite države za zbiranje 
teh podatkov običajno uporabljajo posebna vzorčna raziskovanja, 
ki omogočajo, da vprašani osebi lahko zastavljena vprašanja tudi 
širše pojasnimo. 

K 6. členu 

V 6. členu se sprememba nanaša na dopolnitev vsebine 
stanovanjskega vprašalnika. Z dodanimi vprašanji želimo 
natančneje osvetliti kvaliteto stanovanj. 

K 7. členu 

V 7. členu se določa, da se nekateri podatki, ki so bili v dosedanjih 
popisih vezani le na stanovanja kot dele stavb, sedaj zberejo tudi 
za stavbe, posredno ali neposredno. V luči nastavitve registra 
stavb in stanovanj se kot enoto popisa obravnava tudi stavbo, 
zato Urad meni, da je smotrno, da se s tem členom nabor znakov, 
ki bodo prikazani tudi za stavbo, poveča. 

K 8. členu 

Z 8. členom se določa, da se popisana oseba ni dolžna izreči o 
veroizpovedi. To je povezano z obrazložitvijo vključitve podatka o 
veroizpovedi kot dodane vsebine v 5. členu sprememb in 
dopolnitev zakona. 
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K 9. členu 

V 9. členu se besedilo osnovnega člena v celoti nadomesti z 
novim besedilom. Vsebinsko se razširja nabor znakov, ki bi jih 
pristojen organ lahko uporabil pri nastavitvi registra stavb ,in 
stanovanj in nastavitev registra gospodinjstev. Med podatke, 
potrebne za vzpostavitev registra stavb in stanovanj in registra 
gospodinjstev je potrebno uvrstiti še osnovne podatke o vrsti 
stavbe in stanovanja, materialu ter lastništvu. Za povezavo 
stanovanj s stanovalci preko zaporedne številke stanovanja pa 
tudi podatke o osebah v stanovanju ter njihovo pripadnost 
gospodinjstvu. Na ta način vzpostavljena povezava bo omogočala 
preučevanje stanovanjskih razmer glede na demografsko, 
socialno in ekonomsko ozadje prebivalstva. Da pa bi bilo 
spremljanje takšnih statistik možno tudi med popisi, torej tekoče, 

bi bilo potrebno tudi prijavo/odjavo prebivališča osebe vezati na 
identifikator stanovanja oziroma številko stanovanja. 

K 10. členu 

V 10. členu se zaradi prestavitve Popisa v leto 2002 spremenijo 
letnice in določijo finančna sredstva po letih. 

K 11. in 12. členu 

11. in 12. člen določata, da se zaradi prestavitve popisa spremenijo 
letnice. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

DOPOLNJUJEJO IN SPREMINJAJO 

I. SPLOŠNI DOLOČBI 

1. člen 

Ta zakon ureja priprave, organizacijo in izvajanje popisa 
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 
2001 (v nadaljnjem besedilu: popis), določa organe, pristojne za 
izvedbo popisa, ureja pravice in obveznosti udeležencev popisa, 
varstvo osebnih podatkov, zbranih s popisom, objavljanje 
rezultatov popisa in financiranje popisa. 

2. člen 

Popis v Republiki Sloveniji poteka od 1. do 15. aprila 2001. 

Takoj po popisu se v vzorčno izbranih popisnih okoliših opravi 
statistična kontrola zajetja in kakovosti s popisom zbranih 
podatkov. 

Popis in statistična kontrola zajetja in kakovosti s popisom zbranih 
podatkov se opravi po stanju na dan 31. marca 2001 ob 24. uri. 

II. ENOTE POPISOVANJA, VSEBINA POPISA IN 
ZAGOTAVLJANJE PODATKOV 

5. člen 

Stavbam in stanovanjem se za potrebe vzpostavitve registra 
stavb in registra stanovanj določi identifikacija. 

6. člen 

S popisom se za osebo zberejo podatki o: 

- priimku in imenu, 
- enotni matični številki občana (EMŠO) oziroma datumu rojstva, 
- spolu, 
- naslovu prebivališča, 
- navzočnosti / odsotnosti v kritičnem trenutku popisa, 
- prebivališču leto dni pred popisom, 
- kraju rojstva, 
- prebivališču ob rojstvu, 
- selitvah, 
- državljanstvu, 
- narodni (etnični) pripadnosti, 
- materinem jeziku, 
- pogovornem jeziku v gospodinjstvu (družini), 
- zakonskem stanu, 
- številu živorojenih otrok, 
- izobrazbi, 
- izobraževanju, 
- statusu aktivnosti, 
- zaposlitvenem statusu, 
- dejavnosti, 
- poklicu, 
- običajnem delovnem času, 
- kraju dela / izobraževanju, 
- potovanju na delo / v šolo, 
- glavnem viru preživljanja, 
- vzdrževanosti. 

8. člen 

S popisom se za stanovanje zberejo podatki o: 
• vrsti in uporabi stanovanja, 
- lastništvu stanovanja, 
- površini stanovanja, številu sob in številu sob za opravljanje 

dejavnosti, 
- opremljenosti stanovanja s kuhinjo ter njeno površino, kopalnico 

in straniščem, 
- napeljavah, 
- načinih in virih ogrevanja, 
- legi stanovanja v stavbi, 
• številki stanovanja v stavbi. 
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9. člen 

S popisom se za stavbo zberejo podatki o: 
- vrsti stavbe, 
- številu nadstropij v stavbi, 
- materialu nosilne konstrukcije, 
- letu zgraditve stavbe, 
■ vrsti kritine stavbe in letu zadnje menjave kritine. 

10. člen 

Popisana oseba mora brezplačno posredovati pravilne in popolne 
odgovore na vsa vprašanja iz popisnih vprašalnikov. 

Podatke o odsotnih članih gospodinjstva posreduje tisti član 
gospodinjstva, ki so mu podatki najbolj znani, o otrocih, starih do 
15 let, pa eden od staršev, posvojitelj ali skrbnik. 

Popisana oseba se ni dolžna izreči o narodni (etnični) pripadnosti, 
popisni vprašalnik pa mora vsebovati o tem pravni pouk. 

Popisovalec mora v popisne vprašalnike vnesti podatke, kot mu 
jih posreduje popisana oseba. 

IV. UPORABA IN VARSTVO PODATKOV IN NJIHOVA 
ZAŠČITA 

23. člen 

Podatki, zbrani s popisom, se uporabljajo samo za statistične 
namene, razen tistih, ki jih bo v svoji pristojnosti uporabil organ, 
pristojen za vzpostavitev registra stavb in registra stanovanj. 

Podatki, ki se bodo uporabili za vzpostavitev registrov iz prejšnjega 
odstavka, so: 
" identifikacija stavbe in identifikacija stanovanja, 
- EMŠO, priimek in ime ter naslov prebivališča lastnika stanovanja, 

morebitnega solastnika in najemnika - če ta tudi prebiva v 
stanovanju, 

- površina stanovanja, 
- število sob v stanovanju, 

- napeljave v stanovanju, 
- lega stanovanja v stavbi, 
- številka stanovanja v stavbi, 
- število nadstropij v stavbi, 
- leto zgraditve stavbe. 

Podatki, ki se uporabijo za vzpostavitev registrov iz prvega 
odstavka tega člena, morajo biti na popisnih vprašalnikih označeni 
s črko R. 

Uporaba podatkov iz drugega odstavka tega člena za 
vzpostavitev registrov iz prvega odstavka tega člena je možna 
največ dve leti po končanem popisu. 

VI. ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV 

32. člen 

Finančna sredstva za pripravo, organizacijo in izvedbo popisa 
se zagotovijo Uradu v okviru proračuna za leta 2000, 200.1, 2002 
in 2003. 

VIII. KONČNE DOLOČBE 

37. člen 

V času od 1. januarja 2001 do 30. junija 2001 je prepovedano 
spreminjanje imen ulic, naselij in mest ter hišnih številk. 

39. člen 

Urad poroča Vladi Republike Slovenije in splošni javnosti o 
opravljenih nalogah in porabljenih finančnih sredstvih za pripravo, 
organizacijo in izvedbo popisa vsako leto najkasneje do 31. marca 
za predhodno leto. 

Zaključno poročilo in dokončen obračun porabljenih sredstev 
predloži Urad Vladi Republike Slovenije in splošni javnosti 
najkasneje do 31. decembra 2003. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POPISU 
PREBIVALSTVA, GOSPODINJSTEV IN STANOVANJ V REPUBLIKI SLOVENIJI 

LETA 2001 

1) Naslov predloga akta 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popisu 
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 
2001 

31 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaoral 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

2000 

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 sekundami viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Council Regulation (EC) No 322/97 of 17 February 1997 
Predlagani akt je v celoti usklajen s predpisom EU. 

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

DA 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

4) Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

DA 

5) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

NE 

6) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 
In priloženo njihovo mnenje o usklajenosti 

/ 

7) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Zap. št. 617-1 Statistika: rok sprejema 2000-III, rok uveljavitve 
2000-IV. 

Marko Mlinar, l.r. Tomaž Banovec, l.r. 
DIREKTOR 

/ 
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Predlog zakona o 

POROŠTVU REPUOLIKE SLOVENIJE ZA 

OBVEZNOSTI SLOVENSKIH ŽELEZNIC, 

0.0. IZ NASLOVA POSOJIL, NAJETIH 

ZA FINANCIRANJE DOLOČENIH DEL 

GRADNJE IN VZDRŽEVANJA TIRNEGA 

FONDA SLOVENSKE JAVNE 

ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE 

(ZPSZZI) 

hitri postopek-EPA 130-III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA: 2001-2411-0004 
Številka: 433-07/2001-1 
Ljubljana, 22.02.2001 

področju, je izrednega pomena za slovensko gospodarstvo 
in za mednarodni ugled države. 

- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI SLOVENSKIH ŽELEZNIC, 
D.D. IZ NASLOVA POSOJIL, NAJETIH ZA FINANCIRANJE 
DOLOČENIH DEL GRADNJE IN VZDRŽEVANJA TIRNEGA 
FONDA SLOVENSKE JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRU- 
KTURE, 

Vlada Republike Slovenije je na 14. seji dne 22.2.2001 določila 
besedilo: 

Gradnja in vzdrževanje tirnega fonda sta pogoj za njegovo 
boljšo povezanost z evropskim in s tem povezano pritegnitvijo 
blagovnih tokov. To je seveda tudi pogoj za preusmeritev 
prometnih blagovnih tokov s cest na železnico. Preusmeritev 
prevozov blaga s cest na železnico je temeljni pogoj za 
povečanje kvalitete življenja prebivalcev, ki žive ob cestah, in 
eno od temeljnih vprašanj varstva okolja pred škodljivimi vplivi, 
ki jih ima na okolje promet v svojih manj in bolj škodljivih 
različicah. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o poroštvu Republike 
Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova 
posojil, najetih za financiranje določenih del gradnje in 
vzdrževanja tirnega fonda slovenske javne železniške 
infrastrukture obravnava po hitrem postopku, ker gre za 
izredne potrebe države. 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s 
predlogom, da se uvrsti na dnevni red 4. seje Državnega 
zbora Republike Slovenije v marcu 2001. 

Država mora upravljavcu javne železniške infrastrukture, ki 
je javno podjetje Slovenske železnice, d.d. in je v 100 % lasti 
države zagotoviti sredstva za gradnjo in vzdrževanje tirnega 
fonda. Mednarodne obveznosti države, ki izvirajo iz podpisanih 
mednarodnih pogodb ter sklepov mednarodnih konferenc, 
določajo tehnične parametre, ki jih mora izpolnjevati tirni fond, 
da ustreza kvalitativnim pogojem, ki omogočajo njegovo varno 
in gospodarno uporabo. Kršitev teh kvalitativnih in varnostnih 
pogojev, ki bi nastala zaradi neprimernega vzdrževanja tirnega 
fonda, bi imela velike posledice na mednarodni ugled države. 

Izvajanje opredeljenih projektov gradnje in vzdrževanja tirnega 
fonda, ki je povezano tudi z izvajanjem Sporazuma med 
Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo na 
področju prometa ter z drugimi mednarodnimi dokumenti, ki 
določajo zadevne obveznosti Republike Slovenije na tem 

Vključevanje v mednarodne blagovne tokove je možno le, če 
so podani pogoji blagovnega pretoka. Pri tem gre tako za 
tranzitne usluge, ki jih prevoznikom čez območje Slovenije 
nudi javno podjetje Slovenske železnice, d.d. in si z zaslužkom 
zagotavlja svoje uspešno poslovanje, kot tudi za možnost 
slovenskemu gospodarstvu, da se z uporabo storitev 
železniškega prometa konkurenčno vključuje v tokove 
blagovne menjave. 
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Eden od temeljnih pogojev urejenega blagovnega pretoka je 
tudi omogočanje varne uporabe železniške infrastrukture - 
predvsem tirnega fonda, ki je njen temeljni sestavni del. Varna 
uporaba tirnega fonda zajema tako to, da tirni fond ustreza 
varnostnim predpisom kot tudi to, da je na njem mogoče 
odvijanje prevozov potnikov in blaga, ki ustreza mednarodno 
dogovorjenim tehničnim parametrom kot tudi primerljivosti nivoja 
kvalitete prevozov, ki ga dosegajo prevozniki, ki delujejo na 
področju drugih vrst prometa kot tudi dosežena civilizacijska 
raven družbe. Ob slednjem je razumeti predvsem hitrost 
prevoza, zanesljivost, higienske in druge pogoje (npr. hrup, 
emisije v ozračje itd.). To pa je nemogoče, če ni zagotovljenih 
sredstev za njegovo graditev in vzdrževanje. Potreba po graditvi 
in vdrževanju javne železniške infrastrukture se kaže tudi v 
tem, da je železniški promet okolju prijaznejši kot nekatere 
druge vrste prometa. Razvoj okolju prijaznejših vrst prometa 
pa ustvarja tudi življenju prijaznejše bivalno okolje. Z navedenimi 

dejstvi so določene izredne potrebe države in s tem pogoj za 
sprejem zakona po hitrem postopku. 

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 sodelovala; 

- Jakob Presečnik, minister za promet, 
- dr. Slavko Hanžel, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
- mag. Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu za 

finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA .SPREJEM 
ZAKONA 

Republika Slovenija je sklenila Sporazum med Evropsko 
gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo na področju 
prometa, (Uradni list RS, št. 47/93), s katerim se je zavezala, da 
bo razvijala prometno infrastrukturo, ki je ključnega pomena za 
razvoj prometa na ozemlju Republike Slovenije in čez njega. Na 
področju železniške infrastrukture je poseben poudarek dan 
razvoju prog. 

Republika Slovenija je dolžna izpolnjevati svoje obveznosti obnove 
in razvoja železniškega omrežja, kar posredno pomeni 
zagotavljanje varnih in učinkovitih prevoznih storitev, tudi na 
podlagi drugih mednarodnih sporazumov oz. aktov, kot so: 

Evropski sporazum o najpomembnejših mednarodnih 
železniških progah ( Ur.l. SFRJ, št. 11/89), 
Evropski sporazum o pomembnejših progah mednarodnega 
kombiniranega transporta in pripadajočih napravah (Ur.l. RS, 
št. 16/94), 
sklepni listini panevropskih konferenc ministrov za promet, ki 
sta bili na Kreti (1994) in v Helsinkih (1997), 

ki določajo smeri poteka pomembnih evropskih železniških 
povezav in minimalne tehnične parametre, ki jih morajo te 
izpolnjevati. Na ozemlju Republike Slovenije potekata dva 
panevropska prometna koridorja in sicer: 

koridor V - glavna smer: 
Benetke-Trst/Koper-Ljubljana-Marlbor-državna meja 
Slovenlja/Madžarska-Budimpešta-državna meja 
Madžarska/Ukrajina-Uzgorod-Lvov (Kijev) 

- koridor X - glavna smer: 
Salzburg-državna me|a Slovenija/Avstrlja-Ljubljana- 
državna me|a Slovenlja/Hrvaška-Zagreb-Beograd-Niš- 
Skopje-Veles-Thessaloniki 
- stranska veja: 
po obstoječi trasi: državna meja Slovenlja/Avstrlja- 
Maribor-ZIdani Most-Dobova državna me)a Slovenija/ 
Hrvaška (Gradec-Maribor-Zagreb). 

Državni zbor Republike Slovenije je s sprejetjem Nacionalnega 
programa razvoja slovenske železniške infrastrukture (Uradni 
list RS, št. 13/96; v nadaljevanju: Nacionalni program) zavezal 
nosilce programa za njegovo realizacijo. V Nacionalnem programu 
so upoštevane mednarodne obveznosti Slovenije, ki izhajajo iz 
prej navedenih mednarodnih pogodb in sklepnih listin mednarodnih 
konferenc. 

Glavni in za odvijanje železniškega prometa najpomembnejši del 
javne železniške infrastukture je tirni fond (oziroma proge), po 
katerem se železniški promet odvija. Kvaliteta tirnega fonda je 
temeljni pogoj za varno, točno in hitro odvijanje železniškega 
prometa. 

