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PREDLOGA ZAKONOV 

- Predlog zakona o spremembah zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju 3 
pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID-B) - skrajšani postopek - EPA 632 - III 

- Umik predloga zakona o zdravstvenem zavarovanju (ZZdrZ) - redni postopek - EPA 569 - III 7 

POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA 

- Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o opravljanju 9 
zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske unije (ZOZPEU) 
- nujni postopek - EPA 554 - III 

SKLEP 

- Predlog sklepa o ustanovitvi Sveta za sistem plač v javnem sektorju - EPA 633 - III 11 

PROGRAM PRODAJE 

- Spremembe programa prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2002 in 2003 15 
- EPA 634 - III 

- Spremembe in dopolnitve programa prodaje in/ali zamenjave državnega stvarnega premoženja (gradbenih 21 
objektov - poslovnih prostorov in prevoznih sredstev) za leto 2002, katerega uporabniki so pravosodni organi 
- EPA 636 - III 

- Druga dopolnitev spremenjenega in dopolnjenega programa odprodaje državnega premoženja za leti 25 
2002/2003 - EPA 637 - III 

- Druga dopolnitev načrta nabav in gradenj iz kupnin od prodaje državnega stvarnega premoženja in 31 
odškodnin iz naslova zavarovanja premoženja za leto 2002 (Slovenska obveščevalno-varnostna agencija) 
- EPA 635 - III 

PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 



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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 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 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 0 PRVEM 

POKOJNINSKEM SKLADU REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN PREOBLIKOVANJU 

POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB 

(ZPSPID-B) 

- skrajšani postopek - EPA 632 - III 

) 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKUPINA POSLANCEV: 

Anton Anderlič, LDS 
Janez Podobnik, SLS 
Blaž Kavčič, LDS 

Ljubljana, 05. 09. 2002 

ZADEVA: Predlog zakona o spremembah Zakona o 
prvem pokojninskem skladu Republike 
Slovenije In preoblikovanju pooblaščenih 
Investicijskih družb - SKRAJŠANI POSTOPEK 

Na podlagi 88. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 33/91-1, 42/97, 66/00), 19. člena Zakona o poslancih 
(Uradni list RS, št. 48/92, 15/94, 19/94, 44/94) in 1. odstavka 
114. člena ter 115. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 35/2002) vlagajo podpisani poslanci 

Predlog zakona o spremembah Zakona o prvem 
pokojninskem skladu Republike Slovenije in preobli- 
kovanju pooblaščenih Investicijskih družb - SKRAJŠANI 
POSTOPEK 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 1. odstavka 
114. člena Poslovnika Državnega zbora. 

Na podlagi 1. odstavka 142. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije predlagamo, da predlog zakona Državni 
zbor obravnava in sprejme po skrajšanem postopku, saj 
gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve. Predlog 
zakona namreč pomeni spremembo le dveh členov veljavnega 
zakona, vsebinsko pa bi spremembe zgolj omogočile 
vrednostno povečanje z osnovnim zakonom predvidene 
možnosti dodatnega pokojninskega zavarovanja in posledično 
mesečne pokojninske rente. Vse osnovne rešitve zakona pa 
ostajajo v veljavi. Poleg tega je zelo pomembno, da bi predlagane 
spremembe stopile v veljavo v čim krajšem času po sprejetju 
prve spremembe zakona, ki je stopila v veljavo dne 05. 07. 02. 

Sporočajo, da bo pri obravnavi predloga zakona na sejah 
delovnih teles in Državnega zbora kot v imenu predlagateljev 
sodeloval Anton Anderlič. 

Poslanci: 

Anton Anderlič, l.r. 
Janez Podobnik, l.r. 

Blaž Kavčič, l.r. 
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I. Uvod 2. Cilji in načela zakona 

1. Ocena stanja in razlogi za spremembo zakona 

Državni zbor Republike Slovenije je Zakon o prvem pokojninskem 
skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih 
investicijskih družb (Ur.l. RS, št. 50/99; ZPSPID) sprejel 10. junija 
1999. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. 
RS, št. 106/99; ZPIZ-1), ki velja od 1.1. 2000 v 455. členu določa 
prenehanje veljavnosti določbe 24. do 27. člena Zakona o prvem 
pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju 
pooblaščenih investicijskih družb. Dne 13. 6. 2002 je bila v 
Državnem zboru RS sprejeta prva sprememba zgoraj omenjenega 
zakona in sicer ZPSPID - A (Ur.l. RS, št. 58 /02). 

Vlada RS kot predlagateljica Zakona o prvem pokojninskem 
skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih 
investicijskih družb, objavljenega v Poročevalcu št. 30/99 z dne 
14. 5. 1999, v predlogu zakona ni predvidela količinske omejitve 
za zamenjavo v zavarovalno polico dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za posamezno fizično osebo na 10.000 pokojninskih 
bonov, ki je v sedaj veljavnem zakonu vsebovana. Ta omejitev je 
bila vključena v zakon šele kasneje - s sprejetjem amandmaja. 
Odbor za finančno politiko in monetarni sistem je na svoji seji dne 
09. 05. 2002 sprejel dopolnilo, s katerim se odpravlja omejitev 
števila pokojninskih bonov za posamezno fizično osebo. Dodatne 
informacije in analize pa so pokazale, da bi utegnila popolna 
odprava omejitve imeti določene negativne posledice zaradi 
možnih pretirano velikih nakupov pokojninskih bonov s strani 
premožnih posameznikov, ki bi z nakupom zasledovali predvsem 
učinek davčne olajšave. Poleg tega bi taka ureditev lahko imela 
manj ugoden vpliv na ekonomiko poslovanja PPS. Zato je skupina 
poslancev s prvopodpisanim Blažem Kavčičem dne 13. 6. 2002 
na 20. izredni seji DZ poskušala z amandmajem doseči zvišanje 
meje zakonsko predpisanega maksimalnega obsega 10.000 
pokojninskih bonov na 30.000, ki bi jih posamezna fizična oseba 
lahko zamenjala za polico dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
Poslanci in poslanke so z glasovanjem o amandmaju na amandma 
odbora izrazili podporo temu predlogu, vendar kasneje osnovni 
amandma odbora ni bil izglasovan. Zato tudi omejitev glede števila 
bonov ni bila spremenjena. 

Predlagatelji so prepričani, da je zvišanje zgornje meje 
pokojninskih bonov na 30.000 vsebinsko povezano z že 
uveljavljenim podaljšanjem roka do konca leta 2002. Poleg tega 
tudi menijo, da je potrebno v tem predlogu vsebovani zakon o 
spremembi zakona uveljaviti v čim krajšem času, saj bi s tem 
osnovni namen zakona lahko bil uresničen v največji možni meri. 
V obdobju do konca leta 2002 bi namreč tako lahko računali na 
pomembno povečanje števila zavarovancev pri PPS. V 
makroekonomskem smislu bi lahko prišlo do preusmerjanja 
sredstev državljank in državljanov v dodatno pokojninsko 
zavarovanje. Za starejše generacije bi bil s tem dosežen 
pomemben varčevalni učinek, za mlajše generacije pa bi prišel 
do izraza predvsem dodatni zavarovalni učinek. 

