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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

JAVNA ZAHVALA 
Zbora občin in Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi 
Informacije in predloga za odpravo posledic poplav v Sloveniji v novembru 1990 

slišne Republike VoveniTJ^t, JAVNO ZAHVAL° vali znatno materialno, denarno in drugo 
za- ?kupščina Repub,ike s,°^e 

SSr? Z'ZZlS&SE!7&h; Z "ZL Z ,"e ,w,Tw7'Z', venije Jugov,,ii,./„ »„.„»„„„„LIj 
soreiela naslednin izkazali veliko solidarnost s prizadetimi pravo posledic teh poplav, izreka javno ' nasleanl° prebivalci in kraji ter ponudili in prispe- zahvalo. 

SKLEPI '     
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi kratkoročnih in 
dolgoročnih ukrepov za izboljšanje gospodarskega stanja v Republiki Sloveniji 

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije se je ob obravnavi krat- 
koročnih in dolgoročnih ukrepov za iz- 
boljšanje gospodarskega stanja v Re- 
publiki Sloveniji na 26. seji dne 30. in 31. 
julija 1991 seznanil z gradivi Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije in 
Gospodarske zbornice Slovenije v zvezi 
z ekonomsko politiko v naslednjih treh 
mesecih sprejel naslednje 

SKLEPE 

1. Zbor združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije sprejema predloge 
kratkoročnih ukrepov, ki jih je predložil 
Izvršni svet, Gospodarska zbornica Slo- 
venije in tiste, ki so se oblikovali v razpra- 
vi ter nalaga Izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovenije, da jih takoj operaci- 
onalizira ter predloži kot zakonske pred- 
loge Skupščini Republike Slovenije ozi- 
roma jo o izvedbi aktivnosti tekoče infor- 
mira. V ta namen bo Zbor združenega 
dela Skupščine Republike Slovenije na 
vsaki seji obravnaval realizacijo kratko- 
ročnih in dolgoročnih ukrepov za izbolj- 
šanje gospodarskega stanja v Republiki 
Sloveniji. Dopolnjen program ukrepov 
s predlogi iz razprave na seji zbora naj 
Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije predlaga v potrditev zborom Skupš- 
čine Republike Slovenije. 
2. Zbor združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije nalaga Izvršnemu svetu 
Skupščine Republike Slovenije naj sku- 
paj z Gospodarsko zbornico Slovenije in- 
tenzivirata stike z institucijami v drugih 
jugoslovanskih republikah, da bi v go- 
spodarskih stikih presegli politične kon- 
flikte. Mnoga podjetja iz drugih republik 
so zainteresirana in vezana na poslovne 
stike z našimi podjetji. V ta namen naj 
vlada in Gospodarska zbornica oblikuje- 
ta pogajalske skupine, ki bi nemudoma 
v neposrednih pogajanjih poskušale do- 
seči dogovore za izboljšanje položaja. 
3. Iz razprave na seji zbora izhaja ugoto- 
vitev o zaskrbljujočem stanju na področ- 
ju družbenih dejavnosti. Zbor podpira 
program ukrepov Izvršnega sveta upo- 
števajoč predloge iz razprave na tem po- 
dročju, ki naj jih tekoče izvaja v skladu in 

s čimprejšnjo realizacijo že sprejetih 
sklepov o renominaciji proračuna (npr. 
v zdravstvu 18,5%, za OD, 38% za materi- 
alne stroške). V morebitnem rebalansu 
proračuna naj se upošteva gibanje infla- 
cije, devalvacija itd. 
Osebni dohodek v družbenih dejavnostih 
se spreminja - valorizira sočasno - naj- 
manj s spremembami osebnih dohodkov 
v državnih organih — upravi. 
Vsi zavodi s področja družbenih dejavno- 
sti morajo takoj pripraviti dodatne pro- 
grame racionalizacije poslovanja in jav- 
nosti uresničevanja. 
4. Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije naj takoj predloži zakonske reši- 
tve, ki bodo prizadetim podjetjem, ki so 
utrpela veliko škodo zaradi vojne, zago- 
tovile premoščanje problemov poslova- 
nja, ker gospodarstvo ne more čakati na 
dokončen razplet pogajanj med Sloveni- 
jo in federacijo. 
V podjetjih, ki bodo pridobila finančno 
pomoč iz proračunskih sredstev, naj Iz- 
vršni svet uveljavi zakonske omejitve pri 
obsegu sredstev za osebne dohodke in 
začasni moratorij na ustrezne določbe 
kolektivnih pogodb. 
Vojaška obveznost v Teritorialni obrambi 
ne sme biti ovira za opravljanje važnih 
kmečkih del, 
5. Zbor združenega dela podpira začasni 
moratorij za stečajne postopke. 
6. Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije naj z zakonskimi rešitvami zaqo- 
tovi 
- zmanjšanje zakonskih obveznosti po- 
djetij na najmanjšo možno mero in po- 
daljšanje roka plačila teh obveznosti 
s 6 na 15 dni, ter zmanjšanje zamudnih 
obresti za nepravočasna plačila, 
- dosledno izterjavo vseh davkov in pri- 
spevkov, po potrebi pa tudi uvedbo dav- 
kov za vse proizvode in storitve, ki doslej 
zaradi izvenzakonskega ali neregularne- 
ga poslovanja niso bili zajeti (les, siva 
ekonomija in drugo) in odpravo po- 
manjkljivosti pri odvajanju prometnega 
davka, 
- reprogramiranje kratkoročnih kredi- 
tov v dolgoročne in dogovor z bankami 
glede obrestnih mer ter znižanje realnih 
obresti na evropske razmere. Če priporo- 
čila ne bodo upoštevana, naj Izvršni svet 

s posebnim predpisom za določen krajši 
čas omeji višino obrestnih mer za kratko- 
ročne kredite, 
7. Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije naj 
- z Banko Slovenije zagotovi realni te- 
čaj pri oblikah menjave s tujino in funkci- 
oniranje uredbe o EDP, podjetjem pa iz- 
vršitev plačil v tujino, če ta razpolagajo 
z EDP, 
- ukine dodatnih 30% oziroma 40% 
uvoznih obremenitev na blago široke po- 
trošnje, 
- pripravi nacionalni program stimula- 
tivnega deviznega varčevanja in odkupa 
deviz, 
- zagotovi ustrezne pogoje za kreditira- 
nje izvoza ter nabave oziroma uvoza 
opreme, 
- izvede program promocije slovenske- 
ga gospodarstva, kot predhodnico novih 
poslov, 
- stimulira odpiranje novih delovnih 
mest, predvsem za nove izvozne pro- 
grame. 
8. Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije naj v takojšnjih neposrednih poga- 
janjih z ostalimi republikami in federacijo 
razreši: 
- plenitev slovenskega premoženja 
v drugih republikah. To problematiko je 
treba tudi internacionalizirati, 
- Izvršni svet naj opredeli okvirne pogo- 
je, ki jih je še mogoče sprejeti pri status- 
nem preoblikovanju sedanjih PE, obratov 
in podjetij, ki jih imajo slovenska podjetja 
v drugih republikah. 
- zagotovitve nemotenega plačilnega 
prometa, 
- udeležbo pri eventualnih tujih novih 
kreditih, 
- udeležbo v primarni emisiji v obsegu, 
ki pripada Republiki Sloveniji na osnovi 
dejanske emisije, 
- pokritje salda terjatev s SZ in Irakom. 
9. Za reševanje devizne nelikvidnosti je 
treba nujno pridobiti devizna sredstva. 
Podpiramo vlaganja tujega kapitala v in- 
frastrukturne objekte in podjetja v Repu- 
bliki Sloveniji. Potrebno je omogočiti za- 
dolževanje podjetij v tujini, pri čemer je 
potrebno zagotoviti strokovno verificira- 
nje projektov in ustrezne garancije. 



SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga 
Odbora za kulturo in varstvo kulturne dediščine o položaju slovenske kulture 

Družbenopolitični zbor Skupščine Repu- 
blike Slovenije je ob obravnavi predloga 
Odbora za kulturo in varstvo kulturne 
dediščine o položaju slovenskega kultu- 
re v nadaljevanju 23. seje, dne 1. 8. 
1991, sprejel naslednji 

SKLEP 

Družbenopolitični zbor Skupščine Repu- 
blike Slovenije nalaga Izvršnemu svetu, 
da bo konca meseca septembra 1991 pri- 
pravil in predložil v obravnavo Skupščini 

Republike Slovenije elemente globalne 
kulturne politike in predloge za izdajo 
zakonov s tega področja s priloženimi 
tezami, ki naj opredelijo poglavitne re- 
šitve. 

Predlog zakona o VARSTVU ŽRTEV VOJAŠKE AGRESIJE NA REPUBLIKO 

SLOVENIJO OD 27. 6. 1991 - ESA 436   

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 109. seji 
1/8-1991 določil besedilo: .   . 

- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU ŽRTEV VOJAŠKE 
AGRESIJE NA REPUBLIKO SLOVENIJO OD 27/6-1991, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izdaja zakona po hitrem postopku je predlagana iz raz- 
loga, ker so imele razmere, v katerih so posamezniki 
utrpeli telesne okvare ali umrli, dejansko naravo vojnih 
razmer, zaradi česar je potrebno, da se tem osebam ozi- 
roma njihovim družinskim članom zagotovijo enak status 
in pravice, kot da bi jih utrpeli v vojni, ki bi bila kot taka 
tudi uradno razglašena. Gre za izredne potrebe republike, 
zaradi odprave posledic vojaške agresije na Republiko 
Slovenijo. 

S sprejemom in uveljavitvijo zakona bo prizadetim ose- 

bam omogočena čimprejšnja uveljavitev pravic, kar je še 
posebej pomembno za tiste družinske člane padlih pripad- 
nikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije, organov 
za notranje zadeve Republike Slovenije oziroma vojakov 
JLA iz Republike Slovenije, ki so jih padli preživljali. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Franc GODEŠA, član Izvršnega sveta in minister za 
■ borce in vojaške invalide, 

- Vladimir DEJAN, republiški podsekretar v Ministrstvu 
za borce in vojaške invalide, 

- Jasna KISOVEC, svetovalka ministra v Ministrstvu za 
borce in vojaške invalide. 

Predlog za izdajo zakona o varstvu žrtev vojaške agresije na 
Republiko Slovenijo od 27. 6. 1991 bodo obravnavati Družbe- 
nopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter 
Zakonodajno-pravna komisija. Obravnavala ga bo tudi Komi- 
sija za vprašanja invalidov kot matično delovno telo. 

PREDLOG ZAKONA o varstvu žrtev vojaške agresije na Republiko Slovenijo 
od 27. 6. 1991     

1. člen 
Osebi, ki je ob vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času 
od 27. 6. I99I do 18. 7. 1991 pri opravljanju vojaške ali druge 
dolžnosti za obrambo ali varnost Republike Slovenije 
v sestavi Teritorialne obrambe Republike Slovenije, organov 
za notranje zadeve, enot za zveze republike in občin ter 
narodne zaščite, utrpela telesno okvaro zaradi rane, 
poškodbe ali bolezni, oziroma njenega poslabšanja, se zago- 
tavljajo status in pravice vojaškega vojnega invalida po pred- 
pisih o vojaških invalidih. 
Status in pravice vojaškega vojnega invalida po predpisih 
o vojaških invalidih se zagotavljajo tudi osebi, ki je ob vojaški 
agresiji na Republiko Slovenijo v času od 27. 6. 1991 do 18. 7. 
1991 pri opravljanju obvezne vojaške službe kot vojak JLA 
v oboroženih spopadih utrpela telesno okvaro zaradi rane, 
poškodbe ali bolezni, oziroma njenega poslabšanja, če je bila 
v tem času državljan Republike Slovenije ali je imela stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji. 

2. člen 
Družinskim članom osebe, ki je padla, umrla ali je bila pogre- 
šana v okoliščinah iz I. člena tega zakona, se zagotavljajo 
enake pravice, kot pripadajo družinskim članom padlega 
borca po predpisih o vojaških invalidih. 

Družinskim članom vojaškega vojnega invalida, ki je ta status 
uveljavil na podlagi I. člena tega zakona, se ob izpolnjevanju 
pogojev po predpisih o vojaških invalidih zagotavljajo enake 
pravice, kot pripadajo družinskim članom vojaških invalidov 
po predpisih o vojaških invalidih. 

Družinskim članom vojaškega vojnega invalida, ki je ta status 
uveljavil na podlagi 1. člena tega zakona, se po njegovi smrti 
ob izpolnjevanju pogojev po predpisih o vojaških invalidih 
zagotavljajo enake pravice, kot pripadajo družinskim članom 
vojaškega invalida po njegovi smrti po predpisih o vojaških 
invalidih. 
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3. člen 
Osebi, ki je ob vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času 
od 27. 6. 1991 do 18. 7. 1991 zaradi vojnih dogodkov utrpela 
trajno anatomsko ali funkcionalno okvaro organizma zaradi 
telesne ali psihične poškodbe ali bolezni oziroma njenega 
poslabšanja kot nevojaška oseba, se zagotavljajo status in 
pravice civilnega invalida vojne - civilne žrtve vojne po pred- 
pisih o civilnih invalidih vojne. 

4. člen 
Družinskim članom osebe, ki je padla, umrla ali je bila pogre- 
šana v okoliščinah iz 3. člena tega zakona, se zagotav- Ijata 
pravica do civilne invalidnine in pravica do denarne pomoči, 
enako kot družinskim članom umrlega civilnega invalida 
vojne po predpisih o civilnih invalidih vojne. 
Družinskim članom civilnega invalida vojne, ki je ta status 
uveljavil na podlagi 3. člena tega zakona, se po njegovi smrti 
zagotavljajo enake pravice, kot pripadajo družinskim članom 
umrlega civilnega invalida vojne po predpisih o civilnih invali- 
dih vojne. 
Osnova za odmero civilne invalidnine iz prvega odstavka tega 
člena znaša 75% vsakokratnega mesečnega zneska družinske 
invalidnine, ki pripada upravičencu iz prvega odstavka 2. 
člena tega zakona. Civilna invalidnina se odmeri od osnove na 
enak način kot civilna invalidnina družinskih članov po pred- 
pisih o civilnih invalidih vojne. 

5. člen 
Osebam iz 1. do 4. člena tega zakona, ki niso državljani 
Republike Slovenije, se zagotavljajo status in pravice po tem 
zakonu, kolikor na tej podlagi ne morejo uveljavljati statusa in 
pravic v drugi državi. 

6. člen 
Upravičencem iz 1. in 2. člena tega zakona s stalnim prebiva- 
liščem v tujini se zagotavljajo pravice v obsegu, ki je določen 
po predpisih o vojaških invalidih za upravičence s stalnim 
prebivališčem v tujini. 
Upravičencem iz 3. člena tega zakona s stalnim prebivališčem 
v tujini se zagotavljajo pravica do civilne invalidnine in 
dodatka za postrežbo in tujo pomoč, v času, ko se mudi na 
ozemlju Republike Slovenije, pa tudi pravica do zdraviliško- 
klimatskega zdravljenja. 
Upravičencem iz 4. člena tega zakona s stalnim prebivališčem 
v tujini se zagotavlja pravica do civilne invalidnine. 

7. člen 
Pravica do osebne invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo 
pomoč, ortopedskega dodatka, družinske invalidnine, pove- 
čane družinske invalidnine, stalnega invalidskega dodatka in 
civilne invalidnine pripada upravičencu od prvega dne 
naslednjega meseca po dnevu, ko je nastopila smrt ali ki se 
pri pogrešani osebi šteje za dan smrti, oziroma ko je nastala 

okvara organizma in so izpolnjeni tudi drugi pogoji za prizna- 
vanje teh pravic po predpisih o vojaških invalidih oziroma po 
predpisih o civilnih invalidih vojne, ne glede na datum vložitve 
zahteve. 

8. člen 
V postopku za uveljavljanje statusa vojaškega vojnega inva- 
lida in pravic upravičencev iz I. in 2. člena tega zakona se 
smiselno uporabljajo predpisi o vojaških invalidih, v postopku 
za uveljavljanje statusa civilnega invalida vojne in pravic upra- 
vičencev iz 3. in 4. člena tega zakona pa se smiselno uporab- 
ljajo predpisi o civilnih invalidih vojne. 

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena se dej- 
stvo, da je rana, poškodba, bolezen ali poslabšanje bolezni 
nastalo oziroma da je smrt nastopila, ali je bila oseba pogre- 
šana v okoliščinah iz 1. člena oziroma iz 3. člena tega zakona, 
ugotavlja po pravilih o dokazovanju, ki jih določa zakon 
o splošnem upravnem postopku. 

9. člen 
Glede uveljavljanja in prenehanja pravic po tem zakonu, izvr- 
ševanja odločb, izplačevanja denarnih prejemkov in kon- 
trole izplačil, zastaranja pravic oziroma denarnih prejemkov, 
stroškov postopka za uveljavljanje pravic po tem zakonu, 
plačila taks, povračila prejemkov, do katerih upravičenec ni 
imel pravice, stroškov, ki nastanejo pri izpolnjevanju obvez- 
nosti Republike Slovenije za uveljavljanje pravic po tem 
zakonu, dolžnosti javljanja sprememb, ki vplivajo na uveljav- 
ljanje in prenehanje pravic, uživanja pravic v času prestajanja 
zaporne kazni oziroma v času pripora in glede vodenja evi- 
denco uživalcih in izplačilih po tem zakonu se za upravičence 
iz I. in 2. člena tega zakona smiselno uporabljajo predpisi 
o vojaških invalidih, za upravičence iz 3. in 4. člena tega 
zakona pa predpisi o civilnih invalidih vojne, kolikor ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

10. člen 
Za odločanje o zahtevah za priznanje statusa in pravic voja- 
škega vojnega invalida, za priznanje statusa in pravic civil- 
nega invalida vojne in o zahtevah za priznanje pravic družin- 
skim članom po tem zakonu in po predpisih o vojaških invali- 
dih oziroma po predpisih o civilnih invalidih vojne, ki nimajo 
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, je pristojen 
upravni organ za zadeve borcev in vojaških invalidov občine 
Ljubljana-Center. 

11. člen 
Financiranje varstva po tem zakonu zagotavlja Republika 
Slovenija. 

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

Ustavno podlago za sprejem zakona predstavlja drugi odsta- 
vek 1. točke 99. amandmaja k Ustavi Republike Slovenije, po 
katerem Skupščina Republike Slovenije z zakoni samostojno 
ureja vsa razmerja, ki so skupnega pomena za državljane 
Republike Slovenije, njihove organizacije in skupnosti, ter 15. 
točka prvega odstavka 321. člena Ustave Republike Slovenije, 
po kateri Skupščina Republike Slovenije z zakonom ureja 
varstvo vojaških invalidov, civilnih žrtev vojne in vojnega 
materiala. 
Dne 27. 6. 1991, dva dni po razglasitvi Temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. list 
RS, št. 1/91), je prišlo do agresije JLA in zveznih organov za 
notranje zadeve na ozemlje Republike Slovenije, temelječe na 
odločitvi Zveznega izvršnega sveta. V oboroženih bojih med 
pripadniki JLA in zveznih organov za notranje zadeve na eni 
strani in pripadniki Teritorialne obrambe Republike Slovenije 
in enotami organov za notranje zadeve Republike Slovenije 
na drugi strani je na obeh straneh prišlo do številnih žrtev. 

Po seznamih Rdečega križa Slovenije z dne 17. 7. 1991 je bilo 
ranjenih 146 pripadnikov JLA, 116 pripadnikov TO RS, 28 
miličnikov, 38 civilistov in 2 tujca: mrtvih pa je bilo 37 pripad- 
nikov JLA, 8 pripadnikov TO RS, 4 miličniki, 6 civilistov in 10 
tujcev. 
Zakon o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih 
borcev (Ur. list SFRJ, št. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 
in 42/90) se v skladu z določilom prvega odstavka 4. člena 
Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. list 
RS. št. 1/91) do izdaje ustreznega predpisa Republike Slove- 
nije v Republiki Sloveniji smiselno uporablja kot republiški 
predpis. 18. člen ustavnega zakona pa tudi določa, da Repu- 
blika Slovenija zagotavlja varstvo pravic borcev, vojaških 
invalidov, članov družin padlih borcev in uživalcev vojaških 
pokojnin s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ter 
borcev, vojaških invalidov in članov družin padlih borcev 
narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije v Deželi Furlaniji-Ju- 
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tijski krajini v Republiki Italiji in v Deželi Koroški v Republiki 
Avstriji, v obsegu in pod pogoji, ki so jih do uveljavitve tega 
zakona določali predpisi SFRJ. 
Po navedenem zakonu je ob določenih pogojih mogoče priz- 
nati status mirnodobnega vojaškega invalida osebi (doseda- 
njemu državljanu SFRJ, torej tudi državljanu RS): 
— ki je v miru kot vojaška oseba pri opravljanju obvezne ali 
prostovoljne vojaške službe v oboroženih silah ali v zvezi s to 
službo ali pri opravljanju dolžnosti v vojaških šolah kot goje- 
nec brez svoje krivde zadobil rano ali poškodbo in je zaradi 
tega njegov organizem okvarjen najmanj za 20%; 
— ki je kot vojaška oseba po 15. maju 1945 zadobil bolezen, ki 
je neposredna posledica opravljanja obvezne ali prostovoljne 
vojaške službe v oboroženih silah ali opravljanja dolžnosti 
v vojaških šolah kot gojenca, in je zato njegov organizem 
okvarjen najmanj za 60%; 
— ki je v miru kot aktivna vojaška oseba pri opravljanju službe 
v oboroženih silah brez svoje krivde zadobil rano ali 
poškodbo v okoliščinah, ki so specifične za opravljanje službe 
v oboroženih silah (med drugim izredne situacije, ki jih pov- 
zroči potreba po bojni pripravljenosti, uporaba sredstev obo- 
roženih sil, ravnanje z orožjem in vojaško opremo), in je 
zaradi tega njegov organizem okvarjen najmanj za 20%; 
— pri katerem je nastala okvara organizma najmanj za 20% 
zaradi rane ali poškodbe, ki jo je zadobil brez svoje krivde pri 
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem nalog in del službe 
državne in javne varnosti, ki jih zakon ali predpis, izdan na 
podlagi zakona, določa kot naloge in dela, ki jih opravljajo 
pooblaščene uradne osebe (zbiranje podatkov in obvestil ter 
drugo potrebno ukrepanje za preprečevanje, odkrivanje in 
zatiranje dejavnosti, ki ogrožajo neodvisnost, teritorialno 
neokrnjenost in obrambno sposobnost države in drugo, izde- 
lava, uporaba in raba operativno—tehničnih sredstev pri 
opravljanju del državne varnosti in drugo - 11., 12. in 13. člen 
zakona). 
Status vojaškega vojnega invalida pa je mogoče priznati 
državljanu, pri katerem je nastala okvara organizma zaradi 
rane, poškodbe ali bolezni, oziroma njenega poslabšanja, 
zadobljene v vojni pri opravljanju vojaških ali drugih dolžno- 
sti za cilje obrambe ali varnosti države. 
Pogoj za priznanje statusa vojaškega vojnega invalida, po 
veljavnem zveznem zakonu, je torej med drugimi tudi ta, da bi 
bila vojaška agresija na Republiko Slovenijo uradno razgla- 
šena kot vojna. 
Da bi ranjenim, poškodovanim oziroma zbolelim pripadnikom 
TO RS, organov za notranje zadeve RS, enot za zveze ter 
narodne zaščite (ne glede na državljanstvo in stalno prebiva- 
lišče) in vojakom JLA, ki so opravljali obvezno vojaško službo 
— državljanom Republike Slovenije (ne glede na stalno prebi- 
vališče), in tistim, ki so imeli stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji, zagotovili - ugodnejši - status vojaškega vojnega 
invalida, družinskim članom padlih, umrlih ali pogrešanih 
pripadnikov navedenih formacij pa status družinskih članov 
padlega borca, je potrebno to urediti s posebnim zakonom. 
Prav tako je potrebno s tem zakonom zagotoviti pravice 
družinskim članom živečih vojaških vojnih invalidov, ki bodo 
uveljavili ta status na podlagi tega zakona, oziroma po njihovi 
smrti, in to enake pravice, kot pripadajo družinskim članom 
živečih vojaških invalidov oziroma družinskim članom voja- 
ških invalidov po njihovi smrti po predpisih o vojaških invali- 
dih. 
S tem zakonom je potrebno urediti tudi status civilnega ihva- 
lida vojne nevojaškim osebam, ki so v času vojaške agresije 
na Republiko Slovenijo zaradi vojnih dogodkov utrpele 
telesno okvaro in ki sicer zaradi okoliščine, da vojna ni bila 
uradno razglašena, ne bi mogli uveljaviti statusa civilnega 
invalida vojne — civilne žrtve vojne. 
Mogoče je le priznanje statusa civilnega invalida vojne 
— žrtve vojnega materiala in še to le državljanom Republike 
Slovenije - nevojaškim osebam, ki so utrpele okvaro orga- 
nizma zaradi telesne poškodbe, povzročene po zapuščenem 
vojaškem materialu, in sicer po veljavnem zakonu o civilnih 
invalidih vojne (Ur. list SRS, št. 8/78, 12/85, 11/88 in 5/90 in Ur. 
list RS, št. 47/90). 
S tem zakonom bi bilo potrebno zagotoviti varstvo tudi dru- 
žinskim članom civilnih oseb, padlih, umrlih ali pogrešanih 
zaradi vojnih dogodkov v času vojaške agresije na Republiko 
Slovenijo. (Po veljavnem zakonu o civilnih invalidih vojne se 
določene oblike varstva zagotavljajo le družinskim članom 

oseb, ki jim je bil priznan status civilnega invalida vojne, po 
njihovi smrti, ne pa tudi družinskim članom oseb, ki so izgu- 
bile življenje v okoliščinah, pravno relevantnih za priznanje 
statusa civilnega invalida vojne). Tem osebam bi se zagotav- 
ljala pravica do civilne invalidnine (osnova za njeno odmero bi 
znašala 75% družinske invalidnine po padlem borcu, odmer- 
jala pa bi se na enak način kot civilna invalidnina družinskih 
članov po predpisih o civilnih invalidih vojne) in pravica do 
denarne pomoči. 
Družinskim članom civilnega invalida vojne, ki bi ta status 
uveljavil po tem zakonu, bi se po njegovi smrti zagotavljale 
enake pravice, kot gredo družinskim članom umrlega civil- 
nega invalida vojne po predpisih o civilnih invalidih vojne. 
Glede nđ to, da je po veljavnem zakonu o civilnih invalidih 
vojne mogoče priznati status civilnega invalida vojne samo 
državljanom Republike Slovenije, je potrebno s tem zakonom 
zagotoviti priznanje tega statusa in pravic tudi nevojaškim 
osebam, ki niso državljani Republike Slovenije, oziroma dru- 
žinskim članom padlih, umrlih ali pogrešanih tujih nevojaških 
oseb, ob pogoju, da na tej podlagi ne morejo uveljavljati 
pravic v drugi državi. 
Varstvo po tem zakonu se zagotavlja ranjenim, poškodovanim 
ali zbolelim osebam ter družinskim članom padlih, umrlih ali 
pogrešanih v zgoraj navedenih okoliščinah v obdobju od 27. 
junija 1991 do 18. julija 1991; to je do sprejema sklepa Pred- 
sedstva SFRJ o umiku JLA z ozemlja Republike Slovenije. 
Za izvedbo zakona bi bilo po prvih ocenah potrebnih 
mesečno 1,618.000,00 din oziroma za 6 mesecev tega leta 
9 708 000,00 din sredstev iz proračuna Republike Slovenije, ki 
jih bo mogoče v letu 1991 pridobiti z ustrezno prerazporedi- 
tvijo sredstev med že obstoječimi postavkami za borčevsko- 
invalidsko varstvo. 
Podrobnejša finančna obrazložitev je vsebovana v prilogi. 
Glede na to, da se sicer zakon o temeljnih pravicah vojaških 
invalidov in družin padlih borcev uporablja v drugih republi- 
kah dosedanje SFRJ, bodo lahko tiste osebe, ki so postale 
invalidne, oziroma družinski člani umrlih in jih ta zakon ne 
zajema, uveljavljali status in pravice po navedenem zakonu 
oziroma po ustreznih republiških zakonih o civilnih invalidih 
vojne po kraju svojega stalnega prebivališča. Kot je bilo že 
omenjeno, pa bodo ob nespremenjenih predpisih lahko uve- 
ljavljali le status mirnodobnega vojaškega invalida, ki zago- 
tavlja manj pravic kot status vojaškega vojnega invalida, ki ga 
zagotavlja ta zakon. 
K 1. členu: . 
Status in pravice vojaškega vojnega invalida se po določilu i. 
odstavka 1. člena predloga zakona zagotavljajo - ne glede na 
državljanstvo in stalno prebivališče - osebam v sestavi TO RS 
in organov za notranje zadeve ter pripadnikom enot za zveze 
in narodne zaščite, ki so v času vojaške agresije na Republiko 
Slovenijo utrpele telesno okvaro pri opravljanju vojaške ali 
druge dolžnosti za obrambo ali varnost Republike Slovenije 
zaradi rane, poškodbe ali bolezni oziroma njenega poslabša- 
nja. 

