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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je 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 

GARANCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA V ZNESKU 

120 MILIJONOV EUR, KI GA NAJAME 

UARS 0.0. PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI 

RANKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA 

SLOVENSKIH AVTOCEST/V 

- nujni postopek - EPA 748 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1611-0124 
Številka: 433-01/2002-4 
Ljubljana, 16.01.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 4. redni seji dne 16.1.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O GARANCIJI REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA V ZNESKU 
120 MILIJONOV EUR, KI GA NAJAME DARS D.D. PRI 
EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA FINANCIRANJE 
PROJEKTA SLOVENSKIH AVTOCEST/V, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da se predlog zakona o soglasju 
Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski 
investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/V obravnava 
po nujnem postopku zaradi preprečitve težko popravljivih 
posledic za delovanje države. 

Da bi bila kot vir financiranja pravočasno zagotovljena sredstva 
kredita EIB, ki bi skupaj z zagotovljenimi domačimi in tujimi 
finančnimi viri in skladno z zakonom o javnih naročilih omogočila 
javne razpise za oddajo del na omenjenih avtocestnih odsekih 
in črpanje kredita v sredini leta 2003, je potrebno čimprej skleniti 
kreditno pogodbo med DARS kot kreditojemalcem in Evropsko 
investicijsko banko kot kreditodajalcem ter garancijsko 
pogodbo med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko 
banko. V skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji je 
to možno storiti na podlagi posebnih zakonov. 

Pogoji za rezalizacijo tega projekta in pridobitev ustreznih virov 
bodo zagotovljeni s podpisom garancijske pogodbe, ki jo 
skleneta Republika Slovenija in Evropska investicijska banka. 

S tem bo zagotovljeno nemoteno izpolnjevanje nacionalnega 
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in letnih 
planov razvoja in vzdrževanja avtocest, kar sodi tudi med 
izredne potrebe države. 

V primeru, da se gradnja ne nadaljuje v skladu s terminskim 
planom, bo nastala tudi večja gospodarska škoda, kar bo 
imelo za posledico ustavitev dinamike gradnje in podaljšanje 
roka izgradnje omenjenih odsekov. 

Sprejemu zakona o garanciji za omenjeni kredit bo sledila 
ratifikacija garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in 
EIB. 

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 zbora in njegovih delovih 
teles sodelovali: 

dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
Jakob Presečnik, minister za promet, 
mag. Sibil Svilan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
dr. Tomaž Vidic, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
Irena Sodin, državna podsekretarka v Ministrstvu za fi- 
nance, 
Maja Košak, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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PREDLOG ZAKONA O GARANCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ 
KREDITA V ZNESKU 120 MILIJONOV EUR, KI GA NAJAME DARS D.D. PRI EVROPSKI 
INVESTICIJSKI BANKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA SLOVENSKIH AVTOCESTA/ 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

OCENA STANJA 

Projekt izgradnje slovenskih avtocest/V (odseki Bič - Trebnje - Hrastje (etapa: Bič - 
Korenitka), Kronovo - Smednik, Šentvid - Koseze in Smednik - Krška vas) v okviru 
zagotovitve potrebnih sredstev predvideva pridobitev kreditov mednarodnih finančnih 
institucij ter druge finančne vire. 

Podlago za pridobitev kredita Evropske investicijske banke (v nadaljnjem besedilu: EIB) 
predstavlja Okvirni sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko o 
dejavnostih EIB v Sloveniji, ki ga je Državni zbor ratificiral 10. marca 1999 (Zakon o ratifikaciji 
Okvirnega sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko o 
dejavnostih EIB v Sloveniji (MOSEIB), (Uradni list RS, št. 22799). 

Okvirni sporazum določa, da EIB lahko financira le tiste projekte, ki so prioriteta oziroma v 
interesu Republike Slovenije. Projekt izgradnje slovenskih avtocest sodi v najvišjo državno 
prioriteto. EIB je 30. aprila 2002 v pismu, naslovljenem na ministra za finance in ministra za 
promet, izrazila pripravljenost sofinanciranja projekta slovenskih avtocest V, v kolikor se 
Vlada RS s tem strinja. Ministrstvo za finance je izdalo soglasje k začetku postopka 
zadolževanja Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS) 
pri EIB z dopisom dne 2. julija 2002. Ker morajo biti tovrstni krediti v skladu s pravili EIB 
zavarovani z garancijo države kreditojemalca, je Vlada RS izrazila tudi pripravljenost, da 
Državnemu zboru predlaga ustrezen zakon o garanciji, kolikor bi bili pogoji zanj kot garanta 
sprejemljivi. 

Glede na obseg del, predvidenih z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96, 41/98), v skladu z Letnimi plani razvoja in vzdrževanja 
avtocest za leta 2001, 2002 in 2003, ki jih je potrdil Državni zbor RS, je kljub že 
zagotovljenim sredstvom iz virov po Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državnih cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 57/98, 18/02) in pobranih cestnin, nujno potrebno zagotoviti tudi dodatne 
vire iz kreditov, sicer ne bo mogoče pravočasno realizirati zastavljenih investicijskih 
projektov. 

RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Projekt izgradnje slovenskih avtocest/V (odseki Bič - Trebnje - Hrastje (etapa: Bič - 
Korenitka), Kronovo - Smednik, Šentvid - Koseze in Smednik - Krška vas) v okviru 
zagotovitve potrebnih sredstev predvideva pridobitev kreditov mednarodnih finančnih 
institucij ter druge finančne vire. 

Pregled zagotovljenih sredstev za izgradnjo avtocestnih odsekov Bič - Trebnje - Hrastje 
(etapa: Bič - Korenitka), Kronovo - Smednik, Šentvid - Koseze in Smednik - Krška vas je 
prikazan v naslednjih tabelah: 
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FINANČNA KONSTRUKCIJA IZGRADNJE AC ODSEKOV BlC - TREBNJE - HRASTJE (etapa: BIČ - KORENITKA), 
KRONOVO - SMEDNIK. ŠENTVID - KOSEZE IN SMEDNIK - KRŠKA VAS V CENAH SEPT. 97 

»000 SIT 

AC odsek Etapa 

Ocena 
Investicijske 

vrednosti 
(a stroSkl 

financirani*) 

Lastna 
sredstva 

Krediti 
skupaj 

Kradlt 
EIB V 

2.668.095 

Finančni 
kradltl 

BIČ - TREBNJE • HRASTJE Bič - Korenitka «.442.167 3.774072 2.688 095 
KRONOVO - SMEDNIK 10.737.568 5.401 378 5 336.190 5336 190 
ŠMEONIK - KRŠKA VA£ 20 657.873 6 197 362 14^460.511 5338.190 9 124321 
ŠENTVIO • KOSEZE 18884 679 5665.404 13219.275 5.493.137 7.728.139 

16.850.460 SKUPAJ 54.722.287 21.036.216 35.664.071 18.833.611 

FINANČNA KONSTRUKCIJA IZGRADNJE AC ODSEKOV BlC - TREBNJE - HRASTJE (etapa: BlC - KORENITKA), 
KRONOVO - SMEDNIK, ŠENTVID - KOSEZE IN SMEDNIK - KRŠKA VAS V CENAH MAJ 01 

AC odsek Etapa 

Bič^KoronSka" 

Ocena 
Investicijska 

vrednosti 
(s strotkl 

ilnanclranUl 
8.810.666 

Lastna 
aredvtva 

5.134.351 

Kradltl 
akupaj 

Kredit 
EIB V 

Finančni 
krediti 

BIČ • TREBNJE - HRASTJE 3876315 3.676 315 
KRONOVO - SMEDNIK 14.856929 7.504 299 7352.629 

19.924.849 
7.352 629 

SMEDNIK - KRŠKA VAS 28 464 070 8 539 221 7.352629 12.572.220 
10.645.692 
23ii 7.912 

ŠENTVID - KOSEZE 26.020 822 7.806 246 18214 575 7.568 883 
25.950.456 SKUPAJ 78.152.486 28.984.118 49.166.368 

opomba: za preračun j« uporabljen Indeks drobnoprodajnlh cen sept.97/maj01 v vttini 1,37786 

FINANČNA KONSTRUKCIJA IZGRADNJE AC ODSEKOV BlC - TREBNJE - HRASTJE (etapa: BlC - KORENITKA), 
KRONOVO - SMEDNIK, ŠENTVID - KOSEZE IN SMEDNIK - KRŠKA VAS V CENAH MAJ 01 

v mio gUR 

AC odsek Etapa 
Ocena 

Investicijske 
vrednosti 
(s stroikl 

JJoanfikanlaL 

Lastna 
sredstva 

Krediti 
skupaj 

Kredit 
EIB V 

Finančni 
krediti 

BlC - TREBNJE - HRASTJE Bič - Korenitka 40,74 23.74 17x00 17,00 
KRONOVO - SMEDNIK 68,70 34.70 34,00 34,00 
SMEDNIK - KRŠKA VAS 131,62 39,49 9&14 34,00 58.14 
ŠENTVID - KOSEZE 120,33 36,10 84,23 35,00 49,23 
SKUPAJ 361 134 227 120 107 
opomba: za preračun je uporabljen tečaj eur/stt*2l 6.2538 

Potrjena skupna predračunska vrednost avtocestne smeri Bič - Trebnje - Hrastje (etapa: Bič 
- Korenitka), Kronovo - Smednik, Šentvid - Koseze in Smednik - Krška vas znaša v cenah 
maj 2001 78.152,49 milijonov SIT, od tega za avtocestni odsek Bič - Trebnje - Hrastje 
(etapa: Bič - Korenitka) 8.810,66 milijonov SIT, za avtocestni odsek Kronovo - Smednik 
14.856,93 milijonov SIT, za avtocestni odsek Šentvid - Koseze 26.020,82 milijonov SIT in za 
avtocestni odsek Smednik - Krška vas znaša 28.464,07 milijonov SIT in se bo financirala: 
- iz lastnih sredstev v višini 28.984,12 milijonov SIT 
- in iz sredstev kreditov v višini 49.168,37 milijonov SIT. 

Ker samo s prihodki DARS ne bi bilo mogoče uresničiti z Nacionalnim programom 
predvidene dinamike izgradnje avtocest v Sloveniji, naj bi DARS za gradnjo teh odsekov iz 
svojih sredstev zagotovila 37% predračunske investicijske vrednosti, preostalih 63% pa bi 
bilo zagotovljenih z najetjem kreditov. 

Od potrebnih kreditov v višini 49.168,37 milijonov SIT bo del sredstev zagotovljen iz 
finančnih kreditov (47%) in posojila Evropske investicijske banke EIB V (53%). Sredstva 
kredita EIB V bodo v celoti porabljena za financiranje gradnie avtocestnih odsekov Bič - 
Trebnje - Hrastje (etapa: Bič - Korenitka), Kronovo - Smednik, Šentvid - Koseze in Smednik 
- Krška vas do višine 120 milijonov EUR. 
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Predlagani zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz kreditne pogodbe v 
znesku 120 milijonov EUR, ki jo skleneta DARS kot kreditojemalec in Evropska investicijska 
banka kot kreditodajalec, bo DARS omogoči! črpanje sredstev, ki bodo zagotavljala 
nemoteno izvajanje dinamike izgradnje odsekov Bič - Trebnje - Hrastje (etapa: Bič - 
Korenitka), Kronovo - Smednik, Šentvid - Koseze in Smednik - Krška vas in njihovo 
dokončanje v predvidenem roku. 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 

CILJI PREDLOGA ZAKONA 

S sprejetjem predlaganega zakona bo Republika Slovenija kreditodajalcu EIB garantirala 
plačilo obveznosti DARS iz kreditne pogodbe za projekt slovenskih avtocest/V. Na podlagi 
tega bo EIB DARS omogočila črpanje kredita v znesku 120 milijonov EUR, kar bo zagotovilo 
tekoče izvajanje programa izgradnje avtocest na odsekih Bič - Trebnje - Hrastje (etapa: Bič 
- Korenitka), Kronovo - Smednik, Šentvid - Koseze in Smednik - Krška vas t.j. dinamiko 
gradnje v skladu z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in v 
skladu z Letnimi plani razvoja in vzdrževanja avtocest za leta 2001,2002 in 2003, ki jih je 
potrdil Državni zbor RS. 

NAČELA PREDLOGA ZAKONA 

Predlog zakona omogoča stabilno zadolževanje DARS, z uravnoteženo strukturo in ročnostjo 
virov, ki ne obremenjujejo virov za gradnjo AC v obdobju intenzivne gradnje, to je do leta 
2010. 

POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 

Predlog zakona daje garancijo za pogoje kreditne pogodbe pri EIB v višini 120 milijonov 
EUR, in sicer: 

• rok črpanja kredita je do 15. decembra 2007; 
• valuta črpanja je EUR ali valute držav članic Evropske investicijske banke, ki niso 
udeležene v tretji fazi EMU ali katerakoli valuta, s katero se trguje na glavnih mednarodnih 
denarnih trgih; 
. odplačilo kredita v 40 polletnih obrokih (15.6. in 15.12. vsako leto), začenši z 15. 
decembrom 2007 in plačilom zadnjega obroka glavnice 15. decembra 2027; 
. 5-letni moratorij na odplačilo glavnice; 
. valuta odplačila glavnice je enaka valuti črpanja posamezne tranše; 
. višino obrestne mere določi EIB glede na izbrano valuto in vrsto izbrane obrestne mere 
črpanja, in sicer je lahko izbrana obrestna mera spremenljiva (variabilna), stalna (fiksna) ali 
popravljiva (t.j. fiksna obrestna mera, ki se v času odplačevanja kredita večkrat spremeni 
oziroma prilagodi); 

kreditojemalec se za vrsto obrestne mere odloča ob vsaki črpani tranši posebej; 
• obresti s spremenljivo obrestno mero so plačljive četrtletno (vsakega 15.3., 15.6., 15.9., 
15.12.), s stalno in popravljivo obrestno mero polletno (vsakega 15.6. in 15.12.); 

plačilo obresti se izvrši v istih valutah kot plačilo glavnice; 
. zamudne obresti se izračunajo na podlagi formule, in sicer se uporabi višja obrestna 
mera, in sicer od (i) vsote pogodbenih obresti za posamezno tranšo in marže v višini 0,25 
odstotnih točk letno in (ii) obrestne mere za enomesečne medbančne depozite na trgu 
medbančnih posojil povečane za 2 odstotni točki; zamudne obresti se obračunajo na že 
zapadli in še neodplačani znesek kredita od v pogodbi določenega dneva zapadlosti do 
dneva dejanskega plačila dolgovanega zneska kredita; 
. če kreditojemalec v soglasju z Banko po že danem zahtevku za črpanje le-tega delno ali 
v celoti spremeni, je dolžan plačati banki nadomestilo, ki znaša 1% letno, obračunano za 
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obdobje od v zahtevku določenega datuma predvidenega črpanja do dejanskega datuma 
črpanja; 
• če je kredit razveljavljen zaradi predčasnega odplačila v primeru neizpolnjevanja 
obveznosti s strani kreditojemalca, je kreditojemalec dolžan plačati nadomestilo od 
razveljavljenega zneska obroka, za katerega je že bilo izdano obvestilo o izplačilu s strani 
EIB, v višini 0,75% letno od odpovedanega zneska, obračunano za obdobje od datuma, 
navedenega v obvestilu o izplačilu, do datuma razveljavitve; 
. nadomestilo za nepravočasno razveljavitev odobrenega črpanja dela kredita se določi v 
pavšalnem znesku, ki je enak polovici obrestne mere, ki bi sicer veljala za ta del kredita; 
. razpise za material in dela, ki se financirajo s sredstvi kredita Evropske investicijske 
banke je kreditojemalec dolžan razpisati na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in pod 
enakimi pogoji za udeležence iz vseh držav v skladu s postopki Evropske unije. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN 
DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA 

Sredstva za odplačila prejetih kreditov bo zagotovila DARS iz sredstev zbranih cestnin. 