2. , CILJI IN PREDLAGANE REŠITVE ZAKONA 

ZZelP določa, da obvezno gospodarsko javno službo 
vzdrževanje in modernizacija javne železniške infrastrukture 
opravlja javno podjetje Slovenske železnice, d.d (35. v zvezi z 11. 
členom). To pomeni, da mora javno podjetje Slovenske železnice, 
d.d., izvajati gradnjo in vzdrževanje železniške infrastrukture 
najmanj v obsegu, kot je določen v Nacionalnem programu. 

Javno podjetje Slovenske železnice, d.d., prevoznik blaga in 
upravljavec železniške infrastrukture, je pravni subjekt v 100- 
odstotni lasti države. Lastnik javnega podjetja, ki je ustanovljeno 
zaradi zagotavljanja javnih dobrin, ima pri njegovem upravljanju 
posebne pravice in dolžnosti, kot to določa Zakon o gospodarskih 
javnih službah (Ur.l.RS št. 32/93). Zagotavljati mora normalne 
razmere za opravljanje dejavnosti in za zagotavljanje javnih dobrin, 
zaradi katerih je bilo javno podjetje ustanovljeno. Pri tem mu mora 
država v proračunu zagotoviti sredstva, potrebna za opravljanje 
teh nalog. 

Projekti, ki so določeni v prilogi zakona, so del celovitega projekta 
gradnje in vzdrževanja tirnega fonda, ki ga je glede na zadolžitve, 
ki izhajajo iz naslova izvajanja obvezne gospodarske službe, 
pripravil upravljavec. Omenjeni projekti so sestavni del 
zagotavljanja kvalitete tirnega fonda. Izvedba teh projektov je 
nujna tako zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti države 
kot zaradi zagotavljanja varnosti železniškega prometa in varnosti 
v prometu nasploh. Vezani so tudi na zagotavljanja pogojev 
poslovanja slovenskega gospodarstva kot celote, predvsem v 
delu, kjer je zaradi takšnih ali drugačnih vzrokov vezano na 
železniški prevoz. 

Cilj predlaganega zakona je zagotoviti sredstva za izvajanje 
projektov, določenih v prilogi zakona. Projekte izvaja upravljavec 
javne železniške infrastrukture - javno podjetje Slovenske 
železnice, d.d. 
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3. FINANČNE POSLEDICE 

Sredstva za odplačilo najetih posojil bo, kot določa zakon o 
železniškem prometu (Ur.l. RS št. 92/99), katerega spremembe 
in dopolnitve so v zakonodajnem postopku, v naslednjih letih 
zagotavljala država v proračunu. 

4. UTEMELJITEV PREDLOGA ZA HITRI POSTOPEK 

Izvajanje opredeljenih projektov gradnje in vzdrževanja tirnega 
fonda, ki je povezano tudi z izvajanjem Sporazuma med Evropsko 
gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo na področju 
prometa ter z drugimi mednarodnimi dokumenti, ki določajo 
zadevne obveznosti Republike Slovenije na tem področju, je 
izrednega pomena za slovensko gospodarstvo in za mednarodni 
ugled države. 

Gradnja in vzdrževanje tirnega fonda sta pogoj za njegovo boljšo 
povezanost z evropskim in s tem povezano pritegnitvijo blagovnih 
tokov. To je seveda tudi pogoj za preusmeritev prometnih blagovnih 
tokov s cest na železnico. Preusmeritev prevozov blaga s cest 
na železnico je temeljni pogoj za povečanje kvalitete življenja 
prebivalcev, ki žive ob cestah, in eno od temeljnih vprašanj varstva 
okolja pred škodljivimi vplivi, ki jih ima na okolje promet v svojih 
manj in bolj škodljivih različicah. 

V 201. členu Poslovnika Državnega zbora RS (Uradni list RS, št. 
40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 95/99 in 46/2000) so določeni 
pogoji za sprejem zakona po hitrem postopku. Med pogoji so 
opredeljene izredne potrebe države. 

Država mora upravljavcu javne železniške infrastrukture, ki je 
javno podjetje Slovenske železnice, d.d., in je v 100 % lasti države 
zagotoviti sredstva za gradnjo in vzdrževanje tirnega fonda. 
Mednarodne obveznosti države, ki izvirajo iz podpisanih 
mednarodnih pogodb ter sklepov mednarodnih konferenc, 
določajo tehnične parametre, ki jih mora izpolnjevati tirni fond, da 
ustreza kvalitativnim pogojem, ki omogočajo njegovo varno in 

Iz amortizacijskega načrta za posojilo, ki je predmet predlaganega 
zakona, izhaja, da bo morala država za odplačilo dolga v 
proračunih za naslednja leta zagotoviti naslednja sredstva: 

gospodarno uporabo. Kršitev teh kvalitativnih in varnostnih 
pogojev, ki bi nastala zaradi neprimernega vzdrževanja tirnega 
fonda, bi imela velike posledice na mednarodni ugled države. 

Vključevanje v mednarodne blagovne tokove je možno le, če so 
podani pogoji blagovnega pretoka. Pri tem gre tako za tranzitne 
usluge, ki jih prevoznikom čez območje Slovenije nudi javno 
podjetje Slovenske železnice, d.d. in si z zaslužkom zagotavlja 
svoje uspešno poslovanje, kot tudi za možnost slovenskemu 
gospodarstvu, da se z uporabo storitev železniškega prometa 
konkurenčno vključuje v tokove blagovne menjave. 

Eden od temeljnih pogojev urejenega blagovnega pretoka je tudi 
omogočanje varne uporabe železniške infrastrukture - predvsem 
tirnega fonda, ki je njen temeljni sestavni del. Varna uporaba tirnega 
fonda zajema tako to, da tirni fond ustreza varnostnim predpisom 
kot tudi to, da je na njem mogoče odvijanje prevozov potnikov in 
blaga, ki ustreza mednarodno dogovorjenim tehničnim 
parametrom kot tudi primerljivosti nivoja kvalitete prevozov, ki ga 
dosegajo prevozniki, ki delujejo na področju drugih vrst prometa 
kot tudi dosežena civilizacijska raven družbe. Ob slednjem je 
razumeti predvsem hitrost prevoza, zanesljivost, higienske in 
druge pogoje (npr.: hrup, emisije v ozračje i.t.d.), To pa je 
nemogoče, če ni zagotovljenih sredstev za njegovo graditev in 
vzdrževanje. Potreba po graditvi in vzdrževanju javne železniške 
infrastrukture se kaže tudi v tem, da je železniški promet okolju 
prijaznejši kot nekatere druge vrste prometa. Razvoj okolju 
prijaznejših vrst prometa, pa ustvarja tudi življenju prijaznejše 
bivalno okolje. Z navedenimi dejstvi so določene izredne potrebe 
države in s tem pogoj za sprejem zakona o hitrem postopku, ki 
ga določa poslovnik državnega zbora v svojem 201. členu. 

(v tisoč SIT) 
Leto: Glavnica: Obresti: Skupaj: 

2001 408.186 408.186 
2002 813.820 813.820 
2003 813.820 813.820 
2004 1.200.000 773.043 1.973.043 
2005 1.200.000 610.237 1.810.237 
2006 1.200.000 447.473 1.647.473 
2007 1.200.000 284.709 1.484.709 
2008 1.200.000 121.988 1.321.988 

Skupaj: 6.000.000 4.273.276 10.273.276 
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BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Slovenskih 
železnic, d.d., iz naslova posojil najetih pri domačih bankah do 
skupne višine glavnic 6.000.000.000,00 tolarjev s pripadajočimi 
obrestmi in stroški posojil, za financiranje določenih del gradnje in 
vzdrževanja tirnega fonda slovenske javne železniške 
infrastrukture, ki se bodo izvajala v letu 2001, skladno z 
nacionalnim programom razvoja slovenske železniške 
infrastrukture. 

Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije se zmanjšuje z 
vsakokratnim zneskom najetega posojila, za katerega bo dano 
poroštvo Republike Slovenije. 

2 člen 

Poroštvene pogodbe v imenu in za račun Republike Slovenije 
sklene minister, pristojen za finance. 

3 člen 

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

OBRAZLOŽITEV: 

1. člen 

Besedilo prvega odstavka določa upravičenca do poroštva, višino 
glavnice posojil(a), ki jih lahko pridobi posojilojemalec - 
upravičenec do poroštva in namen porabe pridobljenih sredstev. 

Besedilo drugega odstavka določa, da se obseg poroštva 
zmanjša z vsakokratnim najemom posojila. 

2. člen 

Besedilo določa, da poroštveno pogodbo podpiše minister, 
pristojen za finance. 

3. člen 

Besedilo določa takojšnjo veljavnost zakona, ki je utemeljena z 
izrednimi potrebami države. 

i 
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izjXva 

O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih za 
financiranje določenih del gradnje in vzdrževanja tirnega fonda 
slovenske javne železniške infrastrukture 

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

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 
Evropski sporazum o pridružitvi ne posega na področje, ki 
ga ureja Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih za 
financiranje določenih del gradnje in vzdrževanja tirnega fonda 
slovenske javne železniške infrastrukture 

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

c) 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) 

Pravnih aktov EU s tega področja ni. 

a) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: // 
b) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: Jih ni 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) // 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
// 

6. Ali je predlog akta preveden v kateri jezik? Ne 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza 
 ) Ne 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevaje roka za uskladitev: povezave ni 

Jakob Presečnik, l.r. 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 DAVKU NA DODANO 

VREDNOST (ZDDV-?) 

- hitri postopek ■ EPA 133 ■ III   

Vlada Republike Slovenije je dne 22. februarja 2001 
predložila v zakonodajni postopek predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o davku na 
dodano vrednost (ZDDV-?) - hitri postopek - EPA 133 
- III. 

Poslanec Ciril Pucko je dne 2. decembra 1998 predložil 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o davku na 
dodano vrednost (ZDDV-A) - hitri postopek (EPA 650- 
II), dne 1. marca 1999 poslanec mag. Andrej Vizjak 
predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona 
o davku na dodano vrednost (ZDDV-?) - hitri postopek 
(EPA 715-11) In dne 30. septembra 1999 Državni svet 
predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona 
o davku na dodano vrednost (ZDDV-?) - prva obravnava 
(EPA 944-il), ki ureja enako oziroma podobno vsebino 
kot predloženi zakon (EPA 133-111). 

Ker zakonodajni postopki zgoraj navedenih predlogov 
zakonov še niso končani, je predsednik Državnega 
zbora na podlagi četrtega odstavka 174. člena 
poslovnika Državnega zbora (Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 
3/95, 28/96, 26/97, 46/2000 in 9/2001) zadržal dodelitev 
predloga zakona, ki ga je predložila Vlada Republike 
Slovenije. 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1611-0144 
Številka: 422-15/2001-1 
Ljubljana, 22.02.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 14. seji dne 22.2.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST, 

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 spremembah in 
dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost obravnava 
po hitrem postopku, ker gre za izredne potrebe države. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku 
na dodano vrednost je sestavni del zakonodajnega paketa, ki 
ga Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru hkrati 

s predlogom proračuna za leto 2001. Predlog zakona vsebuje 
spremembe veljavnega sistema davka na dodano vrednost 
kot sestavni del ukrepov, ki jih Vlada Republike Slovenije 
predlaga Državnemu zboru v zvezi z zagotovitvijo v predlogu 
proračuna predlaganega obsega proračunskih prihodkov iz 
naslova DDV. Čeprav predlog zakona ne vsebuje rešitev, ki bi 
neposredno povečevale prihodke proračuna iz naslova DDV, 
pa bo pomembno vplival na likvidnost proračuna in primernejšo 
uporabo razpoložljivih človeških virov Davčne uprave 
Republike Slovenije. 

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

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- Darko Končan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Stojan Grilj, direktor Davčne uprave Republike Slovenije. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

13. marec 2001 27 poročevalec, št. 17 



UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku 
na dodano vrednost je sestavni del zakonodajnega paketa, ki ga 
vlada predlaga Državnemu zboru hkrati s predlogom proračuna 
za leto 2001. Predlog zakona vsebuje spremembe veljavnega 
sistema davka na dodano vrednost, ki tvorijo sestavni del ukrepov, 
ki jih vlada predlaga Državnemu zboru v zvezi z zagotovitvijo v 
predlogu proračuna predlaganega obsega proračunskih 
prihodkov iz naslova DDV. Čeprav predlog zakona ne vsebuje 
rešitev, ki bi neposredno povečevale prihodke proračuna iz 
naslova DDV, pa bo pomembno vplival na likvidnost proračuna in 
primernejšo uporabo razpoložljivih človeških virov Davčne uprave 
RS. 

Zaradi zagotovitve finančnih interesov države na področju 
pobiranja DDV in zaradi zmanjševanja stroškov administriranja 
DDV, se predlaga sprememba določb zakona, ki se nanašajo na 
obdobje obračunavanja DDV in na roke za vračilo vstopnega 
DDV. 

V določbi 36. člena ZDDV je določeno, kdaj mora davčni zavezanec 
obračunati svojo obveznost iz naslova DDV oziroma določeno je 
časovno obdobje, v katerem mora davčni zavezanec obračunati 
davek na dodano vrednost. V ZDDV je za davčno obdobje določen 
koledarski mesec, posebna obdobja pa so določena za davčne 
zavezance, ki plačujejo akontacijo davka iz dejavnosti v 
trimesečnih oziroma polletnih obrokih. Ti zavezanci obračunavajo 
davčno obveznost za DDV za koledarsko trimesečje oziroma 
koledarsko polletje. Vendar se na podlagi četrtega odstavka 36. 
člena ZDDV, tudi ti davčni zavezanci lahko odločijo, da bodo 
obračunavali DDV mesečno. Davčnemu zavezancu, ki se odloči 
za mesečni obračun DDV, ni potrebno predložiti nobenega 
zahtevka za krajši rok obračunavanja DDV, temveč o tej odločitvi 
le pisno obvesti davčni organ v roku 15 dni pred prehodom na 
mesečni obračun DDV. Če se odloči za mesečno obračunavanje 
DDV, ga ta odločitev zavezuje za najmanj 24 mesecev. 

Po podatkih Davčne uprave Republike Slovenije, od skupno 
73.313 zavezancev za DDV, predlaga mesečne obračune DDV 
84,5%, trimesečne obračune 11% in le 4,5% zavezancev, ki 
predlagajo polletne obračune. 

Določbe 53. člena ZDDV določajo vračilo vstopnega DDV 
davčnemu zavezancu, ki ima pravico do vračila davka takrat, ko 
v davčnem obračunu izkaže večji vstopni DDV od svoje davčne 
obveznosti. Davčni zavezanec mora za posamezno davčno 
obdobje davčnemu organu predložiti davčni obračun. Če je 
njegova davčna obveznost večja od vstopnega davka, mora 
plačati razliko do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku 
davčnega obdobja. Če pa je vstopni davek večji od njegove 
davčne obveznosti, se davčnemu zavezancu razlika všteva v 
plačila v naslednjih davčnih obdobjih, lahko pa tudi zahteva vračilo 
davka. Davčni organ na podlagi zahtevka davčnega zavezanca 
vrne zahtevani znesek potem, ko ga zmanjša za znesek davkov, 
ki jim je potekel rok plačila. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S spremembo 36. člena zakona se bo po podatkih Davčne uprave 
RS zmanjšalo število davčnih zavezancev, ki obračunavajo DDV 
za koledarski mesec od 62.390 na 27.514 zavezancev. Število 
zavezancev, ki obračunavajo DDV v trimesečnih obdobjih se bo 
povečalo od 8.130 na 19.367, tistih, ki obračunavajo DDV v 
polletnem obdobju, pa s 3.272 na 26.911. 

S spremembo 53. člena zakona, pa davčni zavezanci (razen 
pretežnih izvoznikov), ne bodo imeli več pravice zahtevati vračila 
presežka vstopnega DDV, temveč se bo presežek vstopnega 
davka všteval v akontacijo davka v naslednjih davčnih obdobjih. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Sprememba zakona bo vplivala na likvidnost državnega 
proračuna, saj se bo v prvem davčnem obdobju po uveljavitvi 
tega zakona, priliv v proračun povečal, po oceni Davčne uprave 
RS, za cca 9 mlrd tolarjev, saj se bodo presežki vstopnega DDV, 
ki so se dosedaj vračali davčnim zavezancem v gotovini, 
upoštevali kot akontacija za naslednja davčna obdobja.Ta znesek 
je potrebno zmanjšati za cca 2 mlrd tolarjev glede na to, da davčni 
zavezanci, ki so dosedaj obračunavali DDV mesečno, po novem 
pa ga bodo trimesečno oziroma polletno, v prvem obdobju ne 
bodo vplačevali svoje mesečne obveznosti, temveč bo le-ta 
plačana šele po treh oziroma šestih mesecih. Sprememba bo 
torej v prvem obdobju vplivala na likvidnost proračuna v višini 
cca 7 mlrd tolarjev. 