Poglavitni cilj zakona je povečanje števila zavarovancev PPS in 
povečanje obsega sredstev, ki bi jih zavarovanci namenili za 
sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja pri PPS. 

Za starejše generacije potencialnih zavarovancev - slovenskih 
državljank in državljanov bi s tem zakonom dosegli predvsem 
dodatni varčevalni učinek, saj bi lahko dosegli mesečno starostno 
rento v višini 30.000 do 45.000 SIT, kar bi napravilo zavarovanje 
pri PPS zanimivo za večje število potencialnih zavarovancev kot 
do sedaj. Poleg tega bi zavarovanci v to obliko zavarovanja 
namenili dodatna likvidna sredstva. 

Za mlajše generacije potencialnih zavarovancev bi s tem 
zakonom povečali zanimivost predvsem zavarovalnega učinka. 

Načelo predloga zakona je uveljaviti principe ozaveščanja 
državljank in državljanov o smotrnosti lastnega investiranja v 
finančno varnost v starosti in finančno varnost družinskih članov 
v primeru smrti zavarovanca. 

3. Ocena potrebnih finančnih sredstev 

Za proračun Republike Slovenije navedena sprememba zakona 
ne bo imela neposrednih finančnih posledic. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
prilagojenost pravu Evropske unije 

Glede na to, da je privatizacija nekdanjega družbenega 
premoženja specifika tranzicijskih držav, ni mogoča primerjava 
ureditve v pravnih sistemih EU, saj takšne ureditve tam ne poznajo. 

II. Besedilo členov 

1. člen 

V zakonu o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in 
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Ur.l. RS, št. 50/ 
99, 106/99, 58/02) se v sedmem odstavku 28. člena številka 
"10.000" nadomesti s številko "30.000". 

2. člen 

V prvem odstavku 30. člena se številka "10.000" nadomesti s 
številko "30.000". 

3. člen 

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

K1, členu 

ZPSPID (Url RS, št. 50/99, 106/99 in 58/02) v sedmem odstavku 
omogoča, da posamezna fizična oseba uresniči pravico do 
zamenjave do 10.000 pokojninskih bonov. Na dan 23.10. 2001 je 
bila koncentracija pokojninskih bonov pri posameznem imetniku 
pokojninskih bonov zelo nizka: 73% vseh fizičnih oseb - imetnikov 
pokojninskih bonov je imelo maksimalno do 1.000 pokojninskih 
bonov na imetnika, vsi ti imetniki skupaj pa 39,5% pokojninskih 
bonov. Takšno število pokojninskih bonov posameznemu imetniku 
ne more zagotoviti pomembnejšega zneska mesečne pokojninske 
rente. 

Pozitivna zakonodaja določa omejitev 10.000 pokojninskih bonov, 
ki pa jo predlog zvišuje na 30.000. Tako bi se po predlogu zakona 
štelo, da je imetnik pokojninskega bona, ki je fizična oseba in ni 
uresničila pravice do zamenjave v predvidenem roku t.j. do 31.12. 
2002, uresničila pravico do zamenjave vendar največ do 
zamenjave 30.000 pokojninskih bonov. Sam zakon torej določa, 
da se boni ob izteku roka avtomatično zamenjajo v polico 
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. 

K 2. členu 

V1. odstavku 30. člena veljavnega zakona je določeno, da imetnik 
pokojninskega bona, ki je fizična oseba, lahko pokojninski bon 
zamenja za polico dodatnega pokojninskega zavarovanja Prvega 
pokojninskega sklada, na podlagi katere je zavarovanec sam, in 

da posamezna fizična oseba za polico dodatnega pokojninskega 
zavarovanja lahko zamenja največ 10.000 pokojninskih bonov. 

Po podatkih Kapitalske družbe, ki upravlja Prvi pokojninski sklad 
je na dan 8. 3. 2002 na računih imetnikov pri Centralni Klirinško 
depotni družbi še 113.307.889 pokojninskih bonov, t.j. 78,8% vseh 
izdanih pokojninskih bonov in 30.382.147 točk zavarovalnih polic 
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. Iz podatka je razvidno, 
da zamenjava pokojninski bonov v police poteka zelo počasi. Po 
besedah predstavnika vlade na 24. seji Odbora DZ za finance in 
monetarno politiko z dne 9. 5. 2002 se je ravno z uvedbo omejitve 
(10.000 pokojninskih bonov) projekt Prvega pokojninskega sklada 
izšel bistveno slabše, kot bi se sicer. 

Za rešitev nastale situacije predlagatelji predlagajo zvišanje 
zakonsko predpisanega maksimuma na 30.000 pokojninskih 
bonov. Zvišanje omejitve na 30.000pokojninskih bonov bi pomenilo 
možnost posameznika, da si zagotov višjo dodatno pokojnino. 
Kot primer lahko navedemo, da v kolikor bi bila sprejeta omejitev 
na 30.000 pokojninskih bonov, bi nekdo, ki je star 50 let imel z 
dopolnitvijo starosti 60 let pravico do izplačila rente v znesku cca 
30.000 SIT ob zajamčenem 1% letnem donosu. Ob sedaj veljavni 
omejitvi si ista oseba ob enakih pogojih lahko obeta le 10.000 SIT 
mesečne rente. 

Namen spremembe je motivirati imetnike pokojninskih bonov in 
morebitne ostale zainteresirane vlagatelje za namensko 
varčevanje za obdobje starosti. 
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IV. Besedilo členov, ki se spreminjajo 

Izdaja pokojninskih bonov 

28.ČI. 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se izdajo pokojninski boni. 

(2) Pokojninski boni se glasijo na nominalni znesek 100,00 tolarjev 
in dajejo pravico do zamenjave iz 30. člena tega zakona. 

(3) Izdajatelj pokojninskih bonov je Kapitalski sklad. 

(4) Pokojninski boni se izdajo v nematerializirani obliki'. Za prenos 
pokojninskih bonov se uporabljajo pravila o prenosu 
nematerializiranih vrednostnih papirjev. 

(5) Pravica do zamenjave iz 30. člena tega zakona se lahko 
uresniči najkasneje do 31.12.2002." 

(6) Če pravica do zamenjave v roku iz prejšnjega odstavka ni 
uresničena in je imetnik pokojninskega bona pravna oseba, 
prenehajo pravice iz vseh pokojninskih bonov, katerih imetnik je 
ta pravna oseba. 