■ Osebe v sestavi TO RS so po določilih zakona o obrambi in 
zaščiti (Ur. list RS, št. 15/91) poleg aktivnih vojaških oseb, 
vojakov na služenju vojaškega roka in obveznikov rezervnega 
sestava tudi civilne osebe v stalnem sestavu TO (civilne 
osebe, ki so v delovnem razmerju v štabih, enotah in zavodih 
TO in civilne osebe, ki opravljajo dolžnost vojaških starešin 
v stalnem sestavu TO). Kot osebe v sestavi TO RS pa so 
mišljeni tudi državljani, ki sodelujejo v narodni zaščiti v obo- 
roženem boju in ki so po določilih zakona o obrambi in zaščiti 
v vojni prav tako pripadniki TO. 
Po določilih 1. točke 1. odstavka 5. člena zakona o obrambi m 
zaščiti državljani na področju obrambe in zaščite v skladu 
z ustavo uresničujejo vojaško dolžnost, ki jo izvršujejo v obo- 
roženih silah, v določenih sestavih organov za notranje 
zadeve in v enotah za zveze republike in občin. Ne glede na 
zakonsko določilo, ki opravljanje vojaške dolžnosti določa za 
državljane Republike Slovenije, je potrebno ugotoviti, da so 
pri obrambi Republike Slovenije sodelovali tudi državljani 
drugih republik dosedanje SFRJ. Zato menimo, da je 
potrebno zagotoviti varstvo po tem zakonu tudi pripadnikom 
TO, ki niso državljani Republike Slovenije oziroma ki nimajo 
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. 
Status vojaškega vojnega invalida se po tem zakonu zago- 
tavlja tudi pripadnikom TO, organov za notranje zadeve ozi- 
roma enot za zveze republike in občin ter narodne zaščite, ki 
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so utrpele telesno okvaro zaradi rane, poškodbe ali bolezni, 
zadobljene pri opravljanju druge (torej nevojaške) dolžnosti 
za cilje obrambe in varnosti Republike Slovenije. 
Izmed pripadnikov JLA (vojaških obveznikov - vojakov na 
služenju vojaškega roka in rezervistov ter aktivnih vojaških 
oseb), ki so utrpeli telesno okvaro v oboroženih spopadih 
v Republiki Sloveniji, se - kot je predlagano v 2. odstavku 1. 
člena predloga zakona, status vojaškega vojnega invalida 
zagotavlja samo vojakom na služenju vojaškega roka, in to 
državljanom Republike Slovenije (ne glede na stalno prebiva- 
lišče) in tistim s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
so utrpeli telesno okvaro zaradi rane, poškodbe ali bolezni, ki 
so jo zadobili v oboroženih spopadih v času vojaške agresije 
na Republiko Slovenijo. 
Določena je razlika med udeleženci oboroženih spopadov in 
tistimi vojaki JLA, ki so se ranili, poškodovali ali so zboleli 
neodvisno od vojaške agresije na Republiko Slovenijo, ker 
npr. sploh niso bili vključeni v oborožene akcije. Njim je ob 
pogojih iz zakona o temeljnih pravicah vojaških invalidov in 
družin padlih borcev mogoče priznati le status mirnodobnega 
vojaškega invalida. 
Ta zakon ne priznava statusa in pravic aktivnim vojaškim 
osebam - starešinam in rezervistom JLA, ki so imeli možnost, 
da se na poziv Predsedstva Republike Slovenije priključijo 
enotam TO, pa tega niso storili. 
Pogoj za priznanje statusa vojaškega vojnega invalida je naj- 
manj 20% telesna okvara po predpisih o vojaških invalidih, 
najsi je posledica rane, poškodbe, bolezni ali poslabšanja 
bolezni. 
Status vojaškega vojnega invalida je ugodnejši od statusa 
mirnodobnega vojaškega invalida, tako glede minimalnega 
odstotka invalidnosti po bolezni (20% za vojaškega vojnega 
invalida, 60% za mirnodobnega vojaškega invalida), prejemki 
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se 
(razen„ denarnega nadomestila za telesno okvaro) ne izključu- jejo z invalidskimi prejemki vojaškega vojnega inva- 
lida po predpisih o vojaških invalidih. 
K 2. členu: 
Družinskim članom osebe, ki je padla, umrla ali je bila po- 
grešana v okoliščinah iz 1. člena predloga zakona, se zagotav- 
ljajo enake pravice kot družinskim članom padlega borca po 
predpisih o vojaških invalidih. To pa pomeni več pravic in 
večji obseg pravic (npr. višji znesek družinske invalidnine, 
pravica do povečane družinske invalidnine ob določenih 
pogojih), kot če bi bili tretirani kot družinski člani oseb, ki so 
izgubile življenje v okoliščinah, pravno relevantnih za prizna- 
nje statusa mirnodobnega vojaškega invalida. 
Ožjim družinskim članom vojaških vojnih invalidov I. in II. 
skupine in vojaških vojnih invalidov III. in IV. skupine s priz- 
nano pravico do dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter 
otrokom vojaških vojnih invalidov od III. do VII. skupine, ki jim 
je bil ta status priznan na podlagi tega zakona, se zagotavlja 
pravica do zdravstvenega varstva v obsegu in pod pogoji, 
predpisanimi z zakonom o temeljnih pravicah vojaških invali- 
dov in družin padlih borcev. Otrokom vojaških vojnih invali- 
dov I. in II. skupine ter otrokom vojaških vojnih invalidov III. do 
VII. skupine, ki prejemajo invalidski dodatek, pa se zagotavlja 
pravica do rehabilitacije v obsegu in pod pogoji po zakonu 
o vojaških invalidih. 
Po smrti vojaškega vojnega invalida, ki je ta status uveljavil na 
podlagi tega zakona, bi se njegovim družinskim članom zago- 
tavljale enake pravice, kot pripadajo družinskim članom voja- 
škega invalida po njegovi smrti po predpisih o vojaških invali- 
dih (družinski člani vojaškega invalida od I. do VII. skupine 
imajo po njegovi smrti pravico do družinske invalidnine, 
zdravstvenega varstva ter brezplačne in znižane vožnje in 
pravico do povračila za hrano in nastanitev med potjo in 
prebivanjem v drugem kraju). 
K 3. členu: 
Status in pravice civilnega invalida vojne — civilne žrtve vojne 
po predpisih o civilnih invalidih vojne se ne glede na držav- 
ljanstvo in stalno prebivališče zagotavljajo nevojaškim ose- 
bam, ki so v času vojaške agresije na Republiko Slovenijo 
utrpele trajno anatomsko ali funkcionalno okvaro organizma 
zaradi telesne ali psihične poškodbe ali bolezni oziroma nje- 
nega poslabšanja. Pogoj za priznanje statusa civilnega inva- 
lida vojne po zakonu o civilnih invalidih vojne je najmanj 40% 
telesna okvara po predpisih o vojaških invalidih. 

K 4. členu: 
Pravice po tem zakonu se zagotavljajo tudi družinskim čla 
nom civilnih oseb, padlih, umrlih ali pogrešanih v okoliščinah 
pravno relevantnih za priznanje statusa civilnega invalidi 
vojne po 3. členu predloga zakona. Zagotavlja se jim pravica 
do civilne invalidnine (osnova za njeno odmero znaša 75% 
družinske invalidnine po padlem borcu, odmerja pa se na 
enak način kot civilna invalidnina družinskih članov po pred- 
pisih o civilnih invalidih vojne, to je glede na število družin- 
skih članov v odstotkih, ki veljajo za odmero družinske pokoj- 
nine) in pravica do denarne pomoči. 
Po veljavnem zakonu o civilnih invalidih vojne se zagotavljajo 
določene oblike varstva le družinskim članom oseb, ki jim je 
bil priznan status civilnega invalida vojne, po njihovi smrti, ne 
pa tudi družinskim članom oseb, ki so izgubile življenje v oko- 
liščinah, pravno relevantnih za priznanje statusa civilnega 
invalida vojne. 
V tem pogledu predstavlja to zakonsko določilo tudi nadaljnji 
korak v smeri odpravljanja razlik med vojaškimi in civilnimi 
osebami — žrtvami vojne. Kot osnovo za odmero civilne inva- 
lidnine določa, kot že rečeno, znesek družinske invalidnine, ki 
ga prejema družinski član padlega borca (iz prvega odstavka 
2. člena predloga zakona), vendar pa v 75% deležu, to je 
v enakem odstotku, v katerem se po veljavnem zakonu o civil- 
nih invalidih vojne odmerja civilna invalidnina civilnim invali- 
dom vojne od osnove, ki jo predstavlja osebna invalidnina 
ustrezne skupine vojaških invalidov po predpisih o voiaških 
invalidih. 
Družinskim članom civilnega invalida vojne, ki je ta status 
uveljavil na podlagi tega zakona, se po njegovi smrti zagotav- 
ljajo enake pravice, kot pripadajo družinskim članom umrlega 
civilnega invalida vojne po njegovi smrti po predpisih o civil- 
nih invalidih vojne. 
K 5. členu: 
Osebam, ki niso državljani Republike Slovenije, je mogoče 
priznati status vojaškega vojnega invalida oziroma civilnega 
invalida vojne le, če tega statusa in pravic ne morejo uveljav- 
ljati v tuji državi. Tako ureditev vsebujejo tudi nekateri pred- 
pisi s področja invalidsko-borčevskega varstva, med njimi 
tudi veljavni zvezni zakon o vojaških invalidih. 
K 6. členu: 
Upravičencem iz 1. in 2. člena tega zakona s stalnim prebiva- 
liščem v tujini - tako državljanom Republike Slovenije kot 
državljanom drugih republik dosedanje SFRJ ter tujim držav- 
ljanom - se zagotavljajo tiste pravice, ki se po predpisih 
o vojaških invalidih zagotavljajo upravičencem s stalnim pre- 
bivališčem v tujini (osebna invalidnina, dodatek za postrežbo 
in tujo pomoč, ortopedski dodatek, družinska invalidnina, 
povečana družinska invalidnina in stalni invalidski dodatek, 
ob določenih pogojih pa še nekatere druge pravice). 
Upravičencem iz 3. člena predloga zakona s stalnim prebiva- 
liščem v tujini — državljanom Republike Slovenije in drugim, 
pa se analogno ureditvi po predpisih o vojaških invalidih 
zagotavljajo pravice do civilne invalidnine in dodatka za 
postrežbo in tujo pomoč, v času, ko se mudi v Republiki 
Sloveniji, pa tudi pravica do zdraviliško- klimatskega zdrav- 
ljenja. 
Upravičencem iz 4. člena tega zakona se zagotavlja pravica 
do civilne invalidnine. 
K 7. členu: 
V tem členu je določeno, od kdaj gredo upravičencem pravice 
do osnovnih mesečnih denarnih prejemkov po tem zakonu in 
po predpisih o vojaških invalidih oziroma po predpisih o civil- 
nih invalidih vojne. Glede na to, da se predpisi o vojaških 
invalidih in predpisi o civilnih invalidih vojne glede tega razli- 
kujejo in pa glede na okoliščine, v katerih so osebe padle ali 
bile ranjene, je predlagana najugodnejša rešitev: navedene 
osnovne pravice pripadajo upravičencem od prvega dne 
naslednjega meseca po dnevu nastopa smrti ali po dnevu, ki 
se pri pogrešani osebi šteje za dan smrti, oziroma po dnevu 
nastanka telesne okvare in izpolnitve ostalih pogojev po tem 
zakonu in po predpisih o vojaških invalidih oziroma po pred- 
pisih o civilnih invalidih vojne (torej od prvega dne nasled- 
njega meseca po dnevu, ko se izpolni zadnji pogoj), ne glede 
na to, kdaj vložijo zahtevo. 
K 8. členu: 
V postopku za uveljavljanje pravic po tem zakonu se smiselno 
uporabljajo predpisi o vojaških invalidih - če gre za uveljav- 

6 poročevalec 



t janje statusa in pravic vojaškega vojnega invalida po 1.členu 
predloga zakona oziroma za uveljavljanje pravic družinskih 
članov iz 2. člena predloga zakona, oziroma predpisi o civilnih 
invalidih vojne - če gre za uveljavljanje statusa in pravic 
civilnega invalida vojne po 3. členu predloga zakona oziroma 
za uveljavljanje pravic družinskih članov po 4. členu predloga 
zakona. 
Ne glede na določila teh predpisov pa se dejstvo, da je rana, 
poškodba, bolezen ali poslabšanje bolezni nastalo oziroma 
da je smrt nastopila ali je bila oseba pogrešana v okoliščinah 
iz 1. člena oziroma iz 3. člena predloga zakona, ugotavlja po 
določilih zakona o splošnem upravnem postopku, torej 
z vsemi v tem zakonu predvidenimi dokazili. (Po zakonu 
o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih bor- 
cev se to dejstvo dokazuje samo s pismenimi dokaznimi 
sredstvi.) 
K 9. členu: 
Glede uveljavljanja in prenehanja pravic po tem zakonu, izpla- 
čevanja denarnih prejemkov in kontrole izplačil, izvrševanja 
odločb in drugih vprašanj, se smiselno uporabljajo predpisi 
o vojaških invalidih oziroma predpisi o civilnih invalidih vojne, 
kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

Za osebe s stalnim prebivališčem izven Republike Slovenije 
v času vložitve zahteve je potrebno določiti krajevno pristojni 
organ v Republiki Sloveniji, ki bo odločal o zahtevah 
v postopku na prvi stopnji. Predlagano je, da je to občinski 
upravni organ, pristojen za zadeve borcev in vojaških invali- 
dov Občine Ljubljana-Center. Za tuje državljane (državljane 
drugih republik dosedanje SFRJ in druge tuje državljane) 
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji se krajevna 
pristojnost določa enako kot za državljane Republike Slove- 
nije. 

K 11. členu: 
Financiranje varstva po tem zakonu bo zagotavljala Republika 
Slovenija iz proračunskih sredstev. 

K 12. členu: 
Vacatio legis naj bo čim krajši, da bodo občinski upravni 
organi, pristojni za zadeve borcev in vojaških invalidov, lahko 
čimprej pričeli z izvedbo postopkov, zato je predlagano, da 
naj zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

OCENA potrebnih finančnih sredstev za izplačilo rednih mesečnih denarnih prejemkov po veljavnih 
predpisih s področja varstva vojaških invalidov in civilnih invalidov vojne za ranjene osebe in družinske 
člane v času od 27. 6. 1991 do 18. 7. 1991     

A. RANJENI 
1. Spiski Rdečega križa Slovenije z dne 17. 7. 1991 
V inval. varstvo zajemamo naslednje potencialne osebe: 

Oseb Delež Število 

C. SKUPAJ A + B MESEČNO 
ZA ŠEST MESECEV 
(JUUJ-DECEMBER 1991) 

1,493.000,00 din 

8,958.000,00 din 

Skupaj 
od tega: 
- ranjeni pripadniki JLA (VVI)" 

- ranjeni pripadniki TO (VVI) 
- ranjeni miličniki - delavci 

RSNZ (VVI) 
- ranjeni civilisti (CIV)" 

- ranjeni tujci (CIV) 

330 

146 

116 

-131 oseb1 

2/3 

15 voja- 
kov JLA 
77 oseb 

28 2/3 18 oseb 
38 1/2 19 oseb 
2 -2 osebi 

Mesečno 
2. Redni mesečni prejemki 1,340.000,00 din mesečno 
Zajemamo naslednje pravice, ki imajo značaj rednih meseč- 
nih prejemkov po veljavni zakonodaji: 
- osebna invalidnina 639.245,00 din 
- dodatek za postrežbo in tujo pomoč 195.609,00 din 
- ortopedski dodatek 57.405,00 din 
- invalidski dodatek, denarna pomoč 

in drugi prejemki 267.677,00 din 
- PTT stroški za izplačilo teh prejemkov 
ter zaokrožitev ocenjenega izračuna 180.064,00 din 

B. MRTVI 
1. Spiski Rdečega križa Slovenije z dne 17. 7. 1991 
V inval. varstvo zajemamo naslednje potencialne osebe: 

Oseb Delež Število 
- 22 oseb2 

3 voja- 
ki JLA 

213 5 oseb 

2/3 3 osebe 
2/3 4 osebe 
2/3 7 oseb 

Mesečno 

153.000,00 din 
mesečnega pre- 

101.688,00 din 

30.506,00 din 

20.806,00 din 

Skupaj 65 
- mrtvi pripadniki JLA (VVI) 37 

- mrtvi pripadniki TO (Wl) 8 
- mrtvi miličniki - delavci 

RSNZ (VVI) 4 
- mrtvi civilisti (CIV) 6 
- mrtvi tujci (CIV) 10 

2. Redni rriesečni prejemki njihovih 
družinskih članov 

Zajemamo pravico, ki ima značaj rednega 
jemka, to je: 
- družinska invalidnina 
- invalidski dodatek, denarna pomoč 

in drugi prejemki 
- PTT stroški za izplačilo tega prejemka 
ter zaokrožitev ocenjenega izračuna 

' Pomeni svojstvo vojaškega vojnega invalida po zakonu 
o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih bor- 
cev (Ur. list SFRJ, od št. 68 /81 do 42/90), ki se bo po 4. in 18. 
členu ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. list 
RS, št. 1/91) smiselno uporabljal kot republiški predpis. 

" Pomeni svojstvo civilnega invalida vojne po veljavnem 
republiškem zakonu o civilnih invalidih vojne (Ur. list RS, št. 8/ 
78, 12/85, 16/85, 11/88, 5/90 in 47/90). 

' Tu upoštevamo le ranjene vojake JLA, ki so državljani Repu- 
blike Slovenije ali imajo stalno prebivališče v Republiki Slove- 
niji, takih oseb je 15. Pripadniki JLA iz drugih republik bodo 
svoje pravice iz naslova invalidnosti lahko uveljavljali v svojih 
matičnih republikah po veljavnem zakonu o temeljnih pravi- 
cah vojaških invalidov in družin padlih borcev. 
Za ranjene pripadnike TO in miličnike smo upoštevali, da bo 
te po- goje izpolnilo 2/3 oseb, pri katerih bo invalidnost 
presegla najmanj 20 %. 
Za civiliste smo upoštevali, da bo te pogoje izpolnila ena 
polovica oseb, za tujce pa 2 osebi. 

2 Tu upoštevamo družinske člane mrtvih pripadnikov - voja- 
kov JLA, ki so državljani Republike Slovenije ali so imeli 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Družinski člani 
mrtvih pripadnikov JLA iz drugih republik bodo svoje pravice 
iz naslova posledic napada JLA na Republiko Slovenijo uve- 
ljavljali v svojih matičnih republikah po zakonu o temeljnih 
pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev. 
Pri mrtvih vojakih JLA smo upoštevali, da imajo predvidoma 
vsi trije ožje družinske člane (ženo, otroke ali starše). 
Pri mrtvih pripadnikih TO in miličnikih pa smo predvideli, da 
imajo družinske člane v večjem deležu, tako da smo upošte- 
vali 2/3 oseb od skupnega števila, ki bodo upravičeni do 
družinske invalidnine po padlem borcu. 
Pri mrtvih civilistih in mrtvih tujcih smo prav tako vzeli za 
izračun dejstvo, da jih ima 2/3 ožje družinske člane. 
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OBRAZLOŽITEV 
Izračunana ocena potrebnih finančnih sredstev za izplačilo 
rednih mesečnih denarnih prejemkov oseb oziroma njihovih 
družinskih članov, ki so nastale kot žrtve vojaške agresije na 
Republiko Slovenijo, temelji na podatku o številu žrtev, ki smo 
jih prejeli preko Rdečega križa Slovenije in se nanaša na 
stanje žrtev na dan 17. 7. 1991 ter obstoječega poimenskega 
seznama ranjenih in mrtvih oseb (pri nekaterih osebah 
podatki niso popolni, vsebujejo le priimek in ime osebe). 
Za oceno potrebnih sredstev smo upoštevali tiste pravice, ki 
jih za področje varstva vojaških in civilnih invalidov določata 
zvezna in republiška zakonodaja, to je zakon o temeljnih 
pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev (Ur. list 
SFRJ, od št. 68/81 do 42/90), ki se bo po 4. in 18. členu 
Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. list 
RS, št.J/91) smi-selno uporabljal kot republiški predpis, 
republiški zakon o vojaških invalidih (Ur. list SRS, št.30/78, 12/ 
85, 16/85, 11/88 in 5/90) ter zakon o civilnih invalidih vojne (Ur 
list SRS, št. 8/78, 12/85, 16/85, 11/88, 5/90 in 47/90). 
Višina prejemkov je upoštevana po veljavni uredbi, ki določa 
posamezne denarne prejemke s področja varstva borcev in 
vojaških invalidov od 1. 1. 1991 dalje (Ur. list SFRJ, št. 20/91) 
in veljavnih sklepih, ki določajo višino prejemkov po republi- 
ških predpisih. 
Izračune potrebnih sredstev za osebe, ki so ranjene 
- poglavje A, smo opravili na podlagi lastne presoje o uvrsti- 
tvi ranjenih oseb v posamezne skupine invalidnosti (od I. do X. 
skupine invalidnosti), dodatka za postrežbo in tujo pomoč (od 
I. do III. stopnje) ter ortopedskega dodatka (od I. do IV. 
stopnje). Glede na to, da v tem času posredovani podatki ne 
vsebujejo opisnega stanja ranitve posameznih oseb, na pod- 
lagi katerih bi bilo mogoče opraviti realno oceno možnosti 
uvrstitve v skupino invalidnosti oziroma v stopnjo dodatka, ta 
izračun velja le kot prva ocena. Na podlagi pravilnika o ugo- 
tavljanju odstotka vojaške invalidnosti velja, da je določena 
oseba vojaški invalid, če dosega najmanj 20 % ugotovljene 
invalidnosti, oz. civilni invalid vojne, če dosega najmanj 40 
% invalidnosti. Upoštevano je tudi, da bo Republika Slovenija 
zagotavljala invalidske pravice tistim ranjenim vojakom JLA, 
ki so državljani Republike Slovenije ali so v času od 27. 6. 
1991 do18. 7. 1991 imeli stalno prebivališče v Republiki Slove- 
niji. 
Izračun potrebnih sredstev za družinske člane kot pravico do 
družinske invalidnine po osebi, ki je v napadu izgubila življe- 
nje - mrtvi, smo prav tako opravili po lastni presoji in lastni 
predpostavki o številu njihovih družinskih članov, ker podatki, 
zbrani v tem času, tega ne vsebujejo. Enako kot pri ranjenih 
vojakih JLA, so tudi v tem primeru, ko gre za družinske člane 
mrtvih vojakov JLA, upoštevani tisti, ki so državljani Repu- 
blike Slovenije ali so v spredaj navedenem času imeli stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji. 

Za ostale smo predvideli, da bi pravice uveljavljali družinski 
člani od 2/3 oseb, ki so izgubile življenje. 
Skupna ocena potrebnih finančnih sredstev za izplačilo pre- 
jemkov, kiimajo značaj rednega mesečnega prejemka, za 
osebe, ki so ranjene, in za družinske člane oseb, ki so izgubile 
življenje, znaša mesečno 1,493.000,00 din denarnih sredstev 
kar je obveznost proračuna Republike Slovenije. Za obdobje 
sestih mesecev, od julija do decembra 1991, to znaša 
8,958.000,00 din. Pravice tem osebam bodo namreč priznane 
od prvega dne naslednjega meseca po nastanku telesne 

k m 'zPoln'tv' drugih pogojev. Zato zajemamo v izračun obdobje od meseca julija do decembra 1991, to je šest mese- 
cev v letu 1991, ko bodo osebam ob izpolnjevanju določenih 
zakonskih pogojev priznane pravice. 
Za izvajanje drugih veljavnih zakonskih pravic, ki pa nimajo 
značaja rednih mesečnih denarnih prejemkov, ampak nasta- 
jajo časovno zelo različno, to so: zdravstveno varstvo, povra- 
čilo potnih in prevoznih stroškov, pravica do motornega 
vozila, pravica do zdraviliško-klimatskega zdravljenja itd., pa 
bi po zelo grobih ocenah potrebovali mesečno 125.000,00 din 
denarnih sredstev, oziroma za šest mesecev proračunskega 
leta 1991 750.000,00 din. 

Skupaj znaša ocena potrebnih finančnih sredstev za predvi- 
deno realizacijo pravic za žrtve vojaške agresije na Republiko 
Slovenijo mesečno 1,618.000,00 din oziroma za šest mesecev 
proračunskega leta 1991 (julij - december 1991) 9,708 000 00 
din. 
V tem času organom države Slovenije in Ministrstvu za 
finance ne dajemo konkretnega zahtevka za zagotovitev 
novega obsega finančnih sredstev v proračunu države Slove- 
nije za leto 1991, ker bomo to finančno obveznost za obdobje 
od julija do decembra 1991 lahko pokrivali v okviru poglavja 
»ZVEZNE OBVEZNOSTI PRENESENE NA REPUBLIKO SLO- 
VENIJO«,znotraj katerega je tudi postavka - Sredstva za 
celotno invalidsko varstvo vojaških invalidov iz naslova rednih 
mesečnih denarnih prejemkov (osebna invalidnina, družinska 
invalidnina, dodatek za postrežbo in tujo pomoč ter ortoped- 
ski dodatek) in to za vse leto 1991, federacija pa nam je do 
sedaj te obveznosti še zagotavljala iz sredstev zveznega pro- 
računa. Tako, da planska sredstva za ta isti namen v republi- 
škem proračunu za prvo polletje 1991 ostajajo še neizkoriš- 
čena in bodo zadostovala za financiranje zgoraj navedenih 
novih obveznosti za drugo polletje 1991, opraviti bo potrebno 
le ustrezne prenose med proračunskimi postavkami. 
Vsekakor pa bodo tako za letošnje leto, kot za nadaljnja 
Udobja nastali novi redni mesečni in letni izdatki za državo 
Republiko Slovenijo, za realizacijo posameznih pravic žrtev 
vojaške agresije na Republiko Slovenijo, vsaj za naslednjih 50 
let (po izkušnjah iz I. in II. svetovne vojne). 

Predlog za izdajo zakona o OSEBNIH DOHODKIH IN DRUGIH 

PREJEMKIH DELAVCEV V JAVNIH VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH 

ZAVODIH z osnutkom zakona - ESA 428 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
S ovenije m na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- dr. Peter VENCELJ, član Izvršnega sveta in minister za 
šolstvo in sport, 
- Ivan BITENC, svetovalec Izvršnega sveta v Ministrstvu 
za solstvo in šport. 

Predlog za izdajo zakona o osebnih dohodkih in drugih pre- 
jemkih delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih 
z osnutkom zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, 
Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna 
komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za vzgojo, izobraževa- 
nje ter telesno kulturo kot matično delovno telo. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 106. seii 
25. 7. 1991 določil besedilo: 

,7i, ,P,?,ErPL0GA ZA 'ZDAJO ZAKONA O OSEBNIH DOHOD- KIH IN DRUGIH PREJEMKIH DELAVCEV V JAVNIH VZGOJ 
NOIZOBRAZEVALNIH ZAVODIH Z OSNUTKOM ZAKONA 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215 člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 



PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o osebnih dohodkih in drugih prejemkih delavcev 
v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih     

POVZETEK 

Ustrezno plačilo za delo, ki ga učitelji in drugi delavci 
v javnih vzgojno—izobraževalnih zavodih opravijo,^ je 
eden izmed temeljnih pogojev, da bo vzgojno-izobraže- 
valno delo potekalo v potrebnem miru v skladu z družbe- 
nimi potrebami po vzgojno-izobraževalni dejavnosti in 
nalogami vzgojno—izobraževalnih organizacij. 
Zakon ureja osnovo za določitev obsega sredstev za 
osebne dohodke in druge prejemke delavcev zavodov 
v skladu s proračunskimi sredstvi in enotno za vse javne 
vzgojno-izobraževalne zavode, osnovo in merila za 
vrednotenje dela posameznega delavca v zavodu. 
Za vrednotenje delovnih mest, ki se lahko sistemizirajo 
v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, določa zakon 
različne koeficiente, na podlagi katerih se, upoštevajoč 
kot osnovo povprečni bruto osebni dohodek na delavca, 
izplačan na delavca v gospodarstvu republike, oziroma 
kot varianta, osnovo, ki jo določi Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije, ugotavlja osnovni osebni dohodek 
delavca. 
Zakon nadalje ureja, vrednoti opravljanja vodstvenih 
del, naziv, ki ga delavec pridobi z napredovanjem, težjih 
delovnih razmer, delovnih izkušenj delavca in vrednote- 
nje učnih ur, ki jih delavec v primerih, opredeljenih 
z zakonom, opravi kot povečano učno obveznost. 
Ob ureditvi vprašanja osebnih dohodkov delavcev 

v zavodih zakon določatudi pogoje in primere za pridobi- 
tev nadomestila osebnega dohodka in drugih prejem- 
kov, ki izhajajo iz dela oziroma so stroški, ki jih ima 
delavec pri opravljanju dela. Za posamezne prejemke 
sta določeni tudi osnova in višina. Za določitev višine 
preostalih prejemkov zakon pooblašča Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije. S ponujeno varianto 
v zvezi z ureditvijo višine navedenih prejemkov pa zakon 
omogoča izplačilo prejemkov v višini,ki jo bo določila 
kolektivna pogodba. 
V posebnem poglavju zakona je urejeno zbiranje oseb- 
nih podatkov o delavcih in o varstvu osebnih podatkov. 
Zakon je v skladu s splošnim predpisom o varstvu oseb- 
nih podatkov natančneje opredelil namene, zaradi kate- 
rih sme pristojni upravni organ zbirati osebne podatke 
o delavcih, vrsto osebnih podatkov, uporabo in shranje- 
vanje. Natančnejšo opredelitev načina zbiranja, uporabe 
in shranjevanja pa je prepustil v ureditev podzakon- 
skemu aktu, ki ga določi republiški upravni organ, pristo- 
jen za vzgojo in izobraževanje. 
Da bi se vprašanje osebnih dohodkov delavcev v šolstvu 
čim prej enotno uredilo in s tem odpravili stalni nemiri 
v vzgojno—izobraževalnem procesu, je treba ta zakon 
uveljaviti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa ob 
pričetku novega šolskega leta. 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za pripravo tega zakona je 1. in 13. točka 
321. člena Ustave Republike Slovenije. 
Na podlagi prve točke Skupščina Republike Slovenije med 
drugim z zakonom ureja medsebojna razmerja v združenem 
delu, na podlagi druge točke pa sistem vzgojno-izobraže- 
valne dejavnosti. 

II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE TREBA 
UREDITI Z ZAKONOM, RAZLOGI ZA IZDAJO IN CILJI 
V izobraževanju so bili osebni dohodki v zadnjem desetletju 
neprestano osrednja točka razprav v šolskih kolektivih, bodisi 
o njihovi višini bodisi razlikah v osebnih dohodkih med različ- 
nimi organizacijami. Nesorazmerja v osebnih dohodkih so se 
v zadnjih letih še stopnjevala, tako da so bile med posamez- 
nimi šolami ugotovljene tudi do 84% razlike v povprečjih 
izplačanih osebnih dohodkov na zaposlenega v šolah. Za 
različnost osebnih dohodkov na šolah je bilo vedno več razlo- 
gov. 

Osnovno šolstvo 
Vzgojno-izobraževalni program osnovne šole kot celota 
- Program življenja in dela osnovne šole sestoji iz obveznega 
dela, to je zagotovljeni program in neobveznega dela, to je 
razširjeni oz. dodatni program. Izvaja se v 422 centralnih in 
402 podružničnih osnovnih šolah na Slovenskem. 
Zagotovljeni program pomeni tisti standard, ki ga mora biti 
deležen vsak šoloobvezni otrok in je po vsebini in obsegu 
določen ter zaščiten z zakonom. Ker so občine po ustavi 
odgovorne za delovanje osnovnih šol na svojem področju, se 
že celo preteklo obdobje ugotavlja naslednje: 
Zagotovljeni program se po obsegu sicer izvaja dokaj enotno, 
vendar se od občine do občine različno vrednoti. Kljub večlet- 
nim težnjam po poenotenju standardov in normativov ter cen 
občine po njihovi ekonomski moči, pa tudi interes do osnovne 
šole upoštevajo še vedno različne standarde in normative in 
tudi same določajo vrednost programa. Dodatne težave pri 
financiranju je vsa zadnja leta povzročala intervencijska zako- 
nodaja, ki je omejevala porabo sredstev v občinah iife tem 
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onemogočala normalno financiranje dejavnosti celo v tistih 
občinah ki bi imele možnost zbrati več sredstev za svoje 
osnovno šolstvo. Razlike takega vrednotenja zagotovljenega 
programa se izkazujejo predvsem v različni višini izplačanih 
osebnih dohodkov delavcev v osnovnem šolstvu, ki v globalu 
vseh sredstev osnovnega izobraževanja predstavljajo okoli 
80% delež. 
Dodatno različnost med občinami povzročata tudi obseg in 
vrednotenje dodatnega programa (podaljšano bivanje, šola 
v naravi, glasbene šole, fakultativni predmeti itd.), ki ni obve- 
zen in ga omogočajo občine po specifiki in možnosti okolja, 
v katerem osnovne šole delajo. 
Kljub vsemu naštetemu je bila zaradi velikih naporov repu- 
blike in občin, zlasti v letu 1991, v globalu dosežena usklaje- 
nost izplačil osebnih dohodkov delavcev v osnovnem šolstvu 
s povprečnimi izplačanimi v gospodarstvu, vendar trenutno 
najbolj motijo razlike med občinami. Cilj tega zakona je torej 
poenotenje osebnih dohodkov zaposlenih na tem področju 
ne glede na občinske meje. 