Poleg tega se bodo zaradi zmanjšanja administriranja DDV, znižali 
stroški pobiranja DDV, po oceni Davčne uprave RS, za okoli 
132,9 mio SIT. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 
in 17/00-odločba US) se v 36. členu tretji in četrti odstavek 
spremenita tako, da se glasita: 

»(3) Za davčnega zavezanca, ki je v preteklem koledarskem 
letu dosegel promet do 10.000.000 tolarjev, je davčno 
obdobje koledarsko polletje, za davčnega zavezanca, ki 
je v preteklem koledarskem letu dosegel promet od 
10.000.000 tolarjev do 20.000.000 tolarjev, je davčno 
obdobje koledarsko trimesečje. Za davčnega zavezanca, 
ki začne s poslovanjem, se davčno obdobje določi glede 
na pričakovan promet v prvem koledarskem letu. 

(4) Davčni zavezanec - izvoznik, ki izpolnjuje pogoje za 
obračunavanje DDV v trimesečnem oziroma 
šestmesečnem obdobju, se lahko odloči za obračunavanje 
DDV v enomesečnem obdobju. V tem primeru mora pisno 
obvestiti pristojni davčni organ v roku 15 dni pred 
prehodom na mesečni obračun DDV. Obdobje 
obračunavanja DDV po tem odstavku ne sme biti krajše 
od 12 mesecev.« 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

»(5) Promet po tem členu predstavlja seštevek obdavčljivega, 
oproščenega in neobdavčenega prometa, ki je izkazan v 
obračunih DDV za preteklo leto.« 

2. člen • 

V 38. členu se v drugem odstavku za besedo »zadnjega« doda 
beseda »delovnega«. 
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3. člen 

V 39. členu se v prvem odstavku za besedo »zadnjega« doda 
beseda »delovnega«. 

4. člen 

V 53. členu se v prvem odstavku za besedo »obdobjih« postavi 
pika, nadaljnje besedilo se črta. 

Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita: 

»(2) Prejšnji odstavek se ne nanaša na davčnega zavezanca 
- pretežnega izvoznika, ki v zaporednih obračunih DDV 
izkazuje presežek vstopnega DDV. 

(3) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka lahko zahteva 
vračilo presežka vstopnega DDV takrat, ko predloži 
obračun DDV. Presežek vstopnega DDV se davčnemu 
zavezancu vrne v 30 dneh po predložitvi obračuna.« 

V četrtem odstavku se za besedo »zavezancu« vstavi naslednje 
besedilo: »iz drugega odstavka tega člena« 

5. člen 

(1) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vlagali 
davčne obračune za koledarsko polletje, vlagajo obračune v 
skladu s 1. členom tega zakona za davčna obdobja od 1. julija 
2001 dalje. 

(2) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vlagali 
davčne obračune za koledarsko tromesečje in je v skladu s 

1. členom tega zakona njihovo davčno obdobje koledarsko 
tromesečje ali koledarski mesec, vlagajo obračune v skladu 
s 1. členom tega zakona za davčna obdobja od 1. aprila 2001 
dalje. 

(3) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vlagali 
davčne obračune za koledarsko tromesečje in je v skladu s 
1. členom tega zakona njihovo davčno obdobje koledarsko 
polletje, vlagajo obračune v skladu s 1. členom tega zakona 
za davčna obdobja od 1. julija 2001 dalje. 

(4) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vlagali 
davčne obračune za koledarski mesec in je v skladu s 1. 
členom tega zakona njihovo davčno obdobje koledarsko 
tromesečje, vlagajo obračune v skladu s 1. členom tega 
zakona za davčna obdobja od 1. aprila 2001 dalje. 

(5) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vlagali 
davčne obračune za koledarski mesec in je v skladu s 1. 
členom tega zakona njihovo davčno obdobje koledarsko 
polletje, vlagajo obračune v skladu s 1. členom tega zakona 
za davčna obdobja od 1. julija 2001 dalje ter vložijo skupni 
davčni obračun za davčna obdobja od aprila do junija 2001. 

(6) Davčni zavezanci iz tega člena vlagajo obračune za davčna 
obdobja pred 1. aprilom 2001 v skladu s predpisi, ki so veljali 
pred uveljavitvijo tega zakona. 

6. člen 

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

V 1. členu predloga zakona je spremenjen 36. člen zakona tako, 
da je določeno davčno obdobje za davčne zavezance, katerih 
promet preteklega koledarskega leta ne preseže določenega 
zneska. Predvideni sta dve davčni obdobji, in sicer je za davčne 
zavezance, ki so v preteklem koledarskem letu dosegli promet 
do 10.000.000 tolarjev določeno polletno davčno obdobje, za 
davčne zavezance, ki so v preteklem koledarskem letu dosegli 
promet od 10.000.000 do 20.000.000 tolarjev, pa je določeno 
trimesečno davčno obdobje. 

Navedena ureditev je obvezna za vse davčne zavezance, ki 
dosežejo promet v tej višini, razen za pretežne izvoznike, ki se 
lahko odločijo, da obračunavajo DDV v mesečnem davčnem 
obdobju. Če se odločijo za mesečno obračunavanje DDV, jih ta 
odločitev zavezuje za najmanj 12 mesecev. 

Nadalje je v tem členu podana definicija prometa, ki predstavlja 
seštevek obdavčljivega, oproščenega in neobdavčenega 
prometa, ki je izkazan v obračunih za preteklo leto. 

Z 2. in 3. členom predlagatelj predlaga, da se rok za predložitev 
obračuna in plačilo davčne obveznosti spremeni tako, da opisane 
obveznosti nastanejo zadnji delovni dan v mesecu, ki sledi 
davčnemu obdobju, za katerega zavezanec vlaga obračune in 
poravnava davčne obveznosti. 

S 4. členom predloga zakona je spremenjen 53. člen zakona 
tako, da davčni zavezanec, ki v davčnem obdobju izkaže 
presežek vstopnega davka, nima več pravice zahtevati vračila 
davka, temveč se presežek vstopnega davka všteva v akontacijo 
davka v naslednjih davčnih obdobjih. Še nadalje pa je ta pravica 
priznana pretežnim izvoznikom, ki se jim presežek vstopnega 
davka vrne v 30 dneh po predložitvi obračuna DDV. 

S 5. členom se ureja prehod iz sedanje določitve davčnih obdobij 
v novo. Ker so davčna obdobja vezana na koledarsko trimesečje 
oziroma polletje, je temu primerno treba prilagoditi začetek uporabe 
spremenjenega določanja davčnih obdobij. Predlog 5. člena tako 
zavezancem zagotavlja vložitev davčnih obračunov za tekoča 
davčna obdobja v skladu z veljavno zakonodajo in odložen prehod 
na nove roke za vložitev novih davčnih obračunov do začetka 
novega koledarskega trimesečja oziroma novega koledarskega 
polletja. Predlog določbe upošteva tudi, da se kriteriji za določitev 
davčnih zavezancev, ki vlagajo davčne obračune za trimesečno 
oziroma polletno davčno obdobje spreminjajo, zato mora biti 
prehodna določba dovolj natančna, da opredeli vse možne 
situacije. 

BESEDILO ČLENOV KI SE 

SPREMINJAJO 

36. člen 
(obdobje obdavčevanja) 

(1) Davčni zavezanec mora obračunavati davčno obveznost v 
davčnem obdobju. 

(2) Davčno obdobje je koledarski mesec. 

(3) Za davčnega zavezanca, ki plačuje akontacijo davka iz 
dejavnosti v trimesečnih oziroma polletnih obrokih, je davčno 
obdobje koledarsko trimesečje oziroma koledarsko polletje. 

(4) Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje za obračunavanje 
DDV v trimesečnem oziroma šestmesečnem obdobju, se 
lahko odloči za obračunavanje DDV v enomesečnem obdobju. 
V tem primeru mora pisno obvestiti pristojni davčni organ v 
roku 15 dni pred prehodom na mesečni obračun DDV. Obdobje 
obračunavanja po tem odstavku ne more biti krajše od 24 
mesecev. 

38. člen 
(predložitev obračuna DDV) 

(1) Davčno obveznost za davčno obdobje je davčni zavezanec 
dolžan izkazati v mesečnem, trimesečnem oziroma polletnem 
obračunu DDV. 

(2) Obračun iz prejšnjega odstavka je davčni zavezanec dolžan 
predložiti davčnemu organu do zadnjega dne naslednjega 
meseca po poteku davčnega obdobja. 

(3) Davčni zavezanec mora predložiti obračun DDV ne glede na 
to, ali je za obdobje, za katerega predloži obračun, dolžan 
plačati DDV. 

(4) Obračun DDV mora vsebovati vse potrebne podatke za 
obračun davčne obveznosti. 

(5) Obliko in vsebino davčnih obračunov predpiše minister, 
pristojen za finance. 
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39. člen 
(plačevanje davčne obveznosti) 

(1) Davčna obveznost za davčno obdobje dospe v plačilo 
zadnjega dne naslednjega meseca po poteku davčnega 
obdobja. 

(2) V roku iz prejšnjega odstavka plača DDV tudi oseba iz 2. in 3. 
točke 12. člena tega zakona. 

(3) Pri uvozu blaga se DDV obračunava in plačuje, kot da bi bil 
uvozna dajatev v smislu 3. člena carinskega zakona (Uradni 
list RS, št. 1/95 in 28/95). 

53. člen 
(vračilo vstopnega DDV) 

(1) Če je znesek davčne obveznosti v davčnem obdobju manjši 
od zneska vstopnega DDV, ki ga sme davčni zavezanec 

odbiti v istem davčnem obdobju, se mu razlika všteva v 
plačila v naslednjih davčnih obdobjih oziroma na zahtevo 
vrne najkasneje v 60 dneh po predložitvi obračuna DDV. 

(2) Davčnemu zavezancu-izvozniku, ki v zaporednih obračunih 
DDV izkazuje presežek vstopnega DDV, se razlika DDV lahko 
vrne prej kot v 30 dneh po predložitvi obračuna DDV. 

(3) Davčnemu zavezancu, ki ne prejme razlike davka v roku iz 
prvega in drugega odstavka tega člena, pripadajo obresti po 
obrestni meri, določeni z zakonom, ki ureja obrestno mero 
zamudnih obresti od prvega dne po poteku 60 oziroma 30 dni 
od predložitve obračuna DDV. 

(4) Če je davčnemu zavezancu potekel rok za plačilo drugih 
davkov, se mu vrne razlika, zmanjšana za znesek davčnega 
dolga. 

(5) Podrobnejše pogoje in način vračila vstopnega DDV po tem 
členu predpiše minister, pristojen za finance. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na 
dodano vrednost 
(EVA 2001-1611-0144) 

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

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 70. člen Evropskega sporazuma 

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zoorai 
navedenimi pravnimi viri ES (leto^ 

/ 

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

- ne 

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

- ne 

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

Niso sodelovali 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti: 

Šesta Direktiva Sveta 77/388/EEC 

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

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

/ 

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

/ 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Stanko ŠTRAJN, l.r. 
DRŽAVNI PODSEKRETAR 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

mag. Anton ROP, l.r. 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ORGANIZACIJI IN 

DELOVNEM PODROČJU MINISTRSTEV 

(ZODPM-C) 

- hitri postopek - EPA 134 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA: 2001-1711-0004 
Številka: 024-07/2001-1 
Ljubljana, 01.03.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 15. seji dne 1.3.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU 
MINISTRSTEV, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s 
predlogom, da ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava 
na 4. seji, ki se bo pričela 20.3.2001. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev obravnava po hitrem postopku, zaradi izrednih 
potreb države, ker je treba nujno urediti organizacijo javne 
uprave in njeno normalno funkcioniranje. 

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

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- dr. Grega Virant, državni sekretar v Mininstrstvu za notranje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Konec lanskega leta je bil po hitrem postopku spremenjen Zakon 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 119/00 - v 
nadaljevanju: Zakon o vladi). Zakon o Vladi je bil spremenjen 
zaradi konstituiranja nove vladne ekipe po volitvah lansko leto in 
je posegel v strukturo ministrstev. Tako so bila Ministrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvo za znanost in tehnologijo 
ter Ministrstvo za malo gospodarstvo združena v Ministrstvo za 
gospodarstvo. Ministrstvo za znanost in tehnologijo je bilo ukinjeno, 
njegovo delovno področje pa razdeljeno mad Ministrstvo za 
gospodarstvo ter Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 
Ustanovljeno je bilo novo Ministrstvo za informacijsko družbo, v 
katero je razporejeno tudi delovno področje telekomunikacij ter 
poštnega prometa. Ministrstvo za promet in zveze se je posledično 
preimenovalo v Ministrstvo za promet. Z novelo Zakona o vladi je 
bil tudi spremenjen status Urada za makroekonomske analize in 
razvoj - iz organa v sestavi je urad spremenjen v vladno službo, 
ki krepi center vlade. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi v 5. členu 
nalaga spremembo Zakona o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99 - v 
nadaljevanju: ZODPM), in sicer tako, da se v roku šestih mesecev 
od prisege ministrov uskladi s sprejeto novelo Zakona o vladi. 

Organizacijske spremembe, ki jih je prinesla novela Zakona o 
Vladi, je treba izpeljati v ZODPM tako, da bodo določbe o 
ministrstvih prilagojene novi sestavi vlade. Spremeniti je treba 
določbe o ministrstvih in o njihovih delovnih področjih. 

Glede na to, da ZODPM v zadnjem času ni sledil spremembam 
področne zakonodaje, ki ustanavlja, preoblikuje ali ukinja organe 
ali organizacije v sestavi ministrstev, je zaradi preglednosti in 
konsistentnosti zakona primerno, da se določbe zakona ažurirajo 
tako, da se ti organi oziroma organizacije v sestavi privzamejo v 
besedilo ZODPM. 

2. NAMEN ZAKONA IN TEMELJNE REŠITVE 

Namen zakona je uskladitev organizacije in delovnega področja 
ministrstev z Zakonom o vladi, poleg tega pa tudi ažuriranje 
zakona z določbami o organih in organizacijah v sestavi, ki so bili 
ustanovljeni s področno zakonodajo (nekateri organi in 
organizacije so bili na novo ustanovljeni, pri drugih je prišlo le do 
spremembe imena). 

Ob tem zakon prinaša še nekatere spremembe v delovnih 
področjih - prenos področja energetike v Ministrstvo za okolje in 
prostor zaradi poudarka okoljskih vidikov energetike (izkoriščanje 
naravnih virov) in prenos delovnega področja homologacije v 
Ministrstvo za promet. 

Reforma na področju organizacije državne uprave je usmerjena 
v zmanjšanje števila organov in organizacij v sestavi ministrstev 
in v zmanjšanje števila vladnih služb, da se prepreči prekrivanje 
nalog vladnih služb in ministrstev. Novelacijo ZODPM vlada 
Izkorišča za določene korake v tej smeri. Z novelo se ukinjata 
dve vladni službi, njune naloge pa prevzemajo ustrezna 
ministrstva. Ta ukrep pomeni organizacijsko racionalizacijo (ni 
podvajanja nalog, zmanjša se obseg spremljajočih nalog in število 
političnih funkcionarjev v izvršilni veji oblasti) in jasnejšo opredelitev 
politične odgovornosti. 

Z novelo ZODPM se zmanjšuje tudi število organov in organizacij 
v sestavi ministrstev, in sicer na področju okolja. Združitev 
organov v sestavi zmanjšuje število političnih funkcionarjev 
(predstojniki organov v sestavi imajo namreč status političnega 
funkcionarja) in omogoča racionalnejšo organizacijo nalog. 

Obsežnejših organizacijskih sprememb predlagana novela ne 
prinaša. Vlada namreč istočasno pripravlja celovito novelo Zakona 
o upravi, ki bo na novo enotno uredila tako organizacijo ministrstev 
kot tudi njihova delovna področja. Predvideno je nadaljnje 
zmanjševanje števila organov in organizacij v sestavi in vladnih 
služb ter enostavnejša in preglednejša opredelitev delovnih 
področij. Zakonu o upravi bo dodano novo poglavje o organizaciji 
ministrstev, ki bo povzelo vsebino sedanjega ZODPM; tako bosta 
dva organizacijska zakona (Zakon o upravi in ZODPM) združena 
v en sam zakon (Zakon o upravi). 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev glede reorganizacije 
ministrstev ne predvideva drugih finančnih posledic, kot so bile 
predvidene za reorganizacijo ministrstev ob sprejemanju 
sprememb in dopolnitev Zakona o Vladi Republike Slovenije. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni 
list RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99) se v 2. členu črtajo 2,14. in 16. 
točka. 

2. člen 

V tretji točki 2. člena se črta besedilo: » - Urad za zavarovalni 
nadzor,« in se ga nadomesti z besedilom: » - Urad Republike 
Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo,«. 