(7) Če pravica do zamenjave v roku Iz četrtega odstavka ni 
uresničena in je imetnik pokojninskega bona fizična oseba, se 
šteje, da je ta fizična oseba uresničila pravico do zamenjave, 
vendar največ do zamenjave 10.000 pokojninskih bonov. 

(8) Pokojninski boni se prenesejo: 

1. na račune delničarjev pooblaščenih investicijskih družb, ki 
so uresničili pravico zamenjati nove delnice za pokojninske 
bone, na način, določen v drugem odstavku 5. člena tega 
zakona, 

2. na račune imetnikov uslužbenskih certifikatov tako, da vsak 
imetnik uslužbenskega certifikata pridobi pokojninske bone v 
skupnem nominalnem znesku, ki je enak nominalnemu 
znesku njegovih uslužbenskih certifikatov. 

(9) Nalog za prenos iz 2. točke prejšnjega odstavka mora klirinško 
depotni družbi izdati minister, pristojen za ekonomske odnose in 
razvoj, v roku petnajstih dni od uveljavitve tega zakona. 

(10) Minister, pristojen za ekonomske odnose in razvoj, mora 
imetnike uslužbenskih certifikatov obvestiti o številu pokojninskih 
bonov, ki so bili v zamenjavo za uslužbenske certifikate preneseni 
na njihov račun, v roku 30 dni od dneva, ko klirinško depotna 
družba izvrši nalog iz prejšnjega odstavka tega člena. 

Pravica do zamenjave pokojninskega bona 

30. člen 

(1) Imetnik pokojninskega bona, ki je fizična oseba, lahko 
pokojninski bon zamenja za polico dodatnega pokojninskega 
zavarovanja Prvega pokojninskega sklada, na podlagi katere je 
zavarovanec sam. Posamezna fizična oseba lahko za polico 
dodatnega pokojninskega zavarovanja zamenja skupno največ 
10.000 pokojninskih bonov. 

(2) Zavarovancu iz prejšnjega odstavka, ki zamenja pokojninske 
bone za polico dodatnega pokojninskega zavarovanja Prvega 
pokojninskega sklada, izda Kapitalski sklad polico, ki se glasi na 
ustrezno število točk (v nadaljnjem besedilu: število točk police). 
Število točk, na katere se glasi posamezna polica, je enako številu 
pokojninskih bonov, ki jih je zamenjal imetnik za to polico. 

(3) Polica dodatnega pokojninskega zavarovanja Prvega 
pokojninskega sklada se glasi na ime zavarovanca, je 
neprenosljiva in je ni mogoče zastaviti. 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 ZDRAVSTVENEM 

ZAVAROVANJU (ZZdrZ) 

- redni postopek - EPA 569 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina poslancev 

Ljubljana, 5.9.2002 

ZADEVA: Umik predloga zakona 

Podpisana skupina poslancev na podlagi 118. člena Poslovnika 
Državnega zbora (Ur. list RS, št. 35/2002) kot predlagatelji iz 
zakonodajnega postopka 

UMIKAJO 

Predlog zakona o zdravstvenem zavarovanju - redni postopek 
(ZZdrZ), EPA 569-III, ki so ga Državnemu zboru Republike 
Slovenije predložili dne 18.6.2002. 

Stanislav Brenčič, l.r. 
Janez Podobnik, l.r. 
Franci Rokavec, l.r. 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 

0 OPRAVLJANJU ZDRAVSTVENIH 

POKLICEV V REPURLIKI SLOVENIJI 

ZA DRŽAVLJANE DRUGIH DRŽAV 

ČLANIC EVROPSKE UNIJE (ZOZPEU) 

- nujni postopek - EPA 554 - III 

DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

Številka: 501-1/2-4/1 
Ljubljana, 12.9.2002 EPA 554-111 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Na podlagi 42., 51., 128., 143. in 144. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike 
Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide 
kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 
k Predlogu zakona o opravljanju zdravstvenih 

poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih 
držav članic Evropske unije (ZOZPEU)- nujni postopek 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, 
družino, socialno politiko in invalide je na svoji 22. seji, dne 10.9.2002 
obravnaval Predlog zakona o opravljanju zdravstvenih poklicev 
v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske 
unije (ZOZPEU), ki ga je v obravnavo državnemu zboru po hitrem 
postopku predložila Vlada Republike Slovenije. 

Kolegij predsednika državnega zbora je dne 16.7.2002 sprejel 
odločitev, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku, 

zato je Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in 
invalide Predlog zakona o opravljanju zdravstvenih poklicev v 
Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske 
unije obravnaval na podlagi 143. in 144. člena poslovnika. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, 
mnenjem Komisije Državnega sveta RS za družbene dejavnosti, 
pripombami Zdravniške zbornice Slovenije in mnenjem Delovne 
skupine za področje jezikovnega načrtovanja in jezikovne politike, 
ki deluje v okviru Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost In 
šport. 

Pri delu odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja - dr. Dušan 
Keber in predstavnica Zakonodajno-pravne službe - Andreja 
Kurent. 

Dopolnilno obrazložitev o posameznih členih zakona je podal 
minister, dr. Dušan Keber. Povedal je, da predlagani zakon sodi v 
sklop zakonov, ki jih je treba sprejeti v procesu prilagajanja pravnemu 
redu Evropske unije. Glede na mnenje Zakonodajno- pravne službe 
je napovedal, da bo predlagatelj podprl spremembe, ki bi v predlogu 
zakona odpravile določila o diskriminatornosti. Osnutek 
amandmajev je pripravil predlagatelj kot morebitne amandmaje 
odbora, s katerimi pa člani odbora in ZPS niso bili seznanjeni. 
Minister je v svoji predstavitvi obrazložil člene zakona in njihove 
morebitne spremembe. V 1. členu, ki določa pogoje za opravljanje 
zdravstvenih poklicev za državljane drugih držav članic EU, bi 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

podprli spremembo, da bi ta zakon določal pogoje, katere morajo 
izpolnjevati tuji zdravstveni delavci in sodelavci. 2. člen govori o 
načinu priznavanja kvalifikacij, kjer bi bila potrebna redakcijska 
sprememba, najpomembnejši pa je 3. člen, ki govori o načinu 
sporazumevanja z bolniki. Predlagatelj bi podprl spremembo tega 
člena, s katero bi delodajalca zavezali, da v svojih aktih določi 
stopnjo znanja jezika in način preverjanja izpolnjevanja tega pogoja 
za posamezna delovna mesta. Opozoril je, da EU ne pristaja na 
zahtevo določitve natačne lokacije, kjer bi se to znanje preverjalo, 
ker je potrebno dopustiti, da bodo lahko državljani EU znanje 
slovenskega jezika pridobivali tudi na druge načine. V 4. členu bi 
podprli spremembo glede članstva v zdravniški zbornici, prav tako 
pa so pripravili predlog za novi 4 a. člen, ki bi zaščitil tudi uporabnika 
zdravstvene storitve, ki ne obvlada slovenskega jezika. Prehodne 
in končne določbe zahtevajo tudi spremembe nekaterih drugih 
zakonov, ki jih vlada pripravlja in naj bi izenačili položaj naših 
zdravstvenih delavcev v primerjavi z zdravstvenimi delavci drugih 
držav članic Evropske unije. 