Srednje šolstvo 
Dejavnost srednjega šolstva je bolj razvejana kot v osnovnem 
šolstvu. Struktura zaposlenih je višja, se pa lahko od sole do 
šole močno razlikuje, odvisno od vrste programa, ki ga sola 
izvaja (npr. gimnazija ali poklicna šola). Osnovo za financira- 
nje dejavnosti opredeljujeta število vpisanih učencev in obseg 
sprejetih programov, ki določajo obseg potrebnega pedago- 
škega dela na šoli. 
V srednjem šolstvu je bilo od začetka reforme tega področja 
v letu 1982 do danes prisotno neskladje med materialnimi 
sredstvi, namenjenimi za to področje (zaradi omejevanja sred- 
stev na podlagi intervencijske zakonodaje in materialnih mož- 
nosti gospodarstva) ter naraščajočim obsegom dejavnosti. 
Dejavnost se je širila zaradi postopnega povečevanja števila 
vpisanih v srednje šole ter širjenja samih vzgojno-izobraze- 
valnih programov. Delno se je njihov obseg povečal zaradi 
prenosa praktičnega pouka iz obrti in gospodarstva v šole ter 
uvedbe novih vsebin, delno pa na račun izboljšanja samega 
standarda izvedbe pouka (uvedba sodelavcev pri pouku, deli- 
tev učencev na manjše skupine pri pouku, uvedba raznih 
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dejavnosti v šolo in drugo). 
Ob omejenih sredstvih je širitev pedagoškega dela povzročila 
podcenjenost področja in zniževanje cene vzgojno—izobraže- 
valnih storitev. Učitelji so se ob negodovanju temu prilagajali 
tako, da so opravljali pedagoško delo preko zakonsko opre- 
deljene tedenske učne obveznosti (20 ur pouka za učitelja 
z visoko izobrazbo in 25 ur za učitelja z višjo izobrazbo), tako 
da v povprečju v slovenskih srednjih šolah zdaj učijo okrog 23 
ur v razredu, učitelji praktičnega pouka pa v povprečju 
z učenci delajo okrog 28 ur. 
Ob tem je treba poudariti, da nadpovprečne obremenitve niso 
možne za vse učitelje na vseh šolah, saj obseg dela opredelju- 
jejo ure posameznega predmeta ter število vpisanih oddelkov 
oziroma velikost šole. Problem majhnih šol (z manj kot 20 
oddelki) je zato tudi v tem, da ne omogoča racionalne kadrov- 
ske zasedbe in pri marsikaterem predmetu tudi ne polne 
delovne obremenitve učiteljev, zato ti pri osebnih dohodkih 
ne dosegajo niti nizke normativne cene dela. V srednjem 
šolstvu je zato zelo veliko učiteljev v delovnem razmerju 
s krajšim delovnim časom v pogodbenem delovnem razmerju. 
Prej omenjena podcenjenost vzgojno-izobraževalnih progra- 
mov je ob splošni nevolji učiteljev silila nekatere šole v širitev 
dejavnosti na področja, ki niso temeljno izobraževalne in 
v mnogih primerih ter splošni gospodarski krizi prinašajo 
izgubo. Po drugi strani pa je temeljno »tržno« načelo delova- 
nja in poslovanja šol omogočalo svobodno razpolaganje s pri- 
hodki ter velikokrat prelivanja sredstev v osebne dohodke, ki 
so v izplačilih do konca preteklega leta zaradi tega obdržali 
relativno usklajeno raven do gospodarstva. Zaradi tega pa je 
marsikatera šola slabše vzdrževana in opremljena kot pa bi 
bilo to potrebno glede na sredstva, ki so bila šolam nakazana 
za te namene. 
Čeprav je bilo srednje šolstvo vseskozi enotno financirano 
(vrednost pedagoške ure je bila za vse programe enaka), pa 
so izplačila osebnih dohodkov dosegala celo večjo pestrost 
kot v osnovnem šolstvu, glavni razlogi za te razlike so bili 
predvsem: 
- različna izobrazbena struktura zaposlenih na šolah ter 
šolskih delavnicah, 
- različne tedenske obremenitve s pedagoškim delom na 
šolah, 
- izvajanje izobraževanja odraslih kot dodatna dejavnost na 
šoli, 
- izvajanje storitvenih in proizvodnih dejavnosti na šolah, ki 
so lahko prinašale dodaten prihodek kot vir povečevanja 
osebnih dohodkov vseh zaposlenih ali pa tudi izgubo, 
- različno gospodarjenje s sredstvi, ki jih je šola pridobivala 
za opravljanje dejavnosti (tudi prelivanje materialnih sredstev 
in sredstev za vzdrževanje šole ter amortizacije v osebne 
dohodke), 
- različni pravilniki o delitvi osebnih dohodkov na šoli, ko so 
lahko na isti šoli za isto stopnjo izobrazbe učitelja opredelje- 
vali tudi do 80% razlike v osebnih dohodkih, 
- večkratne zaporedne zakonske omejitve v izplačilih oseb- 
nih dohodkov, ki so lahko izplačevanje omejevale ali pa ga 
pod pritiski zaposlenih spodbujale, ne da bi za to obstajalo 
finančno pokritje, s čimer so se razlike med šolami še poglab- 
ljale. 
Temeljni cilj zakonskega urejanja osebnih dohodkov je zato 
tudi na tem področju doseči ustreznejšo ceno dela ter odpra- 
viti tiste razlike v osebnih dohodkih delavcev, ki ne izvirajo iz 
dela. 

Višje in visoko šolstvo 
Doslej je financiranje visokega šolstva temeljilo na načelu 
plačila storitev v skladu z dogovorjeno razdelitvijo delovnega 
časa pedagoških delavcev v visokem šolstvu na pedagoško 
delo (2/3 delovnega časa) ter raziskovalno delo (1/3 delovnega 
časa). Sredstva za pedagoško delo se šolam obračunajo na 
podlagi sprejetih izobraževalnih programov, učnih načrtov in 
predmetnikov, ki opredeljujejo obseg števila ur predavanj, 
seminarjev in vaj ter drugih oblik pedagoškega procesa za 
vpisano generacijo študentov. 
Normativi pedagoškega dela opredeljujejo obseg tedenske 
pedagoške obveznosti predavanj in vaj. Dosedanji normativ 
vključuje v 7-urno tedensko obveznost visokošolskega učite- 
lja predavanja, seminarje, izpite, mentorstvo pri diplomah, 
pouk na terenu, nastope, hospitacije na pedagoških progra- 

mih ter individualno delo učitelja na umetniških področjih. 
V sedmih urah tedenskih pedagoških obveznosti visokošol- 
skega učitelja iz pregleda realizacije vzgojno—izobraževalnih 
programov je v povprečju na učitelja le še 3.5 ure predavanj. 
Tudi v visokem šolstvu so bili vzgojno—izobraževalni pro- 
grami vsaj doslej precej podcenjeni, kar je ob programski 
reformi sredi 80 let sprožilo drobitev in postopno povečevanje 
njihovega obsega ter posledično povečevanje števila ur pre- 
davanj, asistentskih ur, terenskih vaj in seminarjev. To ugoto- 
vitev potrjujejo podatki, saj je bil v šolskem letu 1985/86 (ob 
pričetku izvajanja prenovljenih izobraževalnih programov) 
skupni fizični obseg programov 1.384.263 točk, v šolskem letu 
1990/1991 pa 1,814.590 točk. Indeks povečanja v tem obdobju 
je 131.1. Skupno število študentov se je v tem času povečalo 
z indeksom 126.1 oz. od 22.030 na 27.774. 
Programi so se tako ob postopnem povečevanju števila štu- 
dentov dodatno širili tudi zaradi uvajanja novih študijev, nji- 
hove večje razdrobljenosti po smereh, ki so v višjih letnikih 
vključevale vse manj študentov, vse več pa pedagoškega dela. 
Tako so se v štirih reformnih letih vzgojno—izobraževalni 
programi, kot je že navedeno, povečali za več kot 30%, pri 
čemer pa se število pedagoških delavcev ni bistveno spreme- 
nilo (zaradi upokojitev se celo zmanjšuje), močno pa so se 
povečale njihove tedenske obremenitve s pedagoškim delom. 
Tako lahko za povprečje zaposlenih pedagoških delavcev 
v sedanjem trenutku ugotovimo, da so z vsem pedagoškim 
delom v povprečju obremenjeni v obsegu 11.4 ure tedensko 
oziroma 6,3 ure tedensko s predavanji, kar je 63% več od 
povprečne normativne obremenitve. 
Po drugi strani je število asistentov za skoraj dve tretjini 
manjše od potrebnega števila, pri čemer je znano, da mnogi 
profesorji opravljajo vaje, da bi si tudi na ta način izboljšali 
osebni dohodek. Normativni dohodek (z vsemi prispevki in 
davki za 7 ur pedagoškega dela tedensko) je nizek, za pov- 
prečje visokošolskega učitelja znaša 10.500 din, vključno 
z deležem osebnega dohodka, za opravljanje izpitov in diplom 
(kar se od učitelja do učitelja močno razlikuje) pa 14.670 din. 
Izplačani osebni dohodki so v večini primerov višji, saj vsebu- 
jejo še del osebnega dohodka za povečan obseg dela ter del 
osebnega dohodka za raziskovalno delo. Ta delež se lahko 
prav tako močno razlikuje, odvisno od udeležbe posamezni- 
kov na raziskovalnih projektih, pa tudi od načina izplačevanja 
tega dela (kot osebni dohodek ali avtorsko delo). 
Smisel zakonske ureditve zagotavljanja osebnih dohodkov 
v visokem šolstvu je v tem, da bi se delo visokošolskih učite- 
ljev financiralo enotno iz enega vira. Zaradi velike prenormira- 
nosti in prenatrpanosti tekočih izobraževalnih programov pa 
bi ob uveljavitvi predloženega financiranja moralo višje in 
visoko šolstvo skrčiti študijske programe in učne načrte 
v realen, izvedbeno možen obseg (za pribl. 30%), s čimer bi se 
ob normalnem osebnem dohodku normalizirale tudi delovne 
obremenitve pedagoških delavcev. 
Statusne spremembe šol iz samostojnih poslovnih subjektov 
v zavode ter omenjene specifike in neusklajenosti pri financi- 
ranju in delitvi sredstev za osebne dohodke v šolstvu so glavni 
razlogi za zakonsko urejanje omenjene materije. Cilj predlo- 
ženega zakona je v tem, da se vzpostavijo poenotena pravila 
pri pridobivanju sredstev za osebne dohodke in delitvi oseb- 
nih dohodkov in drugih osebnih prejemkov oziroma nadome- 
stil ter opredelijo ustrezna razmerja v osebnih dohodkih raz- 
ličnih poklicev ter nazivov za zaposlene v šolstvu, od osnovne 
šole do visokega šolstva. Na ta način bodo med šolami sicer 
ohranjene razlike v osebnih dohodkih, ki izvirajo iz različnih 
delovnih obremenitev ali različne kadrovske strukture pre- 
prečene pa bodo druge razlike, ki izvirajo iz nekaterih preo- 
stalih že omenjenih razlogov. 
Na podlagi tega zakona ter ustreznih osnov, dogovorjenih 
s kolektivno pogodbo za družbene dejavnosti, bi v šolstvu 
lahko zagotovili ustrezne osebne dohodke ter zagotovili red, 
to pa je temelj za spodbujanje kakovostnejšega dela v šolstvu. 

III. NAČELA IN GLAVNE REŠITVE 
Zakon temelji na opredelitvi, da morajo imeti delavci v vzgoji 
in izobraževanju pri pridobivanju sredstev za osebne dohodke 
zagotovljen enak položaj kot delavci v gospodarstvu. Hkrati 
sledi opredelitvi, da višina osebnih dohodkov delavcev, ki 
opravljajo enako zahtevno delo, v enakem obsegu in na isti 
storiji vzgojno-izobraževalnega procesa, ne sme biti raz- 
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lična in odvisna od gospodarske moči posamezne občine. 
Namen zakona je, da uredi osnove za določitev obsega sred- 
stev za osebne dohodke in druge prejemke delavcev v zavo- 
dih v skladu s proračunskimi sredstvi in da enotno za vse 
javne vzgojno-izobraževalne zavode uredi osnove in merila 
za delitev osebnih dohodkov delavcem. Z osebnimi dohodki 
je mišljeno plačilo za opravljeno delo v okviru tistega dela 
vzgojno-izobraževalnega procesa, ki se financira iz prora- 
čunskih sredstev. Ureditev vrednotenja dela, ki ga bodo 
delavci v zavodih v skladu z ustreznim zakonom opravili zunaj 
prej navedenih okvirov, zakon prepušča kolektivni pogodbi 
oziroma splošnim aktom. 
S predlogom zakona je predvideno, da merila in osnove ki 
veljajo za določitev mase sredstev za osebne dohodke delav- 
cev v zavodih in se financirajo iz proračuna, veljajo tudi za 
delitev sredstev za osebne dohodke delavcev v teh zavodih, za 
potrjena sistemizirana in zasedena delovna mesta. 
Pri oblikovanju koeficientov za posamezne vrste delovnih 
mest ki se lahko sistemizirajo v zavodih, izhaja predlog 
zakona iz opredelitve, da je treba pri nepedagoških delavcih 
upoštevati ustrezne koeficiente za podobna delovna mesta 
v državni upravi, za pedagoške delavce kot izvajalce vzgojno- 
-izobraževalnega procesa pa so po zahtevnosti dela, ki ga 
opravljajo , določeni nekoliko višji koeficienti za delovna 
mesta, v okviru katerih opravljajo pedagoško delo. 
Ob določitvi osnovnega osebnega dohodka, ki se ugotavlja 
odvisno od koeficienta za vrsto delovnega mesta, na kateJ"o ie 

delavec razporejen in osnove za izračun osebnih dohodkov 
zakon ureja tudi druge osnove in merila za pridobivanje dela 
osebnega dohodka. Zakon jih opredeljuje kot dodatke 
k osnovnemu osebnemu dohodku na podlagi vrednotenja 
vodstvenih del, izjemnega vrednotenja težjih oziroma poseb- 
nih delovnih razmer, vrednotenja kakovosti dela in pridobitve 
dodatnih znanj ter na tej podlagi naziva, ki ga učitelj pridobi 
v skladu z ustreznimi predpisi, vrednotenja vzgojno-izobra- 
ževalnega dela v težje dostopnem kraju, kot težjega pogoja za 
delo in vrednotenja učnih ur, ki jih učitelj v določenih primerih 
in ob določenih pogojih opravi s predpisano tedensko učno 
obveznostjo. . ... 
Ob osebnih dohodkih naj bi zakon v skladu s proračunskimi 
sred-stvi vsaj v minimumu zagotovil delavcem tudi pridobiva- 
nje nekaterih prejemkov, ki izhajajo iz dela oziroma so pove- 
zani z delom. Zakon določa le osnovo in višino za izplačilo 
posameznih prejemkov. Pri opredelitvi le-teh kot izhodišče 
upošteva minimume, dogovorjene s splošno kolektivno 
pogodbo za gospodarstvo oziroma opredeljene v osnutku 
splošne kolektivne pogodbe za družbene dejavnosti in uredi- 
tev, ki velja za delavce v državnih organih. 
Določitev višine izplačil preostalih prejemkov prepušča Izvrš- 
nemu svetu Skupščine Republike Slovenije. 
S ponujeno varianto v zvezi z ureditvijo višine navedenih 
prejemkov pa zakon omogoča izplačila prejemkov v skladu 
s kolektivno pogodbo. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Učinki spremenjenega sistema financiranja delavcev, ki 
opravljajo javno vzgojno-izobraževalno delo, so prikazani 
v tabelah 1-5, ki so sestavni del obrazložitve. Izračuni so bili 
pripravljeni za štiri področja dejavnosti, ki se financirajo 
s sredstvi repub- liškega proračuna, in sicer za: 
- zagotovljeni program osnovnega izobraževanja; 
- srednješolsko izobraževanje; 
- vzgojno in nastanitveno dejavnost domov za ucence sred- 

-'vzgojno-izobraževalno dejavnost zavodov za usposablja- 
nje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju; 
- višje in visoko šolstvo. 
Za posamezno področje je prikazano: 
- število kadrov, potrebnih za izvedbo sprejetih programov 
po obstoječih standardih in normativih ter načinu financiranja 
in obseg sredstev, ki se za financiranje dohodkovnega dela 
namenja dejavnosti v mesecu maju 1991 iz republiškega pro- 
računa, , . ,. 
- ocena kadrov in sredstev, mesečno potrebni za izvedbo 
tekočih programov v šolstvu po predlogu spremenjenega 
načina financiranja (ocena je pripravljena za isto šolsko leto 
1990/91). 

Izračuni finančnih posledic zakonskega urejanja osebnih 
dohodkov v šolstvu so v tem trenutku lahko le groba ocena, 
saj bi za natančnejši prikaz morali biti znani nova in usklajena 
sistemizacija in zasedba delovnih mest v šolstvu. 
Težave z opredelitvijo števila in strukture kadrov ne nastopajo 
toliko pri pedagoških kadrih, saj število potrebnih učiteljev in 
ur potrebnega dela opredeljujejo sprejeti predmetniki, pri 
čemer se predpostavlja 100% realizacija vseh predpisanih 
pedagoških ur. Pač pa je v tem trenutku močno vprašljiva 
številčna ocena drugih nepedagoških kadrov na šolah, ki jo 
bo mogoče pridobiti šele na podlagi nove organizacijske 
sheme delovanja šol ter postopnega razčiščevanja kadrovske 
problematike na šolah, ki bo toliko bolj zahtevno, če so doslej 
na šolah opravljali tudi razne druge dejavnosti, ki niso bile 
neposredno povezane z učnim procesom. 
Priložene ocene zato v izračunih upoštevajo število dejansko 
zaposlenih pedagoških delavcev ter predvideno (manjše) šte- 
vilo drugih, nepedagoških delavcev, katerih število je bilo za 
osnovno in srednje šolstvo ocenjeno na podlagi osnutkov 
spremenjenih standardov in normativov. 
Ker se pri izračunu upošteva, da je treba izvesti vse predpi- 
sano pedagoško delo, so tiste pedagoške ure, ki jih učitelji 
opravijo preko polne tedenske pedagoške obremenitve ali na 
podlagi pogodb o delu, prikazane posebej, ker jih je prav tako 
treba plačati. V srednjem šolstvu opravijo učitelji z visoko 
izobrazbo 13,6% ur v povečanem obsegu dela ali po pogodbi, 
učitelji z višjo izobrazbo pa 65%' ur. V visokem šolstvu je delež 
tako opravljenih ur vaj 206%, delež ur visokošolskih učiteljev 
v povečanem obsegu ali v pogodbenem razmerju pa 106%. 
Delež tako opravljenih ur je mogoče zmanjšati le s krčitvijo 
obsega in (ali) standarda vzgojno-izobraževalnih programov 
(npr. število ur delitev) ali s povečevanjem zakonsko oziroma 
normativno opredeljene pedagoške obveznosti učiteljev. 
Pri tem je treba opozoriti, da se bo sistem napredovanja in 
pridobivanja nazivov pedagoških delavcev v osnovnem in 
srednjem šolstvu uveljavil v daljšem časovnem razdobju in bo 
povezan z njihovim strokovnim izobraževanjem in izpopolnje- 
vanjem. ... , 
Finančnih učinkov zmanjševanja tehničnega in administrativ- 
nega kadra na šolah v letošnjem letu v večjem obsegu še ne 
bo, saj je treba za reševanje kadrovskih presežkov tudi zago- 
toviti ustrezna sredstva, ki pa v tem izračunu niso upoštevana. 

Za oceno finančnih posledic izvajanja zakona je bila v izra- 
čunu osebnih dohodkov po novih izhodiščih uporabljena 
bruto vrednost osnove v višini 4.831 din, skupaj s prispevki 
delodajalca pa 5.928 din. Za primerjavo navajamo kalkula- 
tivne vrednosti bruto osebnih dohodkov, trenutno vračunanih 
v cenah vzgojno-izobraževalnih storitev, ter vrednosti, izra- 
čunanih po omenjenih izhodiščih in osnovi: 

višine BOD 
po sedanjem 

sistemu 
financ, v din 
v povprečju 

osnova BOD 
po predlogu 
zakona v din 

redni profesor 
izredni profesor 
docent 
učitelj (VII) 
učitelj (VI) 
administrator 
snažilka 

12.000 

11.407 
9.383 
7.994 
3.753 

24.155 
21.256 
19.324 
14.976 
12.802 
9.952 
5.500 

Zaradi posebnosti pri dosedanjem financiranju posameznega 
področja izobraževanja ter različnega materialnega stanja, ki 
je bil v povprečju dejavnosti doslej dosežen na posamezni 
ravni, se ob uvedbi zakona predvidevajo tudi različne 
finančne posledice. 
V osnovnem šolstvu lahko učinke spremenjenega načina izra- 
čunavanja osebnih dohodkov trenutno ugotavljamo ie glo- 
balno za zagotovljeni program. Med dosedanjim povprečnim 
vrednotenjem zagotovljenega programa ter vrednostjo tega 
programa, preračunanega po predloženih izhodiščih, v glo- 
balu ni bistvenih razlik (0,7%). Ker pa je dosežena raven 
usklajenosti osebnih dohodkov v osnovnem šolstvu v različ- 
nih občinah precej različna, pomeni izvajanje zakona za oko- 
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Ije z nadpovprečno ravnijo usklajenosti osebnih dohodkov 
začasen zastoj v njihovem povečevanju, v okoljih, kjer je 
raven pod dogovorjeno ravnijo usklajenosti, pa bo uvedba 
novih izhodišč zahtevala dodatna sredstva. Natančne 
finančne učinke bi lahko ugotovili le na podlagi primerjave 
mas izplačanih osebnih dohodkov za osnovno šolstvo s sred- 
stvi, preračunanimi za ustrezno kadrovsko zasedbo delovnih 
mest za celoten program osnovne šole v posameznih obči- 
nah, kar pa bo možno storiti v kasnejših fazah pridobivanja 
potrebnih podatkov. Poenotenje osebnih dohodkov v osnov- 
nem šolstvu zahteva rebalanse občinskih ter republiškega 
proračuna, saj bi bilo treba spremeniti merila za finančno 
izravnavo v občinah. Ker pa osebni dohodki v šolskem prora- 
čunu predstavljajo le en, sicer najpomembnejši element, je ob 
prerazporejanju sredstev treba upoštevati in bolj poenotiti 
tudi druge sestavine vzgojno-izobraževalnih in dodatnih pro- 
gramov. 
V srednjem šolstvu, dijaških domovih in zavodih zahteva 
uvedba zakona zaradi že omenjene nizke cene vzgojno—izo- 
braževalnih storitev od 19,6% do 34,9% več sredstev kot je 
bilo doslej namenjenih tej dejavnosti. 
Neskladje med sredstvi je največji v visokem šolstvu, saj bi ob 
nespremenjenih programih in normativih potrebovali za 
enotno financiranje iz enega vira kar 81% več sredstev Upo- 

števanje deleža raziskovalne dejavnosti (1/3 delež) v financira- 
wVn°h ?SO nde'avnosti bi to razliko zmanjšala na pribl. 36/o. Ob tem velike razlike med dejanskim številom učiteljev 
in asistentov ter razlika opravljenih ur nad normativno obvez- 
nostjo vsiljujejo sklepanje o preobseženosti vzgojno-izobra- 
zevalnih programov visokega šolstva, ki bi jih morali zato da 
bi jih učitelji sploh zmogli izvesti, skrčiti na normalneiši 
obseg, vprašanje števila asistentov pa bi morali reševati 
v sklopu nastavitev mladih stažistov in raziskovalcev. Ali dru- 
gače gledano, oceniti je treba tudi pedagoški normativ 3.5 ure 
predavanj tedensko na učitelja. 

Za izvedbo zakona o osebnih dohodkih bo poleg dosedanjih 
del treba vzpostaviti in obdelovati ter vzdrževati evidence 
zaposjenih v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih 
mesečno pripravljati izračune osebnih dohodkov, obračun 
boleznin in suplenc. V ta namen je treba pripraviti ustrezne 
računalniške programe, šifrante poklicev, predmetnikov idr 
Ministrstvo za šolstvo in šport v ta namen potrebuje razširitev 
obstoječega računalniškega omrežja in dopolnitev z računal- 
niško komunikacijsko opremo. V občinah bodo lahko upora- 
bili določene računalniške programe in šifrante ki jih bo 
pripravilo ministrstvo, drugi stroški bodo odvisni od njihove 
dosedanje ravni organiziranosti dela v posamezni občini. 

OSNUTEK ZAKONA o osebnih dohodkih in drugih prejemkih delavcev v javnih 
vzgojnoizobraževalnih zavodih 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 

S tem zakonom se opredelijo osnove za določitev obsega 
sredstev za osebne dohodke in druge prejemke delavcev, ki 
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v zavodih v okviru 
dejavnosti, ki se financira iz proračunskih sredstev ter 
osnove in merila za delitev osebnih dohodkov in drugih'pre- 
jemkov delavcem v zavodih. 

II. OSEBNI DOHODKI 
2. člen 

Obseg sredstev za bruto osebne dohodke (v nadaljevanju: 
osebni dohodek) v zavodih se določi na podlagi osnove za 
bbračun osebnih dohodkov, vrst in števila delovnih mest, 
v okviru katerih delavci opravljajo delo v zavodih, koeficien- 
tov, določenih za delovna mesta, odstotkov za povečanje 
osnovnih osebnih dohodkov na podlagi meril, določenih 
s tem zakonom, odstotkov za vrednotenje delovnih izkušenj 
delavcev in nadomestil osebnih dohodkov. 

3. člen 
Za obračun osebnih dohodkov se uporablja osnova, ki jo 
določi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije za obračun 
osebnih dohodkov delavcev v državnih organih. 

4. člen 
Osebni dohodek delavca se ugotovi tako, da se njegov 
osnovni osebni dohodek poveča za odstotek delovnih izku- 
šenj ter za ustrezen odstotek v skladu z merili, opredeljenimi 
v tem zakonu. 
Osnovni osebni dohodek delavca se določi tako, da se osnova 
za obračun osebnih dohodkov pomnoži s koeficientom dolo- 
čenim za vrsto delovnega mesta, na katero je delavec razpo- 
rejen. 

5. člen 
Delavcu, ki ima manjšo tedensko učno obveznost od polne 
predpisane tedenske učne obveznosti, pripada sorazmerno 
zmanjšan osebni dohodek v razmerju do osebnega dohodka 
za polno predpisano tedensko učno obveznost. 

6. člen 
Koeficienti za določitev osnovnega osebnega dohodka za 

vrste tipičnih delovnih mest v zavodih se določijo v razponu 
od 0,8 do 5, in sicer: 

Vrste tipičnih delovnih mest Stopnja 
izobrazbe 

Koeficient 

- redni profesor 
- izredni profesor 
- docent 
- višji predavatelj 
- asistent 
- predavatelj 
- učitelj 
- asistent, vzgojitelj 
- strokovni sodelavec 
- učitelj, vzgojitelj 
- računovodja 
- strokovni sodelavec, laborant 
- učitelj, vzgojitelj 
- računovodja 
- administrator, laborant 
- tehnični delavec 
- administrator, kuhar 
- administrator, kurjač 
- tehnični delavec, strežnica 
- vratar, perica 
- čistilka 

VIII 
VIII 
VIII 

VII/2 
VII/2 

VII 
VII 
VII 
VII 
VI 
VI 
VI 
v 
v 
v 

IV 
IV 

5,00 
4,40 
4,00 
3,40 
3,20 
3,20 
3,10 
3,00 
3,00 
2,65 
2,50 
2,38 
2,30 
2,06 
2,06 
1,73 
1,60 
1,30 
1,20 
1,10 
0,80 

7. člen 
Osnovni osebni dohodek, določen za delovno mesto, na 
katero je razporejen, se poveča za funkcijski dodatek, in sicer 
- pomočniku ravnatelja za 1.500,00 din, 
- ravnatelju za 4.500,00 din, 
- tajniku višje in visoke šole za 4.500,00 din, 
- prodekanu za 2.500,00 din, 
- dekanu za 5.000,00 din, 
- tajniku univerze za 5.000,00 din, 
- prorektorju za 4.000,00 din, 
- rektorju za 6.000,00 din. 
Funkcijski dodatek se valorizira v sorazmerju z odstotkom 
rasti osnove za obračun osebnih dohodkov. 

8. člen 
Osnovni osebni dohodek se poveča učitelju, ki v skladu 
s predpisi o napredovanju učiteljev pridobi naziv, in sicer: 
- za 8% učitelju, ki pridobi naziv mentor, 
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- za 12% učitelju, ki pridobi naziv svetovalec, 
- za 20% učitelju, ki pridobi naziv svetnik. 

9. člen 
Osnovni osebni dohodek se poveča: 
- za 10% učitelju, ki v osnovni šoli oziroma v zavodu za 
usposabljanje otrok in mladostnikov uči v oddelkih ali v skupi- 
nah, kombiniranih iz dveh razredov, 
- za 15% učitelju, ki v osnovni šoli oziroma v zavodu za 
usposabljanje otrok in mladostnikov uči v oddelkih ali v skupi- 
nah, kombiniranih iz treh ali več razredov, 
- za 10% učitelju, ki uči v zavodu v težje dostopnem kraju, ki 
nima povezave z drugimi kraji z javnim prevoznim sredstvom. 
Republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževa- 
nje, oblikuje merila za določitev zavodov iz tretje alinee 
prvega odstavka. 

10. člen 
Delavcu pripada med dežurstvom 60% osnovnega osebnega 
dohodka. 

11. člen 

Delavcu se osnovni osebni dohodek poveča za: 
- 30% za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), 
- 30% za delo v nočnem času ali za dežurstvo, 
- 50% za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen 
kot dela prosti dan. 
Osnova za izračun dodatka za delo v času, določenem 
v prvem odstavku, je osnovni osebni dohodek oziroma osebni 
dohodek, do katerega je delavec upravičen med dežurstvom. 