Finančne posledice po tem zakonu bi prizadele proračun RS samo v primeru, da bi prišlo do 
unovčitve po zakonu o garanciji Republike Slovenije za omenjeni kredit in bi posledično 
prizadele državni proračun. V tem primeru ima Republika Slovenija na podlagi pogodbe o 
zastavi terjatev regresno pravico do DARS. 

V takem primeru bi se sredstva nadomestila z unovčenjem regresne pravice, ki bo določena 
v pogodbi o načinu in pogojih zavarovanja jamstva RS med Ministrstvom za finance in 
DARS. Sprejem zakona o garanciji ne zahteva sprejetja novih ali spremembe veljavnih 
predpisov. Drugih posledic iz pogodbe o najetju kredita ter garancijske pogodbe ni. 

Upoštevajoč sklep Državnega zbora Republike Slovenije z dne 20.02.2002 izjavljamo, da je 
zadolžitev po pričujočem zakonu v kvoti poroštev za leto 2003 po Zakonu o izvrševanju 
proračuna za leto 2003. 

4. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH 

Financiranje izgradnje avtocest v članicah Evropske Unije ni enotno. Odvisno je od 
zgodovinskega razvoja financiranja izgradnje avtocest po posameznih državah in specifičnih 
pristopov k financiranju avtocest. 

Spodnja tabela prikazuje različne tipe financiranja avtocest v različnih evropskih državah: 
- izkušnje na področju cestnih koncesij na lokalnem nivoju, 
- tip uporabljene koncesije (plačilo s strani uporabnika ali po sistemu shadovv toll), 
- status konccsionarja (v državni lasti ali privatno podjetje), 
- zakonodaja, ki se nanaša na koncesije (če to obstoja) in 
- povprečna doba trajanja koncesije. 

[Država Avstrija 

Glavni viri 
financiranja 
avtocest 

Proračun in zbrana plačila od uporabe objektov i 

Zakonodaja Zakon , ki obravnava financiranje zveznih avtocest, iz leta 1996 in 
sprejetje krovnega Zakona o financiranju cestnih infrastrukturnih 
projektov, 1999. 
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Status 
konceslonarja 
(privatna 
državna družba) 

Država Finska 

Glavni viri 
financiranja 
avtocest 

Proračun, shadovv toll 

Zakonodaja Nobene posebne zakonodaje ni bilo potrebno sprejeti pred uvedbo 
koncesije po sistemu shadovv toll 

Država Francija 

Glavni viri' 
financiranja 
avtocest 

Državni proračun, cestnine, regijske uprave, FITTVN (poseben, 
namenski račun) 

Zakonodaja Generalni zakon iz leta 1955 
Zakon št 93 -122 iz leta 1993 (»Sapin law«) in področni sklepi 
ministrov 

Status 
konceslonarja 
(privatna ali 
državna družba) 

i 

      i 

V začetku 90-ih let so se tri pol-privatne koncesijske družbe združile:. 
SENEF in SAPN 
SAPRR in ARE A 
ASF in ESCOTA 

Dve mednarodni predorski in avtocestni družbi (ATMB in SFTRF) in: 
ena privatna družba COFIROUTE 

Država Italija 

Glavni viri 
financiranja 
avtocest 

Proračun in cestnine 

Zakonodaja 

1 

Zakon 537, z dne 24.12 1993; Zakon 498 iz leta 1992; Zakon 531, z 
dne 12.8.1992, zakon 385, z dne 28.3.1968; zakon 729 iz leta 1961 ini 
zakon 463 iz leta 1955. 

Status 
koncesionarja 
(privatna ali 
državna družba) 

i i 
| 

j 

Imajo 27 koncesionarjev na avtocestah, od katerih je^ 
- 6 podjetij direktno ali indirektno v lasti IRI (Institute for Industrial, 
Reconstruction, ki pnpada Zakladnemu ministrstvu), od teh tudi 
Autostrade. Ta podjetja upravljajo s 3.315 km (56 % od celote); 
- 15 podjetij, katerih glavni delničarji so podjetja v državni lasti, ki 
upravljajo s 2.300 km, 
-1 v celoti zasebno podjetje za odsek Torino, ki upravlja s 127 km; 
- 3 koncesionarji za upravljanje s predori ! 

[Država Nemčija i 

Glavni viri 
financiranja 
avtocest 

Državni proračun in začasne metode financiranja (vse v proračun - 
cestnine za težke tovornjake - nad 12 ton) 

t i 
Zakonodaja Zakon, zadevajoč privatno financiranje zveznih avtocest (1994) je! 

odobril privatne koncesije na mostovih in državnih cestah 

Status 
koncesionarja 
(privatna ali 
državna družba) 

Privatna koncesijska družbe Bouygues je bila izbrana za dva predora ' 
i 

j 
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5. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA 

Drugih posledic obravnavani predlog zakona nima. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Republika Slovenija daje garancijo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji 
d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS) iz naslova kredita, ki ga DARS najame pri Evropski 
Investicijski banki (v nadaljnjem besedilu: EIB) za projekt slovenskih avtocestA/ - za graditev 
avtocestnih odsekov Bič - Trebnje - Hrastje (etapa: Bič - Korenitka), Kronovo - Smednik, 
Šentvid - Koseze in Smednik - Krška vas, v znesku 120 milijonov EUR glavnice, s 
pripadajočimi obrestmi in stroški kredita, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke 
Slovenije na dan izpolnitve garantirane obveznosti, pod naslednjimi pogoji 

• rok črpanja kredita je do 15. decembra 2007; 
• valuta črpanja je EUR ali valute držav članic Evropske investicijske banke, ki niso 
udeležene v tretji fazi EMU ali katerakoli valuta, s katero se trguje na glavnih mednarodnih 
denarnih trgih; 
. odplačilo kredita v 40 polletnih obrokih (15.6. in 15.12. vsako leto), začenši z 15. 
decembrom 2007 in plačilom zadnjega obroka glavnice 15. decembra 2027; 
• 5-letni moratorij na odplačilo glavnice; 
• valuta odplačila glavnice je enaka valuti črpanja posamezne tranše; 
• višino obrestne mere določi EIB glede na Izbrano valuto in vrsto izbrane obrestne mere 
črpanja, in sicer je lahko izbrana obrestna mera spremenljiva (variabilna), stalna (fiksna) ali 
popravljiva (t.j. fiksna obrestna mera, ki se v času odplačevanja kredita večkrat spremeni 
oziroma prilagodi); 
• kreditojemalec se za vrsto obrestne mere odloča ob vsaki črpani tranši posebej; 
. obresti s spremenljivo obrestno mero so plačljive četrtletno (vsakega 15.3., 15.6., 15.9., 
15.12.), s stalno in popravljivo obrestno mero polletno (vsakega 15.6. in 15.12.); 
• plačilo obresti se izvrši v istih valutah kot plačilo glavnice; 
• zamudne obresti se izračunajo na podlagi formule, in sicer se uporabi višja obrestna 
mera, in sicer od (i) vsote pogodbenih obresti za posamezno tranšo in marže v višini 0,25 
odstotnih točk letno In (ii) obrestne mere za enomesečne medbančne depozite na trgu 
medbančnih posojil povečane za 2 odstotni točki; zamudne obresti se obračunajo na že 
zapadli In še neodplačani znesek kredita od v pogodbi določenega dneva zapadlosti do 
dneva dejanskega plačila dolgovanega zneska kredita; 
• če kreditojemalec v soglasju z Banko po že danem zahtevku za črpanje le-tega delno ali 
v celoti spremeni, je dolžan plačati banki nadomestilo, ki znaša 1% letno, obračunano za 
obdobje od v zahtevku določenega datuma predvidenega črpanja do dejanskega datuma 
črpanja; 
• če je kredit razveljavljen zaradi predčasnega odplačila v primeru neizpolnjevanja 
obveznosti s strani kredftojemalca, je kreditojemalec dolžan plačati nadomestilo od 
razveljavljenega zneska obroka, za katerega je že bilo izdano obvestilo o izplačilu s strani 
EIB, v višini 0,75% letno od odpovedanega zneska, obračunano za obdobje od datuma, 
navedenega v obvestilu o izplačilu, do datuma razveljavitve; 
• nadomestilo za nepravočasno razveljavitev odobrenega črpanja dela kredita se določi v 
pavšalnem znesku, ki je enak polovici obrestne mere, ki bi sicer veljala za ta del kredita; 
• razpise za material in dela, ki se financirajo s sredstvi kredita Evropske investicijske 
banke je kreditojemalec dolžan razpisati na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in pod 
enakimi pogoji za udeležence iz vseh držav v skladu s postopki Evropske unije. 

Črpanje sredstev po tej pogodbi mora biti v skladu s kvoto zadolževanja DARS za 
posamezno proračunsko leto. 

V primeru, ko DARS Iz kateregakoli vzroka ne bi poravnavala svojih dospelih obveznosti po 
kreditni pogodbi iz prejšnjega odstavka, bi Republika Slovenija na prvi poziv Evropske 
investicijske banke plačala te obveznosti namesto DARS. 

2. člen 
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Pogodbo o garanciji z Evropsko investicijsko banko podpiše v imenu in za račun Republike 
Slovenije minister, pristojen za finance. 

Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti 
Republike Slovenije, ki izhajajo iz njega. 

3. člen 

Sredstva za izpolnitev garancijskih obveznosti Republike Slovenije v primeru iz tretjega 
odstavka 1. člena tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

V primeru, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe namesto DARS, 
pridobi Republika Slovenija v razmerju do DARS pravico do regresiranja plačanih zneskov, 
obresti in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali. 

4. člen 

V roku 60 dni po podpisu garancijske pogodbe iz 2. člena tega zakona skleneta ministrstvo, 
pristojno za finance, in DARS pogodbo o načinu zavarovanja jamstva Republike Slovenije. S 
pogodbo podrobneje uredita vire za vračilo zneskov plačanih iz naslova jamstva, instrumente 
zavarovanja ter način urejanja odnosov v primeru statusnih sprememb DARS. 

5. člen 

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

1. člen 

Besedilo tega člena določa upravičenca do garancije, višino glavnice posojila, posojilodajalca 
ter namen porabe pridobljenih sredstev, skladno z določili nacionalnega programa in letnih 
planov razvoja In vzdrževanja avtocest ter letnih planov dela DARS za izgradnjo avtocestnih 
odsekov Bič - Trebnje - Hrastje (etapa: Bič - Korenitka), Kronovo - Smednik, Šentvid - 
Koseze in Smednik - Krška v predvidenem roku, to je najkasneje do leta 2006. 

Potrjena skupna predračunska vrednost avtocestne smeri Bič - Trebnje - Hrastje (etapa: Bič 
- Korenitka), Kronovo - Smednik, Šentvid - Koseze in Smednik - Krška vas znaša v cenah 
maj 2001 78.152,49 milijonov SIT, od tega za avtocestni odsek Bič - Trebnje - Hrastje 
(etapa: Bič - Korenitka) 8.810,66 milijonov SIT, za avtocestni odsek Kronovo - Smednik 
14.856,93 milijonov SIT, za avtocestni odsek Šentvid - Koseze 26.020,82 milijonov SIT in za 
avtocestni odsek Smednik - Krška vas znaša 28.464,07 milijonov SIT in se bo financirala: 
- iz lastnih sredstev v višini 28.984,12 milijonov SIT 
- in iz sredstev kreditov v višini 49.168,37 milijonov SIT. 

Znesek kredita je izračunan v skladu s politiko Evropske investicijske banke, da financira 
50% vrednosti Investicije brez DDV. Znesek kredita po posameznih odsekih je prikazan v 
spodnji tabeli. 

v mio EUR 

AC odsek Etapa 
Kredit 
EIB V 

BIC - TREBNJE - HRASTJE Bič - Korenitka 17,00 
KRONOVO - SMEDNIK 34,00 
SMEDNIK-KRŠKA VAS 34,00 
ŠENTVID - KOSEZE 35,00 
SKUPAJ 120,00 

Krediti Evropske investicijske banke sodijo med najbolj ugodne dolgoročne kreditne vire v 
primerjavi z drugimi pogoji kreditodajalcev, ugodni so tako v smislu ročnosti kredita kot tudi v 
višini obrestne mere (fiksna obrestna mera za 25 letno tranšo je 6 mesečni EURIBOR + 30bt 
oziroma 5,35%, variabilna obrestna mera pa 3 mesečni EURIBOR + 5,5bt - veljavno na dan 
16.9.2002). 

V tem členu zakon povzema osnovne pogoje iz kreditne in garancijske pogodbe. 

Tretji odstavek 1. člena določa obveznost Republike Slovenije kot garanta, da v primeru, ko 
DARS iz kateregakoli vzroka ne poravna dospelih obveznosti skladno s kreditno pogodbo le 
te na prvi poziv EIB poravna Republika Slovenija. 

Črpanje sredstev po tej pogodbi mora biti v skladu s kvoto zadolževanja DARS d.d. za 
posamezno proračunsko leto. 

Upoštevajoč sklep Državnega zbora Republike Slovenije z dne 20.02.2002 izjavljamo, da je 
zadolžitev po pričujočem zakonu v kvoti poroštev za leto 2003 po Zakonu o izvrševanju 
proračuna za leto 2003. 
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2. člen 

V tem členu so določene osebe, pristojne za sklenitev garancijske pogodbe. Garancijsko 
pogodbo lahko v imenu in za račun Republike Slovenije podpiše s kreditodajalcem minister, 
pristojen za finance. 

3. člen 

Besedilo tega člena določa sredstva in način izpolnitve garantiranih obveznosti Republike 
Slovenije. 

4. člen 

Besedilo tega člena določa, da v primeru, če pride do uveljavitve garancije, torej če bi 
Republika Slovenija plačala obveznosti iz kreditne pogodbe namesto DARS d.d., bi pridobila 
Republika Slovenija v razmerju do DARS d.d. regresno pravico. Republika Slovenija je v tem 
primeru upravičena do regresa vseh plačanih zneskov, obresti in stroškov, ki so nastali s tem 
v zvezi. 

Besedilo prvega odstavka določa, da način uresničevanja regresne pravice, če pride do 
primera, določenega v 3. členu tega zakona, podrobneje ureja pogodba o zavarovanju 
jamstva Republike Slovenije, ki določi vire in instrumente zavarovanja za vračilo zneskov 
plačanih iz naslova omenjene garancije. Pogodba tudi uredi odnose v primeru statusnega 
preoblikovanja DARS. Pogodbo stranki podpišeta v roku 60 dni po podpisu garancijske 
pogodbe. 