Predstavnica ZPS je svoje pisno mnenje tudi ustno utemeljila in 
deloma dopolnila. V načelnih pripombah je opozorila na nekatere 
določbe, ki so sporne z vidika skladnosti z Ustavo in pravnim 
sistemom. Ustava v 11. členu opredeljuje slovenščino kot uradni 
jezik v Sloveniji, na območju občin, kjer živita italijanska in 
madžarska narodna skupnost, pa je uradni jezik tudi italijanščina 
in madžarščina. 13. člen ustave zagotavlja tujcem vse pravice, 
kot jih imajo državljani Slovenije, razen tistih, ki jih imajo po ustavi 
ali zakonu samo Slovenci. 14. člen ustave prepoveduje vsakršno 
diskriminacijo in vse ljudi opredeljuje kot enake pred zakonom. Po 
49. členu ustave je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako 
delovno mesto. Tudi Zakon o delovnih razmerjih izrecno 
prepoveduje diskriminacijo, po Zakonu o odvetništvu pa mora 
vsak odvetnik aktivno znati slovenski jezik. Prav tako Zakon o 
zaposlovanju tujcevjie vsebuje posebnih določb, ki bi tujce glede 
znanja jezika postavljale v "priviligiran" položaj. 

V konkretnih pripombah je opozorila na 1. člen, kjer je po 
njihovem mnenju pojem "zdravstvenih delavcev" neustrezen, saj 
ne zajema zdravstvenih sodelavcev, delno pa je v neskladju z 
obrazložitvijo predlagatelja, za katere zdravstvene delavce naj bi 
ta zakon veljal. V 2. členu je potreben redakcijski popravek, 
posebej pa je izpostavila 3. In 4. člen predloga zakona, kjer naj bi 
se "omilili" pogoji, ki jih morajo izpolnjevati tuji zdravstveni delavci, 
ki želijo opravljati zdravstveni poklic v Sloveniji. "Spregledalo" naj 
bi se jim tudi dokazovanje znanja slovenskega jezika ter jezika 
narodnosti na dvojezičnem mešanem območju. Veljavni zakoni v 
zdravstveni dejavnosti, zdravniški službi in lekarniški dejavnosti 
namreč zahtevajo, da naši zdravstveni delavci kljub ustrezni 
izobrazbi obvladajo slovenski jezik, kar dokazujejo s spričevali 
srednje šole oziroma s potrdilom izobraževalnega zavoda. Po 

ustavnih določbah se za javni sektor uporablja slovenščina kot 
uradni in sporazumevalni jezik, ki je po določbah ZGD, ki ureja 
privatni sektor, obvezen tudi za sporazumevanje med zaposlenimi. 
Diskriminacija se po mnenju ZPS pojavlja tudi pri pridobivanju 
licenc in članstvu v Zdravniški zbornici Slovenije. ZPS ima 
pripombe tudi k 5. členu, ki je, med drugim tudi v neskladju s 6. 
členom, prav tako pa opozarja na nekatere pomembne določbe, 
ki se bodo za tuje državljane prenehale uporabljati z dnem, ko se 
bo zakon začel uporabljati. 

Na podlagi mnenja ZPS, ki opozarja na neskladnost nekaterih 
predlaganih rešitev z Ustavo in tudi drugimi zakoni ter mnenja 
Državnega sveta in Delovne skupine za področje jezikovnega 
načrtovanja in jezikovne politike, je predsednik odbora že pred 
razpravo in glasovanjem o posameznih členih predloga zakona v 
skladu z drugim odstavkom 128. členom poslovnika državnega 
zbora odboru predlagal, da odloči o primernosti predloga zakona 
za nadaljno obravnavo. 

V razpravi In odločanju o navedenem predlogu so nekateri člani 
odbora menili, da bi glede na pripombe ZPS, s katerimi se ministrstvo 
strinja in bi podprlo spremembe v obliki amandmajev odbora, odbor 
te amandmaje sprejel in bi tako pripravil dopolnjen predlog zakona. 
Predlagali so, da se opravi razprava in glasovanje o posameznih 
delih oziroma poglavjih predloga zakona. Večina razpravljalcev pa 
je menila, da bi bilo potrebno preveč vsebinskih sprememb, ki jih 
po novem poslovniku predlagatelj ne more vlagati, s katerimi bi 
glede na mnenje ZPS dejansko odbor na novo napisal zakon, zato 
so podprli predlog, da odbor preide na glasovanje o predlogu sklepa, 
da zakon ni primeren za nadaljno obravnavo. 

Na podlagi drugega odstavka 128. in drugega odstavka 134. člena 
poslovnika odbor (8 za, 7 proti) predlaga državnemu zboru, da 
sprejme naslednji 

sklep: 

Predlog zakona o opravljanju zdravstvenih poklicev v 
Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic 
Evropske unije (ZOZPEU)- nujni postopek nI primeren za 
nadaljno obravnavo. 

* * * 

Poročevalec odbora na seji državnega zbora bo predsednik 
odbora Stanislav Brenčič. 

Svetovalka DZ Predsednik 
Tina K. Premik Stanislav Brenčič, I. r. 
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Predlog 

SKLEPA 0 USTANOVITVI SVETA ZA 

SISTEM PLAČ V JAVNEM SEKTORJU 

- EPA 633 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1711-0026 
Številka: 113-08/2000-8 
Ljubljana, 05.09.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 86. redni seji dne 5.9.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA SKLEPA O USTANOVITVI SVETA ZA SISTEM 
PLAČ V JAVNEM SEKTORJU, 

ki ga pošilja na podlagi 112. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije in 34. člena Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02). 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega sveta Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- Igor Klinar, državni podsekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve, 
- Mojca Fon Jager, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

notranje zadeve. 

Mirko Bandelj, i.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

\ 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG 
5.9.2002 

Na podlagi Četrtega odstavka 34. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 56/02) ter 112. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, 
št 35/02), je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne .sprejel 

SKLEP 
o ustanovitvi Sveta za sistem plač v javnem sektorju 

I. 

S tem sklepom se ustanovi Svet za sistem plač v javnem sektorju (v nadaljevanju 
Svet) in natančneje določi njegova sestava. 

II. 

Svet sestavljajo predstavniki državnih organov in združenj lokalnih skupnosti ter 
sindikatov javnega sektorja. • 

Predstavnike državnih organov v Svet imenujejo: 

Državni zbor Republike Slovenije 1 člana 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 1 člana 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1 člana 
Državno tožilstvo Republike Slovenije 1 člana 
Varuh človekovih pravic 1 člana 
Vlada Republike Slovenije 3 člane 

Vsako reprezentativno združenje lokalnih skupnosti imenuje v Svet enega člana, 
enako tudi vsak reprezentativni sindikat javnega sektorja imenuje v Svet enega 
člana. 