3. člen 

Besedilo četrte točke 2. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Ministrstvo za gospodarstvo: 
v njegovi sestavi so: 

Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, 
Urad Republike Slovenje za varstvo potrošnikov, 
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, 

- Agencija Republike Slovenije za gospodarsko promocijo 
Slovenije in tuje investicije, 
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 
Tržni inšpektorat Republike Slovenije, 

4. člen 

Besedilo pete točke 2. člena se spremeni tako, da se črta besedilo 
"Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva" ter se 
ga nadomesti z besedilom: 
" - Urad Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin, 

Urad Republike Slovenije za priznavanje označb kmetijski'1 

pridelkov oziroma živil, 
Inšpektorat Republike Slovenije za kontrolo kakovosti 
kmetijskih pridelkov in živil,". 
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5. člen 12. člen 

V sedmi točki 2. člena se besedilo: »Prehodni dom Republike 
Slovenije za tujce« nadomesti z besedo: »Policija«. 

6. člen 

V osmi točki 2. člena se besedilo:" - Inšpektorat Republike Slovenije 
*a požarno varnost;" nadomesti z besedilom: " - Inšpektorat 
Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami;". 

7. člen 

V deveti točki 2. člena se prva in druga alineja spremenita tako, 
da se glasita: 

Agencija Republike Slovenije za okolje, 
- Uprava Republike Slovenije za rudarstvo," 

V deveti točki 2. člena se za peto alinejo doda nova alineja, ki se 
glasi: 
" - Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije;" 

8. člen 

V enajsti točki 2. člena se "Ministrstvo za promet in zveze" 
nadomesti z "Ministrstvo za promet". 

V isti točki 2. člena se besedilo druge alineje spremeni tako, da se 
Črta besedilo: "Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo," in 
se ga nadomesti z besedilom: "Uprava Republike Slovenije za 
civilno letalstvo," ter se črta besedilo tretje alineje:" Uprava 
Republike Slovenije za telekomunikacije," in se ga nadomesti z 
besedilom: "Direkcija za železniški promet,". 

9. člen 

V dvanajsti točki 2. člena se "Ministrstvo za šolstvo in šport" 
nadomesti z "Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport", za drugo 
alineo pa se dodata novi tretja in četrta alinea, ki se glasita: 
Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO, - Urad 
Republike Slovenije za meroslovje,". 

Dosedanja tretja alinea postane peta alinea. 

10. člen 

V trinajsti točki 2. člena se besedilo "Ministrstvo za zdravstvo" 
nadomesti z besedilom "Ministrstvo za zdravje", za prvo alinejo 
Pa se dodata nova druga in tretja alineja, ki se glasita: Urad 
Republike Slovenije za zdravila, - Urad Republike Slovenije za 
kemikalije," 

Dosedanja druga alineja postane četrta alinea. 

11. člen 

V 2. členu se točke ustrezno preštevilčijo. 

Na koncu 2. člena se doda nova točka, ki se glasi: 
» 14. Ministrstvo za informacijsko družbo; 
V njegovi sestavi so: 

Direkcija Republike Slovenije za poslovno informacijsko 
središče, 
Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije, 
Inšpektorat Republike Slovenije za pošto in telekomunikacije.« 

Črta se 4. člen. 

13. člen 

V prvem odstavku 5. člena se piko spremeni v podpičje in doda 
besedilo: »na nadzor nad državnimi pomočmi; na sistem javnih 
naročil in na sistem koncesij.«. 

Črta se besedilo četrtega odstavka 5. člena in se ga nadomesti z 
besedilom: »Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger 
na srečo opravlja nadzor vseh procesov, ki so neposredno ali 
posredno povezani s prirejanjem iger na srečo, nadzira in analizira 
izvajanje predpisov s področja iger na srečo, nadzira lastniške 
strukture koncesionarjev ter preverja in analizira podatke za 
sklenitev koncesijskih pogodb oziroma za izdajo dovoljenj.« 

14. člen 

Besedilo 6. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"Ministrstvo za gospodarstvo opravlja naloge, ki se nanašajo na 
politiko povečanja konkurenčnosti gospodarstva v povezavi s 
politikami, ki zagotavljajo stabilno makroekonomsko okolje in 
gospodarski razvoj ter podpirajo konkurenčnost in skladni 
regionalni razvoj; na spodbujanje tehnološkega razvoja, 
inovativnosti in podjetništva; na zunanjetrgovinsko politiko in 
ekonomske odnose s tujino ter na ukrepe na področju notranjega 
trga glede carinske zaščite trga, blagovnega prometa, 
preskrbljenosti trga in blagovnih rezerv, kontrole cen, varstva 
konkurence in varstva potrošnikov. 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence opravlja naloge 
na področju pravil o konkurenci ter vodi postopke in izdaja 
dokončne odločbe v zvezi z omejevalnimi sporazumi in zlorabo 
prevladujočega položaja; presoja skladnosti koncentracij s pravili 
konkurence, vodi postopke v zvezi z dumpinškimi in 
subvencioniranim uvozom, izdeluje analize o stanju in razvoju 
konkurence na trgu ter sodeluje z institucijami EU na podlagi 
predpisov s področja konkurenčnega prava. 

Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov opravlja 
strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na pripravo in 
izvajanje programa varstva potrošnikov v državnih organih, 
strokovnih organizacijah in nevladnih organizacijah; na vzgojo, 
izobraževanje in obveščanje potrošnikov, organiziranje 
primerjalnih ocenjevanj proizvodov in storitev ter na svetovanje 
potrošnikom, na spremljanje in koordiniranje dejavnosti ministrstev 
in strokovnih institucij; na uresničevanje nalog s področja varstva 
potrošnikov; na sodelovanje in spodbujanje razvoja nevladnih, 
neprofitnih potrošniških organizacij; na meddržavno in mednarodno 
sodelovanje na strokovnem in upravnem področju z vidika varstva 
potrošnikov. 

Agencija Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije 
in tuje investicije opravlja naloge na področju spodbujanja tujih 
investicij; pridobiva tuje investitorje s trženjem Slovenije kot lokacije 
za tuje investicije in opravlja strokovne naloge v zvezi s 
predlaganjem politike do tujih investicij; izvaja ukrepe na področju 
pospeševanja internacionalizacije slovenskih podjetij okviru 
programa povečevanja konkurenčnosti slovenskega 
gospodarstva; informira ter nudi druge storitve slovenskim 
izvoznikom ter tujim kupcem in organizira promocijske dogodke. 

Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj opravlja 
svetovalne, pospeševalne in usklajevalne naloge pri spodbujanju 
regionalnega razvoja; izvaja programe regionalnih spodbud in 
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daje mnenja o regionalnih razvojnih programih, s katerimi se 
usklajuje razvojna predvidevanja in naloge na področju 
gospodarskega, socialnega, kulturnega, prostorskega in 
okoljskega razvoja v regiji. 

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino opravlja naloge, 
ki se nanašajo na varstvo industrijske lastnine in na varstvo 
avtorskih in njim sorodnih pravic. 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje izvrševanje 
zakonov in drugih predpisov, ki urejajo promet blaga in opravljanja 
storitev; kontrolo cen; kakovost blaga in storitev; standarde; 
varstvo blagovnih in storitvenih znamk, znakov o kakovosti, 
označb izvora blaga; nadzoruje tlačne posode; nadzoruje kakovost 
gradbenih materialov in gradbenih proizvodov." 

15. člen 

V drugem odstavku 7. člena se tretji odstavek nadomesti z novim 
in dodajo nov četrti in peti odstavek, ki se glasijo: 

"Urad Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin 
opravlja naloge na področju varstva in registracije sort rastlin. 

Urad Republike Slovenije za priznavanje označb kmetijskih 
pridelkov oziroma živil opravlja naloge na področju priznavanja 
označb kmetijskih pridelkov oziroma živil. 

Inšpektorat Republike Slovenije za kontrolo kakovosti kmetijskih 
pridelkov in živil opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov o 
kakovosti kmetijskih pridelkov in živil." 

16. člen 

V prvem odstavku 9. člena se besedilo "na sistem delovnih razmerij 
v državni upravi;" nadomesti z besedilom "na sistem delovnih 
razmerij v javni upravi;" 

V istem odstavku 9. člena se besedilo "na sistem financiranja, 
plače in druge prejemke v državni upravi;" nadomesti z besedilom 
"na sistem financiranja, plače in druge prejemke v javni upravi;" 

V istem odstavku 9. člena se za besedilom "na gibanje in 
prebivanje tujcev;" doda novo besedilo " na spremljanje in 
reševanje priseljenske in begunske problematike;". 

V istem odstavku 9. člena se za besedilom "na državljanstvo, 
matične knjige in osebna imena;" doda besedilo "na javno varnost; 
na sistemsko in normativno urejanje zadev na delovnih področjih, 
kjer upravne naloge izvršuje Policija in ki niso v pristojnosti drugih 
ministrstev; na usmerjanje in nadzor nad policijo;". 

V istem odstavku 9. člena se črta besedilo: "na varovanje življenja 
ljudi in premoženja; na vzdrževanje javnega reda in miru; na 
urejanje in nadzorovanje prometa na javnih cestah; na 
preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj ter prekrškov; na 
odkrivanje, prijetje in izročanje osumljencev in drugih iskanih oseb 
v zvezi s kaznivimi dejanji pristojnim organom; na varovanje 
določenih oseb in objektov; na varovanje državne meje in na 
nadzor prehajanja čez državno mejo." 

Za prvim odstavkom 9. člena se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi: 
"Ministrstvo za notranje zadeve opravlja tudi naloge, ki se nanašajo 
na sistem, organizacijo, delovanje in razvoj lokalne samouprave 
oziroma organov lokalnih skupnosti; na nadzorstvo nad 
zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti na tistih področjih, ki 
niso v pristojnosti drugih ministrstev." 

Dosedanji drugi oziroma tretji odstavek postaneta tretji oziroma 
četrti. 

V tretjem odstavku 9. člena se besedilo:"Višja šola za notranje 
zadeve" spremeni tako, da se glasi: "Visoka policijsko varnostna 
šola". 

Besedilo četrtega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"Policija opravlja naloge, ki se nanašajo na varovanje življenja, 
osebne varnosti in premoženja ljudi; na preprečevanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in prijemanje 
storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter 
njihovo izročanje pristojnim organom; na vzdrževanje javnega 
reda, na nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in 
nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet; 
na varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole; na 
opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih; na varovanje 
določenih oseb, organov, objektov in okolišev; na varovanje 
določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov." 

17. člen 

Besedilo petega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 
"Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami nadzoruje izvajanje predpisov, ki urejajo varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami." 

18. člen 

Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge, ki se nanašajo 
na varstvo okolja in narave; na urejanje prostora in nadzorstvo 
nad zakonitostjo prostorskih aktov lokalnih skupnosti, na vode in 
vodno gospodarstvo; na primarno in transformirano energijo; na 
pridobivanje virov energije in na racionalno ravnanje z njimi; na 
strategijo gospodarjenja z vsemi vrstami mineralnih surovin, ne 
glede na to, ali so te energetske, kovinske ali nekovinske; na 
odpiranje in delovanje rudnikov, razen tistih, ki se v skladu z 
zakonom zapirajo oziroma so prenehali delovati; na geološke, 
seizmološke, meteorološke in druge geofizikalne pojave oziroma 
naravne pojave; na jedrsko varnost; na posege v prostor in 
graditev objektov, razen zadev, ki so v zvezi z gradbenimi 
proizvodi; na stanovanjske zadeve; na strategijo razvoja, 
vzpostavljanje in povezovanje prostorskih, informacijskih sistemov 
na državni in lokalni ravni; na geodezijo; ter na inšpekcijsko 
nadzorstvo na teh področjih. 

Agencija Republike Slovenije za okolje opravlja upravne in 
strokovne naloge, ki se nanašajo na celovito varstvo okolja in 
naravnih dobrin; na varstvo voda, zraka in tal; na presojo vplivov 
na okolje; na javne službe varstva okolja in naravnih dobrin; na 
varstvo pred hrupom in drugimi tveganji za okolje; na ohranjanje 
narave; na gospodarjenje z vodami in vodnogospodarskimi objekti 
in napravami; na javne službe urejanja voda in podeljevanje 
koncesij za rabo voda; na spodbujanje in izvajanje programov 
učinkovite rabe energije; na monitoring in drugo evidentiranje 
meteoroloških, hidroloških, agroloških In ekoloških elementov; na 
spremljanje stanja geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih 
pojavov; na varstvo, zaščito in zgodnje opozarjanje pred 
potresnimi pojavi; na ravnanje z odpadki, razen radioaktivnih; na 
odpravo posledic naravnih in drugih nesreč; ter na izpolnjevanje 
mednarodnih obveznosti s teh področij in mednarodno izmenjavo 
podatkov. 
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Uprava Republike Slovenije za rudarstvo opravlja upravne in z 
njimi povezane strokovne naloge, ki se nanašajo na gospodarjenje 
z vsemi vrstami mineralnih surovin, ne glede na to ali so te 
energetske, kovinske ali nekovinske, razen tistih, ki so v zvezi s 
predpisi o zapiranju rudnikov; na podeljevanje rudarskih pravic 
za raziskovanje in izkoriščanje vseh vrst mineralnih surovin; ter 
na razvoj metod in tehnik raziskovanja in izkoriščanja teh surovin 
in z njimi povezano pripravo podzakonskih predpisov. 

Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje opravlja 
strokovne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na 
prostorski razvoj in prostorsko načrtovanje; na pripravo in izvajanje 
prostorskega plana Slovenije in drugih prostorskih aktov 
državnega in regionalnega pomena ter sodelovanje pri pripravi 
prostorskih aktov lokalnih skupnosti in ugotavljanje njihove 
usklajenosti z državnimi prostorskimi akti; na spremljanje stanja 
v zvezi z urejanjem prostora; na rabo prostora in z njo povezanimi 
evidencami o stanju prostora na področju prostorskega 
načrtovanja; na prostorski informacijski sistem; na izpolnjevanje 
mednarodnih obveznosti s teh področij in mednarodno izmenjavo 
podatkov; ter na razvoj metod in tehnik prostorskega načrtovanja 
in z njimi povezano pripravo podzakonskih predpisov. 

Geodetska uprava Republike Slovenije opravlja upravne in z njimi 
povezane strokovne naloge, ki se nanašajo na standarde za 
izmero topografije, hidrografije, mej, komunalnih objektov in naprav 
ter prometnic, standarde za izmero za potrebe kartografskih in 
prostorskih informacijskih sistemov ter standarde, ki omogočajo 
povezovanje geodetskih podatkov in evidenc; na osnovni 
geodetski sitem; na geodetska dela v zvezi z državno mejo in 
evidenco o državni meji; na državne karte; na zemljiški kataster 
in kataster stavb; na register prostorskih enot z evidenco hišnih 
številk; na evidenco zemljepisnih imen; na geodetska dela pri 
komasaciji in melioraciji zemljišč; na izdajanje in uporabo podatkov 
uradnih geodetskih evidenc; ter na razvoj metod in tehnik 
geodetske dejavnosti in z njo povezano pripravo podzakonskih 
predpisov. 

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost opravlja upravne 
in strokovne naloge, ki se nanašajo na jedrsko in radiološko 
varnost jedrskih objektov; na promet, prevoz in ravnanje z 
jedrskimi materiali; na nadzor in materialno bilanco jedrskih 
materialov; na zaščito jedrskih objektov in zgodnje obveščanje 
ob jedrskih in radioloških nesrečah; na odgovornost za jedrsko 
škodo; za zagotovitev radiološkega monitoringa; na 
usposobljenost uporabnikov jedrskih objektov; na ravnanje z 
radioaktivnimi odpadki in' iztrošenim jedrskim gorivom; na 
mednarodno sodelovanje na področju dela uprave ter na druge 
naloge, določene s predpisi; ter na nadzorstvo nad izvrševanjem 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo področje 
jedrske varnosti. 

Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije opravlja 
strokovne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na 
pripravo predlogov za oblikovanje politike nacionalnega programa 
in predpisov Vlade Republike Slovenije za pospeševanje okolju 
prijazne in stroškovno ustrezne rabe energije, izvajanje državnih 
programov za spodbujanje učinkovite rabe energije, izrabe viro 
energije v industriji, široki rabi in prometu, koordinacijo in 
sodelovanje pri izvajanju programov učinkovite rabe ter na 
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti na teh področjih. 

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor nadzoruje 
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo 
varstvo okolja in narave ter ekološki nadzor na državni meji; 
vodni režim, urejanje voda in gospodarjenje z njimi, raziskovanje 
in izkoriščanje vseh vrst mineralnih surovin, elektroenergetiko, 
termoenergetiko in racionalno porabo energije, urejanje prostora 
in naselij, graditve objektov, izpolnjevanje bistvenih zahtev za 
objekte, stanovanjskih zadev in geodetskih dejavnosti." 