Drugi odstavek tretjega člena zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih 
cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 57/98 in 18/02) (v nadaljevanju ZZNSGC) določa med nameni uporabe sredstev, 
zbranih po tem zakonu tudi, da so namenska sredstva po letu 1999 namenjena za poplačilo 
obveznosti iz najetih kreditov za gradnjo državnih cest iz nacionalnega programa izgradnje 
avtocest. Možno je, da Republika Slovenija uresniči regresno pravico tudi v breme 
kateregakoli drugega vira sredstev ali prihodkov DARS, določenih v 5. členu zakona o Družbi 
za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) in predvidenih virov v 
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96, 
41/98) ter zahteva prenos sredstev iz posameznih virov v dobro proračuna Republike 
Slovenije, vendar le v obsegu, ki ne bo ogrozil pretočnosti in varnega odvijanja prometa po 
slovenskih avtocestah in v primeru, če sredstva po ZZNSGC ne bodo zadostovala za kritje 
regresnih zahtevkov poroka. 

5. člen 

Besedilo določa takojšnjo veljavnost zakona, ki je utemeljena s potrebo po nemotenem 
izpolnjevanju nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

Garancijsko pogodbo skladno s tretjim odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
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PRILOGA 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame 
DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za financiranje projekta slovenskih avtocest 
/ V - nujni postopek 

2. Skladnost predlog akta z določbami "Evropskeoa sporazuma o pridružitvi": 

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

- jih ni. 

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

- jih ni. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

-jih ni. 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Predloga zakona o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame 
DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za financiranje projekta slovenskih avtocest / V - 
nujni postopek, ni potrebno usklajevati s predpisi ES. 

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

-jih ni. 

c) Razlogi za delno usklajenost, oziroma neusklajenost: 

-jih ni. 

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

Predloga zakona ni potrebno usklajevati. 

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

Ne. 

g. Ali ie predlog akta preveden In v kateri jezik? 
16-01 ZAKON AVTOCESTA.doc 

Ne. 

poročevalec, št. 3 14 20. januar 2003 



/ v • 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. Komisija ES In upoštevanje 
roka za uskladitev 

Sodelovanja ni bilo. 

Predlog zakona ni naveden v Državnem programu za prevzem pravnega reda ES. 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe 

Andreja Kert 
državna podsekretarka 

dr. Dušan Mramor 
Minister 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZAKONSKI ZVEZI IN 

DRUŽINSKIH RAZMERJIH (ZZZDR-C) 

- prva obravnava - EPA 736 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

mag. Janez Drobnič, poslanec 
(skupina poslancev) 

Ljubljana, 10.01.2003 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) ter 
114. in 115. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96, 26/ 
97, 46/2000 in 35/2002) vlagajo podpisani poslanci 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN 

DRUŽINSKIH RAZMERJIH 

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu 

njegovih delovnih teles bo v imenu predlagateljev sodeloval 
prvo podpisani mag. Janez Drobnič. 

Aootfcj /in/i 

Qm\Y. 

HWir Mri k(J/M/v a. 

-A-lO H"#* °- 

j}/. 

mag. Janez Drobnič, l.r. 
poslanec 

<■ . 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI 

IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju 
ZZZDR) je bil sprejet že leta 1976 (Uradni list SRS, št. 15/76), 
nato pa večkrat dopolnjen in spremenjen (Uradni list SRS, št. 30/ 
86 in 1/89, Uradni list RS, št. 13/94, 82/94, 29/95, 26/95 in 64/ 
2001). Z novelo iz leta 1989 se je povečala pristojnost centrov za 
socialno delo (v nadaljevanju centri). Nanje je bila prenešena tudi 
pristojnost za upravnopravno delovanje v družinskopravnih 

zadevah na prvi stopnji po zakonu o upravnem postopku, tudi za 
izdajo odločbe o odvzemu ali omejitvi pravice do stikov. 

Pred omenjeno novelo so centri opravljali predvsem svetovalno 
delo pri urejanju odnosov v družini, terapevtsko delo in nudili 
druge oblike socialne pomoči. Temu primerna je bila tudi njihova 
poklicna struktura. Za opravljanje teh nalog so bili na centrih 
zaposleni psihologi, socialni delavci, sociologi in pedagogi.Takšna 
poklicna struktura centrov pa ni več zadovoljiva z novo ureditvijo, 
po kateri v primeru, da se starša med seboj ne moreta 
sporazumeti o osebnih stikih s svojimi otroki po razvezi zakonske 
zveze, o tem odloči center. Postopki so zelo mučni in dolgotrajni, 
saj centri v večini primerov ne izkoriščajo vseh možnosti, ki jih 
daje zakonodaja, predvsem pa niso dovolj strokovno usposobljeni 
na pravnem področju. Zato je sprejem novele prinesel potrebe po 
zaposlovanju pravnikov oziroma zahtevo, da delavci centrov vodijo 
tudi upravne postopke. S tem se je delo centrov otežilo, predvsem 
pa jim je naloženo delo, za katerega niso bili ustanovljeni. V tujini 
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se z urejanjem stikov ukvarjajo specializirana družinska sodišča, 
ne pa, tako kot pri nas, socialne službe. Centri bi morali svojo 
dejavnost ponovno osredotočiti na predlaganje, nadzorovanje in 
svetovanje, vlogo odločanja pa bi morala prevzeti sodišča, ki bi 
odločala na podlagi mnenja centrov. Tako zaposleni na centrih ne 
bi več reševali primerov namesto s formalno odločbo, na 
neformalen način, kar se sedaj pojavlja v praksi. Opisano reševanje 
problemov ima za posledico izključenost pritožbe, ki bi bila sicer 
možna na upravno odločbo, ter zato slabše varovanje otrokovih 
pravic. 

Odločanje centrov o zadevah iz družinskopravnih razmerij poteka 
v upravnem postopku. Značilnosti tega postopka so hitrost, 
poenostavitev procesnih obličnosti in varovanje javnega interesa. 
Družinskopravnih razmerja pa po svoji naravi vključujejo drugačne 
pravice in zahtevajo varovanje zasebnega interesa. 
Družinskopravna razmerja so zelo občutljiva in zahtevajo 
varovanje pravic posameznika. Upravni postopek ne ustreza 
tem zahtevam in ne nudi zadostnih procesnih varovalk za varstvo 
posameznikovih pravic, še zlasti otroka. Dokler v Sloveniji po 
zgledu tujih ureditev (na primer Velike Britanije, ki je leta 1989 
sprejela »The Children Act«) ne bomo oblikovali posebnega 
postopka v družinskopravnih zadevah, je primerno uporabljati za 
ta razmerja pravdni postopek. V pravdnem postopku odločajo 
sodišča že sedaj, kadar odločajo ob razvezi o varstvu, vzgoji, in 
preživljanju skupnih otrok. 

Varstvo pravic otroka in njegovih staršev zahteva jasno določena 
pravna pravila in možnost takojšnje sodne kontrole. Otroci in 
starši so pogosto žrtve dolgotrajnosti in neučinkovitosti postopkov, 
ki so posledica neusklajenega delovanja med posameznimi 
državnimi organi. Starši se v zvezi z odločbe centra pritožijo na 
ministrstvo, pristojno za družino. Ministrstvo, ki je po 3. odstavku 
10. člena ZZZDR pristojno za odločanje o pritožbah zoper odločbe 
centrov, v težjih primerih oziroma, kadar je prišlo do napake v 
postopku, ki ga je vodil center, dostikrat odlaša z odločitvijo, ker 
želi na čim manj boleč način za vse udeležence rešiti situacijo. 
Starši in otroci na razrešitev takšne pritožbe čakajo običajno več 
kot leto dni. Če starši še vedno niso zadovoljni, se postopek 
lahko nadaljuje še na upravnem sodišču. Takšno počasno 
odločanje je lahko otroku v posameznih primerih morda celo v 
korist, vendar je pri tem potrebno upoštevati tudi pravice otrokovih 
staršev. Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča (U-l-273/98, 
Uradni list RS, št. 60/1999), v kateri je odločilo o pristojnosti sodišč 
in centrov pri odločanju o varstvu in vzgoji otrok, rojenih izven 
zakonske zveze, je bil leta 2001 spremenjen 105. člen ZZZDR. S 
to spremembo so se pristojnosti za dodelitev zunaj zakona rojenih 
otrok s centra prenesle na sodišče. Strokovna javnost je že ob 
sprejemu te zadnje novele opozarjala na potrebnost spremembe 
106. člena ZZZDR, ki pogojuje pravico do osebnih stikov z 
odločitvijo centra. Postopki, v katerih se odloča o stikih, morajo 
biti hitri in strokovni ter zato vodeni s strani sodišča in ne centra. 
Sodišče naj v isti sodbi, v kateri odloči o varstvu in preživljanju 
otrok, odloči tudi o stikih med otrokom in tistim staršem, s katerim 
otrok ne živi. 

število razvez zakonske zveze se iz leta v leto povečuje. Leta 
1996 so bili razvezani 2004 zakoni, leta 2000 pa že 2125 zakonskih 
zvez. Prav tako se je zvišalo število razvez na 1000 sklenjenih 
zakonskih zvez: z 266,1 leta 1997 na 298,6 razvez na 1000 
sklenjenih zakonov v letu 2000.1 Vzroki za tako visoko število 
ločitev so različni; od premalo poglobljene priprava na skupno 

življenje v zakonski zvezi in na starševstvo, ki je življenjski in 
najpomembnejši poklic vsakega posameznika, ki se zanj odloči, 
do liberalnega pogleda na življenje v dvoje. Aktualnost problemov, 
ki izhajajo iz tako velikega števila razvez, zahteva čimprejšnjo 
ureditev. Eden najbolj bolečih problemov je problem ureditve 
odnosov med starši in otroci po razvezi zakonske zveze. Potrebno 
je sprejeti takšne rešitve, ki bodo zagotavljale učinkovito varstvo 
otrokovih koristi in čim bolj konstruktivne odnose med bivšima 
zakoncema. 

2. CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE 

Zakon temelji na standardu »koristi otroka«, ki je eden temeljnih v 
slovenski družnskopravni zakonodaji. Koristi otroka je potrebno 
upoštevati v vseh razmerjih in položajih, v katerih je udeležen ali 
prizadet, tudi pri odločanju o osebnih stikih med otrokom in starši. 

Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah (Uradni list 
SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 15/90), ki jo je Republika Slovenija 
prevzela v svoj pravni red (akt o ratifikaciji nasledstva glede 
konvencij Organizacije združenih narodov; Uradni list RS - 
Mednarodne pogodbe, št. 9/92), v 3. odstavku 9. člena določa, da 
naj države pogodbenice spoštujejo pravico otroka, ki je ločen od 
enega ali obeh staršev, da redno vzdržuje osebne stike in 
neposredno zvezo z obema roditeljema, razen če je to v nasprotju 
z njegovimi koristmi. Po določbi 8. člena slovenske ustave morajo 
biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli 
mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo 
Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se 
uporabljajo neposredno. 3. odstavek 9. člena Konvencije izrecno 
veže pristojne organe RS in ga morajo uporabiti neposredno. S 
predlagano dopolnitvijo ZZZDR se eksplicitno ureja otrokova 
pravica do rednega vzdrževanja osebnih stikov. 

Poglavitne rešitve zakona so naslednje: 

prenos pristojnosti za odločanje o osebnih stikih s centrov z 
socialno delo na sodišča 

Po veljavni ureditvi se o načinu izvrševanja stikov starša 
dogovorita, če pa ne prideta do potrebnega konsenza, o tem 
odloči center za socialno delo. Novela ZZZDR iz leta 2001 je 
določila, da o varstvu in vzgoji otrok, kadar se starša o tem ne 
moreta dogovoriti sama, v vseh primerih odloča sodišče. Sodišče 
naj odloči tudi o otrokovi pravici do osebnih stikov in tudi o njenem 
odvzemu, kadar to zahteva otrokova korist. Obe odločitvi, o vzgoji 
in stikih, sta nujno povezani. 

o osebnih stikih se odloča v pravdnem postopku in ne več v 
upravnem postopku 

Namesto centrov za socialno delo, ki odločajo v upravnem 
postopku, so osebni stiki predmet sodbe, ki jo izda sodišče v 
pravdnem postopku. 

- opredelitev minimalnega obsega rednih osebnih stikov 

Pojem »rednega stika« v slovenski družinskopravni zakonodaji 
ni opredeljen. Zato je v zakonu na novo določen priporočen obseg 
osebnih stikov med otrokom in tistim od staršev, kateremu otrok 
ni zaupan. Določen je obseg stikov, ki naj prepreči odtujitev in 
omogoča ohranjanje medsebojne pripadnosti in čustvene 
navezanosti med staršem in otrokom.Opredeljeno trajanje stikov 
je sicer minimum, vendar lahko sodišče te spodnje meje tudi ne 
upošteva, če so ogrožene koristi otroka. 

možnost predodelitve 

' Statistični letopis 2002, Statistični urad Republike Slovenije 
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Možnost predodelitve predstavlja potencialni pritisk na vse tiste 
starše, ki preprečujejo ali onemogočajo stike njim dodeljenih otrok 
z drugim od staršev. 

pospeševanje osebnih stikov 

Tisti od staršev, ki mu je zaupan otrok, mora ravnati tako, da 
spodbuja otroka k stikom z njegovim drugim staršem. K temu 
pripomorejo psihološki dejavniki in tudi materialni, kot na primer 
delno kritje stroškov, ki nastanejo zaradi izvrševanja stikov. 

starša, ki živita ločeno oziroma je njun zakon razvezan ali 
razveljavljen, imata oba pravico do izvrševanja roditeljske 
pravice 

1. odstavek 18. člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih 
pravicah obvezuje države podpisnice, da uporabijo vse svoje 
moči, da bi zagotovile priznanje načela, da sta oba starša enako 
odgovorna za otrokovo vzgojo in razvoj. Glavno odgovornost za 
otrokovo vzgojo in razvoj imajo starši ali, odvisno od primera, 
zakoniti skrbniki. Otrokove koristi so njihova poglavitna skrb. Zato 
je potrebno ureditev, ki izključuje enega od staršev od skrbi za 
skupnega otroka, črtati. Na ta način se uveljavlja standard 
odgovornega starševstva. 

3. FINANČNE POSLEDICE SPREJEMA ZAKONA 

Predlagani zakon ne bo vplival na proračunska sredstva zaradi 
prenosa pristojnosti za odločanje o osebnih stikih s centrov za 
socialno delo na sodišča. O osebnih stikih bodo namesto centrov 
za socialno delo odločala okrožna sodišča v pravdnem postopku 
v okviru sodne odločbe o razvezi. Ker bo sodišče o stikih odločalo 
v istem postopku kot odloča o varstvu, vzgoji, in preživljanju 
skupnih otrok, se ne bo povečal pripad novih zadev okrožnim 
sodiščem in zato potreba po novih sodnikih, ki bi predstavljali 
obremenitev državnega proračuna. 

4. PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED 

ŠVEDSKA 

Družinsko pravo je na Švedskem v zadnjem desetletju doživelo 
veliko pomembnih sprememb. Med drugim je bil 1. oktobra 1998 
dopolnjen tudi the Children and Parents Code (CPC) z dopolnili, ki 
se nanašajo na varstvo, prebivališče otroka in stike med otrokom 
in staršem po razvezi zakonske zveze. 

Namen dopolnitev zakona je predvsem olajšanje sporazumnega 
reševanja odprtih vprašanj staršev v ločitvenem postopku, ki se 
nanašajo na varstvo, prebivališče in stike s skupnimi otroki. 
Nadalje je namen dopolnil uveljavljanje skupnega varstva (joint 
custody) in uveljavitev principa najboljše koristi otroka v 
družinskopravnih sporih. 