III. 

Mandat Sveta traja 4 leta. 

Najmanj 30 dni pred potekom funkcije članom sveta pozove predsednik predstavnike 
državnih organov in združenj lokalnih skupnosti ter sindikatov javnega sektorja, da 
predlagajo nove člane Sveta. 
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IV. 

Svet je konstituiran, ko sta imenovani dve tretjini njegovih članov. 

Imena predstavnikov posredujejo državni organi, združenja lokalnih skupnosti in 
reprezentativni sindikati javnega sektorja najkasneje v roku 14 dni od uveljavitve tega 
sklepa ministru, pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju. 

V. 

Svet ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju izmed sebe z večino 
glasov vseh članov izvolijo člani Sveta. 

VI. 

Prvo sejo Sveta skliče minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju, 
najkasneje v roku enega meseca od uveljavitve tega sklepa. 

Po preteku prvega mandata Sveta, skliče prvo sejo Sveta v novi sestavi dotedanji • 
predsednik Sveta. 

VII. 

Podrobnejša vprašanja glede dela in odločanja Sveta se določijo s poslovnikom 
Sveta. 

VIII. 

Administrativne in druge pogoje za delo Sveta zagotavlja ministrstvo, pristojno za 
sistem plač v javnem sektorju. 

IX. 

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

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) v svojem 34. Členu za spremljanje 
njegovega izvajanja in spremljanje politike plač v javnem sektorju določa ustanovitev 
Sveta za sistem plač v javnem sektorju, ki ga sestavljajo predstavniki državnih 
organov, združenj lokalnih skupnosti in reprezentativni sindikati javnega sektorja. 
Svet je sestavljen iz predstavnikov delodajalcev in predstavnikov delojemalcev. 
Mandat Sveta traja 4 leta, odločitve pa se sprejemajo s soglasjem obeh strani. 
Podrobnejša vprašanja glede dela in odločanja Sveta se določijo s poslovnikom 
Sveta, pogoje za delo Sveta pa zagotavlja Ministrstvo, pristojno za sistem plač v 
javnem sektorju. 
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Spremembe 

PROGRAMA PRODAJE DRŽAVNEGA 

FINANČNEGA IN STVARNEGA 

PREMOŽENJA ZA LETO 2002 IN 2003 

- EPA 634 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ki jih je sprejela na 161. dopisni seji dne 3.9.2002. 

Številka: 460-16/2001-19 
Ljubljana, 03.09.2002 

Vlada Republike Slovenije v prilogi pošilja: 

- spremembe programa prodaje državnega finančnega in 
stvarnega premoženja za leto 2002 in 2003, 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 460-16/2001.19 
Ljubljana, dne 3.9.2002 

Spremembe programa prodaje državnega finančnega 
in stvarnega premoženja za leto 2002 in 2003 

1. Uvodna pojasnila 

24. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
30/02) določa, da se postopki prodaje premoženja, ki so se začeli po zakonu o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 in uredbi o postopkih prodaje in drugih 
oblikah razpolaganja z državnim premoženjem, končajo po teh predpisih. Poieg tega zakon 
določa, da se izvedba posamičnega programa prodaje, ki se je pričel izvajati v določenem letu 
in se v tem letu ni zaključil, nadaljuje v naslednjem koledarskem letu. 

Postopki prodaje kapitalskih naložb, ki so predmet teh sprememb programa prodaje 
državnega finančnega premoženja so se v skladu s 4. členom Uredbe o postopkih prodaje in 
drugih oblikah razpolaganj z državnim premoženjem (Uradni list R št. 62/01, 47/01) že začeli, 
to pomeni, da je bila imenovana komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje državnega 
premoženja. Prav tako je Vlada Republike Slovenije sprejela posamične programe prodaje v 
skladu s 14. členom uredbe o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganj z državnim 
premoženjem. 

V predloženem gradivu se predlagajo spremembe letnega programa prodaje, ki se nanaša le 

na finančno premoženje države. 

Glede na navedeno lahko v skladu s 26 .členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike 

Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01 in64/02; v nadaljevanju: ZIPRS0203) 

Vlada Republike Slovenije med izvrševanjem proračuna program prodaje državnega 

finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje proračunsko obdobje oziroma prihodnji dve 

leti (v nadaljevanju: letni program prodaje), ki je bil predložen Državnemu zboru Republike 

Slovenije skupaj s predlogom proračuna, spremeni ali dopolni. O sklepu vlade za spremembe 

letnega programa prodaje pa mora obvestiti Državni zbor Republike Slovenije. 

Veljavni program prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2002 in 
2003 je sprejela Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: letni program prodaje) in je 
objavljen v Poročevalcu Državnega zbora RS št. 81/VII, z dne 9. oktober 2002. 

S predloženim gradivom se letni program prodaje samo spreminja, ne pa tudi dopolnjuje, saj 
se v letni program ne vključuje novo premoženje oziroma pravne osebe v katerih ima država 
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kapitalsko naložbo, ki bodo predmet prodaje. Prav tako je potrebno poudariti, da je Vlada 
Republike Slovenije v letnem programu prodaje zapisala, je seznam naložb, namenjenih 
prodaji, zgolj okviren, in da bo končno odločitev Vlada Republike Slovenije sprejela na podlagi 
konkretnega posamičnega programa. 
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2. Razlogi za spremembe letnega programa prodaje 

V veljavnem letnem programu prodaje je pri vseh kapitalskih naložbah, ki so predmet 
prodaje, naveden poslovni delež v odstotkih. Ta se v primeru spremembe na kapitalu družbe 
spreminja (zaradi dokapitalizacije), medtem ko dejanski predmet prodaje (število delnic, 
poslovni delež v nominalni vrednosti v SIT) ostaja isti. Zato se s predloženimi spremembami 
letnega programa prodaje pri vseh kapitalskih naložbah za prodajo v letu 2002 oziroma 2003 
zaradi nedvoumnosti določi število delnic, ki bodo prodane, oziroma poslovni delež v 
nominalni vrednosti v SIT in ne več delež v %. 

Poleg tega se spremembe nanašajo tudi na ažuriranje podatkov v predmetu prodaje, glede 

na že sprejete dopolnitve posamičnega programa prodaje in nova znana dejstva, saj je bil 

seznam naložb države za prodajo v letu 2002 in 2003 zgolj okviren in je končno odločitev o 

prodaji posamezne kapitalske naložbe sprejela Vlada Republike Slovenije na podlagi 

posamičnega programa prodaje. 