19. člen 

V prvem odstavku 12. člena se za besedilom "na organizacijsko 
zakonodajo s področja sodstva, državnega tožilstva, javnega 
pravobranilstva, odvetništva in notariata ter izvrševanja kazenskih 
sankcij;" doda besedilo "na sistemsko ureditev in usklajevanje 
izvajanja denacionalizacije". 

20. člen 

V prvem odstavku 13. člena se besedilo "Ministrstvo za promet in 
zveze" nadomesti z besedilom "Ministrstvo za promet". 

V istem odstavku 13. člena se za besedo "cestah" doda besedi: 
" za vozila " in črta besedilo: »na poštni in telekomunikacijski 
promet; na telekomunikacijske zveze in sisteme;". 

V drugem odstavku 13. člena se na koncu črta piko in doda 
besedilo: "in ostale upravne in strokovne naloge s področja 
pomorstva." 

Besedilo tretjega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 
"Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo opravlja upravne 
in strokovne naloge, ki se nanašajo na varnost v letalstvu in 
letalske standarde, plovnost in registracijo zrakoplovov, licenciranje 
v letalstvu, letalske operacije, registracijo letališč in vzletišč, 
navigacijske službe zračnega prometa in druge naloge v zračnem 
prometu." 

Besedilo četrtega odstavka 13. člena se črta in se ga nadomesti 
z besedilom: 
"Direkcija za železniški promet opravlja strokovno tehnične, 
organizacijske, razvojne ter določene upraven in nadzorne naloge 
s področja železniškega prometa, opravlja zadeve, ki se nanašajo 
na gospodarjenje z železniško infrastrukturo, nadzoruje 
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo 
železniški prometni sistem ter opravlja zadeve, ki se nanašajo na 
varno odvijanje prometa v železniškem prometnem sistemu." 

V petem odstavku 13. člena se za besedilom "nadzor nad njihovim 
stanjem" doda besedilo "na prevoze v tovornem in potniškem 
cestnem prometu, na homologacijo vozil,". 

V šestem odstavku 13. člena se za besedo "cesta" črta vejica in 
besedilo "poštni in telekomunikacijski promet, telekomunikacijske 
zveze in sisteme." 

21. člen 

V prvem odstavku 14. člena se "Ministrstvo za šolstvo in šport" 
nadomesti z "Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport", na koncu 
pa se za piko postavi podpičje ter doda besedilo: "na področje 
znanstvene dejavnosti; na usposabljanje in podiplomsko 
izobraževanje mladih raziskovalcev; na program gibanja znanost 
mladini in promocijo znanosti; na zagotavljanje infrastrukture za 
raziskovalno dejavnost; na znanstveno publicistiko; na sistem 
znanstvenega informiranja in komuniciranja; na informatiko za 
področje znanstvene dejavnosti; na mednarodno znanstveno 
sodelovanje." 

V tretjem odstavku 14. člena se za besedilom "Urad za mladino 
opravlja zadeve, ki se nanašajo" doda besedilo: "na načrtovanje, 
organiziranje in izvajanje ukrepov s področja mladinske politike; 
na izvajanje dejavnosti s področja socialne politike otrok in mladine, 
vzgoje in neformalnega izobraževanje, prostočasnih dejavnosti, 
kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja; na 
spremljanje uresničevanja predpisov in drugih aktov, kolikor se 
nanašajo na mladino, opozarjanje na neučinkovito izvrševanje In 
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predlaganje ukrepov za učinkovitejše izvrševanje; na oblikovanje 
in nadzorovanje izvajanja prednostnih programov za mlade;". 

Za tretjim odstavkom 14. člena se dodata novi četrti in peti odstavek, 
ki se glasita: 
"Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO opravlja naloge, 
ki se nanašajo na sodelovanje z UNESCO-m. 

Urad Republike Slovenije za meroslovje opravlja naloge, ki se 
nanašajo na urejanje nacionalnega meroslovnega sistema." 

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek. 

22. člen 

V prvem odstavku 15. člena se besedilo" Ministrstvo za zdravstvo 
" nadomesti z " Ministrstvo za zdravje". 

Za drugim odstavkom 15. člena se dodata nov tretji in četrti 
odstavek, ki se glasita: 

" Urad Republike Slovenije za zdravila izvaja naloge na področjih 
proizvodnje in prometa z zdravili in medicinskimi pripomočki. 

Urad za kemikalije Republike Slovenije izvaja naloge na upravnih 
področjih nevarnih snovi, kemičnega orožja, kozmetike in nadzora 
pesticidov in drugih kemijskih onesnaževalcev v živilih in pitni 
vodi." 

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek. 

23. člen 

Črtata se 16. in 17.a člen. 

Členi v II. poglavju se ustrezno preštevilčijo. 

24. člen 

Na koncu II. poglavja se doda nov člen, ki se glasi: 

"Ministrstvo za informacijsko družbo opravlja naloge, ki se 
nanašajo na elektronsko poslovanje; na usklajevanje programov 
elektronskega poslovanja v javni upravi; na informatiko in 
informacijske sisteme; na razvoj informacijske in komunikacijske 
tehnologije; na pospeševanje informacijske družbe in 
elektronskega poslovanja; na poštni in telekomunikacijski promet; 
na telekomunikacijske zveze in sisteme ter inovacije. 

Direkcija Republike Slovenije za poslovno informacijsko središče 
zagotavlja državni upravi, trgovini, gospodarski zbornici, 
mednarodnim prevoznikom, špediterjem, bankam, 
zavarovalnicam ter drugim zainteresiranim institucijam dostop 
do strateških mednarodnih poslovnih informacij s povezovanjem 
v specializirane svetovne informacijske centre. Direkcija je pravna 
oseba. 

Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije opravlja naloge, 
ki se nanašajo na upravljanje radijskega frekvenčnega spektra; 
na telekomunikacijske sisteme in naprave; na urejanje 
telekomunikacijskih storitev ter druge zadeve v zvezi s 
telekomunikacijami. 

Inšpektorat Republike Slovenije za pošto in telekomunikacije 
nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, 
ki urejajo poštni in telekomunikacijski promet, telekomunikacijske 
zveze in sisteme." 

25. člen 

Črta se 23. člen. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

26. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Urad za 
makroekonomske analize in razvoj kot vladna služba, ki jo vodi 
direktor. 

27. člen 

Urad Republike Slovenije za meroslovje opravlja do začetka dela 
javnega zavoda Slovenska akreditacija in do začetka dela 
Slovenskega inštituta za standardizacijo tudi naloge s področja 
nacionalne standardizacije in akreditacije. 

28. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata delovati Služba Vlade 
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in Urad Vlade 
Republike Slovenije za denacionalizacijo kot službi Vlade Republike 
Slovenije. Njune naloge prevzamejo pristojna ministrstva. 

29. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona kot organi v sestavi Ministrstva 
za okolje in prostor in z delovnim področjem,določenim s tem 
zakonom, nadaljujejo z delom: 
- Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, Uprava 

Republike Slovenije za varstvo narave, in Uprava Republike 
Slovenije za geofiziko kot Agencija Republike Slovenije za 
okolje, 

- Direkcija za rudna bogastva in Direkcija Republike Slovenije 
za oskrbo z energijo kot Uprava Republike Slovenije za rudna 
bogastva, 

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Republiški 
rudarski inšpektorat in Republiški energetski inšpektorat, razen 
tistih njegovih nalog, ki se nanašajo na nadzorstvo nad 
proizvodnjo materialov in opreme za energetiko, plinovodnih 
sistemov in naprav ter tlačnih posod, kot Inšpektorat Republike 
Slovenije za okolje in prostor, 

- Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije. 

30. člen 

Z dnem uveljavitve zakona prevzame Tržni inšpektorat Republike 
Slovenije delovno področje Republiškega gradbenega 
inšpektorata v delu, ki se nanaša na kakovost gradbenih 
proizvodov in gradbenih materialov ter delovno področje 
Republiškega energetskega inšpektorata v delu, ki se nanaša na 
nadzor nad tlačnimi posodami. 

31. člen 

Ministrstva in organi v sestavi, ki prevzamejo po določbah tega 
zakona naloge oziroma del nalog dosedanjih ministrstev, organov 
v sestavi in vladnih služb prevzamejo tudi delavce, ki so na dan 
uveljavitve tega zakona opravljali te naloge. 
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Ministrstva in organi v njihovi sestavi iz prvega odstavka tega 
člena prevzamejo tudi ustrezne pravice proračunske uporabe in 
obveznosti ter dokumentacijo, ki se nanaša na prevzete naloge, 
prostore, opremo in inventar, ki se uporabljajo za izvajanje teh 
nalog, če ne pride do drugačnega dogovora med organi oziroma 
če vlada ne odloči drugače. 

32. člen 

Ministrstva iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo najkasneje 
v roku enega meseca od uveljavitve tega zakona uskladiti akte o 
notranji organizaciji in sistemizaciji z določbami tega zakona. 

33. člen 

V Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu 
(Uradni list RS, št. 57/00) se beseda »ministrstvo« nadomesti z 
besedilom »Ministrstvo za informacijsko družbo«. 

V 51. členu zakona iz prvega odstavka tega člena se besedilo 
»Minister, pristojen za gospodarstvo« nadomesti z besedilom 
»Minister za informacijsko družbo«. 

34. člen 

V Zakonu o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/2000) 

se v 4., 5.,in 14. členu besedilo besedilo "ministrstvo, pristojno za 
ekonomske odnose in razvoj" nadomesti z besedilom "ministrstvo 
za finance". 

V zakonu iz prvega odstavka tega člena se v 15. in 18. členu 
besedilo "minister, pristojen za ekonomske odnose in razvoj" 
nadomesti z besedilom "minister za finance". 

35. člen 

V Zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4-124/ 
93,71/94,23/96,47/97,23/99 in 119/2000) se v celotnem besedilu 
beseda " zdravstvo" nadomesti z besedo " zdravje". 

36. člen 

Proračun Republike Slovenije za leto 2001 se prilagodi 
organizacijski strukturi, ki izhaja iz tega zakona, v roku treh 
mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

37. člen 

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

V skladu z Zakonom o Vladi Republike Slovenije se zmanjšuje 
število ministrstev na štirinajst, zato je v 1. členu določeno, da se 
črtajo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvo 
za znanost in tehnologijo in Ministrstvo za malo gospodarstvo in 
turizem ter njihova delovna področja. 

Organizacijsko preidejo organi v sestavi iz prej naštetih ministrstev 
na ministrstva, ki pokrivajo ustrezna delovna področja. 

Tako predlog zakona v Ministrstvo za gospodarstvo uvršča Urad 
RS za varstvo konkurence, Urad RS za varstvo potrošnikov, 
Agencijo RS za gospodarsko promocijo in tuje investije Slovenije, 
Agencijo RS za regionalni razvoj, Urad RS za intelektualno lastnino 
in Tržni inšpektorat RS. Črta se Direkcija Republike Slovenije za 
blagovne rezerve, ki se je po določbah Zakona o blagovnih 
rezervah preoblikovala v zavod (2. in 12. člen). 

V Ministrstvu za kmetijstvo so bili s področnim zakonom - Zakonom 
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/2000) - ustanovljeni novi organi 
v sestavi, ki nadomeščajo dosedanjo Upravo RS za pospeševanje 
kmetijstva. 

Ministrstvo za notranje zadeve prevzema delovno področje 
lokalne samouprave (4. odstavek 15. člena). Pristojnosti v zvezi 
z delovnimi razmerji se razširi iz državne na celotno javno upravo. 
Delovno področje Policije kot organa v sestavi se opredeli posebej. 
Preimenovanje Višje šole za notranje zadeve v Visoko policijsko 
varnostno šolo je redakcijski popravek. (4. in 15. člen). 

Nadalje predlog zakona predvideva preimenovanje Inšpektorata 
Republike Slovenije za požarno varnost v Inšpektorat Republike 
Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami skladno 
z določbo Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
(5. in 16. člen) 

Predlog besedila zakona, ki se nanaša na delovno področje 
Ministrstva za okolje in prostor se nanaša na dosedanja naloge in 
naloge, ki jih prevzema od Ministrstva za gospodarstvo, ker po 
svoji naravi sodijo v njegovo pristojnost, in jih bo opravljalo 
Ministrstvo za okolje in prostor. S predlogom takega besedila se 
uredi tudi, da zadeve, ki so v zvezi z gradbenimi proizvodi in 
zapiranjem rudnikov, sodijo v pristojnost Ministrstva za 
gospodarstvo. Istočasno predlagatelj posodablja opis nalog 
organov v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, saj je le-ta na 
določenih mestih postal zastarel (6. in 17. člen). 

V predlogu zakona je v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije 
št. 463-09/2000 -2z dne 22.02.22001 predlagan prenos delovnega 
področja Urada Vlade Republike Slovenije za denacionalizacijo, 
ki je deloval kot vladna služba, na Ministrstvo za pravosodje (18. 
člen). 

Ministrstvo za promet in zveze je preoblikovano v Ministrstvo za 
promet (7. in 19. člen). Iz njegovega delovnega področja je izločeno 
delovno področje zvez. Predlog zakon po Zakonu o železniškem 
prometu povzema nov organ v sestavi Ministrstva za promet, in 
sicer Direkcijo za železniški promet. Preimenovana je tudi Uprava 
Republike Slovenije za zračno plovbo, tako da je ime usklajeno s 
predlogom Zakona o letalstvu, ki je v parlamentarni proceduri v 
tretji obravnavi.c. Ta zakon namreč predvideva Upravo Republike 

Slovenije za civilno letalstvo. Direkcija Republike Slovenije za 
ceste prevzema tudi del delovnega področja dosedanjega Urada 
za standardizacijo in meroslovje in sicer področje, ki se nanaša 
na homologacijo vozil in postopke ugotavljanja usklajenosti 
posameznih vozil (7. in 19. člen). 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport poleg naziva prevzema 
tudi delovno področje znanosti (8. in 20. člen) ter Urad Republike 
Slovenije za UNESCO in Urad RS za meroslovje, ki sta bila v 
sestavi Ministrstva za znanost in tehnologijo. (8. in 20. člen). Uradu 
za mladino prevzame razširjeno delovno področje (20. člen). 

Predlagana je sprememba imena Ministrstva za zdravstvo, in 
sicer v Ministrstvo za zdravje. Glede na upravno področje dela 
ministrstva je pravilnejša in popolnejša opredelitev Ministrstvo za 
zdravje, ki zajema celotno upravno področje tega ministrstva. 
Pojem zdravje tako vsebuje tudi področje zdravstva, vsebinsko 
pa pojem zdravstva ne vključuje celotne dejavnosti ministrstva, 
ki se nanaša na zdravje. Preimenovanje ministrstva je tudi v 
skladu z organizacijo in poimenovanji ministrstev v posameznih 
državah članicah Evropske unije. Predlog zakona opredeljuje tudi 
že delujoča organa v sestavi ministrstva za zdravje in je 
predlagana dopolnitev redakcijske narave (9. in 21. člen). 

Novoustanovljeno Ministrstvo za informacijsko družbo z dvema 
organoma v sestavi in sicer Upravo Republike Slovenije za 
telekomunikacije in Inšpektoratom Republike Slovenije za pošto 
in telekomunikacije ima specifično delovno področje, ki se nanaša 
na informatiko, informacijske sisteme, razvoj informacijske 
tehnologije, pospeševanje informacijske družbe in elektronskega 
poslovanja, na poštni in telekomunikacijski promet, na 
telekomunikacijske zveze in sisteme ter inovacije (10. in 22. člen). 
Delovnemu področju Ministrstva za informacijsko družbo se i 
priključi tudi Direkcija Republike Slovenije za poslovno 
informacijsko središče, ki se v soglasju z Ministrstvom za 
gospodarstvo in zaradi celovitosti ter vsebinske enotnosti 
priključuje navedenemu ministrstvu (10. in 23. člen). 

V predlaganem 25. členu, ki je pripravljen glede na spremembe 
Zakona o vladi, je predvideno nadaljevanje dela Urada Republike 
Slovenije za makroekonomske analize in razvoj kot vladne službe, 
ki jo vodi direktor. 