Podlaga za sprejeta dopolnila je skupna odgovornost obeh staršev 
za otroka in dogovorno reševanje sporov, v katerem naj se 
upošteva predvsem koristi otroka. Takšna ureditev je skladna 
tudi s Konvencijo OZN o otrokovih pravicah. Otrokove možnosti 
za tesnejše in boljše stike z obema od staršev, če bodo starši 
sodelovali in se dogovarjali, ter zato ne bo potrebno sodelovanje 
sodišča. 

Švedsko pravo sploh ne govori o pravici staršev do stikov, temveč 
o potrebi otroka po ustreznem kontaktu s starši. Odločbe sodišč 
o stikih morajo zasledovati izključno otrokovo korist in nikakor ne 
smejo imeti npr. namena kaznovati roditelja ali vzpostaviti neke 
vrste »pravičnost« med roditeljema. Otrok ima pravico do 
neposrednega stika s tistim od staršev, s katerim ne živi. Stiki so 
v prvi vrsti namenjeni dobrobiti otroka, za katerega je pomembno, 
da ima stik z obema staršema. Otrokova starša imata skupno 
odgovornost, da kolikor je mogoče zagotovita, da je otrokova 
potreba po stikih s staršem, s katerim ne živi, zadovoljena. Če 
imata skrbništvo nad otrokom oba starša in ima otrok pravico do 
stika s tistim od staršev, s katerim ne živi, mora tisti od staršev, 
pri katerem živi, pospeševati stike z drugim od staršev, razen če 
temu nasprotuje obstoj posebnih razlogov. Enako velja glede 
otrokovih stikov s staršem, ki nima skrbništva nad otrokom. 

O stikih odloči sodišče skupaj z odločitvijo o varstvu otroka. Pri 
tem je njegovo temeljno vodilo korist otroka. 

Sprememba družinske zakonodaje iz leta 1998 daje staršem 
možnost, da lahko skleneta o varstvu, vzgoji, stikih in preživljanju 
skupnih otrok tudi pogodbeni dogovor. Dogovor je veljaven, če je 
pisen, če ga podpišeta oba starša in če ga potrdi svet za socialno 
blaginjo. Ta ga potrdi, če je dogovor v skladu z interesi otroka. 
Socialne službe so dolžne staršem nuditi možnost sklepanja take 
pogodbe. Dogovor ima enak pravni učinek kot odločba sodišča. 

Če otrok živi samo z enim od svojih staršev, mora ta kriti potne 
stroške, ki nastanejo zaradi omogočanja osebnih stikov med 
otrokom in drugim staršem. Tisti od staršev, pri katerem otrok 
živi, krije razumne stroške skladno s svojimi finančnimi 
zmožnostmi in celotnimi okoliščinami. Sodbo oziroma dogovor o 
potnih stroških sodišče lahko tudi spremeni, če se spremenijo 
okoliščine, ki so pomembne za odločanje o potnih stroških. 

NEMČIJA 

V Nemčiji odločajo v družinskopravnih zadevah, tudi o osebnih 
stikih, družinska sodišča po določbah pravdnega postopka. 
Družinsko sodišče lahko osebne stike omeji, odvzame ali odredi, 
da mora biti ob njih prisotna tretja oseba. 

Ureditev osebnih stikov velja tako z zakonske otroke kot tudi 
otroke, rojene v zunajzakonski skupnosti. Osebni stiki po nemški 
ureditvi niso le pravica, ampak tudi obveznost staršev. 

Otrok ima pravico do osebnih stikov z obema staršema. Vsak od 
njiju je zavezan in opravičen do osebnih stikov z otrokom. Starša 
morata odpraviti vse ovire, ki otroku preprečujejo osebne stike z 
drugim staršem ali ki otežujejo skupno vzgojo. 

Družinsko sodišče lahko odloči o obsegu pravice do osebnih 
stikov in o načinu njihovega izvrševanja. Z odredbo lahko tudi 
zadrži izvrševanje osebnih stikov. 

Družinsko sodišče lahko pravico do osebnih stikov tudi omeji ali 
odvzame, če to zahtevajo koristi otroka. Taka odločitev, s katero 
se pravica do osebnih stikov ali njeno izvajanje za daljši čas omeji 
ali odvzame, lahko sodišče izda, če bi bila v nasprotnem primeru 
ogrožena otrokova korist. 
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AVSTRIJA 

V avstrijski zakonodaji je bila pravica do osebnih stikov do leta 
2001 priznana izključno staršem, katerim otroci po ločitvi niso bili 
zaupani v skrb in vzgojo. Od tega leta dalje pa je pravica do 
osebnih stikov urejena primarno kot pravica otroka. V primeru, da 
eden od staršev ne živi z mladoletnim otrokom skupaj v istem 
gospodinjstvu, imajo otroci pravico do osebnih stikov s tem 
roditeljem. Izvrševanje te pravice morata otrok in starši 
sporazumno urediti. Če do takšnega sporazuma ne pride, mora 
sodišče na zahtevo otroka ali enega od staršev vzeti v presojo 
izvrševanje pravice do osebnih stikov in na osnovi otrokovih 
želja odločiti v njegovo korist. Starejši mladoletniki (dopolnjenih 
14. let starosti) imajo pravico samostojno, to je brez zakonitega 
zastopnika, vložiti zahtevo za ureditev pravice do stikov. Otrok 
ima tudi pravico do osebnih stikov s svojimi starimi starši ter strici 
in tetami, če izvajanje teh stikov ne moti osebnih stikov med 
otroki in starši. Če mladoletnik, ki je dopolnil 14. leto starosti, iz 
svojega prepričanja izrecno zavrača izvrševanje osebnih stikov, 
pa vse kaže na to, da ohranitev stikov z obema staršema 
odgovarja otrokovi koristi, vendar sodišču ne uspe pridobiti 
boljšega soglasja med otrokom in starši, lahko odločbe o osebnih 
stikih ne izda. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

78. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»78. člen 

»(1) Kadar sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi 65. člena 
tega zakona, odloči tudi o varstvu, vzgoji, rednih osebnih stikih in 
preživljanju skupnih otrok. 

(2) Če se starši niso sporazumeli o tem ali če njihov sporazum ni 
v skladu s koristmi otrok, odloči sodišče, ali naj vsi otroci ostanejo 
v varstvu in vzgoji pri enem izmed njiju, ali naj ostanejo eni pri 
enem, drugi pri drugem, ali naj se zaupajo tretji osebi ali zavodu. 
Sodišče pri odločanju upošteva koristi otrok in mnenje centra za 
socialno delo. 

(3) Otroci obdržijo pravico do osebnih stikov s tistim od staršev, 
kateremu niso zaupani, v obsegu najmanj štiri ure tedensko 
oziroma najmanj štiri dni mesečno, razen če sodišče glede na 
koristi otrok ne odloči drugače. 

(4) V primeru, da tisti od staršev, ki so mu dodeljeni otroci, ne 
omogoči ali dopusti otrokom stikov z drugim od staršev v skladu 
s prejšnjim odstavkom tega člena, sodišče na predlog drugega 
od staršev ali centra za socialno delo odloči o predodelitvi otrok. 
Sodišče pri tem upošteva koristi otrok. 

(5) Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.« 

2. člen 

106. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»106. člen 

(1) Otrok ima pravico do rednih osebnih stikov s tistim od staršev, 
s katerim ne živi skupaj. 

(2) Tisti od staršev, pri katerem otrok živi, je dolžan pospeševati 
stike iz prejšnjega odstavka tega člena, razen v primeru, kadar je 
s sodno odločbo drugače določeno.« 

3. člen 

1. in 2. odstavek 114. člena se črtata. Dosedanji 3. in 4. odstavek 
postaneta 1. in 2. odstavek. 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

4. člen 

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za primere, o katerih do 
uveljavitve tega zakona še ni bila izdana pravnomočna odločba. 

5. člen 

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

K 1. členu 

Sodišče hkrati z odločitvijo o varstvu in vzgoji otrok ter njihovem 
preživljanju odloči tudi o rednih osebnih stikih, l/se te odločitve so 
povezane, zato je prav, da o njih odloči isti organ, to je sodišče. 
Sodnik, ki odloča v določenem primeru, pozna okoliščine, 
pomembne za odločanje, ki so lahko takšne, da ne dovoljujejo 
varstva in vzgoje enemu od staršev, kar vpliva tudi na odločitev 
o osebnih stikih z njim. 

Otroci imajo po razvezi njihovih staršev pravico do rednih stikov. 
Definicije »rednih stikov« v slovenski družinskopravni zakonodaji 
ni, kar v praksi povzroča veliko hudih sporov, ki otežujejo in 
zavlačujejo postopek. V zvezi z določanjem trajanja osebnih stikov 
se postavlja vprašanje, ali je otroku sploh v korist, siliti s stikom 
roditelja, ki mu ni do otroka. Zato je določena možnost, da sodišče 
v odločbi določi krajše trajanje stikov ali pa, da teh stikov sploh ni. 
Seveda pa lahko sodišče določi več rednih stikov, saj 3. odstavek 
določa le njihov minimum. 

Uzakonjena je možnost predodeiitve otroka oziroma izdaje nove 
odločbe o dodelitvi otrok v vzgojo in varstvo drugemu staršu v 
primeru, da tisti od staršev, pri katerem otrok živi, onemogoča 
otrokove stike z drugim staršem. Namen te določbe je posredno 
sankcioniranje starša, ki ovira stike in/ali ščuva otroke proti 
drugemu staršu. Z istim namenom je določeno tudi, da pritožba 
na odločbo o predodelitvi ne zadrži izvršitve te odločbe. Otrok je 
postavljen v položaj, v katerem ne more izkazovati pripadnosti in 
lojalnosti obema staršema. Po mnenju psihologov razvrednotenje 
enega izmed staršev stopnjuje otrokovo negotovost, pomanjkanje 
občutka varnosti, posledice pa so lahko nazadovanje v razvoju 
ali različni simptomi čustvene motenosti. Otrok lahko začne celo 
zavedno izražati takšen odnos do starša, kot ga ima tisti od 
bivših partnerjev, s katerim otrok živi. 

K 2. členu 

V spreminjanem 106. členu je poudarjena pravica staršev do 
osebnih stikov, po novem 106. členu pa je pravica do osebnih 
stikov predvsem pravica otroka. Pravica otroka do osebnih stikov 
je pozitivna in negativna. Tistemu od staršev, ki nima otroka pri 

sebi, je možno v skrajnem primeru pravico do osebnih stikov tudi 
odvzeti. To velja takrat, ko ta roditelj vztraja na omogočanju stikov, 
ki pa jih otrok ne mara in čuti proti njim utemeljen odpor. Stiki v 
takem primeru otroku ne koristijo. V koliziji med pravico otroka in 
pravico staršev je odločila otrokova korist. 

Pravica do stikov je poleg pravice otroka pravica staršev, in to 
obeh. Zato mora tisti izmed njiju, ki živi z otrokom, otroka pripraviti 
in motivirati za stike. 

K 3. členu 

1. odstavek 54. člena Ustave Republike Slovenije določa, da imajo 
starši pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje 
otroke. Ta pravica in dolžnost se staršem lahko odvzame ali 
omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi 
določa zakon. Črtani prvi in drugi odstavek 114. člena ZZZDR 
jemljeta možnost izvrševanja roditeljske pravice tistemu od 
staršev, s katerim otrok ne živi, in tistemu, kateremu otrok ni dan 
v varstvo in vzgojo. Nobena od teh omejitev ni pogojena z otrokovo 
koristjo, ki je za odvzem ali omejitev pravice in dolžnosti 
vzdrževati, izobraževati in vzgajati otroke določena z Ustavo. 
Tudi Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah (Uradni 
list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 15/90) v 1. odstavku 9. 
člena obvezuje države pogodbenice, da jamčijo, da otrok ne bo 
proti volji staršev ločen od njih, razen če v skladu z veljavnim 
zakonom in postopki pristojne oblasti v sodnem postopku odločijo, 
da je takšna ločitev nujna za otrokovo korist. Ker v tem določilu 
Konvencije ni določena izjema za ločene starše, velja njena zaveza 
tudi v primeru, ko starši ne živijo skupaj, zlasti po razvezi zakonske 
zveze. 

K 4. členu: 

Člen določa, da valjajo za vse postopke, v katerih še ni bila 
izdana pravnomočna odločba, določila tega zakona. 

K 5. členu: 

Zadnji člen določa običajen vacatio legis. 
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IV. DOLOČBE ZAKONA, KI SE 

SPREMINJAJO OZIROMA 
DOPOLNJUJEJO 

78. člen 

(1) Kadar sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi 65. člena 
tega zakona, odloči tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih 
otrok. 

(2) Če se starši niso sporazumeli o tem ali če njihov sporazum ni 
v skladu s koristmi otrok, odloči sodišče, ali naj vsi otroci ostanejo 
v varstvu in vzgoji pri enem izmed njiju, ali naj ostanejo eni pri 
enem, drugi pri drugem, ali naj se zaupajo kaki tretji osebi ali 
zavodu. Preden o tem sodišče odloči, si priskrbi mnenje centra 
za socialno delo. 

(3) Tisti od staršev, kateremu otroci niso zaupani, obdrži pravico 
do osebnih stikov z njimi, razen če sodišče glede na koristi otrok 
ne odloči drugače. 

106. člen 

(1) Tisti od staršev, ki ne živi skupaj z otrokom, ima pravico do 
osebnih stikov z njim, razen če center za socialno delo glede na 
koristi otroka, ne odloči drugače. 

(2) Tisti od staršev, pri katerem otrok živi, je dolžan omogočiti 
stike iz prejšnjega odstavka. 

114. člen 

(1) Kadar starši živijo ločeno, izvršuje roditeljsko pravico tisti 
izmed njih, pri katerem otrok živi. 

(2) Če se zakon razveže ali razveljavi, izvršuje roditeljsko pravico 
roditelj, ki mu je otrok dan v varstvo in vzgojo. 

(3) Če gre za odločitve, ki bistveno vplivajo na otrokov bodoči 
razvoj, odločata sporazumno oba roditelja, tudi tisti roditelj, pri 
katerem otrok ne živi, če izpolnjuje svoje dolžnosti do otroka. 

(4) Če se roditelja ne moreta sporazumeti, odloči center za 
socialno delo. 
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ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Poročilo 

j 

K PREDLOGU ZAKONA 0 DOPOLNITVI 

ZAKONA 0 PLAČILNEM PROMETU Z 

DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

(ZPIaP-A) 

- skrajšani postopek - EPA 709 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor m finance in monetarno politiko 

Številka: 450-01/99-4/6 EPA 709-III 
Ljubljana 16.1.2003 

Na podlagi 42., 131., 133. in 142. člena Člena poslovnika državnega zbora daje 
Odbor za finance in monetarno politiko kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o plačilnem prometu 
(ZPIaP-A) 

(skrajšani postopek) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko je na 
34. seji, dne 16.1.2003 kot matično delovno telo, obravnaval predlog zakona o 
dopolnitvi zakona o plačilnem prometu, ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku predložila Vlada 
Republike Slovenije. 
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ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Kolegij predsednika državnega zbora je dne 6.12.2002 sprejel odločitev, da se 
predloženi zakon obravnava v skrajšanem postopku. 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki Vlade Republike Slovenije, kot 
predlagatelja zakona in predstavnik Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Iz mnenja Zakonodajno-pravne Državnega zbora (v nadaljevanju pravne službe), 
ki je skladno s prvim odstavkom 27. člena poslovnika državnega zbora proučila 
navedeni predlog izhaja, da glede skladnosti z ustavo in pravnim sistemom nima 
pripomb. Z zakonodajno-tehničnega vidika pa pravna služba meni, da bi kazalo 
dodatno proučiti in izčistiti besedilo 1. člena. 