12. člen 

Učne ure, določene z letnim delovnim načrtom, ki jih učitelj 
opravi v obsegu do trideset odstotkov čez predpisano teden- 
sko učno obveznost, se štejejo kot povečana učna obveznost 
in vrednotijo kot ure, opravljene med polnim delovnim časom. 
Kot nadurno delo se štejejo učne ure, ki jih mora učitelj 
v primeru iz prvega odstavka izjemoma opraviti nad obsegom 
tridesetih odstotkov čez predpisano tedensko učno obvez- 
nost. 
Nadomeščanje učitelja, ki je krajši čas odsoten z dela 
(suplence), se zagotavlja z delom drugih pedagoških delavcev 
in se delavcu v obsegu do 3 ur tedensko ne plača. 

13. člen 
Delovne izkušnje se vrednotijo tako, da se osnovni osebni 
dohodek delavca v mesečnem znesku poveča za 0,5% za 
vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ do 20%. Žen- 
skam se osnovni osebni dohodek za vsako začeto leto nad 
petindvajsetimi leti delovne dobe poveča za 0,75%. 

14. člen 
Delavcu pripravniku pripada med pripravništvom 70% osnov- 
nega osebnega dohodka, določenega za vrsto delovnega 
mesta, za katero se pripravnik usposablja. 

15. člen 
Osebni dohodek se ugotavlja in izplačuje za pretekli mesec. 
Delavcu se za preteklo leto vroči pisno potrdilo o višini oseb- 
nega dohodka, ki ga je prejel v zavodu. 

III. NADOMESTILA OSEBNIH DOHODKOV TER DRUGI 
PREJEMKI IN POVRAČILA 

16. člen 
Delavec ima pravico do nadomestila osebnega dohodka za 
čas odsotnosti z dela in kadar postane njegovo delo v zavodu 
začasno ali trajno nepotrebno, pravico do drugih prejemkov, 
ki izhajajo iz dela ter do povračil za stroške, nastale v zvezi 

f z opravljanjem dela. 

17. člen 
Nadomestilo osebnega dohodka prejme delavec za čas odsot- 
nosti z dela v naslednjih primerih: 
- bolezni, 

- poklicne bolezni in nesreče pri delu, 
- letnega dopusta, 
- odsotnosti, določene z zakonom, kolektivno pogodbo ozi- 
roma splošnim aktom, do največ sedem dni, 
- dela prostih dni, določenih z zakonom, 
- izobraževanja in izpopolnjevanja po napotilu zavoda, 
- v drugih primerih, ki jih določa zakon. 
V vseh primerih, razen v primeru prve in sedme alinee, prejme 
delavec nadomestilo osebnega dohodka v višini 100% pov- 
prečnega osebnega dohodka, ki ga je prejel v zadnjih treh 
mesecih brez dodatkov, ki jih je prejel na podlagi meril, 
opredeljenih v 11. členu. 
Za čas odsotnosti zaradi bolezni do trideset dni prejme dela- 
vec nadomestilo osebnega dohodka v višini 90% povpreč- 
nega osebnega dohodka, ki ga je prejel v zadnjih treh mese- 
cih, brez dodatkov, ki jih je prejel na podlagi meril, opredelje- 
nih v 11. členu. 

18. člen 

Delavec ima pravico do nadomestila osebnega dohodka, ko 
postane njegovo delo v zavodu začasno ali trajno nepotrebno 
in sicer za čas: 
- prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije, 
- čakanja na delo, 
- za razliko časa do polnega delovnega časa, kadar dela 
delavec v delovnem času, krajšem od 36 ur na teden oziroma 
za razliko učnih ur do polne predpisane tedenske učne obvez- 
nosti, kadar opravlja za 15% zmanjšano učno obveznost od 
predpisane tedenske učne obveznosti, 
- šestih mesecev po dokončnosti sklepa o prenehanju delov- 
nega razmerja, če v tem času ne opravlja dela. 

19. člen 
Delavcu pripada enkrat letno regres za letni dopust najmanj 
v višini zajamčenega osebnega dohodka, ki se izplača do 
konca meseca junija tekočega leta. 

20. člen 
Delavcu, ki v koledarskem letu izpolni določeno delovno 
dobo, pripada jubilejna nagrada. 
Jubilejna nagrada se izplača do konca leta, v katerem delavec 
izpolni pogoj iz prvega odstavka. 

21. člen 

Delavcu pripada odpravnina ob upokojitvi v višini treh pov- 
prečnih mesečnih osebnih dohodkov v gospodarstvu za pred- 
hodne tri mesece, znižanih za prispevke in davke, oziroma 
v višini treh povprečnih mesečnih osebnih dohodkov delavca 
za pretekle tri mesece, znižanih za prispevke in davke, če je to 
za delavca ugodneje. Enak znesek pripada svojcem ob smrti 
delavca. 

22. člen 
Delavcu, ki mu zaradi nujnih operativnih razlogov v zavodu 
preneha delovno razmerje, pripada odpravnina, če je bil 
v vzgoji in izobraževanju zaposlen najmanj 2 leti. 
Pri določitvi višine odpravnine se upošteva skupna delovna 
doba v zavodih za vzgojo in izobraževanje. 

23. člen 
Delavcu se nadomestijo stroški: 
- za prevoz na delo in z dela, 
- stroški za prehrano med delom. 
Povračilo za stroške iz druge alinee pripada delavcu, ki dela 
najmanj polovico delovnega časa od polnega. 

24. člen 
Višino nadomestil osebnih dohodkov, drugih prejemkov in 
povračil v primerih, določenih v 18., 19., 20., 22. in 23. členu, 
določi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v skladu 
z zakonom. 
Z uveljavitvijo kolektivne pogodbe ima delavec pravico do 
izplačila prejemkov, opredeljenih v členih od 17. do 23. člena, 
v višini, določen s kolektivno pogodbo. 

poročevalec 
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IV. ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV O DELAVCIH IN 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

25. člen 
Upravni organi, pristojni za vzgojo in izobraževanje, zbirajo 
osebne podatke o delavcih, ki opravljajo vzgojno-izobraže- 
valno in drugo delo v zavodih zaradi ugotavljanja izpolnjeva- 
nja kadrovskih pogojev, ugotavljanja obsega dela v zavodih in 
zaradi obračunavanja osebnih dohodkov in drugih prejemkov 
delavcem. 

26. člen 
Osebne podatke o delavcih, ki opravljajo delo v osnovnih 
šolah, zbirajo občinski upravni organi, pristojni za vzgojo in 
izobraževanje, osebne podatke o delavcih, zaposlenih na dru- 
gih področjih vzgoje in izobraževanja, pa republiški upravni 
organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje. 
Občinski upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje, 
mora republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za 
vzgojo in izobraževanje, na njegovo zahtevo preskrbeti 
podatke iz zbirke osebnih podatkov o delavcih. 

27. člen 
Upravni organ vodi zbirko osebnih podatkov kot evidenco 
kadrov, ki jo vzpostavi na podlagi enotne metodologije za 
zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov o zaposlenih 
delavcih v vzgoji in izobraževanju. 
Več občinskih upravnih organov, pristojnih za vzgojo in izo- 
braževanje, lahko vzpostavi skupno evidenco kadrov pri 
občinskem upravnem organu, za katerega se dogovorijo. 
Enotno metodologijo iz prvega odstavka predpiše republiški 
upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje. 

28. člen 
Evidenca kadrov obsega naslednje osebne podatke o- 

- imenu in priimku ( za delavke tudi dekliški priimek), 
- spolu in rojstvu, 
- enotni matični številki občana, 
- prebivališču (stalnem in začasnem), 
- strokovni izobrazbi delavca in usposobljenosti za delo ter 
o poklicu, - delovnem mestu, na katero je delavec razpo- 
rejen, K 

_ - vrsti delovnega razmerja (določen, nedoločen čas), 
~ — trajanju delovnega časa delavca, 
- učni obremenitvi, 
- doseženem nazivu, 
- delovni dobi, 
- kazalnikih uspešnosti dela (delovne obremenitve, dopol- 
nilno izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje). 

29. člen 
Osebni podatki, zbrani v evidencah kadrov, se smejo uporab- 
ljati pri izpolnjevanju nalog pristojnega upravnega organa 

■ opredeljenih v 25. členu tega zakona. 

Drugemu upravnemu organu oziroma drugi organizaciji se 
smejo dati osebni podatki, če so za njihovo uporabo pooblaš- 
čeni z zakonom. 
Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki upo- 
rabljati in objavljati tako, da identiteta posameznika ni raz- 
vidna. 

30. člen 
Osebni podatki se po izpolnitvi namena, zaradi katerega so 
bili zbrani, arhivirajo za dve leti. 
Vpogled v arhiv osebnih podatkov je mogoč le ob soglasju 
predstojnika upravnega organa, pristojnega za vzgojo in izo- 
braževanje. 
Po preteku roka iz prvega odstavka upravni organ uniči 
osebne podatke. 

31. člen 
Določila v zvezi z vodenjem, uporabo in shranjevanjem zbirke 
osebnih podatkov se uporabljajo tudi za uporabo in shranje- 
vanje dokumentacije, na podlagi katere so bili zbrani osebni 
podatki. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
32. člen 

Najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona določi 
republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje, 
merila za določitev zavodov iz tretje alinee prvega odstavka 9 
člena tega zakona. 

33. člen 
Delavcu, ki ob uveljavitvi tega zakona nima ustrezne stopnje 
strokovne izobrazbe za opravljanje dela na delovnem mestu, 
na katero je razporejen, se osnovni osebni dohodek zmaniša 
za 10%. ' 

34. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževa- 
nje, najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona 
predpiše enotno metodologijo za zbiranje, obdelavo in upo- 
rabo osebnih podatkov o zaposlenih delavcih v vzgoji in 
izobraževanju iz 27. člena tega zakona. 

35. člen 
V prehodnem obdobju, do 31. 12. 1991 se osebni dohodki in 
drugi prejemki delavcev v zavodih, ki opravljajo vzgojno-izo- 
brazevalno delo v okviru dejavnosti, ki se financira iz prora- 
čunskih sredstev, ugotavljajo in izplačujejo kot akontacija* 
v skladu z osnovami in merili, opredeljenimi s tem zakonom. 

36. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

14 
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TABELA 1 
PRIMERJAVA SREDSTEV ZA 
ZAKONA 

OSEBNE DOHODKE DELAVCEV V OSNOVNIH ŠOLAH GLEDE NA DOSEDANJI NORMATIVNI SISTEM IN PREDLOG 

POKLICNE SKUPINE VRED. VKALKULIR. DELA PO 
OBSTOJEČIH NORMATIVIH 

OCENA POTREBNIH SRED. ZA DELO 
IZVAJALCEV NA OSNOVI ZAKONA 

Stopnja 
izobr. 

Razmerje 
zaht. del. 

St. del. 
po normat. 

Število 
točk 

Stopnja 
izobr. 

Koef. Dejansko 
št. del. 

Število 
točk 

čistilka 
kurjač 
tehn. delavec 
kuharica 
adm. delavec 
rač. delavec 
org. šolske prehrane 
knjižničar 

svetovalni del 

vzgojitelj 

učitelj 

pomoč, ravnatelja 

ravnatelj 

Skupaj 

III. 
IV. 

V. 
VI. 
VI. 

VII. 

VI. 

VI. 

VI. 

120 

214 
200 
230 

289 
289 

314 

289 

289 

426 

2,933.0 

589.0 
505.0 
910.0 

60.0 
499.5 

499.5 

112.0 

13,353.0 

606.0 

351,960 

126,046 
101,000 
209,300 

17,340 
144,355 

156.843 

32.368 

3,859.017 

258.156 

II. 
III. 
IV. 
V. 
V. 

VI. 
VII. 
VI. 

VII. 
VI. 

'VI. 
V. 

VII. 
VI. 
V. 

VII. 
VI. 

VII. 
VI. 

0,80 
1,20 
1,30 
1,60 
2,06 
2,20 
2,38 
3,00 
2,38 
3,00 
2,38 
2,65 
2,38 
3,10 
2,65 
2,30 
3,10 
2,65 
3,10 
2,65 

2,399 
292 
317 
505 
471 
468 

60 
183 

67 
269 
187 

98 
12 

892 
11.572 

758 
41 

187 
89 

361 

1.887,20 
350,40 
412,10 
808,00 
970,26 

1.029,60 
142,80 
549,00 
159,46 
807,00 
445,06 
259,70 

28,56 
2.765,20 

30.665,80 
1.743,40 

127,10 
495,55 
275,90 
956,65 

20.067.0 

IZRAČUN MESEČNE AKONTAC. DOHODKA 
IZVAJALO. PO OBSTOJEČIH NORMATIVIH 

po vrednosti točke za mesec maj 1991 
(5,256,386 točk x 59.50 din) 

dodatki za težke pogoje dela 
po normativih 
SKUPAJ 

312,754.967,00 din 

5,721.866,00 din 
318,476.833,00 din 

5,256.386 

IZRAČUN MESEČNE AKONTACIJE SREDSTEV 
PO PREDLOGU ZAKONA 

1. masa sredstev za osnovni OD 
(44,878.7 točk x 5.928 din) 

2. dodatki za: 
zagotovljeni OD 
težje pogoje dela 
pomočnike 
ravnatelje 
razredništvo 

3. minulo delo: 8,5% 

4. povečan obseg dela in nadomeščanje 
odsotnosti ped. delavcev 

SKUPAJ 

19.188 44.878,70 

ZA BRUTO DOHODKE 

266,040.934,00 din 

4,735.928,00 din 
2,656.835,00 din 

419.520,00 din 
2,208.600,00 din 
8,002.336,00 din 

21,617.334,00 din 

14,741.182,00 din 

320,422.689,00 din 

Tabela 2: 

PRIMERJAVA SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE V SREDNJIH ŠOLAH, GLEDE NA DOSEDANJI NORMATIVNI SISTEMJNPREDLOG ZAKONA 

POKLICNE SKUPINE 
VREDNOST VKALKULIRANEGA DELA PO 

OBSTOJEČIH NORMATIVIH 
OCENA POTREBNIH SREDSTEV ZA DELO 

IZVAJALCEV NA OSNOVI ZAKONA 

Stop. 
izob. 

Razmerje 
zaht. del 

St. del. 
po norm. 

Ocena števila 
Število Razmerje potrebnih 

točk koeficientov. delavcev 

Štev. pedag. 
ur za povečan 
obseg dela in 

Število delo po 
koeficientov pogodbi 

- čistilka 
- vratar, perica 
- tehnični delavec, strežnica 
- administrator, kurjač 
- administrator, kuhar 
- tehnični delavec 
- tajnik, laborant 
- računovodja 
- strokovni sodelavec 
- računovodja 
- učitelj 
- strokovni sodelavec 
- učitelj 
- pomočnik ravnatelja 
- ravnatelj  
SKUPAJ 

III. 
IV. 
IV. 
V. 
V. 

VI. 
VI. 
VI. 

VII. 
VII. 
Vil. 
VII. 

100 

181 
213 
213 
250 
250 
250 
313 
338 

423 

762 

399 
387 
111 
131 

88 
1.185 

315 
4.689 

201 

76.200 

72.219 
82.431 
23.643 
32.750 
22.000 

296.250 
98.595 

1,584.882 

85.023 

0,80 
1,10 
1,20 
1,30 
1,60 
1,73 
2,06 
2,20 
2,38 
2,50 
2,65 
3,00 
3,10 
3,10 
3,10 

617 

80 

220 
308 
121 

81 
58* 

716 
219 

4.081 
40 

121 

493,6 

96,0 

380,6 
634,5 
266,2 
192,8 
145,0 

1,897,4 
657,0 

12.651,1 
124.0 
375.1 

4.275 

37.129 

35.213 

8.216 2,373.993 , 6.661 176.913,3 

poročevalec 
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Izračun mesečne akontacije dohodka izvajalcev po obstoječih 
normativih 1 

(2,373.993 točk x 46,05 din = akontacija v maju = 109,322.370 din 

Izračun mesečne akontacije sredstev za osebne dohodke po predlogu 

1. Masa sredstev za osnovni osebni dohodek 
(17.913,3 koef. x 5.928 din) 106,190.042 din 

2. Povečan obseg dela: 
41.404 ure po 198,43 din 8,215.796 diln 
35.213 ur po 294,00 din 10,352.622 din 

3. Dodatki za: 
- zagotovljeni OD (617x2.008 din) 
- razredništvo (3.167 oddelkov 
x 4 ped. ure x 294, din) 
- pomočnika (40x1.840 din) 
- ravnatelja (121x4.908 diln) 
- nazivi 

4. Minulo delo (9%) 
5. Suplence (2% pedag. ur) 
6. Ocena odbitka zaradi neustreznosti 

stopnje izobrazbe (za cca 900 učiteljev) 

3,238.936 din 

3,724.394 din 
73.600 din 

593.868 din 

11,735.033 din 
2,495.000 din 

-2,104.000 din 
Skupaj mesečno: 142,515.291 din 

TABELA 3: 
D°H0DKE DELAVCEV V TOMOVIH ZA UČENCE SREDNJIH ŠOL, GLEDE NA DOSEDANJI NORMATIVNI 

POKLICNE SKUPINE VRED. VKALKULIR. DELA PO OBSTOJEČIH NORMATIVIH OCENA POTREBNIH SRED. NA OSNOVI ZAKONA 

Stopnja 
izobr. 

Razmerje 
zaht. del. 

čistilka 
vratar, perica 
tehnični delavec, strežnica 
administrator, kurjač 
administrator, kuhar 
tehnični delavec 
tajnik, laborant 
računovodja 
učitelj, vzgojitelj 
strokovni sodelavec, laborant 
računovodja 
učitelj, vzgojitelj 
strokovni sodelavec 
asistent, vzgojitelj 
učitelj 
asistent 
pomočnik ravnatelja 
ravnatelj 
SKUPAJ 

St. del. 
po norm. 

Število 
točk 

Razmerje 
koeficientov 

IV. 
IV. 
V. 
V. 
V. 

VI. 
VI. 
VI. 

VII. 
VII. 
VII. 

VII./2 
VII. 
VII. 

100 
100 

181 
213 

250 
268 
313 

423 

Ocena štev. 
potreb, delav. 

Število 
koeficientov 

138 
92 

23 
40 

6 
368 

14 

23 
704 

13.800 
9.200 

4.163 
8.520 

1.500 
98.624 
4.382 

9.729 

0,80 
1,10 

1,73 
2,06 
2,20 
2,30 

2,65 

3,00 

3,10 
3,10 

105 
92 

24 
18,4 
18,4 

38 

259 

71 

2 
24 

84,00 
101,20 

41,52 
37,90 
40,48 
87,40 

686,35 

213,00 

6,20 
74,40 

149.918 651,80 1.372,45 
Izračun mesečne akontacije dohodka izvajalcev po obsotječih norma- 
tivih za mesec maj: 
149.918 točk X 46,05 din 6 903 724 din 
dodatki: dežurno delo b,903.724 din 
nedelje, prazniki (3.631 ur) 260 843 d|n 
nočno dežurno delo (9.374 ur7 385 649 din 

7,550.215 din SKUPAJ akontacija dohodka za maj 

Izračun mesečne akontacije sredstev za osebne dohodke po predloau 
zakona y 

1. Masa sredstev za osnovni osebni dohodek 

o '1-^'45koef-x 5-928 din) 8,135.884 din 2. Dodatki za: 
zagotvoljeni OD (105 x2008 din) 210 840 din 
dežurno delo (13.005 ur) 875 627 din 
ravnatelja (24 x 4.908 din) 1 ^ 7 792 din 

?TČn,ika'2XJo/
8

1
40din) 3.680 din 3. Minulo delo (9%) 840.944 din 

Skupaj mesečno: -jq -jg^ 7fi7 Hjn 
DODATNO POTREBNA SREDSTVA PO OCENI MESEČNO' 2 634 552 
din ali 34,9%. 
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PRIMERJAVA SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE DELAVCEV V ZAVODIH ZA IZOBRAŽEVANJE 
V RAZVOJU GLEDE NA DOSEDANJI NORMATIVNI SISTEM IN PREDLOG ZAKONA 

IN USPOSABLJANJE OTROK Z MOTNJAMI 

POKLICNE SKUPINE 

■ čistilka 
■ vratar, perica 
■ teh. del., strežnica 
■ administrator, kurjač 
- administrator, kuhar 
- tehnični delavec 
- tajnik, laborant 
- računovodja 
- učitelj, vzgojitelj 
- strok, sod., laborant 
- računovodja 
- učitelj, vzgojitelj 
- strokovni sodelavec 
- asistent, vzgojitelj 
- učitelj 
- ravnatelj 

VREDNOST VKALKULIRANEGA DELA PO 
OBSTOJEČIH NORMATIVIH 

OCENA POTREBNIH SREDSTEV ZA DELO 
IZVAJALCEV NA OSNOVI ZAKONA 

Stopnja 
izobr. 

II 
III 
IV 
IV 
v 
v 
v 
v 
v 
v 

VI 
VI 
VI 
v 

Razmerje 
zaht. del. 

Št. del. 
po normat. 

100 

181 
181 

213 

250 

250 
313 

313 
250 

62 

5 
20 

30 

32 

545 
19 

52 
20 

Število 
točk 

Razmerje 
koeficientov 

Dejansko 
št. delavcev 

6.200 

905 
3.620 

6.390 

8.000 

136.250 
5.947 

16.276 
5.000 

0,80* 
1,10 
1,20 
1,30 
1,60 
1,73 
2,06 
2,20 
2,30 
2,38 
2,50 
2,65 
3,00 
3,00 
3,10 
3,10 
2,65 

62 

15 
20 

20 
78 
23 

331 
19 
17 
50 
10 
10 

Število Št. koefic. 
koeficientov za poveč. 

obseg dela 
(dežurstva) 

49,60 

24,00 
34,60 

44,00 
179,40 

54,75 

877,15 
57,00 
51,00 

155,00 
31,00 
26,50 

70,00 

SKUPAJ 785 188.588 655 1.584,00 70,00 
1.654,00 

Izračun mesečne akontacije dohodka izvajalcev 
po obstoječih normativih 
(vključno s prispevki delodajalca) 

- po vrednosti točke 
za mesec maj 1991: 
(188.588 točk x 46,05 din 

- dodatki: za težke pogoje 
dela (po normativih) 

8,864.500 din 

1,668.200 din 

SKUPAJ akontacija dohodka za maj 10,352.700 din 

2. Dodatki za: 
-zazagotovljeni OD 
-težje pogoje dela 
-pomočnike 
- ravnatelja 
-razredništvo 

3. Minulo delo 
4. Nadomeščanje odsotnosti pedagoških 

delavcev (2% pedagoških ur) 

124.470 din 
921.420 din 

9.200 din 
98.160 din 

156.200 din 
1,110.840 din 

164.600 din 

Izračun mesečne akontacije sredstev za osebne dohodke po predlogu 
zakona 
1. Masa sredstev za osnovni osebni dohodek 

(1,654,00 koef. x 5.928 din 9,804.910 din 

Skupaj mesečno: 12,.389.800 din 

DODATNO POTREBNA SREDSTVA PO OCENI MESEČNO: 2,037.100 
din ali 19,7%. 

Tabela 5: 
PRIMERJAVA SREDSTEV ZA OSEBNE 
ZAKONA 

DOHODKE DELAVCEV V VISOKEM ŠOLSTVU GLEDE NA DOSEDANJI NORMATIVNI SISTEM IN PREDLOG 

POKLICNE SKUPINE 
VREDNOST VKALKULIRANEGA DELA PO 

OBSTOJEČIH NORMATIVIH 
OCENA POTREBNIH SREDSTEV ZA DELO 

IZVAJALCEV NA OSNOVI ZAKONA 

Stop. 
izob. 

Razmerje 
zaht. del 

St. del. Število Razmerje 
po norm. točk koeficientov 

Dejansko . štev. pedag. 
število Število ur za poveč. 

delavcev koeficientov obseg dela 

- čistilka 
- vratar, perica 
- tehnični delavec, strežnica 
- administrator, kurjač 
- administrator, kuhar 
- tehnični delavec 
- tajnik, laborant 
- računovodja 
- učitelj, vzgojitelj 
- strok, sodelavec, laborant 
- računovodja 
- učitelj, vzgojitelj 
- strok, sodelavec, knjižničar 
- asistent, vzgojitelj 
- asistent 
- učitelj tujega jezika 
- učitelj telesne vzgoje 
- višji predavatelj 
- docent 
- izredni profesor 
- redni profesor  
SKUPAJ 

I. 
II. 
II. 

III. 
IV. 
IV. 
V. 
V. 
V. 

VI. 
VI. 
VI. 

VII. 
VII. 

VII/2 
VII. 
VII. 

VII/2 
VIII. 
VIII. 
VIII. 

100 564 56.400 0,80* 255 204,00 

250 

313 
338 
338 
313 
313 
338 
375 
375 
375 

672 

218 

2.035 
61 
59 
59 

2.057 

167.800 

68.290 

687.920 
19.180 
18.410 
20.020 

771.380 

2,38 

3,00 
3,00 
3,20 
3,20 
3,10 
3,40 
4,00 
4,40 
5,00 

672 

152 
306 
359 

71 
23 

216 
260 
273 
465 

1.599,40 

456,00 
918,00 

1.148,80 
227,20 

71,30 
734,40 

1.040,40 
1.201,20 
2.325,00 

15.759 ur 
18.489 ur 

4.823 ur 
5.064 ur 
8.626 ur 

5.161 1,809.400 9.925,30 52.761 ur 



Izračun mesečne akontacije dohodka izvajalcev po obstoječih 
normativih za mesec maj: 

1i09;400Xu28din 50,663.200 din - odtegljaji, izhajajoči iz normativov 
kvalitete (neustrezna zasedba, predmeti, 
manjši od 60 ur) -2,878.700 din 

dodatek. 14/o za administrativne delavce 6,697.850 din 

54,482.350 din Skupaj akontacija dohodka za maj 1991 

zakona" meSečne akontaci)e sredstev za osebne dohodke po predlogu 
1. Masa sredstev za osnovni osebni dohodek: 

(9.925.30 koef. x 5.928 din) 58,837.180 din 

2. Povečan obseg dela 
(34.248 ur vaj x 378,60 din) 
(18.513 ur predavanj x 600 din) 

3. Dodatki 
- zagotovljeni OD (204x2.008 din) 
- rektorski (2 rektorja x 7.362 din) 
- prorektorski (6 prorektorjev x 4.900 din) 
- dekanski (27 dekanov x 6.135 din) 
- prodekanski (64 prodekanov x 3.068 din) 

4. Minulo delo (10%) 
5. Sredstva za administrativno delo 

24,074.090 din 

409.630 din 
14.720 din 
29.450 din 

165.645 din 
196.350 din 

8,386.080 din 
6,697.850 din 

Skupaj mesečno: 98,810.995 din 
DODATNO POTREBNA SREDSTVA PO OCENI MESEČNO: 44 328 645 

din ali 81,4%. ' 

OBRAZLOŽITEV 
Za k on o osebnih dohodkih in drugih prejemkih delavcev 
v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih ureja osebne 
dohodke za delavce, to je učitelje in druge delavce, ki v skladu 
s predpisi delajo v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu. 
Vprašanje, katera dosedanja vzgojno-izobraževalna organi- 
zacija je javni zavod, bo urejal zakon o organizaciji in financi- 
ranju vzgoje in izobraževanja. 
Zakon ureja osnove za določitev obsega sredstev za osebne 
dohodke in druge prejemke delavcev v zavodih v okviru prora- 
čunskih sredstev ter osnove in merila za ugotavljanje in deli- 
tev osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejemkov, do 
katerih so delavci upravičeni za tisto delo, ki so ga opravili 
v okviru dejavnosti, ki se financira iz proračunskih sredstev 
Ureditev vprašanja osebnih dohodkov, do katerih so delavci 
upravičeni na podlagi dela, ki so ga opravili zunaj prej nave- 
denega okvira (na primer storitvene dejavnosti), zakon pre- 
pušča posameznemu zavodu. Ta bo lahko ta del osebnih 
dohodkov uredil skupaj z ustanoviteljem v splošnih aktih 
oziroma upošteval osnove in merila kolektivne pogodbe če 
bo ustanovitelj s tem soglašal. 
Za opredelitev osnove za ugotavljanje osebnih dohodkov 
delavcev v zavodih osnutek zakona ponuja rešitev, da se za 
delavce v zavodih za obračun osebnih dohodkov upošteva 
osnova, ki jo določi Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije v državnih organih. 
Bruto osebni dohodek delavcev v zavodih sestav 'jata osnovni 
osebni dohodek in del osebnega dohodka, do katerega je 
delavec upravičen glede na posebne delovne razmere, pri- 
dobljen naziv in funkcijo, ki jo opravlja, ter na podlagi vredno- 
tenja delovnih izkušenj. 
Osnovni osebni dohodek se za posameznega delavca ugotovi 
tako, da se osnova, določena v 3. členu, pomnoži s koeficien- 
tom, določenim za vrsto delovnega mesta, na katero je dela- 
vec razporejen. Ce ima delavec manjšo učno obveznost, kot je 
predpisana tedenska učna obveznost za njegovo predmetno 
področje, se osnovni osebni dohodek delavca izračuna 
v sorazmerju z dejansko opravljenim obsegom učnih ur. 
Ob določitvi koeficientov, ki določajo razmerja med osebnimi 
dohodki za posamezna delovna mesta, so bila upoštevana 
razmerja, določena za posamezna delovna mesta delavcev in 
funkcionarjev v državnih organih ter kot usmeritev tudi posa- 
mezna medsebojna razmerja poklicnih skupin, kot so bila 
opredeljena v osnutku panožne kolektivne pogodbe za izo- 
braževanje. Pri tem je bilo vodilo, da so osebni dohodki 
delavcev^ ki opravljajo osnovni poklic v dejavnosti (učitelji), 
v izhodišču postavljeni nekoliko višje, pri čemer je osebni 
dohodek posameznika povezan tudi s sistemom napredo- 
vanja. 
Posebej je v 7. členu urejeno vrednotenje opravljanja vodstve- 
nega dela v zavodu, in sicer kot funkcijski dodatek. Ta je 
odvisno od težavnosti in odgovornosti dela v okviru posa- 
mezne funkcije, ovrednoten z določenim zneskom, ki se valo- 
rizira odvisno od rasti osnove za obračun osebnih dohodkov. 
Pri tem sta bila upoštevana obseg dela ter načelo primerljivo- 
sti skupnega osebnega dohodka (osnovnega z dodatkom) 
z osebnimi dohodki funkcionarjev v državnih organih. 
Zaradi izboljšanja kakovosti dela v šolstvu ter spodbujanja 
stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev se v osnovni 
in srednji šoli vzpostavlja sistem napredovanja, povezan 
s sistemom stalnega izobraževanja, opredeljenim s posebnimi 
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predpisi. 
Delavci, ki bodo z napredovanjem pridobili ustrezen naziv 