S temi spremembami v letnem programu prodaje se prav tako ažurira poslovne deleže in 

število delnic, ki so sedaj v lasti Republike Slovenije zaradi že izvedene oziroma načrtovane 

dokapitalizacije družbe ter zaradi spremembe v lastništvu delnic, ki izhaja iz prenosa le-teh 

na Republiko Slovenijo po Uredbi o poenotenju vpisov Republike Slovenije kot pravne osebe 

v sodnem registru in delniških knjigah (Uradni list RS št. 43/98) ali iz prenosa na Slovensko 

odškodninsko družbo d.d. in Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije. 

Zaradi preglednosti se sedaj veljavni Okvirni seznam kapitalskih naložb države za prodajo v 

letu 2002 in 2003 črta, namesto njega pa sprejme nov seznam, pri katerem se zaporedje 

številk naložb nadaljuje glede na ostale veljavno vključene kapitalske naložbe po sprejetih 

dopolnitvah letnega programa prodaje, s katerimi je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 

460-16/2001-14, z dne 19.04.2002 seznanila Državni zbor Republike Slovenije in se 

nanašajo na zamenjavo dopolnilnega premoženja za lastniške certifikate Prvega 

pokojninskega sklada Republike Slovenije, prenosa na Slovensko odškodninsko družbo d.d. 

in prenosa na Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. 

TABELA 3 sprejetega letnega programa prodaje, z naslovom Okvirni seznam kapitalskih 

naložb države za prodajo v letu 2002 in 2003 (na strani 2661 Poročevalca št. 81/VII, z dne 9. 

oktober 2001) se črta. Prodajo in drugo razpolaganje s kapitalskimi naložbami države v letu 

2002, določa nova tabela 4. Seznam kapitalskih naložb države za prodajo in drugo 

razpolaganje v letu 2002 in 2003, ki se glasi: 
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Opombe k tabeli 4: 

* V skladu s programom privatizacije Nove Ljubljanske banke d.d., ki ga je sprejela 

Vlada Republike Slovenije na 30. seji dne 31.05.2001 in dopolnila na 54. seji dne 13. 

decembra 2001 ostane Republika Slovenija lastnik najmanj v višini 25% +1 delnica, zato 

namerava država prodati 34% delnic ključnemu investitorju in 14% portfeljskim 

investitorjem. 

** Vlada Republike Slovenije je sklep o ustavitvi postopka prodaje NKBM sprejela na 

svoji 72. redni seji dne 25.4.2002 (št. sklepa 441-01/2001-3). Hkrati je naložila upravi in 

NS NKBM, da pripravita program izvajanja strategije razvoja banke s poudarkom na 

zagotavljanju strateških ciljev z dokapitalizacijo in delno privatizacijo državnega deleža. 

Rok za pripravo takšnega programa je določen za september 2002 (po tem roku se bo 

predvidoma pripravil nov program privatizacije). 

*** Delež v PBS, d.d., ki se bo prodajal, se bo po preliminarni oceni znižal na 55,00 %. Po 

sklepu 12. seje skupščine PBS, d.d., z dne 28.06.2002, se emisija novoizdanih delnic 

odkupi s strani dosedanjega delničarja Pošte Slovenije d.o.o. najkasneje do 31.01.2003. 

***' Delež v IUV, d.d. in število delnic glasita na višino po predvideni izvedbi 

dokapitalizacije s strani Republike Slovenije s konverzijo terjatev, ki so po sprejetem 

posamičnem programu prodaje vključene v prodajo skupaj z obstoječo kapitalsko 

naložbo. 

Prodaja kapitalske naložbe države v Geoplin, d.d. in kapitalske naložbe države v 

Aerodrom, d.d. je v celoti umaknjena iz Seznama kapitalskih naložb države za prodajo in 

drugo razpolaganje v letu 2002 in 2003 v skladu z predlogoma pristojnih Ministrstev. 
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Spremembe in dopolnitve 

PROGRAMA PRODAJE IN/ALI 

ZAMENJAVE DRŽAVNEGA STVARNEGA 

PREMOŽENJA (GRADBENIH OBJEKTOV 

- POSLOVNIH PROSTOROV IN 

PREVOZNIH SREDSTEV) ZA LETO 2002, 

KATEREGA UPORABNIKI SO 

PRAVOSODNI ORGANI 

- EPA 636 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 460-16/2001-18 
Ljubljana, 10.09.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 162. dopisni seji dne 10.9.2002 
sprejela: 

- SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROGRAMA PRODAJE 
IN/ALI ZAMENJAVE DRŽAVNEGA STVARNEGA 
PREMOŽENJA (GRADBENIH OBJEKTOV - POSLOVNIH 
PROSTOROV IN PREVOZNIH SREDSTEV) ZA LETO 2002, 
KATEREGA UPORABNIKI SO PRAVOSODNI ORGANI, 

ki jih pošilja v obravnavo na podlagi 80. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02). 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje, 
- Kari Erjavec, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 460-16/2001-18 
Ljubljana, dne 10.9.2002 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROGRAMA PRODAJE IN/ALI ZAMENJA VE 
DRŽAVNEGA STVARNEGA PREMOŽNJA (GRADBENIH OBJEKTOV - POSLOVNIH 
PROSTOROV IN PREVOZNIH SREDSTEV) ZA LETO 2002, KATEREGA UPORABNIKI 
SO PRA VOSODNI ORGANI 
- v skupni višini 114.444.928,00 SIT: 

Tabela 1: Ocena prodaje pred letom 2002: 

Predmet prodaje Znesek v SIT 

zgradbe in prostori Okrajno sodišče Rakek 24.857.899,00 

prevozna sredstva osebna vozila 4.700.000,00 

Skupaj: 29.557.899,00 

Tabela 2: Prevozna sredstva, ki so predmet prodaje: 

Tip Reg. št 

1. SUBARU LEONE 1,8 DL U P3-251 
2. SUBARU LEONE 1,8 DL LJP3-252 
3. SUBARU LEONE 1,8 DL UP3-255 
4. SUBARU LEONE 1,8 DL UP3-256 
5. SUBARU LEONE 1,8 DL LJP3-257 
6. SUBARU LEONE 1,8 DL UP3-258 
7. SUBARU LEONE 1,8 DL UV5-148 
8. RENAULT R5 CAMPUS LJ R9-256 
9. PEUGEOT 405 GR LUX LJ T8-108 
10. PEUGEOT 405 GR LUX LJ T8-109 
11. PEUGEOT 405 GR LUX U T8-114 

Letnik 

1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1993 
1993 
1993 
1993 

Znesek v SIT 

400.000,00 
440.000,00 
290.000,00 
380.000,00 
420.000,00 
400.000,00 
450.000,00 
270.000,00 
550.000,00 
560.000,00 
540.000,00 

(cenitev) 
(cenitev) 
( cenitev) 
(cenitev) 
( cenitev) 
(cenitev ) 
(cenitev) 
(cenitev) 
(cenitev) 
(cenitev) 
( cenitev) 
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Skupaj: 4.700.000,00 

Obrazložitev: 

En predmet prodaje je zgradba Okrajnega sodišča na Rakeku, Trg padlih borcev 2, 1381 Rakek, 
v velikosti 497 m2, ki seje 20.12.2000 preselilo na novo lokacijo v Cerknico. Ocenjena vrednost 
prodaje v letu 2001 je 24.857.899,00 SIT. 
Ministrtsvo za pravosodje na podlagi v letu 2001 izdelanih cenitev vozil, namenjenih za prodajo, 
prične s postopkom prodaje. 