K predlogu zakona do izteka roka iz 129. člena poslovnika državnega zbora, nihče 
izmed kvalificiranih predlagateljev ni vložil amandmaja. 

V okviru druge obravnave je predstavnik predlagatelja v dopolnilni obrazložitvi 
predloga zakona poudaril, da se z dopolnitvijo želi zagotoviti možnost, da Uprava 
Republike Slovenije za javna plačila (kot pravna naslednica Agencije Republike 
Slovenije za plačilni promet), v primeru, ko za proračunske uporabnike opravlja 
druge storitve, ki v samem zakonu o plačilnem prometu niso opredeljene kot njene 
naloge, pač pa so po posebni pogodbi z Banko Slovenije, opredeljene z zakonom in 
drugimi predpisi, zaračuna povračilo stroškov, ki nastanejo z opravljanjem teh 
storitev. Skladno s tem predlagana rešitev daje pooblastilo ministru, pristojnemu za 
finance, ki je tudi sicer pooblaščen za določitev pravil in zahtev, povezanih z 
opravljanjem nalog Uprave RS za javna plačila, da določi tudi višino in način 
povračila stroškov, povezanih z opravljanjem teh nalog. S tem uprava za javna 
plačila, poleg računovodske in informativne funkcije, zasleduje svojo temeljno 
nalogo, to je načrt nadaljnjega razvoja širše zakladnice, kar v prvi vrsti pomeni 
možnost opravljanja celotnih javnih financ, oz. evidentiranje in izvajanje finančnih 
tokov v okviru enotnega zakladniškega računa. 

V razpravi o posameznih členih predloga zakona, je bilo s strani člana odbora 
postavljeno vprašanje, glede višine finančnih posledic predloga zakona za državni 
proračun in za specifikacijo nalog na podlagi 11. člena ZPIap-A in s strani 
predstavnika predlagatelja posredovan odgovor, da gre v bistvu za zaračunavanje 
storitev in na tej osnovi za pridobitev cca. 1 milijarde in pol sredstev, kar naj bi pokrilo 
predvidene stroške. 
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ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

V nadaljevanju je odbor ob upoštevanju mnenja Zakonodajno-pravne službe, 
oblikoval in sprejel naslednji 

amandma: 
K 1. členu: 

Besedilo prvega člena se Spremeni tako, da se glasi: 

V zakonu o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) se na koncu drugega 
odstavka 74. člena doda nov stavek, ki se glasiZ istim predpisom določi tudi 
višino in način povrnitve stroškov za opravljanje nalog v skladu z 11. točko 
prejšnjega odstavka tega člena." 

Obrazložitev: 
Redakcijski amandma sledi mnenju zakonodajno pravne službe in izboljšuje 
predloženo dikcijo. Dopolnitev v prvem delu nadomešča besedo povračila in s tem, 
skladno z namenom, predstavljenim v uvodu oz. obrazložitvi zakonskega predloga 
precizira, da minister, pristojen za finance s predlagano dopolnitvijo zakona dobi 
pooblastilo za določitev višine in načina povrnitve stroškov. V nadaljevanju se v 
smislu opozorila pravne službe, da v 11. točki 74. člena naloge Uprave Republike 
Slovenije za javna plačila primeroma niso navedene, namesto besede v primerih, 
kot ustreznejše, predlaga besedilo opravljanje nalog. 

* * * 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o 
posameznih členih predloga zakona ter oba predlagana člena sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena je glede na sprejeti amandma k 1. členu 
zakonskega predloga na seji odbora pripravljen dopolnjen predlog zakona, ki je 
sestavni del tega poročila in navedeni amandma vključuje. 

* * * 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora Ciril Pucko. 

Svetovalka DZ Podpredsednik 
Marija Stibilj, l.r. Vili Trofenik, l.r. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

DOPOLNJEN PREDLOG 
ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O PLAČILNEM PROMETU (ZPIaP-A) 

(skrajšani postopek) 

1. (len 

V zakonu o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) se na koncu 
drugega odstavka 74. člena doda nov stavek, ki se glasi : »Z istim 
predpisom določi tudi višino in način povrnitve stroškov za opravljanje 
nalog v skladu z 11. točko prejšnjega odstavka tega člena.«. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBI 

ZAKONA 0 POPRAVI KRIVIC (ZPKri-C) 

- druga obravnava - EPA 334 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor -it notranjo politiko 

Številka: 700-01/9434/22 EPA 334 - III 
Ljubljana, 16. 01. 2003 

Na podlagi 42. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Odbor 
za notranjo politiko, kot matično delovno telo, pripravil naslednje 

POROČILO 

k predlogu Zakona o spremembi zakona o popravi krivic (ZPKri-C) 
- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko (v nadaljevanju: 
odbor) je na svoji 30. redni seji dne 15. 01. 2002 obravnaval predlog Zakona o 
spremembi zakona o popravi krivic (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je v drugo 
obravnavo predložil poslanec mag. Janez Drobnič (v nadaljevanju: predlagatelj). 

1. Predlagatelj k členom predloga zakona ni podal dopolnilne obrazložitve. 

2. Zakonodajno-pravna služba je v svojem pisnem mnenju podala pripombe na 
posamezne člene predloga zakona, ki so bile upoštevane s sprejetim sklepom 
odbora. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

3. Odbor se je seznanil tudi z mnenjem Vlade Republike Slovenije, v katerem 
le-ta nasprotuje predlogu zakona in po njenem mnenju ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo predvsem iz naslednjih razlogov: 

- predlog zakona posega v že izdane sodne odločbe in 
- v ustavno urejeno razmerje med izvršilno in sodno oblastjo, saj bi predlagana 

sprememba pretirano prenesla pristojnosti na tem področju na izvršilno oblast, 
- prinesel bi precejšnje finančne posledice in 
- vlada je v zakonodajni postopek že vložila predlog sprememb istega zakona, s 

katerimi ga usklajuje z odločbo ustavnega sodišča. 

4. Člani odbora o predlogu zakona niso razpravljali. 

5. Na podlagi drugega odstavka 128. člena Poslovnika DŽ je odbor sprejel 
naslednji 

sklep: 

Predlog Zakona o spremembi zakona o popravi krivic ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 

6. Za poročevalca odbora na seji Državnega zbora je bil določen član odbora 
Marko DIACI. 

Pripravila: 

Božena Pem, l.r. 
Svetovalka DZ - sekretarka 

Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
Predsednik 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 DOSTOPU 00 

INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA Z 

DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

(ZDIJZ) 

- druga obravnava - EPA 605 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Otllinr za notranjo politiko 

Številka: 010-01/02-11/1 EPA 605-III 
Ljubljana, 17.1.2003 

Na-podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 
k predlogu zakona o dostopu do Informacij javnega značaja (ZDIJZ) 

- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko je na svoji 30. redni 
seji dne 15.1.2003 in njenem nadaljevanju dne 16.1.2003 kot matično delovno telo 
obravnaval predlog zakona o dostopu do informacij javnega značaja - druga 
obravnava (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
predlagatelj). 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Predstavnica zakonodajno - pravne službe je v razpravi o posameznih členih 
predloga zakona in vloženih amandmajih ter predlogih za amandmaje odbora podala 
pripombe predvsem k naslednjim členom: 

k 1. členu, kjer je glede vključitve sodne veje oblasti v ta zakon izrekla 
pomisleke, in to predvsem z vidika načela delitve oblasti. 

k 3. členu, kjer bi kazalo ob definiciji informacije javnega značaja dodati tudi 
opozorilo, da vse informacije, ki izvirajo iz delovnega področja organa, niso 
informacije javnega značaja, in to ne glede na 5. člen, ki te izjeme taksativno 
našteva, 

k 24. členu, kjer bi bilo v četrtem odstavku treba vključiti določbo o načinu in 
roku ravnanja organa, glede na to, da informacija, ki jo je zahteval prosilec, ni tista, 
do katere mu je organ dovolil dostop. 

k tretjem odstavku 26. člena in v povezavi z njim k VI. poglavju predloga 
zakona, ki se nanašata na organ reševanja pritožbe ter na spodbujanje in svetovanje 
v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja. Rešitev, da bi pritožbe reševala 
vlada, je v neskladju z zakonom o splošnem upravnem postopku. Predlog, ki ga 
podpira tudi predlagatelj, da bi v ta namen ustanovili posebnega pooblaščenca, pa je 
sistemsko povsem nesprejemljiv. 

Člani odbora so se večinoma strinjali, da je z vidika prispevka k uveljavljanju pravne 
države in človekovih pravic potrebno, da se dolžnost posredovanja informacij 
javnega značaja nanaša na vse tri veje oblasti, vključno s sodišči. Zato diskusija o 
tem, da predlog zakona v tem delu povzroča prepletanje in neustrezen odnos med 
različnimi vejami oblasti, ni utemeljena. 

V nadaljevanju so opozorili na terminološke pomanjkljivosti tretjega člena, ki definira 
informacijo javnega značaja, saj pri naštevanju možnih oblik informacij izpušča 
arhivsko gradivo. Zato bo do tretjega branja predloga zakona potrebno razjasniti, ali 
formulacija, kot jo predlaga predlagatelj, zadošča ali ne. 

Glede roka, v katerem mora organ odločiti o zahtevi prosilca, so člani odbora menili, 
da mora biti ta postavljen realno, tako da ga lahko realizira tudi organ, od katerega 
se zahteva informacija, vendar je rok 20 delovnih dni, kot ga predlaga predlagatelj, 
predolg, zato so ga z amandmajem skrajšali na osem delovnih dni. 
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Glede organa, ki bo reševal pritožbe, so člani odbora predlagali različne rešitve. 
Nekateri so bili mnenja, da glede določitve pristojnosti za odločanje o pritožbi 
zadostujejo določbe zakona o splošnem upravnem postopku. Večina članov odbora 
pa je sprejela rešitev, ki jo je podpiral tudi predlagatelj, in sicer da o pritožbi odloča 
poseben pooblaščenec kot samostojen državni organ. Glede organa za opravljanje 
nalog spodbujanja in svetovanja v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja 
so člani odbora prav tako predlagali več različnih rešitev. Po enem predlogu naj bi 
naloge v zvezi s spodbujanjem in svetovanjem opravljal v ta namen posebej 
ustanovljen informacijski varuh. Večina članov pa je podprla predlog, ki ga je 
podpiral tudi predlagatelj, po katerem bo te naloge opravljalo ministrstvo, pristojno 
za informacijsko družbo. Za varovanje pravice do dostopa do informacije javnega 
značaja pa so s sprejetjem amandmaja odbora izrecno pooblastili varuha človekovih 
pravic. 

Predstavniki predlagatelja so na opozorila predstavnice zakonodajno - pravne 
službe ter na dileme in predloge članov odbora odgovorili z naslednjimi pojasnili: 

tudi sodna oblast mora posredovati tiste informacije, ki imajo javni značaj, pri 
tem pa so izvzete informacije, ki se nanašajo na samo sojenje oziroma tiste katerih 
razkritje bi škodovalo izvedbi pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega 
postopka; 

dopolnitev definicije informacije javnega značaja v 3. členu predloga zakona z 
opozorilom, da vse informacije, ki izvirajo iz delovnega področja organa, niso 
informacije javnega značaja, je nepotrebna, saj je eno od temeljnih načel predloga 
zakona načelo prostega dostopa do vseh informacij javnega značaja, razen tistih 
izjem, ki so taksativno naštete v 5. členu; 

formulacija tretjega člena je dovolj jasna tudi v delu, kjer našteva oblike, v 
katerih se informacija lahko nahaja in po mnenju predstavnika predlagatelja zajema 
vse obstoječe kategorije, vključno z arhivskim gradivom; 

roki so v predlogu zakona določeni tako, da jih bodo organi zmožni realizirati 
in ki po njihovem mnenju pomenijo razmeroma hiter in učinkovit dostop do informacij; 

za zagotovitev učinkovitega pravnega varstva v okviru upravnega postopka je 
treba ustanoviti poseben, neodvisen instančni organ - pooblaščenca, kar izhaja tudt 
iz priporočila Sveta Evrope številka 9. S spodbujanjem in svetovanjem v zvezi z 
dostopom do informacij javnega značaja naj se ukvarja ministrstvo, pristojno za 
informacijsko družbo. Varuh človekovih pravic ima pristojnosti v zvezi s spremljanjem 
uresničevanja človekovih pravic, kamor sodi tudi ustavna pravica do dostopa do 
informacij javnega značaja, zato ni smiselno uvajati posebnega varuha, razen če se 
mu bi naložile še kakšne dodatne naloge. 
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Predstavniki Mirovnega inštituta so že v svojih pisnih pripombah in predlogih, ki 
so jih. posredovali odboru, pozdravili predlog zakona, ki bo po njihovem mnenju 
uresničil eno najpomembnejših pravic demokratične civilne družbe in omogočil 
državljanom neposreden vpogled v delovanje institucij javne oblasti. Na sami seji so 
še posebej izpostavili eno od po njihovem mnenju največjih pomanjkljivosti predloga 
zakona - odsotnost .učinkovitih nadzornih in spodbujevalnih mehanizmov za 
uresničevanje pravice do pridobitve informacije javnega značaja. Zato so se 
zavzemali za ustanovitev posebnega informacijskega varuha. 

Tudi predstavnik varuha človekovih pravic je podpri idejo o ustanovitvi posebnega 
varuha za to področje, saj varuh človekovih pravic nima zadostnih kadrovskih in 
materialnih pogojev za opravljanje novih nalog po tem zakonu v zvezi z 
uresničevanjem ustavne pravice do pridobitve informacije javnega značaja. Pomen 
posebnega informacijskega varuha bi bil predvsem v spodbujanju odprtosti, 
preglednosti in javnosti delovanja organov ter v skladu s tem v nudenju pomoči 
prizadetim posameznikom po hitrem, brezplačnem in neformalnem postopku. 

Odbor je sprejel naslednje amandmaje-. 
amandma k 2. členu ter amandma za novi 40.a člen poslanca Richarda Beuermanna; 
amandma k 9. členu in amandma k 23. členu poslanske skupine SDS; 
amandma k 22. členu poslanke Majde Zupan. 

Odbor ni sprejel naslednjih amandmajev: 
obeh amandmajev k 4. členu, amandmaja za novi 4.a člen, šestega in devetega 

amandmaja k 5. členu, amandmaja k 19. členu, amandmaja k 21. členu, amandmaja 
k 23. členu ter amandmaja k 24. členu poslanke Majde Zupan; 

amandmaja k 4. členu poslanske skupine SMS; 
amandmaja k 24. členu poslanske skupine SDS; 
amandmaja k VI. poglavju poslanke mag. Majde Potrate. 

Brezpredmetni so postali naslednji amandmaji: 
amandma k 1. členu in amandma k 5. členu poslanca Richarda Beuermanna; 
amandma k 1. členu, amandma k 2. členu ter amandma k 5. členu poslanske 

skupine SMS; 
oba amandmaja k 1. členu, amandma k 2. členu, tretji, četrti, peti, sedmi 

in osmi amandma k 5. členu ter amandma k 37. členu poslanke Majde Zupan; 
amandma k 3. členu poslanske skupine SDS; 
amandma k 34. členu in amandma k 35. členu poslanke mag. Majde Potrate. 