Pndobivah del osebnega dohodka tudi iz tega naslova 
(8. člen). Zakon se je pri vrednotenju posameznega naziva 
oprl na osnutek določb, ki opredeljujejo pogoje in zahteve za 
napredovanje v posamezni naziv. 
Posebej so v zakonu ovrednotene posebne delovne razmere. 
Te so, odvisno od težavnosti delovnih razmer, na posamez- 
nem delovnem mestu ovrednoteni z različnimi odstotki 
v odnosu do osnovnega osebnega dohodka. 
Dodatki za težje delovne razmere se uveljavljajo izjemoma, in 
sicer za delo v nekaterih podružničnih osnovnih šolah in 
v zavodih za usposabljanje in izobraževanje mladostnikov 
z motnjami v razvoju, kjer učitelj izvaja pouk v kombinirani 
obliki iz dveh ali več razredov, in za delo v zavodih, ki so 
v težje dostopnem kraju. 
Pri vrednotenju dela, opravljenega preko polnega delovnega 
časa (nadurno delo), v nočnem času, v nedeljo in na dan 
praznikov ter pri vrednotenju dežurstva, je zakon upošteval 
ureditev v splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo in 
dosedanje uskladitve partnerjev v postopku za sprejem 
splosne kolektivne pogodbe za družbene dejavnosti. 
Posebej je v 12. členu urejeno vrednotenje učnih ur, ki jih 
opravi učitelj preko predpisane tedenske učne obveznosti za 
svoje predmetno področje. Gre za povečano učno obveznost, 
ki jo učitelj opravi, kadar je iz razlogov racionalne organiza- 
cije izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa tako dolo- 
čeno z letnim delovnim načrtom zavoda. 
Zakon vrednoti učne ure, ki so v prej navedenem primeru 
opravljene v obsegu do trideset odstotkov povečane učne 
obveznosti kot redno delo. Učne ure, ki so izjemoma lahko 
opravljene nad trideset odstotkov povečane učne obveznosti 
pa kot nadure. 
Zakon v istem členu tudi določa, da se nadomeščanje učitelja 
ki je krajši čas odsoten z dela, zagotovi z delom drugih 
pedagoških delavcev. Ravnatelj oziroma dekan pa je dolžan 
skrbeti za enakomerno razporeditev takih nadomeščam na 
vse ustrezne delavce. 
Delovne izkušnje (13. člen) se vrednotijo enako kakor delav- 
cem na drugih gospodarskih in negospodarskih področjih 
Alova je le opredelitev višjega odstotka za vrednotenje delov- 
nih izkušenj žensk, za vsako začeto leto nad petindvajsetimi 
leti S tem bi ženskam, ki se upokojijo s petintridesetimi leti 
delovne dobe, zagotovili enako osnovo za izračun pokojnine, 
kakor jo imajo moški s štiridesetimi leti delovne dobe. 
Osnovni osebni dohodek pripravnika (14. člen) je po tem 
zakonu odvisen od »vrednosti« vrste delovnega mesta za 
katero se pripravnik usposablja. 
Delavci zavodov bodo prejemali osebne dohodke enkrat 
mesečno, in sicer za pretekli mesec. 
V zvezi z nadomestili osebnih dohodkov in drugimi prejemki 
zakon pravic delavcev, ki jih imajo po drugih predpisih ozi- 
roma kot jih imajo delavci v pretežnem delu drugih dejavnosti 
v tistem delu, kjer višino prejemkov določa sam ne širi niti ne 
ozi. 
Ker je tudi zagotavljanje sredstev za prejemke, določene od 
17. do 23. člena, odvisno od proračunskih možnosti, zakon 
prepušča določitev višine nekaterih prejemkov Izvršnemu 
svetu Skupščine Republike Slovenije. 
Osnutek zakona z drugim odstavkom 24. člena zagotavlja 
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delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih, da se po uvelja- 
vitvi kolektivne pogodbe za družbene dejavnosti prejemki iz 
prejšnjega odstavka izplačujejo v višini, določeni s kolektivno 
pogodbo. 
S sprejemom besedila drugega odstavka bi delavcem v zavo- 
dih omogočili, da se preko svojih sindikalnih predstavnikov 
z Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije v kolektivni 
pogodbi dogovorijo za večji obseg pravic od določitve v tem 
zakonu. S tem bi delavcem v vzgoji in izobraževanju zagotovili 
enak položaj, kot ga imajo delavci v gospodarstvu in tudi 
delavci v drugih družbenih dejavnostih. Vprašanje osebnih 
dohodkov ter drugih prejemkov se namreč za navedene 
delavce ne ureja z zakonom, zato imajo možnost, da se 
o obsegu svojih pravic na tem področju po načelih pogajanja 
dogovarjajo s kolektivno pogodbo. 
Zakon poleg vprašanja o osebnih dohodkih in nekaterih dru- 
gih prejemkih v IV. poglavju ureja tudi zbiranje osebnih podat- 
kov o delavcih in varstvo osebnih podatkov. 
Ureditev vprašanja varstva osebnih podatkov, ki jih pristojni 
upravni organi potrebujejo za izvajanje tega zakona in za 
opravljanje drugih z zakonom določenih nalog, bi po svoji 
vsebini sicer bolj sodilo v ustrezen drug zakon. V ta zakon sta 
zbiranje in varstvo osebnih podatkov vključeni zato, da se 
delavcem zavodov takoj zagotovi ustavna pravica, s katero je 
zajamčeno varstvo osebnih podatkov. 
Zakon zaradi zagotovitve enotnega načina zbiranja in varstva 
osebnih podatkov nalaga predstojniku republiškega uprav- 

nega organa natančnejšo določitev metodologije zbiranja, 
obdelave in uporabe osebnih podatkov ter natančno določa, 
katere osebne podatke sme pristojni upravni organ zbirati. 
V 29. členu je opredeljen pogoj, ki mora biti podan, da upravni 
organ, ki je s tem zakonom pooblaščen za zbiranje osebnih 
podatkov, te da drugemu upravnemu organu oziroma organi- 
zaciji. 
Zakon tudi pooblašča predstojnika upravnega organa, ki vodi 
evidence kadrov, da pooblaščenim osebam dovoli vpogled 
v arhivirane osebne podatke. 
V 34. členu je ponujena rešitev vprašanja osebnih dohodkov 
delavcev, ki po veljavnih predpisih nimajo ustrezne stopnje 
strokovne izobrazbe. Ta rešitev ne ustvarja zakonske podlage 
za sedanje protizakonito stanje v zvezi z neustreznostjo stro- 
kovne izobrazbe kadrov v mnogih zavodih. 
Zavod je namreč že po dosedanjih predpisih zavezan, da 
zaposluje delavce z ustrezno strokovno izobrazbo in mu je ob 
kršitvi zakonskih določil zagrožena celo kazen. 
Zmanjšanje osnove osebnega dohodka delavcu, ki ima nižjo 
stopnjo strokovne izobrazbe od zahtevane, pa izhaja iz načina 
vrednotenja dela, odvisnega tudi od zahtevane stopnje stro- 
kovne izobrazbe za opravljanje dela na določenem delovnem 
mestu. 
Ne glede na to da bo zakon uveljavljen osmi dan po objavi 
v Uradnem listu, je 1. september tega leta opredeljen kot 
pričetek uporabe zakona. 

PREDLOG ZA ZDRUŽITEV FAZ POSTOPKA SPRI 

Na podlagi drugega odstavka 265. člena Poslovnika Skupš- 
čine Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 34/85) Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije predlaga, da Skupščina 
Republike Slovenije predlog za izdajo zakona o osebnih 
dohodkih in drugih prejemkih delavcev v javnih vzgojno- 
izobraževalnih zavodih obravnava hkrati z osnutkom za- 
kona. 
Obrazložitev: V vzgoji in izobraževanju so osebni dohodki 
v zadnjem desetletju neprestano osrednja točka razprav 
v šolskih kolektivih. Kot vir nezadovoljstva delavcev zavo- 
dov so bile izpostavljene višina osebnih dohodkov in tudi 

neupravičene razlike v osebnih dohodkih delavcev, zapo- 
slenih v posameznih vzgojno-izobraževalnih organizacijah. 
Zbor združenega dela Skupščine Republike Slovenije je 
v zvezi z navedenim Ministrstvu za šolstvo in šport na seji 
dne 28. 3.1991 naročil oblikovanje zakona o osebnih dohod- 
kih in kot rok za sprejem končnega besedila zakona oprede- 
lil 1. 6. 1991. 
Da bi se problematika osebnih dohodkov v vzgoji in izobra- 
ževanju uredila vsaj do pričetka novega šolskega leta, pred- 
lagatelj zakona predlaga Skupščini Republike Slovenije 
združitev prve in druge zakonodajne faze. 

Predlog STANOVANJSKEGA ZAKONA — ESA 167 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 109. seji 
1/8-1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA STANOVANJSKEGA ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Ivzršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Miha JAZBINŠEK, član Izvršnega sveta in minister za 
varstvo okolja in urejanje prostora, 
- Mira BECELE, pomočnica ministra za varstvo okolja in 
urejanje prostora, 
- Primož BAJEC, svetovalec ministra za varstvo okolja in 
urejanje prostora. 

Predlog stanovanjskega zakona bodo obravnavali Družbeno- 
politični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zako- 
nodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za 
urejanje prostora ter stanovanjska in komunalna vprašanja 
kot matično delovno telo. 

PREDLOG stanovanjskega zakona 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Stanovanjski zakon ureja lastninskopravna razmerja v večsta- 

novanjskih hišah, upravljanje v večstanovanjskih hišah, sta- 
novanjska najemna razmerja ter lastninjenje in privatizacijo 
stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini. 
S stanovanjskim zakonom se določajo pogoji za pomoč pri 
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pridobitvi stanovanja, način določanja najemnin, spodbude 
za investiranje, vzdrževanje in najem stanovanj ter pristojnosti 
in naloge občin in republike na stanovanjskem področju. 

2. člen 
Stanovanje po tem zakonu je skupina prostorov, namenjena 
za trajno bivanje — funkcionalna celota, praviloma z enim 
vhodom, ne glede na to ali so prostori v stanovanjski hiši ali 
v drugi zgradbi. 
Pomožni stanovanjski prostori so prostori, ki sodijo k stano- 
vanju in so njegov sestavni del, ne glede na to ali so v stano- 
vanjski hiši ali zunaj nje, kot npr.: kleti, drvarnice, garaže, kot 
tudi balkoni, terase in lože, če niso sestavni del stanovanja in 
drugi pomožni prostori. 

3. člen 
Stanovanja po tem zakonu niso: 
1. prostori za začasno prebivanje (začasna prebivališča na 
gradbiščih, prostori v začasnih zgradbah ipd.); 
2. prostori v stavbi, zgrajeni za nastanitev posameznikov 
(samski domovi, dijaški in študentski domovi, domovi za osta- 
rele, socialnovarstveni zavodi in druge skupinske nastani- 
tvene zgradbe); 
3. prostori, ki se od časa do časa uporabljajo za počitek ali 
oddih, ne omogočajo pa trajnega bivanja; 
4. prostori za turistične nastanitvene zmogljivosti, ki izpolnju- 
jejo pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena, vendar niso 
namenjeni za zadovoljevanje stanovanjskih potreb. 
Ce nastane dvom, ali gre za stanovanje po tem zakonu, odloči 
o tem občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske 
zadeve, na zahtevo zainteresirane stranke. 

4. člen 
Lastno stanovanje je po tem zakonu stanovanje, ki ga stalno 
uporabljajo lastnik ali njegovi ožji družinski člani za trajno 
zadovoljevanje svojih stanovanjskih potreb. 
Najemno stanovanje po tem zakonu je: 
- stanovanje, ki ga lastnik oddaja zaradi pridobivanja profita 
(v nadaljnjem besedilu: profitno stanovanje); 
- stanovanje, ki ga delodajalec namenja za oddajo zaradi 
zadovoljevanja službenih potreb (v nadaljnjem besedilu: služ- 
beno stanovanje); 
- stanovanje, zgrajeno oziroma oddano na način iz drugega 
odstavka 89. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: 
neprofitno stanovanje); 
- stanovanje, ki se namenja za oddajo socialnemu upravi- 
čencu (v nadaljnjem besedilu: socialno stanovanje). 
Lastnik najemnega stanovanja opredeli vrsto najema iz prejš- 
njega odstavka tega člena v najemni pogodbi. 
Sekundarno stanovanje je po tem zakonu stanovanje, ki ga od 
časa do časa uporablja lastnik zase ali za svoje ožje družinske 
člane. 

5. člen 
Primerno stanovanje je po tem zakonu tisto stanovanje, ki ima 
poleg kuhinje, sanitarnih prostorov in predsobe še toliko 
spalnega prostora, da zadošča stanovanjskim potrebam last- 
nika oziroma najemnika in njunih ožjih družinskih članov, če 
živijo z lastnikom oziroma najemnikom v skupnem gospodinj- 
stvu. 
Šteje se, da spalnica zadošča za dve osebi, kabinet ali dnevna 
soba kot spalni prostor pa za eno osebo. 

6. člen 
Ožji družinski člani so po tem zakonu zakonec lastnika ali 
oseba, s katero lastnik živi v dalj časa trajajoči življenski 
skupnosti, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvoji- 
telji ter osebe, ki sta jih po zakonu dolžna preživljati. 
Določba prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporab- 
lja tudi za določitev ožjih družinskih članov najemnika. 

7. člen 
Večstanovanjska hiša je po tem zakonu hiša, ki ima dve ali več 
stanovanj in eno hišno številko. Za večstanovanjsko hišo se 
ne šteje družinska hiša. 

Večstanovanjska hiša je po tem zakonu tudi hiša, v kateri so 
tudi poslovni ali drugi nestanovanjski prostori, vendar so 
stanovanja v pretežni večini glede na celotno površino hiše. 
Družinska stanovanjska hiša je hiša z enim ali več lastnih 
stanovanj, ki so v lasti ene, solasti ali skupni lasti več oseb, ki 
so med seboj v sorodu. 

8. člen 

Sf<4'5n' Prost°r' večstanovanjske hiše so po tem zakonu stop- nišča, hodniki, podstrešja, pralnice, sušilnice, skupne kleti, 
zaklonišča, kolesarnice, delavnice za hišnika, prostori za 
odlaganje smeti in drugi prostori, ki služijo večstanovanjski 
hiši kot celoti. 
Skupni prostor večstanovanjske hiše je po tem zakonu tudi 
hišniško stanovanje. 
Skupni deli in naprave večstanovanjske hiše so po tem 
zakonu temelji, nosilni zidovi, stropovi, streha, dimniki, svet- 
lobni jaški, dvigala, električno, kanalizacijsko, vodovodno in 
telefonsko omrežje, plinska in toplovodna napeljava, naprave 
za ogrevanje, televizijske in druge sprejemne antene in 
podobno. Skupni prostori, deli, objekti in naprave večstano- 
vanjske hiše so po tem zakonu tudi drugi prostori, deli, objekti 
in naprave, ki so v posebni stavbi, ali pa so del druge stavbe 
(skupna kotlovnica, skupni hidrofori) in objekti zunanje uredi- 
tve na fur,kcjonalnem in skupnem funkcionalnem zemljišču, ki služijo hiši kot celoti ali več stanovanjskim hišam. 

9. člen 
Funkcionalno zemljišče stanovanjske hiše je po tem zakonu 
tisto zemljišče, ki je neposredno namenjeno njeni redni rabi in 
brez katerega ne more funkcionirati, kot npr.: dostopne poti, 
dovozi, parkirni prostori, prostori za smetnjake, prostori za 
igro, počitek in podobno. 
Skupno funkcionalno zemljišče je po tem zakonu zemljišče iz 
prvega odstavka tega člena, kadar služi več stanovanjskim 
hišam neposredno ali posredno in ne sodi med dobrine 
v splošni rabi. 

10. člen 
Register stanovanj je evidenca, ki se vodi za območje občine. 
Podatki se zajemajo iz katastra zgradb, zemljiške knjige, 
pogodb o upravljanju, najemnih pogodb ter zbirk podatkov, ki 
jih vodijo pooblaščene organizacije oziroma podjetja. 
V registru se zbirajo podatki o lastnikih, solastnikih in najem- 
nikih in sicer: enotna matična številka, ime, priimek in nieaov 
naslov. 
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena se zbirajo 
tudi podatki o stanovanju, in sicer: vrednost in površina 
stanovanja, leto zgraditve, število sob v stanovanju in pomož- 
nih prostorov, pripadajoči idealni delež ter vrsta stanovanja in 
višina najemnine, če gre za najemno stanovanje. 
Register stanovanj vodi in vzdržuje pristojni občinski upravni 
organ, ki mu morajo lastniki sporočati spremembe podatkov 
iz drugega in tretjega odstavka tega člena v 15 dneh po nastali 
spremembi. 
Podatke smejo pri svojem delu uporabljati pristojni republiški 
in občinski upravni organi, uprava za družbene prihodke ter 
Stanovanjska zbornica Slovenije za izpolnjevanje nalog, ki jih 
imajo po tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi. 

11. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, 
predpiše: 
- tipologijo stanovanj, stanovanjskih hiš in sosedstev, nji- 
hove površinske normative in funkcionalne standarde; 
- tehnične, higienske in ekološke standarde stanovanj in 
stanovanjskih hiš ter sosedstev; 
- standarde vzdrževanja stanovanj, stanovanjskih hiš in funk- 
cionalnega zemljišča; 
- kategorizacijo stanovanj, stanovanjskih hiš in sosedstev; 
- pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in 
stanovanjskih hiš; 
- metodologijo za oblikovanje najemnin v neprofitnih stano- 
vanjih; 
- metodologijo vodenja registra stanovanj; 
- normative in standarde ter postopek za uveljavljanje pra- 
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vice do socialnega stanovanja,ob upoštevanju pogojev, dolo- 
čenih s tem zakonom. 

II. LAST^INSKOPRAVNA RAZMERJA 

12. člen 

Stanovanje kot posamezni del stanovanjske hiše je lahko 
v lastnini pravnih ali fizičnih oseb (etažna lastnina). 
Stanovanje v etažni lastnini je lahko tudi v solastnini ali 
skupni lastnini. . , ....... 
Skupni prostori, deli, objekti in naprave v vecstanovanjski hisi 
ter funkcionalno zemljišče so v solastnini vseh etažnih lastni- 
kov pri čemer je solastniški delež vsakega etažnega lastnika 
sorazmeren vrednosti njegovega stanovanja glede na skupno 
vrednost etažne lastnine v celi hiši. ^ ., , 
Pravice in obveznosti solastnikov na skupnih prostorih, delih, 
objektih in napravah so sorazmerne vrednosti njihovih solast- 
niških deležev. 

13. člen 

Vsak solastnik ima pravico zahtevati, da se njegov solastniški 
delež, ki ga ima na skupnih prostorih stanovanjske hise, 
spremeni v etažno lastnino, če je to glede na njegov solastni- 
ški delež, razporeditev, funkcionalno zasnovo, tehnično 
izvedljivost in dostopnost mogoče. 
Če vsi solastniki soglašajo s spremembo solastniškega deleža 
na skupnih prostorih stanovanjske hiše v etažno lastnino, 
sklenejo pisno pogodbo.   
Če ne pride do pogodbe, odloči o zahtevi za spremembo 
solastniških deležev na skupnih prostorih stanovanjske hise 
v etažno lastnino sodišče v nepravdnem postopku. 

14. člen 

Skupne prostore stanovanjske hiše, na katerih imajo solast- 
niki solastniške deleže, je dopustno preurediti oziroma stano- 
vanjsko hišo nadzidati, če investitor sklene pogodbo v pisni 
obliki z vsemi solastniki. Pogodba določa tudi način in 
pogoje, ki jih mora investitor izpolniti zaradi predvidenih 
gradbenih del. _ 
Preureditve oziroma nadzidave iz tega člena in spremembe iz 
prvega odstavka prejšnjega člena imajo za posledico spre- 
membo solastniških deležev v pogodbi o upravljanju, ce se 
lastniki ne dogovorijo drugače. 

15. člen 

Določbe 13. in 14. člena se smiselno uporabljajo tudi za 
posege na skupnem funkcionalnem zemljišču. 

Promet s stanovanji in stanovanjskimi hišami 

16. člen 
Promet s stanovanji in stanovanjskimi hišami je prost pod 
pogoji, ki jih določa zakon. 

17. člen 
Pogodba, s katero se prenese lastninska pravica na stanova- 
nju, stanovanjski hiši oziroma solastniškem deležu, mora biti 
pisna in lastninska pravica vknjižena v zemljiški knjigi. 

Predkupna pravica 

18. člen 
Najemnik ima predkupno pravico na stanovanju, če pred- 
kupne pravice ne uveljavlja solastnik oziroma občina v prime- 
rih, ki jih določa zakon. 

19. člen 
Lastnik, ki namerava prodati stanovanje ali stanovanjsko hišo, 
ga mora ponuditi po pošti s povratnico ali z vlogo po sodišču 
naprodaj predkupnemu upravičencu in mu sporočiti ceno ter 
druge prodajne pogoje. 
Če je v ponudbi pogoj, da je treba vso ceno ali del cene 
izplačati v gotovini, ima izjava o sprejemu ponudbe učinek le, 
če izroči tisti, ki mu je stanovanje ali stanovanjska hiša ponu- 

jena naprodaj v roku iz tretjega odstavka tega člena, ali položi 
pri sodišču ves znesek, ki ga je treba po ponudbi izplačati 
v gotovini. . 
Če tisti, ki mu je stanovanje ali stanovanjska hisa ponujena 
naprodaj, v 60 dneh od prejema ponudbe ne izjavi, da 
ponudbo sprejema, lahko proda ponudnik stanovanje ali sta- 
novanjsko hišo drugemu, vendar samo pod enakimi ali manj 
ugodnimi pogoji. 
Kupoprodajno pogodbo je dolžan ponudnik predložiti na vpo- 
gled predkupnemu upravičencu. 

20. člen 

Če lastnik proda stanovanje ali stanovanjsko hišo, pa ga ne 
ponudi predkupnemu upravičencu ali ga proda po ugodnej- 
ših pogojih, kot jih je ponudil predkupnemu upravičencu, 
lahko predkupni upravičenec s tožbo zahteva, naj se prodaja 
razveljavi in naj lastnik ob enakih pogojih njemu proda stano- 
vanje ali stanovanjsko hišo. 
Tožba zaradi kršitve predkupne pravice se lahko vloži v JU 
dneh od dneva, ko je predkupni upravičenec dobil pogodbo 
na vpogled. 
Če prodajalec ne predloži predkupnemu upravičencu 
pogodbe na vpogled, lahko predkupni upravičenec pogodbo 
izpodbija v 30 dneh od dneva, ko je izvedel za pogodbo. 
Tožnik mora v roku za vložitev tožbe zaradi kršitve predkupne 
pravice položiti pri sodišču, na katerega območju je stanova- 
nje ali stanovanjska hiša, zneske ali garancijo za zneske, ki so 
na račun kupnine po sklenjeni pogodbi zapadli v plačilo do 
dneva vložitve tožbe. 

21. člen 

Če stanovanja ne kupi predkupni upravičenec, se zaradi tega 
njegov položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati. 

III. UPRAVLJANJE V VEČSTANOVANJSKIH HIŠAH 
22. člen 

Lastniki v večstanovanjski hiši sklenejo zaradi urejanja med- 
sebojnih razmerij v zvezi z upravljanjem večstanovanjske hiše 
in funkcionalnega zemljišča, pisno pogodbo o upravljanju. 
Zaradi upravljanja skupnega funkcionalnega zemljišča več 
stanovanjskih hiš, skupnih objektov in naprav sklenejo last- 
niki pogodbo o upravljanju skupnega funkcionalnega zem- 
ljišča, s katero opredelijo način upravljanja. 
Pri upravljanju so lastniki stanovanj v pravicah in obveznostih 
izenačeni, ne glede na to, ali v stanovanju prebivajo ali ne. 

23. člen 
Določbe, ki se nanašajo na upravljanje v večstanovanjskih 
hišah, se smiselno uporabljajo tudi za lastnike poslovnih 
prostorov v večstanovanjskih hišah. 

24. člen 
Upravljanje obsega stanovanjske storitve, vzdrževanje, obra- 
tovanje stanovanjske hiše, vzdrževanje funkcionalnega in 
skupnega funkcionalnega zemljišča, skrb za varstvo bival- 
nega okolja ter vse storitve s tem v zvezi. 
Stanovanjske storitve so organizacijske, pravne, finančne, 
administrativne, tehnične in plansko-programerske storitve 
za upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš. 
Vzdrževanje so materialna vlaganja, ki ohranjajo uporabne 
vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ves čas njihove upo- 
rabe. 
Obratovanje stanovanjske hiše zajema storitve v zvezi z upo- 
rabo skupnih prostorov, delov in naprav stanovanjske hiše in 
funkcionalnega zemljišča in stroške, ki nastajajo s tem v zvezi, 
predvsem pa: stroške za čiščenje, elektriko, vodo, ogrevanje, 
obratovanje naprav, stroške za hišnika in vse druge skupne 
stroške. 
Vzdrževanje funkcionalnega in skupnega funkcionalnega 
zemljišča ter skrb za varstvo bivalnega okolja zajema vlaga- 
nja, ki imajo namen zagotoviti smotrno vzdrževanje in skrbno 
ravnanje z okoljem stanovanjske hiše. 

25. člen 
Prenova in izboljšave so druga materialna vlaganja, ki pove- 
čujejo obstoječo uporabno vrednost stanovanj in stanovanj- 
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skih hiš in ne sodijo med upravljanje stanovanj in stanovanj- 
skih hiš. 

26. člen 
S pogodbo iz 22. člena tega zakona lastniki opredelijo: 
- solastniške deleže na skupnih prostorih, delih, objektih in 
napravah; 
- način upravljanja stanovanjske hiše ter skupnih prostorov, 
delov, objektov in naprav stanovanjske hiše ter način odlo- 
čanja; 
- način uporabe skupnih prostorov, delov, objektov in na- 
prav; 
- delež stroškov upravljanja skupnih prostorov, delov, objek- 
tov in naprav v stanovanjski hiši in način plačevanja stroškov 
ki gredo v breme lastnikov; 
- delež stroškov obratovanja stanovanjske hiše in način pla- 
čevanja teh stroškov, ki gredo v breme najemnikov; 
- obseg opravil v zvezi z obratovanjem stanovanjske hiše ki 
se prepušča najemnikom; 
- morebitnega pooblaščenega zastopnika posameznega last- 
nika, ki je praviloma najemnik v tej hiši. 

27. člen 
V hiši z več kot dvema lastnikoma in več kot desetimi stanova- 
nji se v pogodbi določi tudi upravnik in meje njegovih poobla- 
stil pri sklepanju pravnih poslov s tretjimi osebami in pri 
zastopanju. 
Določbe v pogodbi o upravljanju imajo pravni učinek tudi 
nasproti poznejšim lastnikom posameznih delov stanovanj- 
ske hiše. 
Pogodbo o upravljanju mora upravnik registrirati pri pristoj- 
nem občinskem upravnem organu, ki vodi register pogodb, 
najkasneje v 15 dneh po sklenitvi. 
V večstanovanjski hiši, kjer ni imenovan upravnik, registrira 
pogodbo o upravljanju eden izmed lastnikov, skladno z dolo- 
čili v pogodbi. 

28. člen 
Imenovanje in razrešitev upravnika se vpišeta v register uprav- 
nikov, ki ga vodi občinski upravni organ, pristojen za stano- 
vanjske zadeve. 
Lastniki sklenejo z upravnikom pogodbo in določijo naloae 
ki so predvsem: ' 
- uresničevanje odločitev lastnikov ter skrb za izvajanje 
pogodbe o upravljanju; 

skrb za nemoteno uporabo skupnih prostorov, delov 
objektov in naprav na način, ki zagotavlja najboljšo izrabo 
vsakemu stanovalcu; 
- razdeljevanje stroškov in izterjava prispevkov skladno 
s pogodbo o upravljanju in določbami tega zakona ter redno 
poravnavanje obveznosti za vzdrževanje hiše in funkcionalno 
zemljišče; 
- poročanje lastnikom o svojem poslovanju ter na koncu leta 
izdelava zaključnega računa; 

opravljanje stanovanjskih storitev in poslov, ki presegajo 
okvir upravljanja, če se lastniki tako dogovorijo. 
Upravnik mora brez odlašanja sklicati lastnike in ukrepati 
skladno z njihovimi navodili v primerih, ko so zaradi izrednih 
dogodkov, ki jih ni bilo moč predvideti, potrebna neodložljiva 
popravila, za katera so potrebna znatna sredstva. 
Upravnik, ki ravna v nasprotju s drugim in tretjim odstavkom 
tega člena, je lahko razrešen in mora povrniti vso škodo, ki 
nastane zaradi njegovega malomarnega ravnanja oziroma 
opustitve. 
Ukrepi, ki jih odredi upravnik v mejah svojih pooblastil so 
obvezni za vse lastnike. 
Ukrepom, ki jih odredi upravnik, lahko lastnik ugovarja. V tem 
primeru mora lastnik sklicati najkasneje v 15 dneh preostale 
lastnike, ki dokončno odločijo o sporu. 

29. člen 
Upravnik v mejah svojih prostojnosti zastopa lastnike pred 
sodišči in upravnimi organi v sporih o njihovih pravicah in 
koristih po tem zakonu. 

30. člen 
Upravnik je lahko fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za 

opravljanje storitev iz drugega odstavka 24. člena tega 
zakona. 

31. člen 
Za odločitve v zvezi z upravljanjem skupnih prostorov'delov, 
objektov in naprav je potreben sporazum solastnikov, katerih 
solastniški deleži sestavljajo skupaj več kot polovico vredno- 
sti stanovanjske hiše. 
Če se v primerih iz prejšnjega odstavka solastniki ne sporazu- 
mejo, posel pa je nujen za redno vzdrževanje stanovanjske 
hiše, odloči o tem sodišče v nepravdnem postopku. 
Za odločitve, ki presegajo upravljanje (odtujitve, sprememba 
namembnosti, ustanovitev hipoteke, ustanovitev stvarnih 
služnosti, prenova, izboljšave in podobno) je potrebno 
soglasje vseh solastnikov. 

32. člen 
Če se ne sklene pogodba o upravljanju, lahko vsak lastnik 
predlaga, da sodišče v nepravdnem postopku s sklepom 
nadomesti pogodbo o upravljanju. 
Sprejetje sklepa iz prejšnjega odstavka lahko predlaga tudi 
najemnik, ki prebiva v hiši, v kateri pogodba o upravljanju ni 
bila sklenjena, kakor tudi občinski upravni organ, pristojen za 
stanovanjske zadeve. 
Do izdaje sklepa lahko sodišče na predlog udeleženca izda 
začasno odredbo o ureditvi razmerij in določi upravnika, če to 
zahtevajo okoliščine primera, zlasti zato da ne bi nastale 
motnje pri rednem upravljanju hiše. 

33. člen 
Stroški upravljanja, prenove in izboljšav, razen obratovanja, 
bremenijo lastnika v sorazmerju z solastniškim deležem, ki ga 
ima na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stano- 
vanjske hiše. 
če služijo skupni prostori, deli, objekti in naprave zgolj posa- 
meznim stanovanjem, bremenijo stroški upravljanja zgolj last- 
nike teh stanovanj. 