S predlaganim zakonom se. v 27. členu kot samostojni vladni 
službi ukinjata Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo ( Odlok o organizaciji in delovnem področju službe 
Vlade RS za lokalno samoupravo, Uradni list 68/96) in Urad 
Republike Slovenije za denacionalizacijo (Sklep o ustanovitvi, 
organizaciji in delovnem področju Urada Republike Slovenije za 
denacionalizacijo, Uradni list RS, št. 24/99). Delovno področje 
Republiškega gradbenega inšpektorata prevzame Tržni 
inšpektorat Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na kakovost 
gradbenih proizvodov in gradbenih materialov. Prav tako 
prevzeme Tržni inšpektorat delovno področje dosedanjega 
Republiškega energetskega inšpektorata, in sicer v delu, ki se 
nanaša na nadzor nad tlačnimi posodami (29. člen). Naloge in 
zaposlene v dosedanjih vladnih službah prevzamejo pristojna 
ministrstva hkrati z vso dokumentacijo, prostori (h inventarjem, 
hkrati pa se prenesejo tudi zagotovljena finančna sredstva. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

2. člen 

Ministrstva so: 

1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; 
v njegovi sestavi sta: 
- Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu, 
- Inšpektorat Republike Slovenije za delo; 

2. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj; 
v njegovi sestavi so: 
- Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 
- Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov, 
- Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, 
- Urad Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije 

in tuje investicije, 
- Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, 
- Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
- Tržni inšpektorat Republike Slovenije; 

3. Ministrstvo za finance: 
v njegovi sestavi so: 
- Davčna uprava Republike Slovenije, 
- Carinska uprava Republike Slovenije, 
- Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor, 
- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, 
- Devizni inšpektorat Republike Slovenije; 

4. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti; 
v njegovi sestavi so: 
- Direkcija Republike Slovenije za oskrbo z energijo, 
- Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije, 
- Direkcija Republike Slovenije za rudna bogastva, 
- Direkcija Republike Slovenije za poslovno informacijsko središče, 
- Republiški energetski inšpektorat, 
- Republiški rudarski inšpektorat, 
- Republiški gradbeni inšpektorat; 

5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 
v njegovi sestavi so: 
- Veterinarska uprava Republike Slovenije, 
- Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva, 
- Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 

podeželja, 
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, 

lovstvo in ribištvo; 

6. Ministrstvo za kulturo; 
v njegovi sestavi so: 
- Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 
- Arhiv Republike Slovenije, 
- Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine; 

7. Ministrstvo za notranje zadeve; 
v njegovi sestavi je: 
" Prehodni dom Republike Slovenije za tujce; 

8- Ministrstvo ža obrambo; 
v njegovi sestavi so: 
- Generalštab slovenske vojske, 
- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 
- Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo, 
- Inšpektorat Republike Slovenije za požarno varnost; 

9. Ministrstvo za okolje in prostor; 
v njegovi sestavi so: 
- Uprava Republike Slovenije za varstvo narave, 
- Uprava Republike Slovenije za geofiziko, 
- Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, 
- Geodetska uprava Republike Slovenije, 
- Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, 
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor; 

10. Ministrstvo za pravosodje; 
v njegovi sestavi je: 
- Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij; 

11. Ministrstvo za promet in zveze; 
v njegovi sestavi so: 
- Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, 
- Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, 
- Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije, 
- Direkcija Republike Slovenije za ceste, 
- Prometni inšpektorat Republike Slovenije; 

12. Ministrstvo za šolstvo in šport; 
v njegovi sestavi so: 
- Urad Republike Slovenije za šolstvo, 
- Urad Republike Slovenije za mladino, 
- Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport; 

13. Ministrstvo za zdravstvo; 
v njegovi sestavi sta: 
- Urad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno 

zdravstveno organizacijo, 
- Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije; 

14. Ministrstvo za znanost in tehnologijo; 
v njegovi sestavi so: 
- Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, 
- Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 
- Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO; 

15. Ministrstvo za zunanje zadeve; 
v njegovi sestavi je: 
- Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. 

16. Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem. 

4. člen 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj opravlja zadeve, ki 
se nanašajo na koncept, strategijo in usmerjanje nacionalnega in 
regionalnega razvoja; na ukrepe tekoče ekonomske politike; na 
usklajevanje in dodeljevanje spodbud, pomembnih za uravnotežen 
regionalni razvoj območij s posebnimi razvojnimi problemi 
(demografsko ogrožena, razvojno šibka območja); na oblikovanje 
sistema in izvedbe lastninskega preoblikovanja; na vzpostavitev 
sistema investicijskih družb in vzajemnih skladov; na področje 
ekonomskih odnosov s tujino, ki vključuje zunanjetrgovinsko 
politiko, vključno z zaščitno politiko (uvozne dajatve, uvozne 
kontingente, prelevmane in druge oblike zaščite); 
zunanjetrgovinsko poslovanje, tuja vlaganja ter druge 
zunanjetrgovinske posle; gospodarsko sodelovanje s 
posameznimi državami in koordinacijo gospodarskega 
sodelovanja z domačimi in tujimi subjekti, obmejno gospodarsko 
sodelovanje; na sodelovanje z mednarodnimi ekonomskimi 
organizacijami, institucijami in integracijami; na prilagajanje 
instrumentov trgovinske politike Republike Slovenije z Evropsko 
unijo, koordinacijo prilagajanja na drugih področjih in usklajevanje 
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blagovnega prometa s standardi in zahtevami tržišč razvitih držav; 
na urejanje in usmerjanje opravljanja blagovnega prometa in 
trgovinske dejavnosti; na pospeševanje in racionalizacijo blagovnih 
tokov ter posodabljanje metod trgovanja in njegove informatike; 
na spremljanje blagovnih tokov in preskrbljenosti z osnovnimi 
živili ter zagotavljanje in izvajanje finančnih intervencij in intervencij 
s tržnimi blagovnimi rezervami v primeru potrebe po uravnoteženju 
blagovnih tokov; na pripravo ukrepov, vezanih na preskrbo v 
primeru izrednih razmer; na urejanje sistema blagovnih rezerv in 
finančnih intervencij pri osnovni preskrbi ter pripravo letnih in 
srednjeročnih programov na teh področjih; na zagotavljanje pravic 
potrošnikov in njihovo varstvo; na spremljanje gibanja cen blaga 
in storitev; na izvajanje pravic in dolžnosti države na področju 
nadzora nad cenami s sprejemanjem ukrepov določitve cen, zlasti 
glede cen osnovnih živil ter storitev in proizvodov monopolnih 
dejavnosti ter na zagotavljanje nadomestil pri cenah, sprejetih 
zaradi stabilizacije cen oziroma zaradi onemogočenega 
nadomeščanja stroškov za enostavno reprodukcijo. 

Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 
opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na pripravo in 
usklajevanje osnov, usmeritev in nalog razvojne ir, tekoče politike; 
na izdelavo analiz gospodarskega, socialnega in regionalnega 
razvoja; na simuliranje in oceno učinkov ekonomskih in razvojnih 
ukrepov ter institucionalnih sprememb; na razvoj in uporabo 
metodoloških orodij za področje dela. 

Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov opravlja 
strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na pripravo in 
izvajanje programa varstva potrošnikov v državnih organih, 
strokovnih organizacijah in nevladnih organizacijah, opravlja 
zadeve, ki se nanašajo na vzgojo, izobraževanje in obveščanje 
potrošnikov, organiziranje primerjalnih ocenjevanj proizvodov in 
storitev ter na svetovanje potrošnikom, na spremljanje in 
koordiniranje dejavnosti ministrstev in strokovnih institucij, na 
uresničevanje nalog s področja varstva potrošnikov, na 
sodelovanje in spodbujanje razvoja nevladnih, neprofitnih 
potrošniških organizacij, na meddržavno in mednarodno 
sodelovanje na strokovnem in upravnem področju z vidika varstva 
potrošnikov. 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence opravlja naloge 
na področju pravil o konkurenci ter vodi postopke na podlagi 
predpisov s področja konkurenčnega prava. 

Urad Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in 
tuje investicije opravlja zadeve, ki se nanašajo na organiziranje 
poslovnih konferenc, angažiranje zunanjih domačih in tujih 
strokovnjakov za pripravo analiz in raziskav posameznih trgov 
za večjo prodajo slovenskih izdelkov in storitev v tujini ter pridobitev 
tujih investitorjev iz tujih držav v Republiki Sloveniji, sodelovanje 
na sejmih in njihovo sofinanciranje, organiziranje stalne razstave 
slovenskih izdelkov v Sloveniji, oglaševanje ekonomske 
problematike v svetovnih publikacijah, oskrbo s promocijskimi 
gradivi in tiskanje, videokasete, druge publikacije in sodelovanje 
na mednarodnih sejmih; strokovne naloge v zvezi s predlaganjem 
politike do tujih investicij, izvrševanjem zakona o tujih vlaganjih, 
promocijo možnosti za tuje investicije v Republiko Slovenijo, 
koordiniranjem ministrstev in drugih institucij zaradi hitrejšega 
pridobivanja informacij o možnostih izpeljave posameznih investicij 
ter na pripravo analiz in informacij o možnostih izpeljave 
posameznih investicij ter na pripravo analiz in informacij o stanju 
in razvoju tujih investicij v Republiki Sloveniji. 

Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj opravlja 
razvojne, svetovalne, pospeševalne in usklajevalne naloge pri 
spodbujanju regionalnega razvoja; pripravlja strokovne podlage 
za dodeljevanje spodbud regionalne strukturne politike različnih 
področij in vrednoti učinke dodeljenih spodbud; daje mnenja o 

regionalnih razvojnih programih, s katerimi se usklajujejo razvojna 
predvidevanja in naloge na področju gospodarskega, socialnega, 
kulturnega, prostorskega in okoljskega razvoja v regiji ter daje 
mnenja o skupnih razvojnih programih. 

Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve opravlja naloge 
na področju oblikovanja, hrambe, obnavljanja in uporabe blagovnih 
rezerv in poslovanja z njimi ter izgradnje in vzdrževanja skladišč, 
silosov in rezervoarjev za shranjevanje rezerv. 
Direkcija je pravna oseba. 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje na domačem 
trgu in prek mejnih kontrol izvrševanje zakonov in drugih predpisov, 
ki urejajo promet blaga in opravljanje storitev, cene blaga in storitev, 
njihovo kakovost in standarde ter varstvo blagovnih in storitvenih 
znamk, znakov kakovosti in označb izvora blaga. 

5. člen 

Ministrstvo za finance opravlja zadeve, ki se nanašajo na denarni 
in bančni sistem; na devizni sistem; na sistem finančnih odnosov 
s tujino; na sistem davkov, prispevkov, taks, carin in drugih 
javnih prihodkov; na sistem zavarovalništva; na sistem vrednostnih 
papirjev; na sklade in druge finančne organizacije; na igre na 
srečo; na sistem javne porabe; na proračun; na upravljanje s 
finančnim premoženjem in dolgovi Republike Slovenije (zakladnica 
Republike Slovenije); na sistem računovodstva, revizije in 
finančnega poslovanja; na skupne naloge republiških upravnih 
organov in vladnih služb pri opravljanju finančno računovodskih 
služb. 

Davčna uprava Republike Slovenije opravlja zadeve, ki se 
nanašajo na izvajanje davčnega sistema in ukrepov davčne 
politike; na odmero in pobiranje davkov in drugih obveznosti; na 
inšpekcijsko nadzorstvo nad pravilnostjo izpolnjevanja davčnih 
in drugih obveznosti ter na davčne evidence. 

Carinska uprava Republike Slovenije opravlja zadeve, ki se 
nanašajo na izvajanje carinskega sistema; na carinjenje blaga, 
na carinski nadzor in na druge zadeve pri kontroli prometa potnikov, 
blaga in storitev s tujino ter na postopek o carinskih prekrških. 

Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor opravlja upravne 
in z njimi povezane strokovne naloge, ki se nanašajo na nadzor 
nad poslovanjem zavarovalnic in družb za opravljanje drugih 
zavarovalnih poslov ter na izdajo dovoljenj za opravljanje 
zavarovalnih poslov. 

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja opravlja 
naloge, ki se nanašajo na preprečevanje pranja denarja. 

Devizni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje izvrševanje 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo devizno in 
zunanjetrgovinsko poslovanje, kreditne odnose s tujino in 
opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini ter vodi postopek o 
prekrških proti pravnim in fizičnim osebam, kršilcem predpisov z 
delovnega področja inšpektorata. 

6. člen 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti opravlja zadeve, ki se 
nanašajo na razvoj gospodarstva ter njegovo pospeševanje z 
ekonomskimi in drugimi ukrepi sistemske narave; opredeljuje in 
vodi gospodarsko politiko za posamezne panoge in podjetja v 
industriji in rudarstvu ter zadeve, povezane z malimi in srednje 
velikimi podjetji ter svetovalnimi in pospeševalnimi organizacijami 
na tem področju; na primarno in transformirano energijo, na 
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pridobivanje, predelavo ali dodelavo virov energije (premog, uran, 
nafta, zemeljski plin, biomase in novi obnovljivi viri) in na racionalno 
ravnanje z njimi; na ravnanje z iztrošenim jedrskim gorivom; na 
primarno in predelovalno industrijo ter na gradbeništvo. 

Direkcija Republike Slovenije za oskrbo z energijo opravlja 
strokovne, tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju 
zanesljive in kakovostne oskrbe z energijo. 

Agencija Republike Slovenije zaučinkovito rabo energije izvaja 
programe za spodbujanje učinkovite rabe energije. 

Direkcija Republike Slovenije za rudna bogastva opravlja 
strokovne, tehnične in razvojne naloge na področju strategije 

/ gospodarjenja z mineralnimi in energetskimi surovinami. 

Direkcija Republike Slovenije za poslovno informacijsko središče 
zagotavlja državni upravi, trgovini, gospodarski zbornici, 
mednarodnim prevoznikom, špediterjem, bankam, 
zavarovalnicam ter drugim zainteresiranim institucijam dostop 
do strateških mednarodnih poslovnih informacij s povezovanjem 
v specializirane svetovne informacijske centre. Direkcija je pravna 
oseba. 

Republiški energetski inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, 
drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo elektroenergetiko in 
termoenergetiko, proizvodnjo materialov in opreme za energetiko, 
plinovodnih sistemov in naprav ter tlačnih posod in racionalno 
porabo energije. 

Republiški rudarski inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, 
drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo raziskovanje in 
izkoriščanje vseh vrst rudnin. 

Republiški gradbeni inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, 
drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo gradbeništvo, 
proizvodnjo gradbenih proizvodov in izvedbo gradbenih 
konstrukcij. 

7. člen 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja zadeve, 
ki se nanašajo na kmetijstvo; gozdarstvo; na živilstvo, vključno z 
živilsko predelavo in industrijo; na dopolnilne dejavnosti na kmetijah; 
na veterinarstvo; na lovstvo in ribišto ; na kmetijska zemljišča, 
gozdove in gozdni prostor; na gozdne rezervate; na prosto živeče 
divje živali; na trajnostno usmerjanje razvoja gozdnih ekosistemov 
in njihovo integralno varstvo; na celostno urejanje in razvoj 
podeželja in vasi; na usmerjanje državnih vlaganj v gozdove, 
podeželski prostor in vas; na prehrano z vidika proizvodnih in 
predelovalnih možnosti ter potreb; na proizvodnjo zdravstveno 
neoporečnih kmetijskih in živinorejskih proizvodov ter živil; na 
vzgojo kakovostnega mesa in drugih gozdnih dobrin; na 
sooblikovanje tržno - cenovne in zaščitne politike kmetijskih, 
gozdnih in živilskih proizvodov; na socialni položaj kmeta; na 
kmetijsko, gozdarsko, ribiško in drugo zadružništvo. 

Veterinarska uprava Republike Slovenije opravlja zadeve, ki se 
nanašajo na zdravstveno varstvo živali; na varstvo pred živalskimi 
kužnimi boleznimi ; na veterinarsko dejavnost; na promet in 
preskrbo z zdravili, mamili in strupi za rabo v veterinarski medicini; 
na zdravstveno neoporečnost surovin, živil in odpadkov 
živalskega izvora ter krmil; na veterinarsko sanitarne ukrepe v 
živinoreji, za zaščito živali pred mučenjem ter na varstvo okolja 
na teh področjih; na inšpekcijsko nadzorstvo v proizvodnji, 
notranjem prometu in v prometu čez državno mejo nad 

izvrševanjem zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov, ki 
urejajo navedena področja. 

Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva opravlja 
zadeve, ki se nanašajo na kmetijsko pospeševalno in svetovalno 
službo ter na prenos novih tehnologij v prakso. 

Agencija Republike Slovenije za kmetiske trge in razvoj podeželja 
opravlja zadeve, ki se nanašajo na izvajanje ukrepov in nalog na 
področju kmetijstva, živilstva in ribištva skladno s skupno kmetijsko 
in ribiško politiko Evropske Unije ter na druge naloge za izvajanje 
reforme kmetijske politike. 

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo 
in ribištvo nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov, ki urejajo kmetijstvo, kakovost mineralnih gnojil, 
fitofarmacevtskih sredstev, semena, sadilnega materiala, 
zdravstveno stanje rastlin, krmil, vina, varstvo, urejanje ter 
izkoriščanje kmetijskih zemljišč ter druge zadeve v zvezi s 
poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom, vinogradništvom, 
vinarstvom in hmeljarstvom, prenosom rastlin ter fitofarmacevtskih 
sredstev čez državno mejo, gozdarstvo, gojenje in varstvo 
gozdov, pridobivanje gozdnih lesnih proizvodov in drugih gozdnih 
dobrin, gradnjo gozdnih prometnic, kakovost gozdnih prometnic, 
kakovost gozdnih semen in gozdnih sadik ter druge zadeve v 
zvezi z gozdom in gozdarstvom, upravljanje lovišč in ribiških 
okolišev, gojitev in lov divjadi, sladkovodno in morsko ribištvo, 
varstvo prosto živečih divjih živali in njihovih habitatov ter druge 
zadeve s področja varstva narave. 