Umaknjena sta bila naslednja amandmaja: 
amandma k 26. členu poslanke Majde Zupan in" 
amandma k 33. členu poslanske skupine SDS. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko je sprejel tudi 
naslednje svoje amandmaje: 
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K 1. členu 

Črta se drugi odstavek. 

3. odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) vsako leto objavi katalog 
organov iz prvega odstavka tega člena.« 

Obrazložitev: 
Sprememba termina »seznam« v »katalog« in termina »izda« v »objavi« je potrebna 

zaradi večje jasnosti določbe. Katalog, ki ga objavi vlada, je informativnega značaja 
(tako kot katalog iz 7. člena tega zakona) in nima torej narave pravnega (splošnega 
ali konkretnega) akta. 

K 3. členu 

3. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, 
nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali 
dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v 
sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.« 

Obrazložitev: 
Sprememba je deloma potrebna zaradi bolj jasne opredelitve možnih situacij 
nastanka dokumenta, deloma pa je redakcijskega značaja. 

K 5. členu 

Prvi (uvodni) stavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša 
na:«; 

črta se 2. točka 5. člena; 

6. točka 5. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»podatek, ki se nahaja v javnem arhivskem gradivu, ki je skladno z zakonom, ki ureja 
arhivsko gradivo in arhive opredeljen kot zaupen.«; 

za 9. točko se doda nova točka, ki se glasi:. 
•podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali 
drugega sodnega postopka in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi «; 

10. točka 5. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in je še predmet posvetovanja v 
organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine «; 

11. točka 5. člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»podatek o naravni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, ni 
dostopen javnosti zaradi varovanja naravne vrednote «; 

črta se 13. točka 5. člena. 

Obrazložitev: 
Sprememba prvega stavka je redakcijskega značaja. 

črtanje 2. točke je potrebno, ker je podatek, ki ga zajema ta točka (podatek s 
področja mednarodnih odnosov) že zajet z opredelitvijo v 1. točki 5. člena. 

Sprememba 6. točke je potrebna zaradi bolj jasne opredelitve podatkov, ki jih 
predpisi s področja arhivskega gradiva in arhivov opredeljujejo kot zaupne. 

Nova točka je potrebna zaradi črtanja 2. odstavka 1. člena. S tem bodo tudi sodišča 
postala zavezanci po tem zakonu, zato je treba kot izjemo od prostega dostopa do 
informacij javnega značaja opredeliti tudi podatke, ki so bili pridobljeni ali sestavljeni v 
drugih (poleg kazenskega) sodnih postopkih (to je zlasti pravdnem in nepravdnem 
postopku). 

Sprememba 10. točke je potrebna zaradi bolj jasne opredelitve te kategorije izjeme 
od načela prostega dostopa do informacij javnega značaja. 

Sprememba 11. točke je potrebna zaradi bolj jasne opredelitve podatkov, ki jih 
predpisi s področja varstva naravnih vrednot opredeljujejo kot podatke, ki zaradi 
varstva naravnih vrednot ne morejo biti dostopni javnosti. 

Črtanje 13. točke je potrebno, ker mora organ posredovati podatek zainteresirani 
osebi tudi v primeru, ko ta zaprosi za podatek iz dokumenta, ki je že bil objavljen. 

K 6. členu 

Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz prejšnjega člena in jih je 
mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena 
oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca s vsebino 
preostalega dela dokumenta.« 

2. odstavek 6. člena se črta. 

Obrazložitev: 
Sprememba je potrebna zaradi bolj jasne opredelitve delnega dostopa do 

informacije javnega značaja. 
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K 17. členu 

1. odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Če je zahteva nepopolna in je organ zaradi tega ne more obravnavati, mora organ 
pozvati prosilca, da jo v roku, ki ga določi organ, dopolni. Rok ne sme biti krajši od 3 - 
delovnih dni.« 

Obrazložitev: 
Sprememba je potrebna zaradi bolj jasne opredelitve roka, v katerem mora prosilec 
dopolniti nepopolno vlogo. 

K 21. členu 

3. odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora odločba poleg ostalih sestavin vsebovati 
tudi obrazložitev razlogov, zaradi katerih je bila zahteva zavrnjena ter pouk o 
pravnem sredstvu.« 

Obrazložitev: 
Sprememba je potrebna zaradi bolj jasne opredelitve sestavin, ki jih mora vsebovati 
odločba. 

K 24. členu 

V četrtem odstavku 24. člena se doda zadnji stavek, ki se glasi: 
»Organ mora odločati o zahtevi iz prejšnjega stavka nemudoma, najkasneje pa v 
roku 3 delovnih dni.« 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben zaradi določitve roka, v katerem mora organ reagirati na pono 
vno zahtevo prosilca, ker informacija s katero se je seznanil, ni informacija, ki jo je 
navedel v zahtevi. 

K 26. členu 

2. odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Prosilec ima pravico do pritožbe tudi v primeru iz četrtega odstavka 24. člena tega 
zakona.« 

3. odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.« 

Obrazložitev: 
Sprememba 2. odstavka je potrebna zaradi bolj jasne opredelitve pritožbenega 
razloga. 
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Sprememba 3. odstavka je potrebna zaradi uskladitve s predlaganimi novimi členi 
26. a,'26. b in 26. c. 

Za nove 26. a. 26. b In 26. c člene 

26. a člen 
(pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja) 

(1) Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: 
pooblaščenec) je samostojen državni organ, ki je pristojen za odločanje o pritožbi 
zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo za dostop do informacije 
javnega značaja. 

(2) Pooblaščenca imenuje Državni zbor na predlog vlade. 

(3) Za pooblaščenca je lahko imenovan državljan Republike Slovenije. 

(4) Pooblaščenec je imenovan za pet let in je lahko še enkrat ponovno imenovan. 

(5) Sredstva za delo pooblaščenca se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. 
Višino sredstev določi Državni zbor na predlog pooblaščenca. 

26. b člen 
(status pooblaščenca in njegova razrešitev) 

(1) Pooblaščenec ima status državnega funkcionarja. 

(2) Pooblaščenec je lahko predčasno razrešen samo, če to sam zahteva, če je 
obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti ali zaradi trajne izgube 
delovne zmožnosti za opravljanje svoje funkcije. 

(3) Postopek za razrešitev pooblaščenca se prične na predlog tretjine poslancev. 
Državni zbor razreši pooblaščenca, če za razrešitev glasuje večina navzočih 
poslancev. 

26. c člen 
(strokovna služba pooblaščenca) 

(1) Pooblaščenec ima poslovnik, s katerim uredi svojo organizacijo in način dela. 
Poslovnik sprejme pooblaščenec v soglasju z Državnim zborom Republike Slovenije 
ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(2) Pooblaščenec ima strokovno službo, ki jo sestavljata največ dva svetovalca. 

(3) Pooblaščenec lahko imenuje svetovalce in druge strokovnjake za določen čas 
izmed uslužbencev v državnih organih. Ti imajo pravico, da se po poteku tega časa 
vrnejo na svojo prejšnjo funkcijo ali delovno mesto. 
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4) Organizacijsko-administrativne naloge za pooblaščenca zagotavlja ministrstvo, 
pristojno za informacijsko družbo (v nadaljevanju: ministrstvo). 

Obrazložitev: 
Uvedba pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja, ki bo pristojen za 
odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo za 
dostop do informacije javnega značaja nadomešča obstoječo ureditev, po kateri je 
imela to pristojnost vlada. Le v primeru, ko bo o pritožbi odločal neodvisen organ, 
lahko govorimo o učinkovitem pravnem varstvu ustavne pravice do dostopa do 
informacij javnega značaja. To pa je eno od ključnih priporočil Sveta Evrope. Zaradi 
zagotovitve takšnega položaja, se predlaga, da pooblaščenca imenuje Državni zbor 
na predlog Vlade. 

K 28. členu 

28. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Ministrstvo opravlja spodbujevalne in razvojne naloge v zvezi z dostopom do 
informacij javnega značaja. 
(2) Naloge ministrstva iz prejšnjega odstavka so zlasti: 
1. seznanjanje javnosti o načinu in pogojih dostopa do informacij javnega značaja, 
2. svetovanje drugim organom v zvezi z uporabo določil tega zakona.« 

Obrazložitev: 
Izvršilno-upravna veja državne oblasti mora državljanom in drugim osebam 

zagotavljati dostop do informacij javnega značaja tudi aktivno, tako da javnost 
obvešča o načinih in pogojih pridobivanja informacij javnega značaja. To je tudi eno 
od priporočil Sveta Evrope. 

K 29. členu 

29. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za varovanje pravice do dostopa do informacij javnega značaja kot posebnega 
področja je v skladu z zakonom pristojen tudi varuh pravic državljanov.* 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se daje varuhu človekovih pravic izrecne pristojnosti za varovanje 
pravice do dostopa do informacij javnega značaja. 

K 30. členu 

člen se črta. 

Obrazložitev: 
Spodbujevalne naloge mora opravljati državna uprava in ne Svet za dostop do 
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informacij javnega značaja kot svetovalni organ brez operativnih pristojnosti. Takšna 
ureditev je bolj skladna z ustavno opredeljenimi funkcijami izvršilno-upravne veje 
oblasti, pa tudi z priporočili Sveta Evrope v zvezi aktivno vlogo državnih organov 
glede dostopa do informacij javnega značaja. 

K 33. členu 

Pred besedilom tretjega odstavka 33. člena se doda besedilo, ki se glasi: 
»Organ je dolžan prosilca opozoriti na plačilo stroškov in « 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben zaradi jasnejše formulacije tretjega odstavka tega člena. 

K 36. členu 

Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Z denarno kaznijo najmanj 250.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki 
uniči dokument, zadevo, dosje, register, evidenco ali dokumentarno gradivo, v 
katerem se nahaja informacija javnega značaja, z namenom, da jo napravi 
nedostopno javnosti. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba organa, ki uniči dokument, zadevo, dosje, register, evidenco ali 
dokumentarno gradivo, v katerem se nahaja informacija javnega značaja, z 
namenom, da jo napravi nedostopno javnosti. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 250.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek uradna 
oseba organa, če v predpisanem roku neupravičeno ne posreduje zahtevane 
informacije javnega značaja." 

Obrazložitev: 
S predlagano spremembo se povišujejo denarne kazni za prekrške. Tako bo učinek 

višje zagroženih kazni večji. 

Za novi 36.a člen: 

Za 36. členom se doda nov člen, ki se glasi: 

»36.a člen 

Pooblaščenec prične s svojim delom najkasneje 1.9.2003.« 

Obrazložitev: 
Nov člen je potreben zaradi uvedbe pooblaščenca za dostop do informacij javnega 
značaja (predlagani novi členi 26. a, 26. b in 26. c). 
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K 37. členu 

1. odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Vlada objavi katalog iz drugega odstavka 1. člena tega zakona najkasneje v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona.« 
2. odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Vlada izda predpise iz lO.člena in petega odstavka 24. člena tega zakona 
najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona.« 

Obrazložitev: 
Sprememba je redakcijskega značaja. 

K 38. členu 

2. odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Organi objavijo stroškovnik iz 32. člena tega zakona najkasneje v enem mesecu po 
njegovi uveljavitvi.« 

Obrazložitev: 
Sprememba je redakcijskega značaja. 

Odbor je po končani razpravi o členih ter razpravi in glasovanju o vloženih 
amandmajih in amandmajih odbora sprejel vse člene predloga zakona. 

Glede na sprejete amandmaje je odbor določil besedilo dopolnjenega predloga 
zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalka na seji državnega zbora bo članica odbora gospa Majda širca. 

Katja Golob, l.r. Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
- Svetovalka - Predsednik 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA 
— ZNAČAJA 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

(1) Ta zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij 
Javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih 
skupnosti, Javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci 
javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (v nadaljevanju: organi). 

(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) vsako leto objavi 
katalog organov iz prvega odstavka tega člena. 

2. člen 
(namen zakona) 

Namen tega zakona je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter 
omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo 
informacije javnega značaja. 

Za uresničitev namena tega zakona si morajo organi prizadevati, da 
dosežejo čim večjo obveščenost javnosti o svojem delovanju. 

II. INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA 

3. člen 
(informacija Javnega značaja) 

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja 
organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence 
ali dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju: dokument), ki ga je organ 
izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. 

III. TEMELJNE DOLOČBE 

4. člen 
(načelo prostega dostopa) 
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(1) Infoirriacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v 
nadaljevanju: prosilci). 

(2) Vsak prosilec ima pravico na zahtevo pridobiti od organa informacijo javnega 
značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali da pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen 
elektronski zapis. 

5. člen 
(izjeme) 

Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva 
nanaša na: 

1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot 
tajen zaradi javne varnosti, obrambe države, zaupnosti mednarodnih 
odnosov ali zaupnosti obveščevalne in varnostne dejavnosti državnih 
organov; 

2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki 
ureja gospodarske družbe; 

3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih 
podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov; 

4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti Individualnih 
podatkov o poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost 
državne statistike; 

5. podatek, ki se nahaja v javnem arhivskem gradivu, ki je skladno z 
zakonom, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljen kot zaupen; 

6. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega 
postopka skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek; 

7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v 
zvezi z njim ali postopka s prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo 
njegovi izvedbi; 

8. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in bi 
njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi; 

9. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega 
ali drugega sodnega postopka in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi 
izvedbi; 

10. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in je še predmet 
posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno 
razumevanje njegove vsebine; 

M. podatek o naravni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje 
narave, ni dostopen javnosti zaradi varovanja naravne vrednote; 

12. podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem 
oziroma dejavnostjo organov in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri 
delovanju oziroma dejavnosti organa; 
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6 člen 
-(delni dostop) 

Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz prejšnjega člena 
in jih jejnogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, 
pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani 
prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta. 

7. člen 
(katalog informacij javnega značaja) 

Vsak organ je dolžan redno vzdrževati in na primeren način javno objavljati 
(uradno glasilo organa, svetovni splet, ipd.) ter dati na vpogled prosilcu, po 
vsebinskih sklopih urejen katalog informacij javnega značaja, s katerimi 
razpolaga. 

8. člen 
(določitev uradne osebe) 

(1) Vsak organ določi eno ali več uradnih oseb, pristojnih za posredovanje 
informacij javnega značaja. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko več organov skupaj določi 
eno ali več uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja. 

9. člen 
(posredovanje informacij javnega značaja v svetovni splet) 

(1) Vsak organ je dolžan posredovati v svetovni splet naslednje informacije 
javnega značaja: 

1. prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje 
organa, povezana z državnim registrom predpisov na spletu; 

2. programe, strategije, stališča, mnenja, študije in druge podobne 
dokumente, ki se nanašajo na delovno področje organa, 

3. predloge predpisov, programov, strategij in drugih podobnih 
dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa, 

4. vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javna _ 
naročila, 

3. podatke o upravnih storitvah, 
4. druge informacije javnega značaja. 

(2) Vsak organ mora omogočiti dostop do informacij iz prejšnjega odstavka 
brezplačno. 
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10. člen 
(predpis Vlade) 

Vlada podrobneje predpiše, kaj se Šteje za podatke iz dokumenta, ki je v 
postopku izdelave (10. točka 5. člena tega zakona), način priprave kataloga 
informacij javnega značaja (7. člen tega zakona), vrste informacij iz 4. točke 
prvega odstavka prejšnjega člena in način posredovanja informacij javnega 
značaja v svetovni splet. 