34. člen 
Če lastniki ne zagotovijo, da so skupni prostori, deli, objekti in 
naprave usposobljeni za normalno uporabo, odredi opravlja- 
nje potrebnih del na predlog stanovanjske inšpekcije, občin- 
ski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, v breme 
lastnikov. 

35. člen 
Lastnik stanovanja mora dopustiti vstop v stanovanje, da se 
v stanovanju opravijo dela v zvezi s popravili in izboljšavami 
v večstanovanjski hiši, ki jih drugače ni moč opraviti ali pa le 
z nesorazmernimi stroški. 
Popravila oziroma izboljšave se morajo opraviti v najkrajšem 
možnem času in z motnjami, ki najmanj prizadenejo lastnika. 
Lastnik mora biti o nameravanih posegih v stanovanje obveš- 
čen v primernem roku. 
Če lastnik ne dopusti vstopa v stanovanje, odloči o tem na 
zahtevo upravnika oziroma preostalih lastnikov sodišče. 

36. člen 
Lastnik mora zagotoviti popravila v zvezi z vzdrževanjem 
najemnega stanovanja na svoje stroške, razen če so taka 
popravila potrebna zaradi napačne ali malomarne uporabe 
najemnika. 
Lastnik stanovanja mora zagotoviti popravila v lastnem stano- 
vanju, če je to potrebno, da se odvrne škoda, ki se povzroča 
drugim stanovanjem ali skupnim prostorom, delom, objektom 
in napravam. 
Lastnik mora zagotoviti popravilo iz prvega in drugega 
odstavka tega člena nemudoma oziroma najkasneje v 15 dneh 
od dne, ko je napaka nastala ali ko je bil o njej obveščen. 

37. člen 
Splošna pravila pri uporabi večstanovanjske hiše lahko dolo- 
čijo lastniki in najemniki s hišnim redom, v skladu z zakonom 
in pogodbo o upravljanju. 
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38. člen 
Določbe tega poglavja se ne uporabljajo v družinskih stano- 
vanjskih hišah. 

Določbe prvega odstavka 22., 26., 31., 32.,in 35. člena se ne 
uporabljajo v večstanovanjskih hišah z enim lastnikom. 

Če je v večstanovnajski hiši iz drugega odstavka tega člena 
več kot deset stanovanj določi lastnik upravnika skladno 
z določbami tega zakona oziroma opravlja stanovanjske stori- 
tve sam,če izpolnjuje pogoje iz 30. člena tega zakona. 

IV. STANOVANJSKA NAJEMNA RAZMERJA 

39. člen 

Lastnik najemnega stanovanja odda stanovanje ali stanovanj- 
sko hišo (v nadaljnjem besedilu: stanovanje) v najem s skleni- 
tvijo najemne pogodbe za nedoločen čas, razen v primerih iz 
40. člena tega zakona. 

Če lastnik odda del lastnega stanovanja, sklene najemno 
pogodbo za določen čas ali nedoločen čas, pod pogoji, ki jih 
določa ta zakon. 
Najemnik stanovanja lahko odda v podnajem del stanovanja 
s sklenitvijo podnajemne pogodbe, ki se sklepa za določen 
čas in pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 
Najemna in podnajemna pogodba se sklepata v pisni obliki, 
sicer se šteje, da je pogodba nična. 

40. člen 

Najemna pogodba se lahko sklepa za določen čas. 
- če gre za službeno stanovanje; 
- če najemno stanovanje oddaja fizična oseba, ki ne oddaja 
več kot tri stanovanja; 
- če je najemno stanovanje predvideno za rušenje, prenovo 
ali je predlagana sprememba namembnosti. 
- če se najemno stanovanje ne nahaja v stanovanjski hisi, 
- če se najemno stanovanje začasno oddaja za reševanje 
oseb, prizadetih zaradi elementarnih in drugih nesreč. 
Rušenje in prenova iz 3. alinee prejšnjega odstavka se doka- 
zujeta s sprejetim prostorskim aktom, sprememba namemb- 
nosti pa z vloženo prošnjo pri pristojnem občinskem uprav- 
nem organu. 

Obvezne sestavine najemne pogodbe 

41. člen 

Poleg, sestavin po zakonu o obligacijskih razmerjih mora 
najemna pogodba po tem zakonu vsebovati vsaj še: 
- opis stanovanja, lego, opremljenost ter način uporabe 
stanovanja; 
- imena, priimke in matične številke oseb, ki bodo skupaj 
z najemnikom uporabljale stanovanje; 
- odpovedne razloge, ki jih določa 52.člen tega zakona; 
- vrsto najema po kategorijah najemnih stanovanj; — doiocila 
o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri uporabi in 
vzdrževanju stanovanja ter skupnih prostorov, delov, objektov 
in naprav stanovanjske hiše; 
- način in roke plačevanja ter višino najemnine; 
- način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najem- 
nini in se nanašajo na stroške za dobavljeno elektriko, vodo, 
daljinsko ogrevanje stanovanja in podobno (individualni stro- 
ški) ter stroške za obratovanje skupnih prostorov, delov, 
objektov in naprav stanovanjske hiše (obratovalni stroški); 
- določila o načinu uporabe stanovanja in na kakšen način in 
v kakšnih časovnih razdobjih bo lastnik preverjal pravilno 
uporabo stanovanja; 
- čas trajanja najemnega razmerja, če se izjemoma daje 
stanovanje v najem za določen čas; 
- način predaje stanovanja. ^ ^ 
Lastnik mora skleniti aneks k najemni pogodbi, ce se število 
oseb poveča za eno ali več oseb, ki jih je najemnik dolžan 
preživljati po zakonu. 
Lastnik mora v 30 dneh po sklenitvi predložiti najemno 
pogodbo in aneks k najemni pogodbi občinskemu uprav- 
nemu organu, pristojnemu za stanovanjske zadeve. 

Pravice in obveznosti lastnika stanovanja 

42. člen 

Lastnik stanovanja mora: 
- izročiti stanovanje kot predmet najema po najemni pogodbi 
v stanju, ki najemniku stanovanja omogoča normalno upo- 
rabo stanovanja, skladno z veljavnimi normativi in standardi; 
- vzdrževati stanovanje, skupne prostore, dele, objekte in 
naprave v stanovanjski hiši v stanju, ki zagotavlja najemniku 
normalno uporabo stanovanja ter skupnih prostorov, delov, 
objektov in naprav stanovanjske hiše ves čas trajanja najema, 
- odgovarjati za pravne in stvarne napake na oddanem stano- 
vanju. 

43. člen 

Pravici lastnika stanovanja sta: 
- pobiranje najemnine za oddano stanovanje v skladu z zako- 
nom; .. . 
- odločanje o prenehanju najemnega razmerja v skladu 
z določbami tega zakona. 

Pravice in obveznosti najemnika stanovanja 

44. člen 

Najemnik stanovanja mora: 
- uporabljati najeto stanovanje v skladu z najemno pogodbo, 
- odgovarjati za škodo, nastalo pri nepravilni oziroma malo- 
marni rabi stanovanja; 
- dopustiti vstop lastniku oziroma njegovemu pooblaščencu 
v stanovanje za preveritev pravilne uporabe stanovanja 
v skladu z roki, določenimi v najemni pogodbi, vendar največ 
dvakrat na leto; 
- poravnati stroške popravil v stanovanju, ki so posledica 
nepravilne oziroma malomarne uporabe stanovanja, skladno 
z določili najemne pogodbe; 
- obveščati lastnika o napakah na stanovanju, za odpravo 
katerih odgovarja lastnik v skladu z veljavnimi normativi in 
standardi; 
- plačevati najemnino za najeto stanovanje ter stroske, ki se 
plačujejo poleg najemnine, v skladu z najemno pogodbo. 

45. člen 
Najemnik, ki mu je bilo stanovanje dano v najem za določen 
čas, mora najmanj 30 dni pred potekom tega časa pridobiti od 
lastnika pisno odobritev podaljšanja najemne pogodbe, sicer 
mora izprazniti stanovanje oseb in stvari v pogodbenem roku. 

46. člen 
Najemnik stanovanja ne sme spreminjati stanovanjskih pro- 
štorov ter vgrajene opreme in naprav v stanovanju brez pred- 
hodnega pisnega soglasja lastnika. 

47. člen 

Najemnik stanovanja mora dopustiti vstop v stanovanje, da se 
v stanovanju opravijo dela v zvezi s popravili in izboljšavami 
v stanovanjski hiši, ki jih drugače ni moč opraviti ali pa le 
z nesorazmernimi stroški. 
Popravila oziroma izboljšave se morajo opraviti v najkrajšem 
možnem času in z motnjami, ki najmanj prizadenejo najem- 
nika. Lastnik mora o nameravanih posegih v stanovanje 
najemnika obvestiti v primernem roku ter zagotoviti normalno 
uporabo stanovanja po opravljenem posegu. 
Če najemnik ne dopusti vstopa v stanovanje, odloči o tem na 
zahtevo upravnika oziroma lastnika sodišče. 

48. člen 
Pravice najemnika stanovanja so: 
- opraviti popravila v stanovanju, če je popravilo neodlož- 
ljivo, da se zavarujejo življenje ali zdravje stanpvalcev, ali 
stanovanje in oprema v njem pred večjo škodo ter zahtevati 
povračilo stroškov, ki so nastali zaradi teh popravil; 
- zahtevati povrnitev škode, nastale zaradi opustitve obvez- 
nosti lastnika iz druge alinee 42. člena tega zakona tako, da 
lahko zahteva povrnitev škode v enkratnem znesku ali z zniža- 
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njem najemnine; 
- zahtevati vračilo previsoko zaračunane najemnine. 

49. člen 
Najemnik lahko odda del stanovanja podnajemniku, če pred- 
hodno pridobi pisno soglasje lastnika. 
Podnajemnina in ostali stroški za del stanovanja iz prejšnjega 
odstavka ne smejo biti višji od najemnine in ostalih stroškov 
za del stanovanja, ki se oddaja v podnajem. 

50. člen 
Najemnik stanovanja lahko uporablja najeto stanovanje 
v skladu z določbami tega zakona in najemno pogodbo tudi 
za opravljanje dovoljene dejavnosti v stanovanju. 
Za pridobitev dovoljenja za opravljanje dovoljene dejavnosti 
v stanovanju mora najemnik pridobiti pisno soglasje lastnika 
stanovanja, ostalih lastnikov v večstanovanjski hiši in soglasje 
občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske 
zadeve. 
Ostali lastniki oziroma organ iz prejšnega odstavka lahko 
zavrnejo soglasje, če gre za dejavnost, ki bi motila stanovalce 
pri mirni rabi stanovanj ali povzročala prekomerno obremeni- 
tev skupnih prostorov, delov, objektov in naprav v večstano- 
vanjski hiši. 

51. člen 
Ce s tem zakonom ni drugače določeno, se določbe tega 
poglavja smiselno uporabljajo tudi za urejanje podnajemnih 
razmerij. 

Odpoved najemne pogodbe 

52. člen 
Najemnik lahko odpove najemno pogodbo vselej, ne da bi 
zato navajal razloge, z 90 dnevnim odpovednim rokom. 

53. člen 
Lastnik lahko odpove najemno pogodbo iz naslednjih krivd- 
nih razlogov: 
- če najemnik ali osebe, ki z njim stanujejo,uporabljajo stano- 
vanje v nasprotju z zakonom in najemno pogodbo; 
- če najemnik oziroma osebe, ki z njim stanujejo, z načinom 
uporabe stanovanja povzročajo večjo škodo na stanovanju ali 
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v večstanovanj- 
ski hiši; 
- če najemnik ne plača najemnine in stroškov, ki se plačujejo 
poleg najemnine, v roku, ki ga določa najemna pogodba, 
dvakrat zaporedoma ali dva meseca v zadnjih dvanajstih me- 
secih; 
- če najemnik oziroma osebe, ki z njim stanujejo, z načinom 
uporabe stanovanja pogosto ali huje motijo druge stanovalce 
pri njihovi mirni uporabi stanovanja; 
- če najemnik izvršuje ali izvrši v stanovanju in vgrajeni 
opremi spremembe, brez poprejšnjega soglasja lastnika; 
- če stanovanje brez vednosti lastnika več kot 30 dni zapore- 
doma uporablja poleg najemnika oseba, ki ni navedena 
v najemni pogodbi; 
- če najemnik odda najeto stanovanje v podnajem brez 
soglasja lastnika oziroma zaračunava višjo podnajemnfno kot 
to določa 49. člen; 
- če najemnik ne dopusti vstopa v stanovanje v primerih iz 47 
člena ter v primerih iz tretje alinee 44. člena; 
- če najemnik ali oseba, ki poleg najemnika uporablja stano- 
vanje, opravlja v stanovanju nedovoljeno dejavnost ali dovo- 
ljeno dejavnost v nasprotju s 50. členom tega zakona. 
Najemne pogodbe ni mogoče odpovedati s tožbo, če lastnik 
ni predhodno pisno opozoril najemnika, ki krši najemno 
pogodbo. Opomin mora vsebovati kršitev in način odprave 
odpovednega razloga. Rok za odpravo odpovednega razloga 
ne sme biti krajši od 15 dni. 
Najemniku stanovanja ni mogoče odpovedati najemne 
pogodbe zato, ker ni plačal najemnine in drugih obveznosti 
po tem zakonu, če zaradi socialne stiske, v kateri se je znašel 
sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, ni zmo- 
gel poravnati najemnine in drugih obvezosti po tem zakonu 
v celoti. 

Potrdilo centra za socialno delo. mora najemnik predložiti 
lastniku in občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za 
stanovanjske zadeve, v 15 dneh po nastanku okoliščin iz 
prejšnjega odstavka. 
Če center za socialno delo ugotovi, da najemnik in osebe, ki 
z njim uporabljajo stanovanje, niso zmožne v celoti poravnati 
najemnine in drugih obveznosti, zagotovi lastniku stanovanja 
razliko do pogodbeno določene najemnine in ostalih stroškov 
po tem zakonu občinski upravni organ, pristojen za stano- 
vanjske zadeve, sicer mora najemniku dodeliti v najem pri- 
merno socialno stanovanje. 

54. člen 
Občina lahko odpove najemno pogodbo, če najemnik social- 
nega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca in če 
mu občina na svojem območju oziroma na območju mesta 
zagotovi najem primernega stanovanja. 
Status socialnega upravičenca se določa z aktom iz 99 člena 
tega zakona. 
Ne glede na določbo 5. člena pa občina ni dolžna priskrbeti 
večjega stanovanja, kot to določa akt iz 11. člena tega zakona. 

55. člen 
Če najemnik stanovanja umre ali stanovanje preneha uporab- 
ljati zaradi razveze zakonske zveze, mora lastnik stanovanja 
skleniti najemno pogodbo z zakoncem najemnika ali z osebo, 
s katero je živel v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti 
oziroma z enim od ožjih družinskih članov, navedenih 
v najemni pogodbi. 
Če se ožji družinski člani ne sporazumejo o tem, kdo bo 
sklenil najemno pogodbo, odloči sodišče v nepravdnem 
postopku. Po smrti najemnika, ki je živel v stanovanju iz 110. 
člena, mora lastnik stanovanja skleniti najemno pogodbo 
z zakoncem umrlega ali osebo, s katero je najemnik živel 
v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti. 

56. člen 
Oseba, ki uporablja stanovanje, pa z lastnikom ni sklenila 
najemne pogodbe oziroma ni podaljšala najemne pogodbe, 
sklenjene za določen čas, uporablja stanovanje nezakonito. 
Lastnik lahko kadar koli vloži tožbo na izpraznitev stanovanja 
pri rednem sodišču. Spori se štejejo za nujne. 

57. člen 
Najemna in podnajemna pogodba se ob sporu odpovedujeta 
s tožbo pri rednem sodišču. 
Sodišče določi rok za izselitev, ki pa ne sme biti krajši kot 60 
dni in ne daljši od 90 dni. 
Spori se štejejo za nujne. 

Pravice in obveznosti najemnika in lastnika po prenehanju 
najemnega razmerja 

58. člen 
Po prenehanju najemnega razmerja mora najemnik izročiti 
lastniku stanovanje v stanju, v kakršnem ga je prevzel, pri 
čemer se upoštevajo spremembe nastale pri normalni uporabi 
stanovanja. 
Pravica podnajemnika, da po podnajemni pogodbi uporablja 
stanovanjske prostore, preneha, če najemnik iz katerega koli 
razloga preneha uporabljati stanovanje, v katerem so ti pro- 
stori,ne glede na to, ali je čas, za katerega je bila sklenjena 
podnajemna pogodba potekel ali ne. 

59. člen 
Najemnik ima pravico do povrnitve neamortiziranega dela 
koristnih vlaganj v stanovanju, ki jih je opravil s soalasiem 
lastnika. 

Stanovanjska najemnina 

60. člen 
Najemnina za službena in profitna stanovanja se oblikujejo 
prosto, če z zakonom ni določeno drugače. 
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61. člen 
Najemnine za socialna in neprofitna stanovanja se oblikujejo 
skladno s predpisano metodologijo iz 11. člena tega zakona. 
Če občina določi za socialna stanovanja najemnino, ki je 
nižja, kot to določa metodologija iz prejšnjega odstavka, mora 
lastniku stanovanja izplačati razliko. 

62. člen 
Če lastniki najemnih stanovanj zlorabijo prevladujoč položaj, 
ki ga imajo na območju občine ali nedovoljeno špekulirajo, pa 
tako ravnanje povzroči ali utegne povzročiti motnje v stano- 
vanjski preskrbi, lahko občina z odlokom začasno, vendar ne 
za več kot šest mesecev, predpiše najvišje dopustne najem- 
nine oziroma omeji profit ob smiselnem upoštevanju metodo- 
logije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih. 
Upravičenost ukrepa iz prejšnjega odstavka ugotavlja na zah- 
tevo lastnikov organ republiške stanovanjske inšpekcije. 

63. člen 
Oderuška najemnina je po tem zakonu najemnina, ki za več 
kot 50% presega povprečno prosto oblikovano najemnino 
v občini za enako ali podobno kategorijo stanovanj, pri čemer 
je treba upoštevati tudi lokacijo in opremo stanovanja. 

64. člen 
Najemnik ima pravico zahtevati, da občinski upravni organ, 
pristojen za stanovanjske zadeve, preveri višino najemnine. 
Občinski upravni organ je dolžan v 15. dneh zavzeti stališče, 
pri čemer mora poleg okoliščin iz prejšnjega člena upoštevati 
še vse okoliščine iz najemne pogodbe. 
Oškodovani najemnik lahko zahteva spremembo najemne 
pogodbe na ustrezno najemnino ter vračilo preveč plačane 
najemnine. 
Zahtevka iz prejšnjega odstavka lahko vloži oškodovani pri 
rednem sodišču v petih letih po sklenitvi najemne pogodbe. 

V. SVET ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV IN 
STANOVANJSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

Svet za varstvo pravic najemnikov 

65. člen 
Skupščina občine ustanovi svet za varstvo pravic najemnikov, 
ki je sestavljen iz njihovih predstavnikov. 
Svet za varstvo pravic najemnikov spremlja uresničevanje 
obveznosti lastnikov in daje pobude skupščini občine za 
sprejem ustreznih ukrepov. 

66. člen 
Skupščina občine zagotavlja administrativno - strokovna 
opravila za svet za varstvo pravic najemnikov. 

67. člen 
Skupščina občine ali njen organ mora obravnavati pobude in 
stališča sveta za varstvo pravic najemnikov in ga o svojih 
stališčih obvestiti najkasneje v 60 dneh. 
Kadar skupščina občine razpravlja o pobudah sveta za var- 
stvo pravic najemnikov, imajo njegovi predstavniki pravico 
svoje predloge in stališča razložiti na zasedanju skupščine. 

68. člen 
Sveti za varstvo pravic najemnikov se lahko združujejo v repu- 
bliški svet. 
Če je ustanovljen republiški svet za varstvo pravic najemni- 
kov, ta zastopa interese najemnikov pred republiškimi organi, 
kadar obravnavajo vprašanja stanovanjske politike. 

Stanovanjska zbornica Slovenije 

69. člen 
Lastniki najemnih stanovanj in izvajalci stanovanjskih storitev 
se lahko združujejo v Stanovanjsko zbornico Slovenije, (v 
nadaljnjem besedilu: zbornica) 

70. člen 
Zbornica je samostojno strokovno združenje, ki je pravna 
oseba. 

71. člen 
Zbornica spremlja in obravnava problematiko oddajanja sta- 
novanj in opravljanja stanovanjskih storitev, spremlja 
ponudbo in povpraševanje na trgu najemnih stanovanj, 
ponudbo in povpraševanje po izvajalcih stanovanjskih stori- 
tev, zagotavlja svojim članom strokovno pomoč in potrebne 
informacije, pomembne za njihove poslovne odločitve, daje 
priporočila posameznim izvajalcem stanovanjskih storitev, 
sprejme kodeks etike (dobre poslovne običaje) obvezen za 
člane zbornice, zastopa interese svojih članov in organizira 
dodatno usposabljanje izvajalcev stanovanjskih storitev. 

72. člen 
Delo zbornice je javno. 
S statutom zbornice se določi organizacija in naloge zbor- 
nice, organi zbornice in njihove pristojnosti, način zagotavlja- 
nja sredstev za delo zbornice, pravice in obveznosti članov 
zbornice in druga vprašanja, pomembna za delo zbornice. 

VI. NALOGE IN PRISTOJNOSTI REPUBLIKE IN OBČIN 

Nacionalni stanovanjski program 

73. člen 
Republika ima na stanovanjskem področju zlasti naslednje 
pristojnosti in naloge: 
- določa stanovanjsko politiko v razvojnem in prostorskem 
načrtu republike; 
- določa nacionalni stanovanjski program ter zagotavlja 
sredstva za njegovo izvedbo; 
- skrbi za razvojno raziskovalno dejavnost na stanovanjskem 
področju; 
- vodi zbirni register stanovanj in uresničuje celovit informa- 
cijski sistem na stanovanjskem področju ter skrbi za njegov 
razvoj; 
- ustanovi stanovanjsko raziskovalni in informacijski center. 

74. člen 
Nacionalni stanovanjski program mora biti v skladu s social- 
nim, prostorskim in razvojnim programom republike. 
Nacionalni stanovanjski program se izvaja na osnovi opredeli- 
tev javnega interesa na področju poselitve slovenskega pro- 
stora z vidika smotrnosti izrabe prostora,kvalitete bivalnega 
okolja ter identitete širšega prostora. 
Nacionalni stanovanjski program izhaja pri opredeljevanju 
kvalitete stanovanjske gradnje iz upoštevanja razvojnih tren- 
dov v načinu življenja in diferenciacije potreb oziroma stan- 
dardov, v okviru humanizacije bivalnega in delovnega okolja. 

75. člen 
Nacionalni stanovanjski program opredeljuje elemente celo- 
vitega razvoja na stanovanjskem področju. 
Nacionalni stanovanjski program sprejema Skupščina Repu- 
blikeSlovenije. 
Nacionalni stanovanjski program določa predvsem: 
- obseg in dinamiko graditve stanovanj in stanovanjskih hiš; 
- način zagotavljanja pestrosti stanovanjske ponudbe; 
- delež oziroma razmerje med profitnim in neprofitnim stano- 
vanjskim sektorjem, lastnimi stanovanji občanov in socialnimi 
korektivi; 
- obseg reševanja stanovanjskih vprašanj z različnimi obli- 
kami spodbud in pomoči po posameznih skupinah koristni- 
kov sredstev; 
- javni interes na področju načrtovanja stanovanjske grad- 
nje, prenove in poselitve slovenskega prostora; 
- izhodišča smotrnosti in kvalitete stanovanjske gradnje ozi- 
roma pozidave, kot osnovo za racionalizacijo graditve; 
- pogoje spodbujanja in pridobivanja stanovanj na demo- 
grafsko ogroženih območjih; 
- usmeritve stanovanjske poselitve prostora v skladu z regi- 
onalnim razvojem in varstvom okolja; 

poročevalec 25 



- obseg sredstev za razreševanje stanovanjskih vprašanj mla- 
dih, družin z več otroki,mladih družin in invalidov v neprofit- 
nem stanovanjskem sektorju; 
- način spodbujanja investicij v prenovo in vzdrževanje sta- 
novanj in stanovanjskih hiš. 

76. člen 
Ukrepi za realizacijo nacionalnega stanovanjskega programa 
so predvsem: 
- spodbujanje graditve najemnih in lastnih stanovanj različ- 
nih kategorij s spodbudo vseh oblik organiziranja občanov za 
dosego tega cilja; 
- usmerjanje socialne politike na stanovanjskem področju, ki 
bo selektivno zajela določene skupine prebivalstva, ki si ne bi 
mogli sami razrešiti stanovanjskega vprašanja; 
- sofinanciranje posebnih bivalnih potreb telesno in duševno 
prizadetih občanov; 
- spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja, poseli- 
tvene in demografske politike z dodatnim financiranjem grad- 
nje stanovanj za potrebe demografsko ogroženih območij; 
- izboljšanje materialnih možnosti upravljanja s stanovanji in 
stanovanjskimi hišami; 
- ustanovitev komisije za spremljanje izvajanja nacionalnega 
stanovanjskega programa. 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije 

77. člen 
Za financiranje nacionalnega stanovanjskega programa ozi- 
roma spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževa- 
nja stanovanj in stanovanjskih hiš Republika s tem zakonom 
ustanovi Stanovanjski sklad Republike Slovenije (v nadalj- 
njem besedilu: sklad) 
Sklad je javno pravna oseba s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi, določenimi s tem zakonom. 
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun. 
Sedež sklada je v Ljubljani. 

78. člen 
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo: 
- iz republiškega proračuna 
- iz dela sredstev, ustvarjenih s prodajo družbenih stanovanj, 
iz sredstev, ustvarjenih s prodajo republiških stanovanj in 
stanovanjskih hiš ,razen od stanovanj namenjenih za delavce 
in funkcionarje republiških državnih organov; 
- z namenskimi dotacijami domačih in tujih pravnih in fizič- 
nih oseb; 
- iz sredstev, ustvarjenih z izdajo vrednostnih papirjev 
sklada; 
- iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem. 

79. člen 
Sklad iz zbranih sredstev: 
- daje pomoči pri odplačevanju posojil; 
- daje posojila z ugodno obrestno mero; 
- zagotavlja manjkajoča sredstva za izvedbo nacionalnega 
programa. 
Sklad usmerja del sredstev v nakup dolgoročnih vrednostnih 
papirjev, pri čemer izbira vrednostne papirje po kriterijih 
varnosti in donosnosti naložb. 

80. člen 
Podrobnejše pogoje za pridobitev in namene porabe sredstev 
določi sklad s posebnim pravilnikom, skladno z določbami 
tega zakona. 
Sredstva iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena se 
delijo uporabnokom na podlagi javnega razpisa. 

81. člen 
Pri izvrševanju svojih nalog sklad sodeluje z drugimi doma- 
čimi in tujimi finančnimi institucijami. 
Sklad lahko s pogodbo poveri upravljanje z delom svojih 
naložb domači pravni osebi. 

82. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 

Upravni odbor ima predsednika in štiri člane. Upravni odbor 
imenuje in razrešuje Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije iz vrst priznanih strokovnjakov, ki ne smejo biti nepo- 
sredno niti posredno povezani s uporabniki sredstev, ki jih 
sklad daje skladno z prvim odstavkom 79. člena tega zakona. 
Član upravnega odbora ne more biti direktor sklada. 
Upravni odbor opravlja naslednje zadeve. 
- sprejema finančni načrt; 
- imenuje in razrešuje direktorja sklada; 
- sprejema in objavi pravilnik in razpis iz 80. člena tega 
zakona; 
- sprejema naložbeno politiko; 
- pripravlja letno poročilo o poslovanju in rezultatih dela 
sklada; 
- sprejema statut sklada; 
- daje navodila in usmeritve za delo direktorju in drugim 
zaposlenim v skladu; 
- opravlja druge naloge, določene v statutu sklada. 

83. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje soglasje k. 
- statutu sklada; 
- naložbeni politiki sklada in finančnem načrtu; 
- zaključnemu računu sklada in poročilu o poslovanju in 
rezultatih dela sklada: 
- imenovanju in razrešitvi direktorja sklada 

84. člen 
Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor sklada. 

85. člen 
Sklad ima statut, s katerim se podrobneje določi zlasti: 
- notranjo organizacijo in način poslovanja sklada; 
- pooblastila za zastopanje; 
- pravice, odgovornosti in obveznosti delavcev sklada, ki 
opravljajo dela in naloge s posebnimi pooblastili in odaovor- 
nostmi; 
- mandat članov upravnega odbora, direktorja in delavcev 
s posebnimi pooblastili; 
- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem 
sklada. 
Sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od svojih finanč- 
nih naložb ter z drugimi prihodki. 

Uporabniki sredstev sklada 

86. člen 
Uporabniki sredstev sklada so lahko fizične ali pravne osebe, 
ki izpolnjujejo pogoje določene z pravilnikom in razpisom, ki 
ga na podlagi 80. člena tega zakona izda in objavi sklad ob 
upoštevanju določb tega poglavja zakona. 

87. člen 
Ugodnosti iz prvega odstavka 79. člena so deležni: 
1. državljani Republike Slovenije, ki si z graditvijo ali naku- 
pom primernega lastnega stanovanja prvič rešujejo svoje 
stanovanjsko vprašanje; 
2. državljani Republike Slovenije, ki jim je zaradi spremenje- 
nih družinskih razmer dosedanje stanovanje postalo nepri- 
merno; 
3. državljani Republike Slovenije, ki si stanovanjske razmere 
izboljšujejo ali razrešujejo z vlaganjem sredstev v prenovo, 
sanacijo ali obsežnejše vzdrževanje obstoječega stanovanj- 
skega fonda; 
4. državljani Republike Slovenije, ki so si svoje stanovanjsko 
vprašanje razrešili z najemom posojil, pa jih zaradi neugodnih 
kreditnih pogojev ne zmorejo v celoti odplačati, izpolnjujejo 
pa pogoje iz 1. in 2. točke tega člena. 
Prednost pri uporabi sredstev imajo mlade družine,družine 
z večjih številom otrok, družine z manjšim številom zaposle- 
nih, če se je eden od roditeljev posvetil negi in vzgoji otrok- 
,mladi,invalidi in družine z invalidnim članom in državljani 
z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podna- 
jemniki. 
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88. člen 
Sredstva sklada lahko uporabljajo tudi neprofitne stanovanj- 
ske organizacije. 

89. člen 
Neprofitna stanovanjska organizacija je tista pravna oseba, ki 
je ustanovljena za pridobivanje, upravljanje in oddajanje 
najemnih neprofitnih stanovanj ter pridobivanje in upravljanje 
lastnih stanovanj, pod posebnimi pogoji. 
Posebne pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše s pravilni- 
kom republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske 
zadeve in se nanašajo predvsem na način poslovanja in 
usmerjanja profita, izrabo pridobljenih zemljišč in upravljanja 
z njimi, oddajo del v vseh fazah pridobivanja stanovanj z nate- 
čaji, spoštovanje predpisanih standardov in normativov ter 
oblikovanje najemnin. 