Tabela 3: Predvidena prodaja in/ali zamenjava v letu 2002: 

Predmet prodaje Znesek v SIT 

zgradbe in prostori stara trgovska šola v Brežicah 84.887.029,00 

Obrazložitev: 

Drugi predmet prodaje oziroma zamenjave je stara trgovska šola na Bizeljski 3 v Brežicah, 8250 
Brežice, v velikosti 3.748 m2. Njena ocenjena vrednost v letu 2001 je 84.887.029,00 SIT. 

Skupaj: 84.887.029,00 
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Druga dopolnitev 

SPREMENJENEGA IN DOPOLNJENEGA 

PROGRAMA ODPRODAJE DRŽAVNEGA 

PREMOŽENJA ZA LETI 2002/2003 

- EPA 637 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 460-16/2001-13 
Ljubljana, 10.09.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 162. dopisni seji dne 10.9.2002 
sprejela: 

- DRUGO DOPOLNITEV SPREMENJENEGA IN DOPOL- 
NJENEGA PROGRAMA ODPRODAJE DRŽAVNEGA 
PREMOŽENJA ZA LETI 2002/2003, 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih teles sodelovala: 

- Mirko Bandelj, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, 
- Mitja Valič, direktor Servisa skupnih služb Vlade Republike 

Slovenije. 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 80.č člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/ 
02). 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 460-16/2001-13 

Ljubljana, dne 10.9.2002 

DRUGA DOPOLNITEV SPREMENJENEGA IN DOPOLNJENEGA 

PROGRAMA ODPRODAJE DRŽAVNEGA PREMOŽENJA ZA LETI 2002 

IN 2003 
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Obrazložitev: 

Skladno z določili 80. č člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZJF-C (Ur. 1. RS 30 z dne 
05.04.2002) je Servis skupnih služb vlade zbral predloge za drugo dopolnitev spremenjenega in 
dopolnjenega programa odprodaje državnega premoženja za leti 2002/03, s katerim upravljajo 
državni upravni organi. V dopolnitev je uvrščeno stvarno premoženje, za katerega državni 
upravni organi ocenjujejo, da za njihovo funkcioniranje ni več potrebno oz. ne ustreza več 
namenu uporabe in gaje racionalno odprodati. 

Druga dopolnitev spremenjenega in dopolnjenega programa odprodaje državnega premoženja za 
leti 2002/03 je pripravljena ločeno za prevozna sredstva ter zemljišča in gradbene objekte. 
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Druga dopolnitev 

NAČRTA NABAV IN GRADENJ IZ 

KUPNIN OD PRODAJE DRŽAVNEGA 

STVARNEGA PREMOŽENJA IN 

ODŠKODNIN IZ NASLOVA 

ZAVAROVANJA PREMOŽENJA ZA LETO 

2002 (SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO- 

VARNOSTNA AGENCIJA) 

- EPA 635 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 460-16/2001-20 
Ljubljana, 10.09.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 162. dopisni seji dne 10.9.2002 
sprejela: 

- DRUGO DOPOLNITEV NAČRTA NABAV IN GRADENJ IZ 
KUPNIN OD PRODAJE DRŽAVNEGA STVARNEGA PREMO- 
ŽENJA IN ODŠKODNIN IZ NASLOVA ZAVAROVANJA 
PREMOŽENJA ZA LETO 2002 (SLOVENSKA OBVEŠČE- 
VALNO-VARNOSTNA AGENCIJA), 

ki jo pošilja v obravnavo na podlagi 80.Č člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00, 79/01 in 30/02). 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bo kot njen 
predstavnik na sejah Državnega zbora Republike Slovenije in 
njegovih delovnih teles sodeloval: 

- dr. Iztok Podbregar, direktor Slovensko obveščevalno- 
vamostne agencije. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 460-16/2001-13 
Ljubljana, dne 10.9.2002 

DRUGA DOPOLNITEV NAČRTA NABA VIN GRADENJ IZ 

KUPNIN OD PRODAJE DRŽAVNEGA STVARNEGA 

PREMOŽENJA IN ODŠKODNIN IZ NASLOVA 

PREMOŽENJA ZA LETO 2002 
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DOPOLNITEV NAČRTA NABAV IN GRADENJ IZ KUPNIN OD PRODAJE DRŽAVNEGA 
STVARNEGA PREMOŽENJA IN IZ ODŠKODNIN IZ NASLOVA 

PREMOŽENJA ZA LETO 2002 

Neposredni uporabnik: 1524 SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO - VARNOSTNA AGENCIJA 

PREDMET PREDVIDENA NAB. VRED. V SIT 
i. ZEMLJIŠČA 
a) s posebne proračunske postavke 

od tega: 
kupnine, prenesene iz preteklih let 
kupnine, predvidene v tekočem letu 

b) z drugih proračunskih postavk 
2. GRADBENI OBJEKTI ALI NJIHOVI DELI 
a) s posebne proračunske postavke 

od tega: 
kupnine, prenesene iz preteklih let 
kupnine, predvidene v tekočem letu 

b) z drugih proračunskih postavk 
3. STANOVANJA 
a) s posebne proračunske postavke 

od tega: 
kupnine, prenesene iz preteklih let 
kupnine, predvidene v tekočem letu 

b) z drugih proračunskih postavk 
4. OPREMA 
a) s posebne proračunske postavke 

od tega: 
kupnine, prenesene iz preteklih let 
kupnine, predvidene v tekočem letu 

b) z drugih proračunskih postavk 
5. PREVOZNA SREDSTVA 15.100.000 
a) s posebne proračunske postavke 

od tega: 
kupnine, prenesene iz preteklih let 
kupnine, predvidene v tekočem letu 15.100.000 

b) z drugih proračunskih postavk 

15.100.000 

6. DRUGA OSNOVNA SREDSTVA 
a) s posebne proračunske postavke 

od tega: 
kupnine, prenesene iz preteklih let 
kupnine, predvidene v tekočem letu 

b) z drugih proračunskih postavk 

SKUPAJ I (la+...6a) 15.100.000 
SKUPAJ I (lb+...6b) 

• ' : SKUPAJ B (NAKUPIIN ZAMENJAVE) 15.100.000 ' 

Odgovorna oseba: dr. Iztok PODBREGAR Podpis: 
DIREKTOR 

Datum: Žig: 
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Dopolnitev načrta prodaje prevoznih sredstev v 
letu 2002 