IV. POSTOPEK Z ZAHTEVO 

11. člen 
(ustna ali pisna zahteva) 

Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja z ustno ali pisno 
zahtevo. 

12. člen 
(pravno varstvo) 

Pravno varstvo skladno z določbami tega zakona ima prosilec, ki vloži pisno 
zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. 

1. Ustna zahteva za dostop do informacije javnega značaja 

13. člen 
(ustna zahteva) 

(1) če prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja z ustno zahtevo, 
je organ dolžan prosilcu omogočiti dostop do informacije javnega značaja, razen, 
če gre za podatke iz 5. člena tega zakona. 

(2) Če organ zahtevi ugodi, prosilcu nemudoma omogoči seznanitev z vsebino 
zahtevane informacije tako, da mu jo da na vpogled ali tako da mu zagotovi njen 
prepis, fotokopijo ali elektronski zapis. " 

(3) če prosilec zahteva, da se mu da informacija na vpogled, je organ dolžan 
omogočiti prosilcu, vpogled tako, da ima prosilec dovolj časa, da se seznani z 
njeno vsebino. 
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2. Pisna zahteva za dostop do informacije javnega značaja 

14. člen 
(pravila postopka) 

(1) 0 pisni zahtevi (v nadaljevanju: zahteva) za dostop do informacije javnega 
značaja (v nadaljevanju: informacija) odločajo organi v postopku, ki ga določa ta 
zakon. 

(2) Za vprašanja postopka, ki niso urejena s tem zakonom, se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 

15. člen 
(vložitev zahteve) 

(1) Zahtevo za dostop do informacije javnega značaja vloži prosilec pri organu za 
katerega meni, da razpolaga z informacijo. 

(2) Za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka v elektronski obliki, se uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja elektronsko poslovanje in podpis. 

16. člen 
(obvezna vsebina zahteve) 

(1) Zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, 
firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu 
ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. 

(2) V zahtevi mora prosilec opredeliti: 
1. informacijo, s katero se želi seznaniti, 
2. na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, 

prepis, fotokopija, elektronski zapis). 

(3) Prosilcu ni treba pravno utemeljiti zahteve, ali izrecno označiti, da gre za 
zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. Če iz narave zahteve izhaja, 
da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja po tem zakonu, 
organ obravnava zahtevo po tem zakonu. 

17. člen 
(dopolnitev zahteve) 

(1) Če je zahteva nepopolna in je organ zaradi tega ne more obravnavati, 
mora organ pozvati prosilca, da jo v roku, ki ga določi organ, dopolni. Rok 
ne sme biti krajši od 3 delovnih dni. 
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(2) Uradna oseba iz 8. člena tega zakona je dolžna prosilcu nuditi ustrezno 
pomoč pri dopolnitvi zahteve. 

(3) Če prosilec zahteve ne dopolni v roku iz prejšnjega odstavka, ali če 
zahteva tudi po dopolnitvi ne izpolnjuje pogojev iz 16. člena tega zakona in 
je zato organ ne more obravnavati, ravna organ v skladu z 18. členom tega 
zakona. 

18. člen 
(zavrženje zahteve) 

Organ s sklepom zavrže zahtevo, če niso izpolnjeni procesni pogoji iz 16. in 17. 
člena tega zakona. 

19. člen 
(ravnanje organa, če ne poseduje zahtevane informacije) 

Če organ, ki je prejel zahtevo, ne razpolaga z zahtevano informacije, mora 
nemudoma, najpozneje pa v roku 3 delovnih dni od dneva prejema zahteve, 
odstopiti zahtevo organu, ki je glede na vsebino zahteve pristojen za njeno 
reševanje in o tem obvestiti prosilca. 

20. člen 
(uradna oseba organa) 

Postopek z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja v organu vodi 
uradna oseba iz 8. člena tega zakona. 

21. člen 
(odločba) 

(1) Če organ zahtevi ugodi, ne izda posebne odločbe, temveč o tem napravi 
uradni zaznamek. 

(2) Če organ zahtevo delno ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo. 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora odločba poleg ostalih sestavin 
vsebovati tudi obrazložitev razlogov, zaradi katerih je bila zahteva zavrnjena 
ter pouk o pravnem sredstvu. 

(4) Če organ v roku iz 22. člena tega zakona ne omogoči prosilcu dostopa do 
informacije in če tudi ne izda in ne vroči prosilcu odločbe o zavrnitvi, se šteje, 
da je zahtevo zavrnil. 
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22. čleri 
(rok za odločitev) 

(1) Organ je dolžan odločiti o zahtevi prosilca nemudoma, najkasneje pa v 
roku 8 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve. 
(2) V primeru, da organ ravna v skladu s 4. odstavkom 21. člena in 
prosilec ponovno vloži zahtevo z enako vsebino, mora organ o zahtevi 
odločiti nemudoma. 

23. člen 
(izjemne okoliščine) 

(1) V primeru, da organ potrebuje več časa za posredovanje zahtevane 
informacije zaradi izvedbe delnega dostopa do informacije javnega značaja, 
skladno z določbami 6. člena tega zakona ali zaradi obsežnosti zahtevanega 
dokumenta, lahko podaljša rok iz prejšnjega člena za največ 30 delovnih dni. 

(2) O podaljšanju roka, vključno z obrazložitvijo razloga za podaljšanje, je 
organ dolžan odločiti s sklepom, ki ga vroči prosilcu. Sklep je organ dolžan 
sprejeti najkasneje v roku S delovnih dni po preteku roka iz 22.člena tega 
zakona. 

(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe. 

24. člen 
(dostop do Informacije) 

(1) Če organ zahtevi ugodi, prosilcu nemudoma omogoči seznanitev z 
vsebino zahtevane informacije tako, da mu jo da na vpogled ali tako da mu 
zagotovi njen prepis, fotokopijo ali elektronski zapis. 

(2) Če je zahtevana informacija zavarovana skladno z zakonom, ki ureja 
avtorsko pravico, organ v primeru Iz prejšnjega odstavka prosilcu omogoči 
seznanitev z informacijo tako, da mu jo da na vpogled. 

(3) Če prosilec zahteva, da se mu da informacija na vpogled, je organ dolžan 
omogočiti prosilcu vpogled tako, da ima prosilec dovolj časa, da se seznani 
z njeno vsebino. 

(4) če prosilec meni, da informacija, s katero se je seznanil, ni informacija 
javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi, lahko zahteva od organa, da mu 
omogoči seznanitev z informacijo javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi. 
Organ mora odločati o zahtevi Iz prejšnjega stavka nemudoma, najkasneje 
pa v roku 3 delovnih dni. _ - 
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(5) Vlada podrobneje predpiše način posredovanja informacij -javnega 
značaja. 

25. člen 
(zavrnitev zahteve) 

Organ lahko v celoti ali delno zavrne zahtevo prosilca če ugotovi, da zahtevani 
podatek oziroma dokument pomeni izjemo po 5. členu tega zakona. 

3. Pritožbeni postopek 

26. člen 
(pravica do pritožbe) 

(1) Zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil ter zoper sklep, s 
katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec pravico do pritožbe. 

(2) Prosilec ima pravico do pritožbe tudi v primer iz četrtega odstavka 24. 
člena tega zakona. 

(3) O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega 
značaja. 

(4) Postopek s pritožbo se izvaja po določbah zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek. 

26.a člen 
(pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja) 

(1) Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: 
pooblaščenec) je samostojen državni organ, ki je pristojen za odločanje o 
pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo za dostop 
do informacije javnega značaja. 

(2) Pooblaščenca imenuje Državni zbor na predlog vlade. 

(3) Za pooblaščenca Je lahko imenovan državljan Republike Slovenije. 

(4) Pooblaščenec je imenovan za pet let in je lahko še enkrat ponovno 
imenovan. 

(5) Sredstva za delo pooblaščenca se zagotovijo v proračunu Republike 
Slovenije. Višino sredstev določi Državni zbor na predlog pooblaščenca. 
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26. b člen 
(status pooblaščenca In njegova razrešitev) 

(1) Pooblaščenec Ima status državnega funkcionarja. 

(2) Pooblaščenec je lahko predčasno razrešen samo, če to sam zahteva, če je 
obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti ali zaradi trajne izgube 
delovne zmožnosti za opravljanje svoje funkcije. 

(3) Postopek za razrešitev pooblaščenca se prične na predlog tretjine 
poslancev. Državni zbor razreši pooblaščenca, če za razrešitev glasuje večina 
navzočih poslancev. 

26. c člen 
(strokovna služba pooblaščenca) 

(1) Pooblaščenec ima poslovnik, s katerim uredi svojo organizacijo in način 
dela. Poslovnik sprejme pooblaščenec v soglasju z Državnim zborom 
Republike Slovenije ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(2) Pooblaščenec ima strokovno službo, ki jo sestavljata največ dva 
svetovalca. 

(3) Pooblaščenec lahko imenuje svetovalce in druge strokovnjake za določen 
čas izmed uslužbencev v državnih organih. Ti imajo pravico, da se po poteku 
tega časa vrnejo na svojo prejšnjo funkcijo ali delovno mesto. 

4) Organizacijsko-administrativne naloge za pooblaščenca zagotavlja 
ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo (v nadaljevanju: ministrstvo). 

V. SODNO VARSTVO 

27. člen 
(upravni spor) 

Zoper odločbo Vlade je mogoče začeti upravni spor skladno z zakonom. 

VI. SPODBUJANJE IN SVETOVANJE V ZVEZI Z DOSTOPOM DO INFORMACIJ 
JAVNEGA ZNAČAJA 

28. člen 
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(1) Ministrstvo opravlja spodbujevalne In razvojne naloge v zvezi z 
dostopom do informacij javnega značaja. 

(2) Naloge ministrstva iz prejšnjega odstavka so zlasti: 

1. seznanjanje javnosti o načinu in pogojih dostopa do informacij javnega 
značaja, 
2. svetovanje drugim organom v zvezi z uporabo določil tega zakona.« 

29. člen 

Za varovanje pravice do dostopa do informacij javnega značaja kot posebnega 
področja je v skladu z zakonom pristojen tudi varuh pravic državljanov. 

30. člen 
Člen se črta. 

VII. STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ 

31. člen 
(stroški posredovanja informacij) 

(1) Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. 

(2) Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane 
informacije lahko organ prosilcu zaračuna materialne stroške. 

32. člen 
(predpis Vlade) 

Vlada predpiše stroškovnik, na podlagi katerega organ zaračunava materialne 
stroške iz prejšnjega člena. 

33. člen 
(stroškovnik in njegova objava) 

(1) Vsak organ mora stroškovnik iz prejšnjega člena objaviti na primeren 
način (uradno glasilo organa, svetovni splet, oglasna deska, Idr.) ter ga dati 
na vpogled vsakemu prosilcu. 
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(2) V aktu iz prejšnjega odstavka, organi navedejo tudi uradno osebo iz 8. 
člena tega zakona. 

(3) Organ je dolžan prosilca opozoriti na plačilo stroškov In če prosilec to _ 
zahteva, mu mora organ vnaprej-sporočiti višino stroškov, ki mu jih bo 
zaračunal za posredovanje informacij. 

(4) Če se zahteva prosilca nanaša na Informacijo večjega obsega, lahko organ 
zahteva od prosilca vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov 
posredovanja zahtevane informacije. 

VIII. POROČANJE 

34. člen 
(letna poročila organov) 

(1) Organ je dolžan pripraviti letno poročilo o izvajanju tega zakona in ga 
predložiti Vladi do vsakega 31. januarja za preteklo leto. 

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati: 

1. imena in priimke uradnih oseb, zadolženih za posredovanje informacij javnega 
značaja, 

2. število vloženih zahtev, 
3. število ugodenih zahtev, 
4. število zavrnjenih zahtev z navedbo razlogov za vsako zavrnitev, 
5.število vloženih pritožb in izdanih odločb po pritožbah z opisom odločitve ter z 

navedbo razlogov za sprejeto odločitev v primeru ponovne odklonitve razkritja 
informacije, 

6.število sproženih upravnih sporov zoper dokončne odločbe ter v primeru molka 
organa, 

7.število in seznam prejetih sodnih odločb, s katerimi je bilo ugodeno tožbi 
prosilca v upravnem sporu, vključno z navedbo razlogov, na katerih temelji 
odločitev sodišča. 

(3) Vlada pripravi skupno letno poročilo o izvajanju tega zakona na podlagi 
prejetih poročil iz prvega odstavka tega člena do vsakega 31. marca za preteklo 
leto in ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo. 

35. člen 
(sprejem in objava skupnega letnega poročila) 

Skupno letno poročilo iz tretjega odstavka prejšnjega člena obravnava in sprejme 
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Državni zbor Republike Slovenije ter ga objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in na svetovnem spletu. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

36. člen 
(odgovornost za prekršek) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 250.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek 
oseba, ki uniči dokument, zadevo, dosje, register, evidenco ali 
dokumentarno gradivo, v katerem se nahaja informacija javnega značaja, z 
namenom, da jo napravi nedostopno javnosti. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba organa, ki uniči dokument, zadevo, dosje, register, 
evidenco ali dokumentarno gradivo, v katerem se nahaja Informacija 
javnega značaja, z namenom, da jo napravi nedostopno javnosti. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 250.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek 
uradna oseba organa, če v predpisanem roku neupravičeno ne posreduje 
zahtevane informacije javnega značaja. 

36.a člen 

Pooblaščenec prične s svojim delom najkasneje 1.9.2003. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

37. člen 
(predpisi in drugi akti vlade) 

(1) Vlada objavi katalog iz drugega odstavka 1. člena tega zakona 
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Vlada izda predpise iz 10. člena in petega odstavka 24. člena tega 
zakona najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(3) Vlada izda stroškovnik iz 32. člena tega zakona najkasneje v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
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38. člen 
(akti organov) 

(1) Organi pripravijo kataloge iz 7. člena tega zakona v enem letu po 
uveljavitvi predpisa iz 10. člena tega zakona. 

(2) Organi objavijo stroškovnik Iz 32. člena tega zakona najkasneje v enem 
mesecu po njegovi uveljavitvi. 

39. člen 
(imenovanje odgovorne osebe) 

Organi imenujejo uradne osebe iz 8. člena tega zakona najkasneje v treh mesecih 
po njegovi uveljavitvi. 

40. člen 
(posredovanje dokumentov v svetovni splet) 

Organi so dolžni najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi predpisa iz 10. člena 
tega zakona, posredovati v svetovni splet informacije javnega značaja iz 9. člena 
tega zakona. 

40. a člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati prvi odstavek 38. člena in prvi 
odstavek 40. člena Zakona o arhivskem gradivu in arhivih (Uradni list RS; št. 
20/1997, 32/1997-popravek). 

41. člen 
(pričetek veljavnosti zakona) 

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

K PREDLOGU ODLOKA 0 USTANOVITVI 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM (OdUUP) 

- EPA 707 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in iporl 

Številka: 602-04/02-18/1 
Ljubljana, 15.01.2003 

EPA 707-III 

Na podlagi 42. člena Poslovnika DZ daje Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, 
znanost in šport, kot matično delovno telo po opravljeni obravnavi na 18. seji dne 
15.1.2003 naslenje 

POROČILO 
k predlogu Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP) 

Predlog Odloka je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada RS. Odbor ga je 
obravnaval na svoji seji, dne 15.1.2003. 