90. člen 
Republiški upravni organ na podlagi prijave pravne osebe 
ugotovi, ali ta izpolnjuje pogoje, predpisane s pravilnikom iz 
drugega odstavka prejšnjega člena. 
Če republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske 
zadeve, ugotovi,da prijavljena pravna oseba izpolnjuje zahte- 
vane pogoje, jo vpiše v register neprofitih stanovanjskih orga- 
nizacij. 
Če upravni organ iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da 
pravna oseba, vpisana v register neprofitnih stanovanjskih 
organizacij, ne izpolnjuje katerega izmed pogojev, opredelje- 
nega v pravilniku iz drugega odstavka prejšnjega člena, jo 
izbriše iz registra in zahteva vračilo vseh prejetih sredstev 
sklada. 

91. člen 

V pravilniku iz 80. člena tega zakona se lahko predpiše, da so 
do pomoči upravičene predvsem tiste neprofitne stanovanj- 
ske organizacije, ki si zagotovijo določeno ugodnost tudi od 
občine na območju katere nameravajo poslovati, odvisno od 
možnosti posamezne občine. 
Občine, ki zagotovijo neprofitni stanovanjski organizaciji 
kakršno koli pomoč v okviru svojih pristojnosti in možnosti- 
,lahko zahtevajo, da se določen del neprofitnih najemnih 
stanovanj nameni za razreševanje stanovanjskih vprašanj 
upravičencev do socialnih stanovanj. 

92. člen 
V pravilniku iz 80. člena se lahko predpiše, da se sredstva 
sklada na demografsko ogroženih področjih lahko koristijo 
tudi, če investitorji ne izpolnjujejo vseh pogojev predpisanih 
s pravilnikom iz 89. člena. 

Občinski stanovanjski program 

93. člen 
Občina ima na stanovanjskem področju zlasti naslednje pri- 
stojnosti in naloge: 
- sprejema in uresničuje občinski stanovanjski program; 
- zagotavlja sredstva za graditev in pridobitev socialnih sta- 
novanj ter razliko do pogodbeno določene najemnine in osta- 
lih stroškov po tem zakonu; 
- spremlja višino povprečne najemnine v občini po kategori- 
jah, vrstah in lokaciji stanovanj; 
- zagotavlja pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in 
prenove z ustrezno zemljiško in normativno politiko; 
- sprejema usmeritve za projektiranje, gradnjo in prenovo 
stanovanj, ki izhajajo iz njenih lokalnih posebnosti, vključno 
z zunanjim videzom stanovanjskih hiš; 
- vodi register stanovanj in skrbi za njegovo vzdrževanje. 

94. člen 
Občinski stanovanjski program sprejema občinska skupščina 
in zajema predvsem: 
- obseg, lokacijo in dinamiko graditve lastnih in najemnih 
stanovanj; 
- ukrepe občine, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj 
v občini; 

- posebne stanovanjske programe v občini, ki upoštevajo 
arhitektonske in druge posebnosti pri zagotavljanju stanovanj 
za invalide; 
- način izvajanja pomoči pri pridobitvi oziroma uporabi sta- 
novanj; 
- način zagotavljanja ustreznih oblik pomoči za nastajanje in 
delovanje neprofitnih stanovanjskih organizacij. 

95. člen 
Občina lahko z odlokom ustanovi stanovanjski sklad. V prime- 
rih, ko je sklad ustanovljen, se za njegovo delovanje smiselno 
uporabljajo določbe, ki se nanašajo na stanovanjski sklad 
republike. 

Pomoč pri pridobitvi stanovanj 

96. člen 
Državljani Republike Slovenije, katerih skupni prihodek na 
člana družine ne presega zajamčenega osebnega dohodka 
v Republiki Sloveniji, so upravičeni do dodelitve socialnega 
stanovanja v najem. 
Pomoč pri uporabi stanovanja se dodeljuje po predpisih, ki 
urejajo socialnovarstvene pravice. 

97. člen 
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati državljani, da so 
upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so: 
- da državljan ali njegovi ožji družinski člani, ki z njim stalno 
prebivajo, ni najemnik oziroma lastnik stanovanja oziroma je 
najemnik ali lastnik neprimernega stanovanja; 
- da ima državljan stalno prebivališče v občini, v kateri je 
zaprosil za dodelitev socialnega stanovanja; 
- da državljan oziroma kdo izmed njegovih ožjih družinskih 
članov, ki z njim stalno prebivajo, ni lastnik počitniške hiše ali 
počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine; 
- da državljan oziroma kdo izmed njegovih ožjih družinskih 
članov ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti pri- 
mernega stanovanja. 

98. člen 
Merila, ki vplivajo na obseg in časovno prednost pri pridobitvi 
socialnega stanovanja v najem, se nanašajo na stanovanjske 
razmere, število ožjih družinskih članov, skupni prihodek na 
družinskega člana, premoženjsko stanje in socialno zdrav- 
stvene razmere. 
Pri razreševanju vlog za pridobitev socialnega stanovanja 
v najem imajo prednost družine z več otroki, družine z manj- 
šim številom zaposlenih, če se je eden od roditeljev posvetil 
vzgoji otrok, mlade družine, invalidi in družine z invalidnim 
članom, po vrsti invalidnosti in obsegu prizadetosti invalida. 

99. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za socialne zadeve, 
v soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim za 
stanovanjske zadeve, v podzakonskem aktu določi merila za 
dodelitev socialnih stanovanj. 
Sklep o dodelitvi stanovanja v najem izda občinski upravni 
organ, pristojen za stanovanjske zadeve. 

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

100. člen 
Inšpekcijsko nadzorsto nad uresničevanjem tega zakona in 
predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo organi repu- 
bliške stanovanjske inšpekcije (v nadaljnjem besedilu: 
inšpekcijski organ). 

101. člen 
Če lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše ne zagotovi, da so 
stanovanje ter skupni prostori, deli, objekti in naprave, uspo- 
sobljeni za normalno rabo, inšpekcijski organ z odločbo 
odredi rok za izvedbo potrebnih del. 
Po preteku tega roka predlaga občinskemu upravnemu 
organu, da ukrepa skladno s 34. členom tega zakona. 
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102. člen 
če lastnik stanovanja ne zagotovi popravila, pa je to 
potrebno, da se odvrne škoda, ki jo povzroča njegovo stano- 
vanje na stanovanju drugega lastnika ali na skupnih prosto- 
rih, delih, objektih in napravah v stanovanjski hiši, inšpekcij- 
ski organ z odločbo odredi rok za odpravo napake, 
če lastnik v danem roku ne odpravi napake, inšpekcijski 
organ odredi, da se napaka odpravi na stroške lastnika. 

103. člen 
Če najemnik stanovanja opravlja v stanovanju dovoljeno 
dejavnost v nasprotju z dovoljenjem upravnega organa ali 
brez soglasja lastnika, odredi inšpekcijski organ z odločbo, 
da s takimi deli preneha do pridobitve ustreznega dovoljenja 
oziroma soglasja lastnika. 

104. člen 
Če inšpekcijski organ ugotovi, da so zaradi dogovarjanja 
o višini najemnine nastale motnje pri stanovanjski preskrbi, 
opozori pristojni občinski upravni organ, da je treba sprejeti 
odlok, s katerim naj se začasno predpiše najvišja dopustna 
najemnina. 

105. člen 
Inšpekcijski organ poroča o odrejenih ukrepih Izvršnemu 
svetu Skupščine Republike Slovenije enkrat letno. Poročilo 
mora vsebovati tudi predlog ustreznih ukrepov. 

106. člen 
Za republiškega inšpektorja je lahko imenovana oseba z viso- 
košolsko izobrazbo arhitekturne ali gradbene smeri,ki ima pet 
let delovih izkušenj in strokovni izpit. 

VIII. LASTNINJENJE IN PRIVATIZACIJA STANOVANJ IN 
STANOVANJSKIH HIŠ TER STANOVANJSKIH PODJETIJ 

Lastninjenje 

107. člen 
Republika in občine postanejo z dnem uveljavitve tega 
zakona lastnice družbenih stanovanj in stanovanjskih hiš, na 
katerih so imele pravico uporabe delovne skupnosti državnih 
organov, organov družbene skupnosti in bivših družbenopoli- 
tičnih organizacij ter lastnice družbenih stanovanj in stano- 
vanjskih hiš, namenjenih za nosilce družbenih funkcij ter 
drugih družbenih stanovanj, na katerih imajo republika in 
občine pravico uporabe. 

108. člen 
Druge pravne osebe, ki imajo pravico uporabe na družbenih 
stanovanjih in stanovanjskih hišah, postanejo z dnem uvelja- 
vitve tega zakona lastnice teh stanovanj. 

109. člen 
Občina postane z dnem uveljavitve tega zakona lastnica druž- 
benih stanovanj in stanovanjskih hiš, pridobljenih s solidar- 
nostnimi in vzajemnostnimi sredstvi stanovanjskega gospo- 
darstva. 
Občina postane z dnem uveljavitve tega zakona lastnica druž- 
benih stanovanj, ki so na podlagi predpisov o podržavljenju, 
navedenih v 3. in 4. členu zakona o denacionalizaciji, postala 
splošno ljudsko premoženje. 

110. člen 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slove- 
nije postane z dnem uveljavitve tega zakona lastnica stano- 
vanj in stanovanjskih hiš, zgrajenih s sredstvi te skupnosti, 
stanovanj, zgrajenih namensko za upokojence, in stanovanj, 
zgrajenih namensko za potrebe Zveze združenj borcev NOV 
Slovenije. 

111.člen 
Lastniki iz 107., 108., 109., in 110. člena niso prenehali biti 
zavezanci v postopkih za denacionalizacijo. 

112. člen 
Občani, ki so si svoje stanovanjsko vprašanje razrešili s pre- 
ureditvijo ali nadzidavo skupnih prostorov v stanovanjski hiši, 
pa še niso pridobili lastninske pravice, postanejo z dnem 
uveljavitve tega zakona lastniki na tak način pridobljenih 
stanovanj. 
Kdor misli, da določba prejšnjega odstavka posega v njegove 
pravice, lahko zahteva primerno odškodnino od lastnika iz 
prejšnjega odstavka tega člena. 
Občani, ki so za pridobitev stanovanjske pravice poleg lastne 
udeležbe prispevali še z dodatnimi denarnimi ali materialnimi 
vlaganji, lahko zahtevajo od lastnika priznanje solastniškega 
deleža na stanovanju v sorazmerju s svojo vlogo. 

Privatizacija stanovanj in stanovanjskih hiš 
113. člen 

Lastniki iz 107.,108..prvega odstavka 109.in 110. člena so 
dolžni prodati na zahtevo imetnika stanovanjske pravice, ki je 
to pravico na dan uveljavitve tega zakona imel (v nadaljnem 
besedilu: prejšnji imetnik stanovanjske pravice), z njegovo 
pisno privolitvijo pa tudi njegovemu ožjemu družinskemu 
članu, bremen prosto stanovanje, na katerem je imel stano- 
vanjsko pravico. 
Prejšnji imetnik stanovanjske pravice oziroma ožji družinski 
član ima pri nakupu pravico do popusta v višini 30% od 
vrednosti stanovanja, zmanjšane za njegov lastninski delež 
(lastna udeležba in lastna vlaganja, izvršena s soglasjem last- 
nika, ki se izražajo v povečani vrednosti stanovanja). 
Preostala vrednost je pogodbena cena, ki jo je kupec dolžan 
poravnati na naslednji način: 
- 15% od pogodbene cene v 60 dneh po sklenitvi pogodbe; 
- preostanek v 20 letih, pri čemer morajo biti mesečni obroki 
ves čas odplačevanja v vrednosti enakega deleža stanovanja. 
Če je tako izračunan obrok višji, kot znaša ena tretjina meseč- 
nega osebnega dohodka kupca.se doba obročnega odplače- 
vanja ustrezno podaljša. Če je tako izračunan obrok nižji, kot 
bi znašala neprofitna najemnina za to stanovanje, lahko last- 
nik določi tudi krajšo odplačilno dobo. 
Kupoprodajno pogodbo je dolžan lastnik iz prvega odstavka 
tega člena skleniti najpozneje v 30 dneh po vloženi zahtevi. 

114. člen 
S sklenitvijo kupoprodajne pogodbe kupec prevzame vse 
pravice in obveznosti, ki jih imajo lastniki stanovanj, če ni 
v tem zakonu drugače določeno. 

115. člen 
Kupec, ki v 60 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe 
pogodbeno ceno odplača v enkratnem znesku, ima pravico 
do popusta v višini 60% od vrednosti stanovanja. 

116. člen 
Do dodatnega popusta ima pravico tisti kupec, ki želi pred- 
časno odplačati stanovanje, in to izjavi ob sklenitvi kupopro- 
dajne pogodbe, tako da se pogodbena cena zmanjša za 1,5% 
za vsako leto hitrejšega odplačila stanovanja, vendar največ 
za 28,5% pogodbene cene stanovanja. 
Prejšnji odstavek se smiselno uporablja za izračun dodatnega 
popusta tudi za tiste kupce, ki se odločijo za predčasno 
odplačilo po že sklenjeni kupni pogodbi. 

117. člen 
Za določitev vrednosti stanovanj, ki se privatizirajo na podlagi 
določb tega zakona, se uporabljajo elementi za izračun vred- 
nosti stanovanja, ki jih določa Pravilnik o merilih in načinu za 
ugotavljanje uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih 
hiš ter sistem točkovanja ( Uradni list SRS št. 25/81). 
Republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, 
določi vrednost točke ter način revalorizacije vrednosti točke 
do konca leta 1993. 
če cenitev zahteva bivši imetnik stanovanjske pravice ker 
meni, da tako ugotovljena vrednost stanovanja ne ustreza 
dejanskemu stanju, se cenitev opravi na podlagi pravilnika 
o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stano- 
vanj in stanovanjskih hiš in drugih nepremičnini Uradni list 
SRS št. 8/87). 
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118. člen 
Kupec, ki je pridobil stanovanje na način iz prejšnjih členov, 
stanovanja ne sme odprodati ali s kakšnim drugim pravnim 
poslom med živimi odtujiti pred dokončnim poplačilom 
pogodbene cene stanovanja. 
Prepoved odtujitve nepremičnine se v korist prodajalca 
vknjiži v zemljiško knjigo. 

119. člen 
Prejšnji imetnik stanovanjske pravice oziroma njegov ožji 
družinski član lahko uveljavlja pravico do nakupa stanovanja 
s predvidenimi popusti v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. 

120. člen 
Če kupec ne zmore odplačevati obrokov za stanovanje.ki ga 
je kupil na podlagi določb tega poglavja, lahko zahteva raz- 
vezo kupoprodajne pogodbe. V tem primeru mu je prodajalec 
dolžan povrniti že plačane obroke v realni vrednosti, zmanj- 
šane za neprofitno najemnino in s kupcem skleniti najemno 
pogodbo, če ta to želi. 
Če prodajalec ne želi vrniti že plačanih obrokov, postane 
kupec solastnik stanovanja v sorazmerju z odplačanim delom 
vrednosti stanovanja. 

121. člen 
Ne glede na določbe tega poglavja se ne smejo do sprejema 
predpisov o denacionalizaciji odprodati stanovanja in stano- 
vanjske hiše,odvzete na podlagi predpisov iz drugega 
odstavka 109. člena. 

122. člen 
Eno leto po tem, ko je bilo stanovanje vrnjeno upravičencu do 
denacionalizacije, lahko prejšnji imetnik stanovanjske pravice 
na takem stanovanju, uveljavlja pravico do nakupa stanovanja 
na način, določen v tem poglavju tega zakona. 
Če se lastnik, ki mu je bilo stanovanje vrnjeno na podlagi 
predpisov o denacionalizaciji, strinja s takim načinom pro- 
daje, ima pravico do nadomestila za popust iz drugega 
odstavka 113. člena oziroma 115. ali 116. člena od zavezanca 
za vrnitev stanovanja. 
Če lastnik, ki mu je bilo stanovanje vrnjeno na podlagi predpi- 
sov o denacionalizaciji, stanovanja noče prodati na način, 
določen v tem poglavju, ima prejšnji imetnik stanovanjske 
pravice pravico do izplačila 3o% vrednosti stanovanja, če 
stanovanje izprazni v dveh letih po tem, ko je bilo stanovanje 
vrnjeno upravičencu do denacionalizacije. 
Izplačilo iz prejšnjega odstavka lahko bivši imetnik stanovanj- 
ske pravice zahteva od zavezanca za vrnitev stanovanja. 

123. člen 
Če prejšnji imetnik stanovanjske pravice v dveh letih po uve- 
ljavitvi tega zakona stanovanje izprazni, mu mora lastnik iz 
107., 108., prvega odstavka 109.in 110. člena izplačati 30% od 
vrednosti stanovanja. 

Do enake ugodnosti je upravičen tudi prejšnji imetnik stano- 
vanjske pravice, ki najeto stanovanje v dveh letih po uveljavi- 
tvi tega zakona zamenja za manjše stanovanje. V tem primeru 
se 30% od vrednosti izračuna na podlagi ugotovljene razlike 
med vrednostjo zamenjanih stanovanj. 

124. člen 
Za ugotavljanje vrednosti izpraznjenega oziroma zamenja-' 
nega stanovanja se uporabljajo določbe prvega odstavka 
117.člena tega zakona. 

125. člen f 

Ne glede na določbe prejšnjih členov Skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja Slovenije ni dolžna prodati 
stanovanj v stanovanjskih hišah, ki so bile v celoti namensko 
zgrajene za razreševanje stanovanjskih potreb upokojencev 
in imajo poseben status. 
Ne glede na določbe tega zakona,ki se nanašajo na privatiza- 
cijo, pa lastnik ni dolžan prodati stanovanja,če je bivšemu 

imetniku stanovanjske pravice prenehalo stanovanjsko raz- 
merje oziroma mu je mogoče odpovedati stanovanjsko raz- 
merje brez zagotovitve najpotrebnejših prostorov skladno 
z določbami zakona o stanovanjskih razmerjih (Uradni list 
SRS št. 35/82 in 14/84). 
V primeru spora odloča o upravičenosti zavrnitve sklenitve 
kupoprodajne pogodbe sodišče v pravdnem postopku. 
Postopek sproži bivši imetnik stanovanjske pravice v 15 dneh 
po zavrnitvi. 

126. člen 
Ne glede na določbe prejšnjih členov lastniki niso dolžni 
prodati stanovanja, če je stanovanje v stanovanjski hiši, pred- 
videni za rušenje ali teče celovita prenova oziroma ima kdo 
zakonito predkupno pravico na stanovanju ali stanovanjski 
hiši. 
V primerih iz prejšnjega odstavka so lastniki takih stanovanj 
prejšnjemu imetniku stanovanjske pravice, ki v dveh letih po 
uveljavitvi tega zakona zahteva nakup takega stanovanja, 
dolžni omogočiti nakup drugega primernega stanovanja pod 
pogoji, ki jih v tem poglavju določa ta zakon. 
Prejšnja odstavka se smiselno uporabljata tudi za stanovanja, 
namenjena osebam za opravljanje službene dolžnosti (40. 
člen zakona o stanovanjskih razmerjih), na katerem je bila 
dodeljena stanovanjska pravica. 

127. člen 
Lastniki iz 107. in 108. člena so dolžni del kupnine, pridob- 
ljene s privatizacijo stanovanj, razen dela kupnine od stano- 
vanj, namenjenih za delavce in funkcionarje republiških 
državnih organov, odvajati v Republiški stanovanjski sklad in 
sicer: 
- v primerih prodaje po 115. členu 20% kupnine ob vplačilu; 
- v primerih prodaje po 113. in 116. členu pa prvi in sedmi 
obrok vsako leto. 
Lastnik se lahko odpove pobiranju preostalih obrokov, ki so 
jih po sklenjeni kupoprodajni pogodbi dolžni plačevati kupci, 
v korist republiškega stanovanjskega sklada. 
Za popust in del kupnine , ki so jo dolžni lastniki odvajati, 
zmanjša lastnik vrednost družbenega kapitala oziroma vire 
sredstev in izkaže znesek popusta in odvedenega dela kup- 
nine analitično v aktivi bilance. 

128. člen 
Lastniki stanovanj iz prvega odstavka 109. člena so dolžni 
sredstva, pridobljena z odprodajo družbenih stanovanjna- 
mensko uporabiti za izvajanje nalog, ki jih imajo na stanovanj- 
skem področju po tem zakonu. 

129. člen 
Če lastniki iz 108. člena dokažejo,da bodo sredstva, pridob- 
ljena z odprodajo družbenih stanovanj, namenili za razreševa- 
nje stanovanjskih vprašanj svojih delavcev, so oproščeni 
davka na promet nepremičnin. 

130. člen I 
Stanovanjska podjetja, registrirana za opravljanje dejavnosti 
posebnega družbenega pomena skladno z zakonom o stano- 
vanjskem gospodarstvu ( Uradni list SRS št. 3/81, 34/83, 24/85, 
1/86 in11/88 ) postanejo last občine oziroma mesta, na čigar 
območju imajo svoj sedež. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

131. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje za prekršek 
lastnik stanovanja: 
1. ki ne prispeva k stroškom upravljanja, prenove in izboljšav 
iz 33. člena; 
2. ki ne zagotovi popravila stanovanja iz 36. člena v 15 dneh; 
3. ki sklene pogodbo o opravljanju stanovanjskih storitev 
z osebo, ki ni registrirana za opravljanje teh storitev kot to 
določa 30. člen. 

132. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 3.000 din se kaznuje za prekršek 
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upravnik, ki najkasneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe 
o upravljanju te ne registrira pri pristojnem občinskem uprav- 
nem organu, ki vodi register pogodb. 

133. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 9.000 din se kaznuje za prekršek 
lastnik: 
1. ki odda stanovanje brez sklenitve najemne pogodbe iz 39. 
člena; 
2. ki sklene nepopolno najemno pogodbo ali pogodbo z laž- 
nimi podatki (prvi odstavek 41. člena); 
3. ki ne sklene aneksa k najemni pogodbi kot to določa drugi 
odstavek 41.člena; 
4. ki ne predloži najemne pogodbe v predpisanem roku občin- 
skemu upravnemu organu, pristojnemu za stanovanjske 
zadeve (tretji odstavek 41. člena); 
5. ki zaračuna oderuško najemnino iz 63. člena. 

134. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 2.000 din se kaznuje za prekršek 
lastnik, ki najkasneje v 15 dneh po spremembi ne da podatkov 
iz prvega odstavka 10. člena pristojnemu občinskemu uprav- 
nemu organu. 

135. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 9.500 din se kaznuje pravna ali 
fizična oseba, ki opravlja storitve iz drugega odstavka 24. 
člena, pa ni registrirana za opravljanje stanovanjskih storitev.' 

136. člen 
Z denarno kaznijo 4,ooo din se kaznuje za prekršek lastnik, ki 
ne dopusti vstopa v stanovanje v primerih iz prvega odstavka 
35. člena. 

137. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 4.000 din se kaznuje za prekršek 
najemnik, ki ne dopusti vstopa v stanovanje v primerih iz 
prvega odstavka 47. člena. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

138. člen 
Stanovanjska pravica preneha z dnem sklenitve najemne 
pogodbe. 

139. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, 
predpiše podzakonske akte iz 11. člena v treh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

140. člen 
Sklad se organizira in začne poslovati s 30. 9. 1991 oziroma 
z dnem, ko Republika Slovenija vplača sredstva predvidena 
v republiškem proračunu. 
Do ustanovitve sklada opravlja naloge iz 79., in 80. člena 
republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve. 

141. člen 
Občina mora v enem mesecu zagotoviti lastnikom stanovanj 
seznam njihovih stanovanj, zapisnike o točkovanju stanovanj, 
.njihovo revalorizirano vrednost ter podatke o imetnikih stano- 
vanjske pravice oziroma imetnikih pravice do uporabe stano- 
vanj v zasebni lasti. 
Pooblaščene organizacije, ki razpolagajo s podatki iz prvega 
odstavka tega člena, so dolžne podatke izročiti občini v 10 
dneh po uveljavitvi tega zakona. 

142. člen 
Če je v stanovanjski hiši več lastnikov, morajo v 60 dneh po 
uveljavitvi tega zakona pričeti s postopkom sklepanja 
pogodbe iz 22. člena. 
Do sklenitve pogodbe iz 22. člena oziroma izdaje sklepa 
sodišča, opravlja naloge iz tega zakona skupnost stanovalcev 
oziroma pooblaščena organizacija. 

143. člen 
Skupnosti stanovalcev oziroma pooblaščene organizacije, ki 
opravljajo strokovne naloge in opravila pri gospodarjenju 
s stanovanji in stanovanjskimi hišami po 77. členu zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu, so dolžne v enem mesecu po 
sklenitvi pogodbe iz 22. člena oziroma po izdaji sklepa 
sodišča prenesti na lastnika sredstva, pravice in obveznosti 
kakor tudi arhiv in dokumentacijo po stanju na dan 3o.9.1991. 
Pogodbe, ki so jih sklenile skupnosti stanovalcev oziroma 
pooblaščene organizacije iz prvega odstavka tega člena, osta- 
nejo v veljavi, razen če upravnik po pooblastilu lastnikov 
v treh mesecih po sklenitvi pogodbe o upravljanju oziroma po 
izdaji sklepa sodišča ne odstopi od pogodbe. 

144. člen 
Lastniki sklenejo najemno pogodbo z občani, ki imajo stano- 
vanjsko pravico, najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. 
Najemno pogodbo mora lastnik skleniti za nedoločen čas. 
Če imetnik stanovanjske pravice umre pred sklenitvijo 
najemne pogodbe iz drugega odstavka tega člena, se pravica 
sklenitve najemne pogodbe prenese na uporabnika skladno 
z zakonom o stanovanjskih razmerjih ( Uradni list, SRS št. 35/ 
82 in 14/84 ), pravica sklenitve kupoprodajne pogodbe pa na 
zakonca ali osebo s katero je imetnik stanovanjske pravice 
živel v dalj časa trajajoči življenski skupnosti oziroma na 
drugega ožjega družinskega člana, ki ga predlaga zakonec 
oziroma oseba s katero je imetnik stanovanjske pravice živel 
v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti. 
Pred sklenitvijo najemne pogodbe morata lastnik in imetnik 
stanovanjske pravice sestaviti zapisnik o stanju stanovanja, za 
katero se sklepa najemna pogodba. 
V zapisniku se ugotovi predvsem, ali je imetnik stanovanjske 
pravice stanovanje vzdrževal, kot je bil to dolžan skladno 
z zakonom o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/ 
82 in 14/84). 
Lastnik ni dolžan skleniti najemne pogodbe, dokler imetnik 
stanovanjske pravice ne opravi vzdrževalnih del iz petega 
odstavka tega člena. 
Pravica iz tretjega odstavka tega člena se za stanovanja iz 
110. člena prenaša skladno s tretjim odstavkom 55. člena tega 
zakona. 

145. člen 
Ne glede na določbo 144. člena tega zakona pa lastnik ni 
dolžan skleniti najemne pogodbe,če je imetniku stanovanjske 
pravice prenehalo stanovanjsko razmerje oziroma mu je 
mogoče odpovedati stanovanjsko razmerje brez zagotovitve 
najpotrebnejših prostorov skladno z določbami zakona o sta- 
novanjskih razmerjih (Uradni list SRS št. 35/82 in 14/84). 
Lastnik lahko z imetnikom stanovanjske pravice, ki gradi 
stanovanjsko hišo ali kupuje stanovanje, izjemoma sklene 
najemno pogodbo za določen čas in odkloni sklenitev kupo- 
prodajne pogodbe. 
V primeru spora odloča o upravičenosti zavrnitve sklenitve 
najemne pogodbe sodišče v pravdnem postopku. 
Postopek sproži imetnik stanovanjske pravice v 15 dneh po 
zavrnitvi. 

146. člen 
Če je stanovanje v celoti oddano podstanovalcu in če ta 
stalno prebiva v stanovanju več kot dve leti.se šteje, da ima 
podstanovalec vse pravice, ki bi jih imel po tem zakonuimet- 
nik stanovanjske pravice, če ne bi stanovanja v celoti oddal 
v podnajem, razen če obstajajo okoliščine iz tretjega odstavka 
58. člena zakona o stanovanjskih razmerjih ( Uradni list SRS 
št. 35/82 in 14/84 ). 

147. člen 
Najemnina za stanovanja, na katerih je bila do uveljavitve tega 
zakona dodeljena stanovanjska pravica, se oblikuje skladno 
z metodologijo, predpisano za oblikovanje najemnin v nepro- 
fitnih stanovanjih. 
Omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za stanovanja in 
stanovanjske hiše v zasebni lasti ter za stanovanja in stano- 
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vanjske hiše iz prvega odstavka tega člena po izselitvi imet- 
nika stanovanjske pravice, ki je to pravico imel do uveljavitve 
tega zakona. 

148. člen 
Lastniki stanovanj in stanovanjskih hiš so dolžni v treh letih 
po uveljavitvi tega zakona vpisati lastninsko pravico na stano- 
vanjih in stanovanjskih hišah v zemljiško knjigo. 

149. člen 
Občine morajo v treh letih po uveljavitvi tega zakona določiti 
katera stanovanja se štejejo za socialna stanovanja. 

150. člen 
V dveh letih po uveljavitvi tega zakona lahko občan zahteva 
vračilo lastne udeležbe v realni vrednosti. 
Pravico iz prejšnega odstavka ima tudi občan, ki je dobil 
vrnjeno lastno udeležbo, pa je bila realna vrednost vrnjenega 
zneska zmanjšana za več kot polovico. 
Pravice iz prvega in drugega odstavka ne more uveljavljati 
občan, ki je za plačilo lastne udeležbe najel posojilo, pa je 
realna vrednost vrnjenega posojila zmanjšana za več kot 
polovico. 
Pravica iz 1. in 2. odstavka se ob smrti upravičenca prenese 
na njegove dediče. 

151. člen 
Sostanovalska razmerja,ki so obstajala na dan uveljavitve 
tega zakona, veljajo še največ dve leti. 
Najpozneje v roku iz prejšnjega odstavka je dolžan tisti, ki je 
ustanovil sostanovalsko razmerje, to odpraviti. 

152. člen 
Lastnik stanovanja oziroma stanovanjske hiše, na katerem 
ima kdo pravico do uporabe stanovanja, ima pravico do 
vselitve in proste razpolage s stanovanjem po preteku enega 
leta od uveljavitve tega zakona oziroma po izselitvi tistega, ki 
ima pravico do uporabe stanovanja. 
Primerno stanovanje je imetniku pravice do uporabe dolžan 
priskrbeti tisti, ki mu je pravico uporabe dodelil oziroma 
njegov pravni naslednik najkasneje v roku enega leta po 
uveljavitvi tega zakona, če se z lastnikom ne sporazume kako 
drugače. 
Če obstajajo okoliščine iz 145. člena tega zakona, zavezanec 
iz drugega odstavka tega člena ni dolžan priskrbeti drugega 
primernega stanovanja. 