9. člen 

Ministrstvo za notranje zadeve opravlja zadeve, ki se nanašajo 
na sistem, organizacijo in delovanje upravnih organov; na sistem 
financiranja, plače in druge prejemke v državni upravi; na sistem 
delovnih razmerij v državni upravi; na nadzorstvo nad izvajanjem 
predpisov o upravnem postopku in na druge zadeve obče uprave; 
na izvedbo programov za pridobivanje izobrazbe, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področju varnosti in notranjih zadev; na 
usposabljanje kadrov za opravljanje upravnih nalog in strokovne 
izpite; na upravno statistiko; na ugovor vesti vojaški dolžnosti; na 
gibanje in prebivanje tujcev; na potne listine; na posest in nošenje 
ter promet orožja in streliva; na promet in prevoz eksplozivnih 
snovi ter prevoz drugih nevarnih snovi; na interesna in politična 
združevanja občanov; na zbiranje in javna zborovanja; na osebne 
izkaznice; na prijavo in odjavo prebivališča; na registracijo vozil in 
opravljanje vozniških izpitov; na državljanstvo, matične knjige in 
osebna imena; na varovanje življenja ljudi in premoženja; na 
vzdrževanje javnega reda in miru; na urejanje in nadzorovanje 
prometa na javnih cestah; na preprečevanje in odkrivanje kaznivih 
dejanj ter prekrškov; na odkrivanje, prijetje in izročanje osumljencev 
in drugih iskanih oseb v zvezi s kaznivimi dejanji pristojnim organom; 
na varovanje določenih oseb in objektov; na varovanje državne 
meje in na nadzor prehajanja čez državno mejo. 

V okviru Ministrstva za notranje zadeve deluje Višja šola za 
notranje zadeve, ki se lahko povezuje v Univerzo. 

Prehodni dom Republike Slovenije za tujce skrbi za sprejemanje, 
nastanitev in oskrbo tujcev, ki so v postopku zaradi priznanja 
statusa begunca, za katere teče postopek za ugotovitev identitete, 
in tujcev, ki jih iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče odstraniti iz 
države. Prehodni dom Republike Slovenije za tujce ima položaj 
urada. 
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10. člen 

Ministrstvo za obrambo opravlja upravne in strokovne zadeve, ki 
se nanašajo na obrambni načrt države, razvoj, organizacijo, 
opremljanje, delovanje in vodenje obrambnih sil, na priprave civilne 
obrambe, na upravne zveze in kriptografsko zaščito v obrambnem 
sistemu na vojaško šolstvo, na priprave sistema zaščite in 
reševanja ter na pravice in dolžnosti državljanov na področju 
obrambe, zaščite in reševanja. 

Generalštab slovenske vojske opravlja vojaško strokovne naloge, 
ki se nanašajo na organizacijo, usposabljanje in delovanje 
obrambnih sil. 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje opravlja 
upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na urejanje, priprave 
in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
pomoč prizadetim lokalnim skupnostim, opazovanje, obveščanje 
in alarmiranje, zveze ter informacijski sistem, ocenjevanje škode, 
ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, požarno varstvo in 
delovanje splošnih reševalnih služb, organiziranje in delovanje 
Civilne zaščite ter priprave in delovanje Štaba za Civilno zaščito 
Republike Slovenije, pripravljanje in izvajanje nacionalnih 
programov na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, reševanje ter na odpravljanje in sanacijo posledic 
nesreč. 

Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo nadzoruje 
izvrševanje predpisov in drugih aktov, ki urejajo obrambno 
področje. 

Inšpektorat Republike Slovenije za požarno varnost nadzoruje 
izvajanje predpisov, ki urejajo požarno varstvo in gasilstvo. 

11. člen 

Ministrstvo za okolje in prostor opravlja zadeve, ki se nanašajo 
na varstvo okolja in narave; na vode in vodno gospodarstvo; na 
geološke, seizmološke, meteorološke in druge geofizikalne pojave 
oziroma naravne pojave; na prostorsko planiranje, posege v 
prostor, na graditev objektov ter na premoženjskopravne zadeve 
v zvezi z nepremičninami; na jedrsko varnost; na stanovanjske 
zadeve; na geodezijo in geoorientirane informacijske sisteme ter 
na inšpekcijsko nadzorstvo na teh področjih. 

Uprava Republike Slovenije za varstvo narave opravlja upravne 
naloge, ki se nanašajo na celovito varstvo okolja, naravnih dobrin, 
vrednot in dediščine, varstvo voda, zraka, tal, flore, faune in na 
ravnanje z odpadki; na presojo vplivov na okolje; na javne službe 
varstva okolja in varstva naravnih dobrin, na strokovne podlage 
za financiranje ter ukrepe varstva okolja; na vodenje 
informacijskega sistema ter strokovne naloge za ekološko razvojni 
sklad; na vodni režim, vodnogospodarske ureditve in druge 
posege v vodo; na strategijo varstva okolja in vodnogospodarska 
načrtovanja; na investicijsko načrtovanje in gradnjo ter 
vzdrževanje in gospodarjenje z vodami ter vodnogospodarskimi 
objekti in napravami; na javne službe urejanja voda ter podeljevanje 
koncesij za rabo voda in na odpravo posledic naravnih in drugih 
nesreč. 

Uprava Republike Slovenije za geofiziko opravlja upravne in z 
njimi povezane strokovne naloge, ki se nanašajo na omrežje 
postaj ter monitoring in drugo evidentiranje geoloških, seizmoloških 
in drugih geofizikalnih pojavov, na njihovo rajonizacijo in 
kategorizacijo; na varstvo, zaščito in zgodnje opozarjanje pred 
potresnimi pojavi; na potresno varnost objektov in naprav; na 
uporabniške prognoze in obveščanje ter na mednarodno 
izmenjavo podatkov. 

Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje opravlja 
strokovne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na 
prostorsko planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje ter 
na izhodišča za urejanje prostora; na pripravo prostorskega plana 
Slovenije, regionalnih komponent plana in detajlne plane 
(prostorske izvedbene akte) infrastrukturnih objektov 
regionalnega in republiškega pomena; na rabo prostora in 
gospodarjenje z njim; na nadzorstvo nad pripravo prostorskih 
planov lokalnih skupnosti ter na prostorski informacijski sistem. 

Geodetska uprava Republike Slovenije pripravlja standarde za 
izmero topografije, hidrografije, mej, komunalnih objektov in 
naprav, prometnic, standarde za izmero za potrebe kartografskih 
in prostorskih informacijskih sistemov ter standarde, ki mogočajo 
povezovanje geodetskih podatkov in evidenc; opravlja upravne 
in strokovne zadeve, ki se nanašajo na osnovni geodetski sistem, 
na geodetska dela v zvezi z državno mejo in evidenco o državni 
meji, na državne karte, na zemljiški kataster in kataster zgradb, 
na register prostorskih enot z evidenco hišnih številk, na evidenco 
zemljepisnih imen, na geodetska dela pri komasaciji in melioraciji 
zemljišč ter na izdajanje in uporabo podatkov uradnih geodetskih 
evidenc. 

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost opravlja upravne 
in strokovne naloge, ki se nanašajo na jedrsko in radiološko 
varnost jedrskih objektov; na promet, prevoz in ravnanje z 
jedrskimi in radioaktivnimi materiali; na nadzor in materialno bilanco 
jedrskih materialov; na fizično zaščito jedrskih materialov in 
jedrskih objektov; na odgovornost za jedrsko škodo; na 
usposobljenost uporabnikov jedrskih objektov in njihovo šolanje; 
na zagotovitev kvalitete s tega področja; na zagotovitev 
radiološkega monitoringa; na zgodnje obveščanje ob jedrskih in 
radioloških nesrečah; na mednarodno sodelovanje na področju 
dela uprave ter na druge naloge, določene s predpisi; nadzoruje 
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo 
področje jedrske varnosti. 

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor nadzoruje 
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih.aktov, ki urejajo 
varstvo okolja in narave ter ekološki nadzor na državni meji; 
vodni režim, urejanje voda in gospodarjenje z njimi; področje 
urejanja prostora in naselij ter posege v prostor in graditev objektov; 
stanovanjske zadeve; na področje geodetske dejavnosti. 

12. člen 

Ministrstvo za pravosodje opravlja zadeve, ki se nanašajo na 
zakonodajo s področja kazenskega prava, prava o prekrških, 
stvarnega, obligacijskega in dednega prava; na zakonodajo o 
sodnih postopkih; na organizacijsko zakonodajo s področja 
sodstva, državnega tožilstva, javnega pravobranilstva, 
odvetništva in notariata ter izvrševanja kazenskih sankcij; na 
pripravo pobud in osnutkov za sklepanje mednarodnih pogodb o 
sodelovanju na področju kazenskega in civilnega prava; na 
financiranje ter zagotavljanje kadrovskih, tehničnih in prostorskih 
pogojev za poslovanje sodišč, državnih tožilstev in javnega 
pravobranilstva; na usposabljanje kadrov za potrebe pravosodja 
in strokovne izpite; na mednarodno pravno pomoč; na amnestijo 
in pomilostitve; na nadzor nad poslovanjem sodišč, državnih 
tožilstev, javnega pravobranilstva, odvetništva in notariata; na 
pravosodno statistiko; na informacijsko pravo; na zaščito osebnih 
podatkov ter na inšpekcijsko nadzorstvo v zvezi s tem. 

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 
opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na 
izvrševanje kazenskih sankcij; na organizacijo in vodenje 
kazenskih poboljševalnih zavodov; na zagotavljanje finančnih, 
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materialnih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje 
kazensko poboljševalnih zavodov; na usposabljanje kadrov za 
potrebe izvrševanja kazenskih sankcij in na uveljavljanje pravic 
in obveznosti oseb, ki jim je odvzeta prostost. 

13. člen 

Ministrstvo za promet in zveze opravlja zadeve, ki se nanašajo 
na železniški, pomorski in zračni promet; na promet na notranjih 
vodah; na prekladalne storitve; na ceste in cestni promet, razen 
nadzorstva in urejanja prometa na cestah; na poštni in 
telekomunikacijski promet; na telekomunikacijske zveze in 
sisteme; na žičnice ter na mednarodne odnose v prometu. 

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo opravlja zadeve, ki se 
nanašajo na gospodarjenje s pristaniško infrastrukturo ter na 
varnost plovbe na morju, rekah in jezerih. 

Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo opravlja zadeve, ki 
se nanašajo na kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije; 
na kontrolo letenja in vodenja letal; na podatke za identifikacijo 
objektov v zraku; na tehnična sredstva in priprave za vodenje 
letal ter druge zadeve v zvezi z zračnim prometom. 

Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije opravlja zadeve, 
ki se nanašajo na upravljanje radijskega frekvenčnega spektra; 
na telekomunikacijske sisteme in naprave, na urejanje 
telekomunikacijskih storitev ter druge zadeve v zvezi s 
telekomunikacijami. 

Direkcija Republike Slovenije za ceste opravlja 
strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki se 
nanašajo na graditev, vzdrževanje in varstvo državnih cest, 
nadzor nad njihovim stanjem, vodenje evidence o državnih cestah 
in prometa na njih ter opravlja upravne naloge v zvezi z ukrepi za 
varstvo državnih cest in prometa na njih. 

Prometni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje izvrševanje 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo železniški, 
cestni in zračni promet, ceste, letališča, poštni in 
telekomunikacijski promet, telekomunikacijske zveze in sisteme 
ter obratovanje žičniških naprav. 

14. člen 

Ministrstvo za šolstvo in šport opravlja zadeve, ki se nanašajo na 
vzgojo in izobraževanje ter položaj in družbeno zaščito otrok, 
mladostnikov in odraslih v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, 
srednjih šolah, zavodih oziroma enotah za izobraževanje in 
usposabljanje otrok z motnjami v razvoju, dijaških domovih in 
zavodih oziroma enotah za izobraževanje odraslih; na področje 
visokega šolstva; na dijaške in študentske domove; na 
izobraževanje pripadnikov italijanske in madžarske narodnostne 
skupnosti ter Romov; na izobraževanje pripadnikov slovenske 
manjšine v Italiji, v Avstriji in na Madžarskem; na dopolnilni pouk 
slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu; na športno 
vzgojo in rekreacijo; na preventivno in korektivno športno 
dejavnost; na selektivni in vrhunski šport; na pripravo sistemskih 
in drugih rešitev; na pripravo nacionalnega programa in programa 
javne službe; na pripravo meril za financiranje javne službe; na 
vzpostavitev bilance nepremičnin in pripravo programa investicij 
in investicijskega vzdrževanja; na oblikovanje informacijskega 
sistema za področje šolstva in športa; na vzpostavitev kadrovske 
svidence in izobraževanje pedagoških, andragoških in drugih 
strokovnih delavcev ter na napredovanje v nazive. 

Urad Republike Slovenije za šolstvo opravlja zadeve, ki se 
nanašajo na pripravo programske zasnove; na pripravo vzgojnih, 
vzgojno-izobraževalnih programov in drugih gradiv, o katerih 
odloča z zakonom pooblaščeni organ; na strokovno proučevalno 
in svetovalno delo na področju vzgoje in izobraževanja in na 
druge zadeve v zvezi z razvojem vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti. 

Urad Republike Slovenije za mladino opravlja zadeve, ki se 
nanašajo na celovito spremljanje vloge in položaja mladih v družbi; 
na izboljševanje pogojev za organiziranje in delovanje mladih in 
njihovih organizacij; na pospeševanje mobilnosti mladih; na 
pospeševanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade; na 
pospeševanje mednarodnih izmenjav mladih in regresiranje 
potovanj otrok in mladine; na zagotavljanje drugih ugodnosti za 
mlade; na spodbujanje interesnih dejavnosti mladih in na 
oblikovanje pogojev za vključevanje mladih v družbene procese. 

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport nadzoruje 
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo 
predšolsko vzgojo; obvezno osnovnošolsko izobraževanje; 
osnovno glasbeno izobraževanje; izobraževanje in usposabljanje 
otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju; srednje izobraževanje; 
dijaške in študentske domove ter področje športa. 

15. člen 

Ministrstvo za zdravstvo opravlja zadeve, ki se nanašajo na 
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje; na zdravstvene 
dejavnosti na primarni, sekundami in tercialni ravni; na spremljanje 
zdravstvenega stanja prebivalstva in pripravo ter izvajanje 
programov za krepitev zdravja; na ekonomske odnose v 
zdravstvu in naloge, vezane na ustanoviteljstvo javnih 
zdravstvenih zavodov v skladu z zakonom; na zdravstvene 
ukrepe ob naravnih in drugih nesrečah; na varstvo prebivalstva 
pred boleznimi odvisnosti; na varstvo prebivalstva pred nalezljivimi 
boleznimi in HIV okužbami; na zdravstveno ustreznost živil v 
smislu kakovosti, hranilne sestave in higienske ustreznosti živil 
in pitne vode zaradi preprečevanja kemičnega, biološkega in 
radiološkega onesnaženja ter vodenje politike prehranjevanja 
prebivalcev; na proizvodnjo, promet in preskrbo z zdravili in 
medicinskimi potrebščinami; na proizvodnjo in promet s strupi in 
mamili; na zdravstveno ustreznost predmetov splošne uporabe; 
na zdravstveno - ekološke probleme okolja, kjer je vpliv na človeka 
neposreden, ki se nanašajo na pitno vodo, kopalne vode, zrak, 
tla, hrup in vibracije; na varstvo človeka pred ionizirnimi in 
neionizirnimi sevanju v bivalnem in delovnem okolju; na pogoje za 
jemanje in presejevanje delov človeškega telesa ter na oblikovanje 
in izvajanje mednarodnih sporazumom o socialni varnosti. 

Urad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno zdravstveno 
organizacijo opravlja naloge, ki se nanašajo na sodelovanje s 
Svetovno zdravstveno organizacijo in z državami članicami te 
organizacije, z drugimi mednarodnimi organizacijami Združenih 
narodov, z ustreznimi mednarodnimi institucijami ter na promocijo 
slovenskega zdravstva. 

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje 
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo 
zdravstveno sanitarno, zdravstveno higiensko in zdravstveno 
ekološko varstvo prebivalstva; izvršuje zdravstveni nadzor nad 
bivalnim in delovnim okoljem in drugod, kjer je vpliv na človeka 
neposreden, in sicer nad imisijskimi vrednostmi kvalitete tal in 
zraka, nad hrupom, vibracijami in vodami, vključno z obalnim 
morjem in kopalnimi vodami; nad živili, vključno z pitno vodo, nad 
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predmeti splošne uporabe, nad zdravili, mamili, strupi, viri 
ioniziranih in neioniziranih sevanj, nad zdravstvenim varstvom 
delavcev v zvezi z delom, nad odpadki v zdravstvenih zavodih in 
nad snovmi, ki vplivajo na zdravje, vključno s snovmi s kasnimi 
učinki na zdravje (genotoksičnost in kancerogenost); izvršuje 
zdravstveno nadzorstvo na državni meji. 