Za obravnavo na seji so člani Odbora poleg predloga odloka, ki je objavljen v 
Poročevalcu DZ št. 122, z dne 17. december 2002 s sklicem seje prejeli mnenje 
Sveta za visoko šolstvo RS o izpolnjevanju pogojev, z dne 6.12.2002, naknadno pa 
še: 
- mnenje Zakonodajno pravne službe DZ, z dne 13.1.2003; 
- dopis Joška štruklja, z dne 15.1.2003 in 
- predlog skupine poslancev za amandmaje Odbora (prvopodpisani Ljubo Germič) 
z dne 15.1.2003. 
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Na sejo so bili poleg predstavnikov Vlade in Zakonodajno pravne službe vabljeni 
tudi: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Svet za visoko šolstvo RS. Seje so 
se udeležili tudi predstavniki Občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, 
Pedagoške fakultete Koper, Fakultete za humanistične študije Koper, Visoke šole za 
turizem Portorož in novinarji. 

Uvodno predstavitev oziroma dodatno obrazložitev predloga odloka je podal 
minister za šolstvo, znanost in šport dr. Slavko Gaber. Povedal je, da se s tem 
odlokom zaključuje pomembna faza dolgoletnega razvoja Univerze na Primorskem. 
Po njegovih besedah si bo Vlada, skupaj z lokalnimi skupnostmi prizadevala za 
naslednji korak zaokroževanja tega razvoja in sicer z vključevanjem novih subjektov 
v univerzo ter z odpiranjem vrat za dodatno tudi institucionalno dograjevanje. S tem 
v zvezi je napovedal dopolnitve Odloka že v bližnji prihodnosti (odvisno od uspehov 
sodelovanja med visokošolskimi institucijami in lokalnimi skupnostmi). Napovedal je 
tudi morebitne spremembe Zakona o visokem šolstvu, če bi se pokazalo, da le-ta 
ovira normalno razvijanje dejavnosti. Dr. Čokovi, bivši ministrici za šolstvo, znanost 
in šport se je zahvalil za vložene napore pri pripravi Odloka v tej fazi in nagovoril 
Odbor, da ga podpre. 

V razpravo so se vključili predstavniki omenjenih občin in visokošolskih inštitucij. Ti 
so pozdravili odločitev za ustanovitev Univerze na" Primorskem, pri čemer so 
opozorili na še neusklajene interese lokalnih skupnosti in s tem povezane 
nedorečenosti v odloku. Menili so, da se z ustanavljanjem tretje univerze že mudi, 
saj je v širšem nacionalnem interesu, da ta zaživi še pred vključitvijo Slovenije v EU. 
Tudi predstavnik Univerze v Mariboru je podprl prizadevanja za ustanovitev tretje 
slovenske univerze in izrazil pripravljenost za sodelovanje na znanstveno - 
raziskovalnem in organizacijskem področju. 

V razpravi poslancev o posameznih določbah se je razvila živahna razprava. Ta se 
je nanašala predvsem na rešitve kot so: navedba imen članic univerze v italijanskem 
oziroma angleškem jeziku, število bodočih članic univerze, sedež univerze v Kopru 
in podobno. Skupna ocena vseh razpravljalcev je bila, da vsebina odloka še ni 
idealna in da rešitve še niso usklajene na vseh ravneh. Kljub temu so se zavzeli za 
čimprejšnje sprejetje odloka v Državnem zboru, saj so se strinjali z napovedmi 
predstavnika Vlade, da se bo ta v naslednjih fazah še dograjeval. 

Po razpravi o posameznih členih odloka se je Odbor opredeljeval do amandmajev 
Poslanske skupine SLS in NSi ter upoštevaje konkretne pripombe Zakonodajno 
pravne službe in predlogov skupine poslancev oblikoval k predlogu odloka svoje 
amandmaje. 

Odbor je podprl: 
- amandma PS SLS k 9. členu; 

Ni podprl amandmajev: 
-PSSLS in PS NSI k6. členu. 
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Do amandmajev PS SLS k 4., 18., 24., 25. in 31. členu se ni opredeljeval, ker je bil 
napovedan njihov umik. 

Na pisni predlog skupine poslancev s prvopodpisanim Ljubom Germičem je sprejel 
naslednje 

amandmaje Odbora: 

K 2.ČLENU 

V 2. členu se popravi ime univerze v italijanskem jeziku tako, da se glasi: 
»Universitš della "Primorska"« 

črta se ime univerze v angleškem jeziku. 

Obrazložitev: 
Po 11. členu Ustave Republike Slovenije je na območjih občin, v katerih živita italijanska ali 
madžarska narodna skupnost, uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina. Zato je treba 
določiti imena visokošolskih zavodov tudi v italijanskem jeziku. 

Svoje ime in imena članic v angleškem jeziku bo univerza lahko uredila s statutom. 

K 3. ČLENU — 

3. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Univerza ima naslednje članice: 

fakultete: 
Univerza na Primorskem 
Fakulteta za humanistične študije Koper 
Skrajšano ime: UP FHš 
Ime v italijanskem jeziku: Facolti degli Studi Umanistici di Capodistria 
Sedež: Koper, Glagoljaška 8 

Univerza na Primorskem 
Fakulteta za management Koper 
Skrajšano ime: UP FM 
Ime v italijanskem jeziku: Facoltš di Management di Capodistria 
Sedež: Koper, Cankarjeva 5 

Univerza na Primorskem 
Pedagoška fakulteta Koper 
Skrajšano ime: UP PEF 
Ime v italijanskem jeziku: Facoltd degli Studi Educativi di Capodistria 
Sedež: Koper. Cankarjeva 5 
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visoki strokovni šoli: 
Univerza na Primorskem 
Turistica - Visoka šola za turizem Portorož 
Skrajšano Ime: UP Turistica 
Ime v italijanskem jeziku: Istituto Superiore per il Turismo di Portorose 
Sedež: Portorož, Obala 29 

Univerza na Primorskem 
Visoka šola za zdravstvo Izola 
Skrajšano ime: UP VSŠZ 
Ime v italijanskem jeziku: Istituto Superiore per la Sanita di Isola 
Sedež: Izola, Drevored 1. maja 9 

druge zavode: 
Univerza na Primorskem 
Znanstvenoraziskovalno središče Koper 
Skrajšano ime: UP ZRS 
Ime v italijanskem jeziku: Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria 
Sedež: Koper, Garibaldijeva 18 

Univerza na Primorskem - - 
Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper 
Skrajšano ime: UP PINT 
Ime v italijanskem jeziku: Istituto della Primorska delle Scienze Naturali e Tecniche di 
Capodistria - 
Sedež: Koper, C. Marežganskega upora 2« 

Obrazložitev: 
Visoka šola za management Koper je izpolnila pogoje za preoblikovanje v Fakulteto za 
management Koper. Sklep o tem je sprejel Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije 29. 
11. 2002, Vlada Republike Slovenije pa je besedilo odloka določila na seji en dan prej, t.j. 
28.11.2002. 
Po 11. členu Ustave Republike Slovenije je na območjih občin, v katerih živita italijanska ali 
madžarska narodna skupnost, uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina. Zato je treba 
določiti imena visokošolskih zavodov tudi v italijanskem jeziku. 

K 4. ČLENU 

V 4. členu se črta prvi odstavek. " 

Obrazložitev: 
Pojma »univerzitetno središče« Zakon o visokem šolstvu ne pozna. Če gre za notranjo 
organiziranost in delovanje je to v avtonomni pristojnosti univerze in mora to urediti v 
svojem statutu. 
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K S. ČLENU 

V 5. členu se pred besedo »visokošolski« se doda beseda »samostojni«. 

Obrazložitev: 
Gre za uskladitev z 12. členom Zakona o visokem šolstvu. 

K 6. ČLENU 

Predzadnji odstavek 6. člena se nadomesti z novima odstavkoma, ki se glasita: 
»Študijska področja, razvrščena v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997), 
na posameznih fakultetah ali visokih strokovnih šolah, so: 

Fakulteta za humanistične študije: (22) humanistične vede, (31) družbene vede; 
Fakulteta za management Koper (31) družbene vede, (34) poslovne in upravne 

vede; 
Pedagoška fakulteta Koper (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede; 
Turistica - Visoka šola za turizem Portorož: (81) osebne storitve; 
Visoka strokovna šoia za zdravstvo Izola: (72) zdravstvo. 

Študijske programe lahko izvaja ena ali več članic skupaj.« 

V zadnjem odstavku 6. člena se besedilo »s posebnimi predpisi« nadomesti z besedama »z 
zakoni«. 

Obrazložitev: 
Gre za natančnejšo določitev študijskih področij po posameznih članicah, za katere je Svet 
za visoko šolstvo Republike Slovenije ugotovil, da so izpolnjeni pogoji za njihovo izvajanje. 
Javna pooblastila lahko določa le zakon. 

K 10. ČLENU 

V sedmi alinei 10. člena se črtajo besede »na predlog članic«. 

Obrazložitev: 
Upravni odbor mora sklepati o šolninah ter prispevkih za študij tudi, če mu članice ne dajo 
svojega predloga. 

K 18. ČLENU 

18. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Ustanovitelj zagotavlja materialne pogoje za ustanovitev in delo univerze na način in pod 
pogoji, določenimi z zakonom, ter izvaja druga upravičenja v skladu z zakonom. 

Ustanovitelj prenese na univerzo lastninsko pravico za premoženje, ki je bilo članicam 
zagotovljeno iz sredstev proračuna Republike Slovenije in premoženje, ki ga je pridobil za 
opravljanje dejavnosti univerze po pogodbah: številka 3311-02-336018 in 464-01-9/2002 z 
dne 30. 9. 2002, sklenjeni med Republiko Slovenijo in Občino Izola, številka 
3311-02-336021 z dne 30. 9. 2002, sklenjeni med Republiko Slovenijo in Občino Sežana, 
številka 3311-02-336020 z dne 30. 9. 2002, sklenjeni med Republiko Slovenijo in Mestno 
občino Koper.« 
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Obrazložitev: 
Gre za uskladitev z Zakonom o zavodih in Zakonom o visokem šolstvu. 

K 24. ČLENU 

V prvem in drugem odstavku 24. člena se beseda »rektorja« nadomesti z besedo 
»direktorja«. 

Obrazložitev: 
Po Zakonu o zavodih (Ur. I. RS, št. 12/91, 8/96 in 36/2000) ustanovitelj imenuje vršilca 
dolžnosti poslovodnega organa, da opravi vse potrebne priprave za začetek dela zavoda. V 
Zakonu o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 67/93, 99/99 in 64/01) imenovanje v.d. rektorja ni 
urejeno. 

K 25. ČLENU 

V drugem odstavku 25. člena se beseda »rektorja« nadomesti z besedo »direktorja«. 

Obrazložitev: 
Po Zakonu o zavodih (Ur. I. RS, št. 12/91, 8/96 in 36/2000) ustanovitelj imenuje vršilca 
dolžnosti poslovodnega organa, da opravi vse potrebne priprave za začetek dela zavoda. V 
Zakonu o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 67/93, 99/99 in 64/01) imenovanje v.d. rektorja ni 
urejeno. 

K 26. ČLENU 

V prvem stavku 26. člena se za besedo »dekani« doda vejica in besedilo, ki se glasi: 
»predstojnik oddelka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani« 

V drugem stavku se za besedami »Njegova naloga je« doda beseda »le«. 

Obrazložitev: 
Pri sprejemanju statuta univerze je treba zagotoviti tudi sodelovanje Pedagoške fakultete. 
Ta še ne bo imela organov (npr. dekana), saj se bo oblikovala iz oddelka Pedagoške 
fakultete Univerze v Ljubljani. Naloga začasnega senata naj bi bila le sprejem statuta 
univerze. 

K 27. ČLENU 

Na koncu drugega odstavka 27. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če niso 
z njim v nasprotju.« 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski. 
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K 28. ČLENU 

V prvem odstavku 28. člena se beseda »Funkcijo« nadomesti z besedo »Naloge«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski, saj je treba spoštovati avtonomijo univerze pri volitvah, imenovanju 
in odpoklicu organov. 

K 29. ČLENU 

V drugem odstavku 29. člena se beseda »rektorja« nadomesti z besedo »direktorja«. 

Obrazložitev: 
Po Zakonu o zavodih (Ur. I. RS, št. 12/91, 8/96 in 36/2000) ustanovitelj imenuje vršilca 
dolžnosti poslovodnega organa, da opravi vse potrebne priprave za začetek dela zavoda. V 
Zakonu o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 67/93, 99/99 in 64/01) imenovanje v.d. rektorja ni 
urejeno. 

K 31. ČLENU 

V prvem odstavku 31. člena se beseda »pripojitvijo« zamenja z besedo »spojitvijo«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Z dnem prevzema delavcev in študentov zavodov iz prejšnjega odstavka zavodi prenehajo 
obstajati in njihovi ustanovitveni akti prenehajo veljati: Akt o ustanovitvi Fakultete za 
humanistične študije Koper kot samostojnega visokošolskega zavoda, Akt o ustanovitvi 
samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za management v Kopru, Akt o 
ustanovitvi Turistice - Visoke šole za turizem, Akt o ustanovitvi Visoke šole za zdravstvo 
Izola kot samostojnega visokošolskega zavoda, Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega 
zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper (Uradni list Republike 
Slovenije, številka 76/94 in 112/2002) in Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega 
zavoda Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede (Uradni list Republike Slovenije, 
številka 65/99 in 71/2002). V. d. direktorja univerze začne postopek za njihov izbris iz 
sodnega registra na podlagi četrte alinee 54. člena Zakona o zavodih (Ur. I. RS, št. 12/91, 
45/94 - odločba US, 8/96, 36/2000 - odločba US) in tega odloka.« 

Obrazložitev: 
Amandma k prvemu odstavku je redakcijski, saj gre za spojitev obstoječih pravnih oseb v 
novo pravno osebo. 
Zaradi ekonomičnosti se razveljavijo vsi ustanovitveni akti zavodov, ki so postali članice 
univerze, saj bi sicer o tem morali vsi ustanovitelji sprejemati ugotovitvene sklepe. Po 
Zakonu o zavodih (Ur. I. RS, št. 12/91, 8/96 in 36/2000) ustanovitelj imenuje vršilca 
dolžnosti poslovodnega organa, da opravi vse potrebne priprave za začetek dela zavoda. V 
Zakonu o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 67/93, 99/99 in 64/01) imenovanje v.d. rektorja ni 
urejeno. 

* * * 
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Po zaključeni razpravi in glasovanju o amandmajih je Odbor skladno s 1. odstavkom 
42. člena Poslovnika z večino opredeljenih glasov sprejel naslednji sklep: 

Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport predlaga Državnemu 
zboru RS, da predlog Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem sprejme 
skupaj z amandmaji, ki jih Odbor vlaga oziroma podpira. 

* * * 

Za poročevalca Odbora na seji Državnega zbora je bil soglasno določen predsednik 
Rudolf Moge. 

Marinka Pečjak Nemec 
Podsekretarka DZ 

Rudolf Moge, l.r. 
Predsednik 
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naročilnica 

I Ime in priimek:     i 

| Naslov:            . 

i Telefon: Poštna številka:  , 

, Podjetje:    I 

' 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, 
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. 
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