Neposredni uporabnik: 1524 Slovenska obveščevalno varnostna agencija 

Z. ŠT. INV. ŠT. ZNAMKA IN TIP VOZILA LET. 
■*. 

ŠT.ŠASUE OCENJEN. 
VRED. 5t ' 

OPOMBE 

1 107437 FORD ESCORT 1.6 CLX 1994 APK76915 350.000.00 
2 107439 FORD ESCORT 1.4 i CL 1994 APK76899 350.000.00 
3 107442 FORO FIESTA 1.3 FUN 1994 BP063774 250.000,00 
4 107443 FORD ESCORT 1.6 i CLX 1994 NPE17856 350.000.00 
5 107445 FORD FIESTA 1.3 FUN 1994 BRU97969 300.000,00 
6 107446 FORD ESCORT 1.6116 V 1994 ART27868 350.000.00 
7 107454 BMW 325 iX 1989 ED60464 250.000,00 nevozen 
8 107457 BMW 320 i 1987 1428544 250.000.00 
9 107458 BMW 525 i X 1994 GC18880 700.000,00 
10 107462 CIMOS ZX AVANTAGE 1992 8A79250 210.000.00 
11 107464 CITROEN ZX AVANTAGE 1.4 i 1994 15A90652 300.000,00 
12 107465 CITROEN ZX REF1_EX 1.4 i 1994 12A91553 250.000,00 
13 107466 CITROEN ZX REFLEX 1.41 1994 15A91439 250.000,00 
14 107472 RENAULT CUO V 1.6 1993 10631382 260.000,00 nevozen 
15 107476 RENAULT CLIO 1.2 RN 1993 10619304 300.000.00 
16 107478 RENAULT CUO 1.2 RN 1994 11581990 300.000.00 
17 107479 RENAULT CLIO 1.2 RN 1994 11112014 300.000.00 
18 107480 RENAULT 19 1.8 iRT 1994 12230724 400.000.00 
19 107481 RENAULT LAGUNA 2.0 RXE 1994 12342963 450.000,00 
20 107483 RENAULT 19 RT 1.8 i 1995 13262597 400.000,00 
21 107498 OPEL CORSA 1.2 i CITY 1993 4001516 300.000,00 
22 107502 OPEL CORSA 1.2 i CITY 1993 4050028 280.000,00 
23 107503 OPEL CORSA1.2iCITY 1993 4000758 300.000,00 
24 107507 OPEL ASTRA 1.6 i GLS 1994 2605792 300.000,00 
25 107508 OPEL ASTRA CD 1.8 1994 5276443 350.000,00 
26 107509 OPEL ASTRA 1.6 i GL 1994 5288762 350.000.00 
27 107510 OPEL ASTRA 1.61 GL 1994 2636382 300.000,00 
28 107511 OPEL ASTRA 1.6 i GL 1994 5263965 350.000,00 
29 107560 ALFA ROMEO 33-1.70V 1991 5728237 350.000,00 
30 107562 ALFA ROMEO ALFA 75 1.8 iE 1993 6251838 350.000.00 
31 107565 FIAT UND 1.4 TURBO IE 1993 7863205 350.000.00 
32 107566 FIAT TI PO 1.4 IES 1994 4904689 300.000,00 
33 107567 FIAT TEMPRA 1.6 SX 1994 7600098 400.000.00 
34 107568 FIAT TIPO 1.4Sl.e. 1994 4903898 300.000.00 
35 107570 FIAT TIPO 1.4 MAQ 1994 4904067 300.000,00 
36 107597 NISSAN SUNNY 1.6 SU 1991 U0002316 200.000,00 
37 107599 HONDA CIVIC HATCHBACK 1.6 1991 S304965 350.000,00 
38 107600 TOYOTA CAMRV 2.0 GLI 1991 500040519 400.000,00 
39 107605 PEUGEOT 306 XSi 1994 230364150 400.000.00 
40 107629 VW GOLF CL 1992 W190053 310.000,00 
41 107631 VW GOLF 1.6 i CL 1994 VV370783 370.000,00 
42 107632 VW GOLF 1.6 CL 1994 VV399668 370.000.00 
43 107633 VW GOLF CL 1.4 1994 8035191 350.000,00 
44 107640 LANCIA THEMA 2.0 IE 1994 334726 400.000,00 
45 107644 VOLKSVVAGEN VENTO 1.8 CL 1994 W132368 350.000,00 
46 108785 GILLERA RUNNER FX 125 1998 9025 150.000.00 
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OBRAZLOŽITEV DRUGE DOPOLNITVE NAČRTA NABAV IN GRADENJ 

IZ KUPNIN OD PRODAJE DRŽAVNEGA STVARNEGA PREMOŽENJA IN 

ODŠKODNIN IZ NASLOVA ZAVAROVANJA PREMOŽENJA AGENCIJE 

ZA LETO 2002 IN 2003 

V letu 2002 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija ponovno načrtuje odprodajo vozil. 

Zaradi visokih stroškov povezanih z vzdrževanjem oziroma popravilom okvarjenih vozil, 
predlagamo za odprodajo dodatnih 46 vozil. Gre za vozila, ki so stara več kot 8 let in imajo 
veliko število prevoženih kilometrov, del vozil pa je v okvari. 

Ocenjena vrednost vozil namenjenih prodaji znaša 15.100.000,00 SIT, prihodke od prodaje pa 
bomo uporabili za nakup novih vozil. 
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1 NAROČILNICA 

| Ime in priimek:    

i Naslov:    

■ Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:   

I Davčna številka:  

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

i Datum:    

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

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

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno, 
i  



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa -TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 


	ZAČETNE STRANI
	PREDLOGA ZAKONOV
	Predlog zakona o spremembah zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID-B) - skrajšani postopek - EPA 632 - III
	Umik predloga zakona o zdravstvenem zavarovanju (ZZdrZ) - redni postopek - EPA 569 - III

	POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA
	Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske unije (ZOZPEU) - nujni postopek - EPA 554 - III

	SKLEP
	Predlog sklepa o ustanovitvi Sveta za sistem plač v javnem sektorju - EPA 633 - III

	PROGRAM PRODAJE
	Spremembe programa prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2002 in 2003 - EPA 634 - III
	Spremembe in dopolnitve programa prodaje in/ali zamenjave državnega stvarnega premoženja (gradbenih objektov - poslovnih prostorov in prevoznih sredstev) za leto 2002, katerega uporabniki so pravosodni organi - EPA 636 - III
	Druga dopolnitev spremenjenega in dopolnjenega programa odprodaje državnega premoženja za leti 2002/2003 - EPA 637 - III
	Druga dopolnitev načrta nabav in gradenj iz kupnin od prodaje državnega stvarnega premoženja in odškodnin iz naslova zavarovanja premoženja za leto 2002 (Slovenska obveščevalno-varnostna agencija) - EPA 635 - III