16. člen 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo opravlja zadeve, ki se 
nanašajo na temeljno raziskovanje; na ciljno aplikativno 
raziskovanje ter tehnološki in drug razvoj; na usposabljanje in 
podiplomsko izobraževanje mladih raziskovalcev, program gibanja 
znanost mladini in promocijo znanosti; na razvoj, zagotavljanje in 
delovanje Infrastrukture za raziskovalno dejavnost; na 
znanstveno publicistiko in znanstvene sestanke; na sistem 
znanstvenega informiranja in komuniciranja; na informatiko za 
področje raziskovalne dejavnosti; na informatizacijo Slovenije; na 
mednarodno znanstveno in tehnično sodelovanje ter na tujo 
tehnično pomoč. 

Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje opravlja 
zadeve, ki se nanašajo na izdajanje standardov; izvajanje sistema 
akreditiranja; na homologiranje vozil ter njihovih delov; na meroslovni 
sistem ter na kontrolo predmetov iz plemenitih kovin. 

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino opravlja zadeve, 
ki se nanašajo na varstvo industrijske lastnine in na varstvo 
avtorskih in njim sorodnih pravic. 

Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO opravlja zadeve, 
ki se nanašajo na sodelovanje Republike Slovenije z UNESCOM; 
na uresničevanje ciljev UNESCA v Republiki Sloveniji ter na 
sodelovanje z nacionalnimi komisijami in telesi drugih držav ter 
nevladnih organizacij. 

17a. člen 

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem opravlja zadeve, ki 
se nanašajo na skrb za spremljanje in usmerjanje razvoja malega 
gospodarstva, turizma, gostinstva in obrti, na njihovo 
pospeševanje z ukrepi sistemske narave ter ukrepi tekoče 
ekonomske politike in na usklajeno izvajanje le-teh na vseh 
področjih gospodarskega razvoja; na turistično promocijo 
Republike Slovenije; na organiziranje potovanj in turistično 
posredovanje in prostočasno dejavnost; na turistično takso in 
druge pristojbine za razvoj turizma; na druge zadeve malega 
gospodarstva, turizma, gostinstva in obrti. 

23. člen 

Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije do ustanovitve 
javnega zavoda nadaljuje z delom z dosedanjim delovnim 
področjem kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MINISTRSTEV 

- hitri postopek - EVA 2001 -1711 -0004 

1) Naslov predloga akta: Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev - hitri 
postopek - EVA 2001-1711-0004 

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 viri 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 zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) / 

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

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? NE 

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

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

Po Državnem programu za prevzem pravnega dela EU do konca 
leta 2002 je določeno, da se v okviru področja reforme državne 
uprave na centralni ravni sprejme Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
najkasneje do 2001-11. 

dr.Grega Virant, l.r. dr. Rado Bohinc, l.r. 
Državni sekretar Minister 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 ŽELEZNIŠKEM 

PROMETU (ZZelP-B) 

- skrajšani postopek - EPA 129 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA: 2001-2411-0005 
Številka: 343-11/2001-1 
Ljubljana, 22.02.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 14. seji dne 22.2.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
ŽELEZNIŠKEM PROMETU, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o dopolnitvi zakona o 
železniškem prometu obravnava po skrajšanem postopku, 

ker gre za manj zahtevne dopolnitve zakona. Hkrati gre tudi 
za vskladitve z Zakonom o poroštvu Republike Slovenije za 
obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih 
za financiranje določenih del gradnje in vzdrževanja tirnega 
fonda slovenske javne železniške infrastrukture. 

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 pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- Jakob Presečnik, minister za promet, 
- dr. Slavko Hanžel, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
- mag. Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu za 

finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Na podlagi 1. odstavka 33. člena Zakonom o železniškem prometu 
(ZZelP - Uradni list RS, št. 92/99 in ...), ki je pričel veljati 28.11.1999, 
so bila iz premoženja javnega podjetja Slovenske železnice (v 
nadaljevanju: SŽ) izločena sredstva in obveznosti do virov 
sredstev obstoječe javne železniške infrastrukture in z njo 
Povezanih finančnih obveznosti. V naslednjem - 34. členu so 
našteti pravni temelji črpanja posojil, najetih za vzdrževanje in 
Modernizacijo obstoječe javne železniške infrastrukture, katerih 
odplačevanje kot svojo obveznost prevzame država. Predlog 
Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih 
železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih 
del gradnje in vzdrževanja tirnega fonda slovenske javne 
železniške infrastrukture, ki je v zakonodajni proceduri, SŽ 
omogoča najem posojil v vrednosti 6.000.000.000,00 SIT. Ta 
sredstva so, kot pove že naslov zakona, namenjena za pokrivanje 

stroškov gradnje in vzdrževanja tirnega fonda javne železniške 
infrastrukture. Kot že izhaja iz določb ZZelP, država prevzema 
vse obveznosti iz naslova posojil, za katere je dano poroštvo 
države najetih za vzdrževanje in modernizacijo obstoječe javne 
železniške infrastrukture. Država stroške gradnje in vzdrževanja 
tirnega fonda pokriva s posojili, ki jih najema SŽ s poroštvom 
Republike Slovenije, zato je treba določbe ZZelp dopolniti, da 
bodo odsevale dejansko stanje. 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Namen zakona je točno opredeliti obveznosti, ki jih prevzema 
država in ki izhajajo iz Zakona o poroštvu Republike Slovenije za 
obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih za 
financiranje določenih del gradnje in vzdrževanja tirnega fonda 
slovenske javne železniške infrastrukture. 
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OSNOVNE REŠITVE ZAKONA FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Državni zbor je sprejel Zakon o poroštvu Republike Slovenije za 
obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih za 
financiranje določenih del gradnje in vzdrževanja tirnega fonda 
slovenske javne železniške infrastrukture. Zaradi tega je potrebno 
1. odstavek 34. člena dopolniti tako, da bo točno določal pravni 
temelj, ki je podlaga za črpanja posojil in ob tem v drugih odstavkih 
istega člena določiti postopek prevzema obveznosti, ki izhajajo iz 
omenjenega poroštvenega zakona. 

Z dopolnitvijo bo Ministrstvu za finance omogočena realizacija 
34. člena ZZelP. 

Skladno z določbami 34. člena ZZelP mora država prevzeti 
obveznosti iz posojilnih pogodb, sklenjenih med SŽ in bankami in, 
ki se nanašajo na sredstva, ki so bila potrebna za financiranje 
določenih del gradnje in vzdrževanja tirnega fonda slovenske 
javne železniške infrastrukture. Obveznosti, ki so predmet 
dopolnitve, niso navedene v tabeli, ki je sestavni del ZZelP. 

Na podlagi predlaganih dopolnitev zakona, bo morala država za 
odplačilo dolga v proračunu za naslednja leta zagotoviti naslednja 
sredstva: 

(v tisoč SIT) 

Leto: Glavnica: Obresti: Skupaj: 

2001 408.186 408.186 

2002 813.820 813.820 

2003 813.820 813.820 

2004 1.200.000 773.043 1.973.043 

2005 1.200.000 610.237 1.810.237 

2006 1.200.000 447.473 1.647.473 

2007 1.200.000 284.709 1.484.709 

2008 1.200.000 121.988 1.321.988 

Skupaj: 6.000.000 4.273.276 10.273.276 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Za osmo alineo prvega odstavka 34. člena Zakona o železniškem 
prometu (Uradni list RS, št. 92/99 in 11/01) se doda nova alinea, 
ki se glasi: 

zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje 
določenih del gradnje in vzdrževanja tirnega fonda slovenske 
javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 

2. člen 

V tretjem odstavku 34. člena se za besedo "prvem " postavi 
vejica, besede "in prejšnjem ter šestem" pa nadomestijo z 
besedami "drugem, šestem in sedmem". 

vejica, beseda "in" se črta, za besedo "šestem" pa se dodata 
besedi "in sedmem". 

4. člen 

Za šestim odstavkom 34. člena se doda nov sedmi odstavek, ki 
se glasi: 

"Država bo v letu 2001 prevzela dolgove javnega podjetja 
Slovenske železnice d.d. iz naslova posojil, najetih na podlagi 
zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih 
železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih 
del gradnje in vzdrževanja tirnega fonda slovenske javne 
železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 

5. člen 

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

3. člen 

V četrtem odstavku 34. člena se za besedo "prvem " postavi 
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OBRAZLOŽITEV: 

1. člen 
Nova 8. alinea 34. člena ZZelP določa pravni temelj, na podlagi 
katerega je država dala poroštvo za najem posojil, ki so jih SŽ 
najele za potrebe financiranja določenih del gradnje in vzdrževanja 
tirnega fonda slovenske javne železniške infrastrukture. Le tako 
dopolnjeno besedilo omogoča realizacijo ZZelP in ureditev razmerij 
med državo in SŽ, ki izhajajo iz naslova ureditve statusa in 
lastništva javne železniške infrastrukture. 

2. člen 
Besedilo dopolnjuje tretji odstavek 34. člena zakona o železniškem 
prometu in omogoča, da sredstva za odplačevanje obveznosti 
Slovenskih železnic,d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje 
določenih del gradnje in vzdrževanja tirnega fonda slovenske 
javne železniške infrastrukture, ki so opredeljena v zakonu o 
poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, 
d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del gradnje 
in vzdrževanja tirnega fonda slovenske javne železniške 
infrastrukture (. , Uradni list RS, št. ...), zagotavlja država v 
proračunu. 

3. člen 
Gre za redakcijsko in nomotehnično dopolnitev povezano s 
spremembo 34. člena zadevnega zakona. Besedilo omogoča, 
da ministrstvo pristojno za finance, z javnim podjetjem Slovenske 
železnice,d.d., sklene pogodbo, v kateri se datumsko določi 
izpolnjevanje obveznosti iz posojilnih pogodb in postopek 
plačevanja teh obveznosti. 

4. člen 
Novi 7. odstavek 34. člena ZZelP daje pravni temelj, na podlagi 
katerega bo država prevzela dolgove Slovenskih železnic,d.d., 
ki jih te najele na podlagi zakonu o poroštvu Republike Slovenije 
za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih 
za financiranje določenih del gradnje in vzdrževanja tirnega fonda 
slovenske javne železniške infrastrukture (. , Uradni list RS, 
št. ...). Tako dopolnjeno besedilo omogoča realizacijo ZZelP in 
ureditev razmerij med državo in SŽ, ki izhajajo iz naslova ureditve 
statusa in lastništva javne železniške infrastrukture. 

5. člen 
Zakon bo začel veljati po preteku običajnega petnajstdnevnega 
roka. 

BESEDILO ČLENA, KI SE 
DOPOLNJUJE 

34. člen 
(finančne obveznosti države) 

(1) Država prevzame izpolnjevanje obveznosti javnega podjetja 
Slovenske železnice d.d. iz naslova črpanih posojil, najetih za 
vzdrževanje in modernizacijo obstoječe javne železniške 
infrastrukture, ki izhajajo iz: 

26. in 27. člena zakona o načinu opravljanja in financiranja 
prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in 
lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske 
železnice, (ZNOFP - Uradni list RS, št. 71/93); 

in posojil, za katere je dano poroštvo države na podlagi: 

zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz 
pogodbe o najetju posojila Evropske banke za obnovo in 
razvoj, za obnovo Slovenskih železnic - Ljubljana (ZPOPNPEB 
- Uradni list RS, št. 47/93); 

zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz 
pogodb o najetju posojil Evropske investicijske banke za 
obnovo slovenskih železnic (ZPOPNPEI - Uradni list RS, št 
71/93); 

zakona o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz 
pogodbe o najetju kredita Evropske investicijske banke za 
projekt Slovenske železnice II (ZGOPS - Uradni list RS, št. 
39/94); 

zakona o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite 
Slovenskih železnic, d.d., za odplačilo obveznosti iz naslova 
najetih kreditov pri EIB in EBR (ZPNKSZ - Uradni list RS, št. 
17/96); 

zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz 
naslova kredita najetega pri Evropski investicijski banki za 
transjugoslovanski železniški projekt I l/A (ZKPTP - Uradni 
list RS, št. 41/97); 

- zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za 
financiranje gradnje železniške proge na smeri Puconci- 
Hodoš-državna meja (ZPSZPH - Uradni list RS, št. 48/98); 

zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za 
financiranje določenih del za posodobitev in razvoj železniške 
infrastrukture (ZPFRZI - Uradni list RS, št. 31/99 in 89/99); 

- zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posoiil. naietih za 
financiranje določenih del aradnie in vzdrževanja tirnega fonda 
slovenske iavne železniške infrastrukture < Uradni list 
RS. št. ...i 

Obveznosti iz posojilnih pogodb s poroštvom države, sklenjenih 
med javnim podjetjem Slovenske železnice, d.d. in bankami 
prevzema država po stanju na dan 31.12.1999, kot so navedene 
v tabeli, ki je sestavni del tega zakona. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena za posojili 
s poroštvom države na podlagi ZPSZPH in ZPFRZI, katerih javno 
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podjetje Slovenske železnice, d.d., še ni črpalo, ministrstvo, 
pristojno za finance in javno podjetje Slovenske železnice, d.d., 
posebej opredelita način prevzema teh obveznosti, njihovo 
vrednost in ročnost v pogodbi iz četrtega odstavka tega člena. 

(3) Sredstva za odplačevanje obveznosti, navedenih v prvem, 
drugem, šestem in sedmem odstavku tega člena, zagotavlja 
država v proračunu. 

(4) Ministrstvo, pristojno za finance z javnim podjetjem Slovenske 
železnice, d.d., sklene pogodbo, v kateri se datumsko določi 
izpolnjevanje obveznosti iz posojilnih pogodb, navedenih v prvem, 
šestem in sedmem odstavku tega člena, in postopek plačevanja 
teh obveznosti. 

(6) Država bo v letu 2001 prevzela dolgove javnega podjetja 
Slovenske železnice d.d. iz naslova posojil, najetih na podlagi 
zakona o dopolnitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za 
obveznosti Slovenskih železnic,d.d., iz naslova posojil, najetih za 
financiranje gradnje železniške proge v smeri Puconci-Hodoš- 
državna meja (ZPSZPH-A, Uradni list RS, št. 85/00). 

(7) Država bo v letu 2001 prevzela dolgove iavneaa podietia 
Slovenske železnice d.d. iz naslova posojil, najetih na podlagi 
zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih 
železnic, d.d. iz naslova posojil, naietih za financiranje določenih 
del oradnie in vzdrževanja tirneoa fonda slovenske iavne 
železniške infrastrukture (  Uradni list RS. št. ...>. 

(5) Država bo v letu 2000 prevzela dolgove, ki so določeni v 
prvem in drugem odstavku tega člena. 
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IZJAVA 
O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1- Naslov predloga akta: 
Zakon o dopolnitvi Zakona o železniškem prometu 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) // 

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

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 
Evropski sporazum o pridružitvi ne posega na področje, ki 
ga ureja Zakon o dopolnitvi Zakona o železniškem prometu 

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: jih ni 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
II 

6. Ali je predlog akta preveden v kateri jezik? Ne. 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza 
 ) Ne 

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) 

Pravnih aktov EU s tega področja ni. 

a) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: // 
b) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: Jih ni 

Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevaje roka za uskladitev: povezave ni 

Jakob Presečnik, l.r. 
MINISTER 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 NADOMESTNEM 

REŠEVANJO SPOROV IN DREZPLAČNI 

PRAVNI POMOČI (ZNRSRPP) 

- prva obravnava - EPA 949 - II 

DRŽAVNI ZBOR vložil predlog zakona o nadomestnem reševanju sporov in 
REPUBLIKE SLOVENIJE brezplačni pravni pomoči (EPA 949-11). 
Borut Pahor, poslanec 

Na podlagi 180. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni 
Številka: 740-01/99-7/1 list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/00, 3/01, 9/01) 
Ljubljana, 26.2.2001 umika kot predlagatelj omenjeni predlog zakona iz 

zakonodajnega postopka. 
Podpisani poslanec je dne 4.10.1999 v zakonodajni postopek 

Borut Pahor, l.r. 

13. marec 2001 55 poročevalec, št. 17 



  

. 
. v 

■ 

I 

I 

p 

■ 

~ir 
    



BELEŽKE 

13. marec 2001 57 poročevalec, št. 17 





beležke 

13. marec 2001 59 poročevalec, št. 17 





beležke 

13. marec 2001 61 poročevalec, št. 17 



BELEŽKE 

» 
i 
I 

L 

poročevalec, št. 17 62 13. marec 200 



NAROČILNICA 

I Ime in priimek: __  

| Naslov:  

I Telefon: Poštna številka:  

' Podjetje: I 
i | 
1 Davčna številka:    I 

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:           

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

. Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
' 1 



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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