153. člen 
Lastnik stanovanja ,ki je skladno s 34. členom zakona o stano- 
vanjskih razmerjih) Uradni list SRS, št. 35/82 in 14/84 )sklenil 
z občanom stanovanjsko pogodbo, je v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona dolžan uskladiti določila sklenjene 
pogodbe z določili tega zakona. 

154. člen 
Uporabniki hišniških stanovanj, ki ob uveljavitvi tega zakona 
ne opravljajo hišniških funkcij, so dolžni v enem letu po 
uveljavitvi zakona izprazniti hišniško stanovanje, ne da bi jim 
pripadali kakršni koli prostori, če se z lastniki hiše ne dogovo- 
rijo drugače. 
Če se mora hišnik izseliti iz hišniškega stanovanja zaradi 
upokojitve, mu mora najem primernega stanovanja priskrbeti 
občina. 

155. člen 
Spori, sproženi pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo 
po predpisih, ki so veljali pred tem zakonom. Če je potrebno 
za izvršitev sodbe priskrbeti drugo primerno stanovanje ozi- 
roma najpotrebnejše prostore, se šteje,da je pogoj izpolnjen, 
če se priskrbi ustrezno najemno stanovanje. 

156. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
1. zakon o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 
3/81, 34/83, 24/85, 1/86, in 11/88 ); 
2. zakon o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/82 
in 14/84); 
3. zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 38/86 in 46/88); 
4. določbe 1. do 25. člena zakona o pravicah na delih stavb* 
(Uradni list SRS, št. 19/76). 
Predpis iz druge točke tega člena se uporablja do sklenitve 
najemne pogodbe. 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati tudi vsi 
podzakonski predpisi, sprejeti na njihovi podlagi, razen: 
- pravilnik o enotni metodologiji za izračun prometne vred- 
nosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin 
(Uradni list SRS, št. 8/87); 
- pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih normativih ter 
standardih za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš ter 
poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini 
(Uradni list SRS, št. 39/83 in 3/84); 
- pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje uporabne 
vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja 
(Uradni list SRS, št. 25/81); 
- enotna metodologija za določanje in evidentiranje stanarin 
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 25/81). 
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati druž- 
beni dogovor o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklaje- 
vanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na 
področju stanovanjskega gospodarstva v Socialistični Repu- 
bliki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/81 in 28/85). 

157. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

• '• ' i 

OBRAZLOŽITEV 

UVOD 
Osnutek stanovanjskega zakona je bil v Skupščini Republike 
Slovenije obravnavan in sprejet na 24. seji Zbora združenega 
dela dne 19. junija 1991, na 21. seji Zbora občin dne 19.6. 1991 
in na seji Družbenopolitičnega zbora dne 25. 6. 1991. Zbori 
Skupščine Republike Slovenije so naložili predlagatelju, da 
pripravi predlog zakona in pri tem upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja delovnih teles Skupščine ter pisne pripombe 
in pripombe iz razprave delegatov na sejah zborov. 
Družbenopolitični zbor je z dodatnim sklepom naložil predla- 
gatelju, naj ob predlogu stanovanjskega zakona predloži zbo- 
rom v obravnavo teze nacionalnega stanovanjskega pro- 
grama. 
Predlagatelj je pri pripravi predloga stanovanjskega zakona 
proučil vse razprave v Zborih Skupščine Republike Slovenije, 
stališča delovnih teles Skupščine, kakor tudi predloge in 
mnenja, ki so jih predlagatelju neposredno posredovali neka- 
teri Izvršni sveti Skupščin občin, različne organizacije in 
podjetja ter posamezni občani. 

Predlagatelj je v predlogu zakona upošteval številne pri- 
pombe, dane v razpravi glede posameznih rešitev v zakonu. 
Opravljena je bila tudi redakcija celotnega besedila zakona. 

POVZETEK RAZPRAV 
Skladno s pričakovanji predlagatelja je bilo v razpravah na 
delovnih telesih Skupščine kakor tudi v razpravah na sejah 
Zborov Skupščine zaznati predvsem vprašanja, pomisleke in 
tudi odklonilne poglede na predvideno lastninjenje in privati- 
zacijo stanovanj in stanovanjskih hiš. 
V razpravi so bili ponovljeni predlogi, da delavci in upokojenci 
v skladu s svojim prispevkom (merjenim z delovno dobo in 
osebnim dohodkom) postanejo solastniki ustreznega dela 
stanovanjskega sklada. Ta delež naj bi znašal od 20 do 30% 
vrednosti stanovanjskega sklada družbenih stanovanj, ki so 
bila zgrajena in prenovljena po vojni z družbenimi sredstvi. 
Posameznik naj bi svoj solastniški delež poračunal pri 
odkupu najemnega družbenega stanovanja ali pri odplačeva- 
nju revalorizirane vrednosti stanovanjskega posojila. Pri tem 
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je bilo v razpravi prisotno stališče, da so lastniki stanovanjskih 
hiš, ki so že izplačali kredit oziroma ki še odplačujejo stano- 
vanjski kredit v nerevalorizirani vrednosti, svoj del udeležbe 
na družbenem stanovanjskem skladu prejeli skozi nerevalori- 
zirana stanovanjska posojila. 
V razpravi so bili prisotni tudi pomisleki, da postanejo lastniki 
družbenega stanovanjskega sklada družbena podjetja in sicer 
glede na nejasnosti v zvezi z rešitvami, ki jih bodo prinesli 
predpisi o privatizaciji. Ponovljena so bila tudi stališča, da naj 
se lastnikom stanovanj dopusti, da zgolj sami ali v večji meri 
odločajo, pod kakšnimi pogoji bodo prodajali svoj stanovanj- 
ski sklad. 
Po mnenju nekaterih razpravljalcev bi stanovanja in stano- 
vanjske hiše, pridobljene s sredstvi solidarnosti, morali ohra- 
niti za reševanje tistih primerov, za kar so bila sredstva zdru- 
žena. Dodatno naj bi se proučila problematika stanovanj- 
skega sklada, pridobljenega oziroma zgrajenega s stanovanj- 
skim prispevkom zaposlenih pri obrtnikih. Ta sredstva so se 
namreč zbirala namensko pri stanovanjskih skupnostih za 
reševanje stanovanjskih potreb delavcev, zaposlenih pri obrt- 
nikih. 
V razpravi je bila s strani poslanskega kluba LDS ponovljena 
zahteva, da je potrebno v procesu privatizacije omogočiti pod 
enakimi pogoji odkup stanovanj tudi tistim imetnikom stano- 
vanjske pravice, ki bivajo v stanovanjih, pridobljenih v druž- 
beno last potom nacionalizacije ali zaplembe. Z vidika denaci- 
onalizacije pa je treba ta stanovanja smatrati za uničeno 
premoženje. 
Poslanski klub LDS tudi meni, da bo z osnutkom zakona 
predvidena privatizacija imela za posledico občuten padec 
cene stanovanj na trgu nasploh. Temu padcu cen proizvajalci 
stanovanj ne bodo mogli slediti, to pa lahko pripelje do hude 
stagnacije v novogradnji. Poslanski klub LDS je tudi naspro- 
toval stališču predlagatelja, da se najemnina za stanovanja, 
na katerih je bila do uveljavitve zakona dodeljena stanovanj- 
ska pravica, oblikuje skladno z metodologijo, predpisano za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih. Po njihovem 
mnenju ves sedanji družbeni stanovanjski sklad ne more biti 
avtomatično prenešen na bodoči neprofitni stanovanjski 
sklad. S tržnimi inštrumenti in ne po administrativni poti je 
potrebno omogočiti, da se bo del družbenega stanovanjskega 
sklada prelevil v neprofitni stanovanjski sklad, del pa v profitni 
stanovanjski sklad. Po njihovem mnenju je le najemnina tisti 
instrument, ki lahko zagotovi tržne odnose na stanovanjskem 
področju in prispeva k racionalnejši izrabi stanovanjskih 
površin, s čimer bo prišlo tudi do določenega sproščanja 
sedaj statistično izkazanih presežkov stanovanjskih površin. 
V zvezi z oblikovanjem najemnin pa je Svet Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije nasprotnega mnenja, zakon in na njegovi 
podlagi sprejeti nacionalni stanovanjski program mora zago- 
toviti opredelitev vseh družbenih najemnih stanovanj, razen 
solidarnostnih, za neprofitna najemna stanovanja. Omenjeno 
stališče so v razpravi zagovarjali tudi poslanci Socialistične 
stranke Slovenije. 
Poslanski klub SDZ je v razpravi ponovil stališče, da so vpra- 
šanja v zvezi z rešitvami iz stanovanjskega zakona v bistvu 
sekundarna, prava vprašanja so namenjena ključnim koncep- 
tualnim vprašanjam bodoče ureditve stanovanjskega 
področja, ki so po njihovem mnenju še vedno odprta. 
Stališče poslanskega kluba SDP je v zvezi s privatizacijo bilo, 
da zakon ne rešuje temelje dileme privatizacije, to je upošte- 
vanja stanovanjskega prispevka delavcev pri graditvi obstoje- 
čega stanovanjskega sklada, podrejeno pa v klubu predla- 
gajo, da v primeru, če koncept privatizacije, za katerega se 
zavzemajo, ne bi bil sprejet, naj se podaljšajo roki za uveljavi- 
tev pravic, ki jih zakon daje ter prouči možnost razširitev teh 
pravic, predvsem pa predlagajo, da se prouči možnost, da se 
nosilcu stanovanjske pravice prizna, da lahko popust pri 
nakupu stanovanja prenese tudi na zakonca oziroma na svoje 
otroke ne glede na to ali z njim živijo v skupnem gospodinj- 
stvu ali ne. Klub je še poudaril, da ni sprejemljivo, da bi občine 
imele možnost, da sredstva, ki jih bodo pridobivale s prodajo 
stanovanj, uporabljajo za karkoli drugega v okviru občin- 
skega proračuna kot za reševanje stanovanjskih vprašanj. 
Razmisli naj se tudi o možnosti, da se vsaj določen del 
kupnine, recimo 25%, nameni za reševanje stanovanjskih 
vprašanj v okviru svojega lastnega sklada, kolikor se podjetje 
zanj odloči. Podjetja naj bi imela možnost oblikovanja sklada 
za več podjetij skupaj, eventuelno pa bi lahko sredstva zdru- 

ževala v občinskem stanovanjskem skladu z možnostjo, da se 
del občinskih sredstev nameni za reševanje stanovanjskih 
vprašanj njihovih delavcev. 
Za črtanje časovnih omejitev ali podaljšanje rokov v zvezi 
s pravico odkupa stanovanja na zahtevo imetnika stanovanj- 
ske pravice se je zavzela tudi Konfederacija sindikatov 90. 
Poslanski klub SKD je zavzel stališče, da naj se tudi skozi 
razpravo o stanovanjskem zakonu zasleduje cilje nacionalne 
družinske politike, kar je bila značilnost tudi večine njihovih 
konkretnih pripomb. 
Za izrazito podporo prizadevanjem, kako naj bi mladim druži- 
nam z otroci pod najbolj ugodnimi pogoji dodelili stanovanje 
se je izrekel tudi poslanski klub Zelenih Slovenije. Omenjena 
prizadevanja povezujejo s problemom rodnosti in družinske 
politike. 
Zveza potrošnikov Slovenije se je v razpravi zavzela, da se 
v stanovanjski razvojni sklad nakazuje tudi del kupnine, ki jo 
pravne osebe dobijo na podlagi odprodaje družbenih stano- 
vanj. Po njenem mnenju samo proračunska sredstva ne bodo 
zadostovala za normalno delovanje sklada, predvsem za 
direktno kreditiranje in regresiranje obrestnih mer, kar bi 
izrazito slabšalo možnosti za razreševanje stanovanjskih 
vprašanj, še posebej mladih družin. V zvezi z zbiranjem sred- 
stev so se zavzeli za poenostavljeno tehniko zbiranja sredstev, 
po kateri bi šlo v sklad 10% kupnine v enkratnem znesku, če 
se stanovanje odkupi z enkratnim odplačilom in 8% kupnine 
pri obročnem odplačevanju in sicer tako, da se vsak 12 obrok 
nakaže v sklad. 
SPIZ Slovenije ter Zveza društev upokojencev Slovenije sta 1 

v razpravi izrecno nasprotovali sicer variantni rešitvi, po kateri 
bi bila SPIZ Slovenije dolžna priskrbeti primerno stanovanje 
hišniku v stanovanjski zgradbi, ko se mora hišnik upokojiti in 
izseliti iz hišniškega stanovanja. 
V razpravi je bilo opozorjeno, da mora predlagatelj čimprej 
predložiti osnovne zamisli nacionalnega stanovanjskega pro- 
grama. Za uresničevanje nacionalnega stanovanjskega pro- 
grama je po mnenju številnih razpravljalcev nujno čimbolj 
trdno opredeliti vire sredstev zanj v samem zakonu. 
Glede stanovanjske zbornice je bila v številnih razpravah dana 
podpora konceptu neobveznega članstva v zbornici, opozor- 
jeno pa je bilo tudi na prilagoditev organiziranosti področja 
na vseh ravneh dejanskim ekonomskim možnostim. 
Razprava na delovnih telesih in v Zborih Skupščine se je 
dotaknila tudi ostalih vsebinskih sklopov stanovanjskega 
zakona, pri čimer je bilo zaznati razhajanja in različne 
poglede na nekatere rešitve v zakonu, ki zadevajo zakonske 
določbe, po kateri fizične osebe, ki ne oddajajo več kot tri 
najemna stanovanja, lahko sklepajo najemno pogodbo za 
določen čas, nadalje na predvideno lastninjenje stanovanj 
bivših družbenopolitičnih organizacij ter stanovanj, zgrajenih 
namensko za potrebe ZZB NOV kakor tudi glede materialnih 
vzpodbud za sprostitev družbenih stanovanj. 
Precej razprav pa ni bilo namenjenim sistemskim rešitvam, 
temveč pripombam k posameznim izvedbenim rešitvam 
v zakonu, ki jih je predlagatelj v predlogu zakona tudi v pre- 
cejšnji meri upošteval. 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE V PREDLOGU ZAKONA 
GLEDE NA REŠITVE V OSNUTKU 
V I. poglavju »splošne določbe« so tri pomembnejše spre- 
membe. V 4. členu je na novo opredeljen pojem sekundar- 
nega stanovanja. Za sekundarno stanovanje šteje stanovanje, 
ki ga od časa do časa uporablja lastnik zase ali za svoje ožje 
družinske člane. 

Dopolnjen je tudi 6. člen, ki našteva, kdo vse šteje za ožje 
družinske člane lastnika stanovanja in sicer z določbo, da se 
opredelitev ožjih družinskih članov smiselno uporablja tudi za 
določitev ožjih družinskih članov najemnika, družinske člane 
pa se upošteva po liniji obeh zakoncev. 

V 7. členu sta pojasnjena pojma večstanovanjske hiše in 
družinske stanovanjske hiše. Večstanovanjska hiša je hiša, ki 
ima dve ali več stanovanj in eno hišno številko, pa tudi hiša, 
v kateri so tudi poslovni ali drugi nestanovanjski prostori, 
vendar so stanovanja v pretežni večini glede na celotno povr- 
šino hiše. Družinska stanovanjska hiša pa je hiša z enim ali 
več lastnih stanovanj, ki so v lasti ene, solasti ali skupni lasti 
več oseb ki so med seboj v sorodu. 
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Že osnutek zakona je uvedel register stanovanj kot evidenco, 
ki se vodi za območje občine. Podatkovna baza za register, ki 
ga vodi in vzdržuje pristojni občinski upravni organ je v 10. 
členu razširjena na zajemanje podatkov iz zemljiške knjige ter 
na zbirke podatkov, ki jih vodijo pooblaščene organizacije 
oziroma podjetja. 11. člen, ki našteva podzakonske akte, 
predvidene po zakonu, je razširjen z novo alineo, po kateri 
republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, 
predpiše tudi normative in standarde ter postopke za uveljav- 
ljanje pravic do socialnega stanovanja. 

V II. poglavju »lastninskopravna razmerja« sta v 12. členu 
redakcijska popravka, da je stanovanje v etažni lastnini lahko 
tudi v skupni lastnini ter da je tudi funkcionalno zemljišče 
v solastnini vseh etažnih lastnikov. 

Sicer pa je v celotnem II. poglavju pojem »idealni delež« 
nadomeščen s pojmom »solastniški delež«. V 14. členu, ki 
ureja preurejanje skupnih prostorov oziroma nadzidavo sta- 
novanjske hiše, je že osnutek zakona določal, da imajo pre- 
ureditve oziroma nadzidave za posledico spremembo solast- 
niških deležev v pogodbah o upravljanju, s tem v zvezi pa je 
sedaj dana možnost, da se lastniki lahko dogovorijo tudi 
drugače. 

V zvezi s prometom s stanovanji in stanovanjskimi hišami je 
v 17. členu novost, da mora biti po pogodbi, s katero se 
prenese lastninska pravica na stanovanju, stanovanjski hiši 
oziroma solastniškem deležu, lastninska pravica vknjižena 
v zemljiški knjigi. Glede predkupne pravice je v 18. členu 
načelo predkupne pravice najemnika omejeno v primeru, če 
predkupno pravico uveljavlja solastnik oziroma občina v pri- 
merih, ki jih določa zakon. Gre predvsem za objekte, kjer ima 
občina predkupno pravico po veljavnem in bodočem prostor- 
skem zakonu. 
V 20. členu je črtana določba, po kateri vpis pogodbe v zemlji- 
ško knjigo ni možen, če dokumentom za vpis pogodbe v zem- 
ljiško knjigo ni predložena izjava predkupnega upravičenca, 
da je seznanjen z vsebino pogodbe, na kar sodišče pazi po 
uradni dolžnosti. • 

III. poglavje je na novo naslovljeno, pri čemer je le par vsebin- 
skih sprememb in redakcijskih izboljšav. 22. člen je dopolnjen 
z določbo, po kateri so pri upravljanju lastniki stanovanj 
v pravicah in obveznostih izenačeni, ne glede na to, ali v sta- 
novanju prebivajo ali ne. V 27. členu je sprememba glede 
upravnika, ki je obvezen v hišah z več kot dvema lastnikoma in 
več kot desetimi stanovanji. Nov 30. člen določa, da je uprav- 
nik lahko fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za oprav- 
ljanje stanovanjskih storitev. V tem poglavju sta še dve novi 
določbi, to je člena 37. in 38. Po prvi splošna pravila pri 
uporabi večstanovanjske hiše lahko določajo lastniki in 
najemniki s hišnim redom, skladno z zakonom in pogodbo 
o upravljanju. Po drugi pa je izrecno določeno, da določbe 
glede upravljanja v večstanovanjskih hišah ne veljajo za dru- 
žinske stanovanjske hiše ter da se določila prvega odstavka 
22., 26., 31., 32., 33. in 35. člena ne uporabljajo v večstano- 
vanjskih hišah z enim lastnikom. Če je v večstanovanjski hiši 
z enim lastnikom več kot deset stanovanj, določi lastnik 
upravnika oziroma opravlja stanovanjske storitve sam, kolikor 
je zanje tudi registriran. 

VIV. poglavju »stanovanjska najemna razmerja« so vsebinske 
spremembe v 40. 53. in 61. členu, sicer pa je nekaj pomemb- 
nejših dopolnitev tudi v nekaterih drugih členih. Možnost 
sklepanja najemnih pogodb za določen čas je v 40. členu 
razširjena tudi za primere, če se najemno stanovnje ne nahaja 
v stanovanjski hiši in če se najemno stanovanje začasno 
oddaja za reševanje oseb, prizadetih zaradi elementarnih in 
drugih nesreč. 

53. člen, ki našteva krivdne razloge na strani najemnika, vsled 
katerih mu lastnik lahko odpove najemno pogodbo, je razšir- 
jen z določbo, da najemniku stanovanja ni mogoče odpove- 
dati najemne pogodbe zato, ker ni plačal najemnine in drugih 
obveznosti zaradi socialne stiske, v kateri se je znašel sam in 
osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje. V tem primeru 
mora najemnik predložiti lastniku in občinskemu upravnemu 

organu, pristojnemu za stanovanjske zadeve, ustrezno potr- 
dilo centra za socialno delo in to v 15 dneh po nastanku 
okoliščin, v katerih se je znašel. Če center za socialno delo 
ugotovi, da najemnik in osebe, ki z njim uporabljajo stanova- 
nje, niso zmožni v celoti poravnati najemnine in drugih obvez- 
nosti, zagotovi lastniku stanovanja razliko do pogodbeno 
določene najemnine in ostalih stroškov občinski upravni 
organ, pristojen za stanovanjske zadeve, sicer je najemniku 
dolžan dodeliti v najem primerno socialno stanovanje. 

Spremembe so tudi v podpoglavju, ki opredeljuje oblikovanje 
stanovanjskih najemnin. Najemnine za službena in profitna 
stanovanja se po 60. členu oblikujejo prosto, če z zakonom ni 
določeno drugače. Najemnine za socialna stanovanja in 
neprofitna stanovanja se oblikujejo skladno z metodologijo 
o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih. V primerih 
pa, ko občina določi za socialna stanovanja na svojem 
območju nižjo najemnino, kot predvideva citirana metodolo- 
gija, pa je dolžna lastniku socialnega stanovanja izplačati 
razliko. 

V 62. členu je natančneje pojasnjeno ukrepanje občine, če 
lastniki najemnih stanovanj izkoristijo monopolni položaj ali 
nedovoljeno špekulirajo in zaračunavajo najemnine, zaradi 
katerih nastajajo motnje ali utegnejo nastati motnje v stano- 
vanjski preskrbi. V takšnih primerih občina začasno, ne za več 
kot šest mesecev predpiše najvišjo dopustno najemnino ozi- 
roma omeji profit ob smiselnem upoštevanju metodologije za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih. 

Na novo je v 63. členu opredeljena tudi oderuška najemnina in 
sicer tako, da se šteje za oderuško najemnino tisto, ki za več 
kot 50% presega povprečno prosto oblikovano najemnino 
v občini. 

VIV. poglavju je še nekaj sprememb v 41., 44., 50. in 64. členu. 
41. člen je dopolnjen z obvezo lastnika, ki je ddlžan skleniti 
aneks k najemni pogobi, če se število oseb, ki jih je najemnik 
dolžan preživljati po zakonu, poveča za eno ali več oseb. 
Obveza dopustitve vstopa lastniku oziroma njegovemu poo- 
blaščencu v stanovanje za preveritev pravilne uporabe stano- 
vanja v skladu z roki, določenimi v najemni pogodbi, je v 44. 
členu določena na največ dvakrat na leto. Opravljanje dovo- 
ljene dejavnosti v stanovanju z dopolnitvijo 50. člena zahteva 
tudi pisno soglasje ostalih lastnikov v večstanovanjski hiši. 
Dopolnjen je tudi 64. člen, ki opredeljuje možnost preverjanja 
višine najemnine in sicer z določbo, da ima oškodovani 
najemnik možnost zahtevati spremembo najemne pogodbe 
na ustrezno najemnino ter vračilo preveč plačane najemnine. 
Tozadevna zahtevka lahko vloži oškodovanec pri rednem 
sodišču v petih letih po sklenitvi najemne pogodbe. 

V V. poglavju »svet za varstvo pravic najemnikov in stanovanj- 
ska zbornica Slovenije« v 69. členu ni več zahtevano obvezno 
včlanjevanje lastnikov najemnih stanovanj v zbornico, temveč 
je to njihova prosta odločitev. Predlagatelj je namreč sprejel 
stališče iz razprave, da bi obvezno članstvo ob siceršnji 
poslovno-strokovni funkciji zbornice učinkovalo preveč 
omejevalno, saj učinkovitost delovanja zbornice lahko temelji 
zgolj na dejanskem interesu njenih članov. Predlagatelj se je 
tudi odločil, da sprejme stališče, da v zakonu ne kaže posebej 
naštevati nalog zbornice, temveč naj zbornica svojo dejavnost 
uredi s statutom. V predlogu zakona pa predlagatelj v 71. 
členu ohranja napotilne norme glede dejavnosti zbornice. 

V VI. poglavju »naloge in pristojnosti republike in občin« so 
dopolnitve namenjene vsebinski dograditvi stanovanjskega 
sklada ter opredelitvi uporabnikov sklada. 

V podpoglavju, ki opredeljuje stanovanjski sklad Republike 
Slovenije, so upoštevana stališča iz razprave, da je treba 
določiti pravni status, v okviru katerega bo ta sklad deloval, 
morebitne materialne podlage za začetek delovanja ter vgra- 
ditev ustreznih rokov za začetek dela sklada v prehodne 
določbe zakona. V novem podpoglavju o skladu se odraža 
mnenje odbora za delo, zaposlovanje in socialno politiko, da 
mora biti stanovanjski sklad na ravni republike samostojen do 
integralnega proračuna, kar bi v večji meri zagotavljalo 
namensko uporabo sredstev ter učinkovit nadzor. 
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Stanovanjski sklad Republike Slovenije je po predlogu 
za^qpa organiziran kot javno pravna oseba s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi, določenimi s tem zakonom. 
Podlaga za ustanovitev sklada je v XXXII amandmaju k Ustavi 
Republike Slovenije, po kateri se sklad ustanovi z zakonom 
ter določi način upravljanja in poslovanja. Sklad je javno 
pravna organizacija in deluje kot finančna organizacija. 
Temeljni interes njegovega poslovanja ni doseganje profita, 
temveč zagotavljanje materialnih podlag za izvajanje naci- 
onalnega stanovanjskega programa. Sredstva za poslovanje 
sklada se po 78. členu zagotavljajo iz republiškega proračuna, 
iz dela sredstev, ustvarjenih s prodajo družbenih stanovanj, iz 
sredstev, ustvarjenih s prodajo republiških stanovanj in stano- 
vanjskih hiš, razen od stanovanj, namenjenih za delavce in 
funkcionarje republiških upravnih organov, z namenskimi 
dotacijami domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb, iz sred- 
stev, ustvarjenih z izdajo vrednostnih papirjev sklada in iz 
prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem. 

V predlogu zakona je glede uporabe sredstev sklada ohra- 
njena večina določb, predvidena že v osnutku zakona. Na 
novo je v 79. členu predvideno, da sklad usmerja del sredstev 
v nakup dolgoročnih vrednostnih papirjev, pri čemer izbira 
vrednostne papirje po kriterijih varnosti in donosnosti naložb. 

Sklad pri izvrševanju svojih nalog sodeluje z domačimi in 
tujimi finačnimi institucijami, upravljanje z delom svojih 
naložb pa lahko s pogodbo poveri domači pravni osebi. 

Sklad upravlja upravni odbor sklada. Upravni odbor ima pred- 
sednika in štiri člane. Upravni odbor imenuje in razrešuje 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije iz vrst strokovnja- 
kov. Član upravnega odbora ne more biti direktor sklada. 

Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor sklada, 
soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja daje Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije. 

Dosedanji 83. člen osnutka zakona, ki je opredeljeval upravi- 
čence do pomoči iz sredstev sklada, je v predlogu razširjen 
v podpoglavje o uporabnikih sredstev sklada. Podrobnejše 
pogoje in način pridobitve sredstev sklada se določi s poseb- 
nim pravilnikom. 

V podpoglavju, ki zadeva pomoč pri pridobitvi stanovanj, sta 
razširjena 97. in 98. člen. V 97. členu, kjer so našteti splošni 
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati državljani, da so upravičeni 
do dodelitve socialnega stanovanja v najem, je lastništvo 
premičnega premoženja kot izločilni pogoj vrednoteno s pre- 
seganjem 25% vrednosti primernega stanovanja. 

Razširjen je tudi 98. člen, ki opredeljuje merila za pomoč pri 
pridobitvi socialnega stanovanja v najem in sicer z določbo 
, da imajo pri razreševanju vlog za pridobitev socialnega 
stanovanja v najem prednost tudi družine z manjšim številom 
zaposlenih, če se je eden od roditeljev posvetil vzgoji otrok. 

VIII. poglavje »lastninjenje in privatizacija stanovanj in stano- 
vanjskih hiš« je pomembneje spremenjeno zgolj v členih, ki 
zadevajo namembnost uporabe sredstev, pridobljenih s priva- 
tizacijo stanovanj, to je v členih 127, 128 in 129, spremembe 
oziroma dopolnitve pa so tudi v členih 113, 118, 120, 121 in 
122. 

Nov 127. člen določa, da so lastniki dolžni del kupnine odva- 
jati v republiški stanovanjski sklad in sicer 20% kupnine 
v primeru plačila kupnine v enkratnem znesku, prvi in sedmi 
obrok vsako leto pa v primeru obročne prodaje. Te dolžnosti 
pa je oproščena občina, ravno tako tudi SPIZ Slovenije in 
sicer zaradi zagotavljanja funkcij, ki jim jih nalaga zakon. 

Po novem 128. členu so občine dolžne sredstva, pridobljena 
s prodajo družbenih stanovanj, namensko uporabiti za izvaja- 
nje nalog, ki jih imajo po tem zakonu na stanovanjskem 
področju. V primeru, da lastniki dosedanjih družbenih stano- 
vanj dokažejo, da bodo sredstva, pridobljena z odprodajo, 
namenili za razreševanje stnovanjskih vprašanj svojih delav- 
cev, bodo oproščeni davka na promet nepremičnin. 
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Redigiran je 109. člen v drugem odstavku, po katerem občina 
postane lastnica družbenih stanovanj, ki so na podlagi pred- 
pisov o podržavljenju, navedenih v 3. in 4. členu zakona 
o denacionalizaciji, postala splošno ljudsko premoženje. 
V novem 110. členu je izrecno določeno, da lastniki družbenih 
stanovanj iz 107., 108. in 109. člena niso prenehali biti zave- 
zanci v postopkih za denacionalizacijo. 

V 113. členu je dodana razširitev možnosti odkupa stanovanja 
tudi na ožje družinske člane imetnika stanovanjske pravice, 
poudarjeno pa je še, da mora biti stanovanje prosto bremen. 
Člen je dopolnjen še z dvema določbama. V primeru, če je 
izračunan obrok nižji, kot bi znašala neprofitna najemnina za 
to stanovanje, lahko lastnik določi tudi krajšo odplačilno 
dobo. Kupoprodajno pogodbo je lastnik dolžan skleniti naj- 
pozneje v 30 dneh po vloženi zahtevi. 

Po dopolnitvi 118. člena se prepovedi odtujitve nepremičnine 
v korist prodajalca vknjiži v zemljiško knjigo. 

120. člen, ki ureja ravnanje kupca in prodajalca ob morebitni 
razvezi kupoprodajne pogodbe, je že v osnutku določal, da je 
v tem primeru prodajalec dolžan povrniti že plačane obroke 
v realni vrednosti, dodano pa je, da se pri vračilu upošteva 
oziroma obroki zmanjšajo za neprofitno najemnino. 

Spremembe so tudi v 122. členu, zadevajo pa predvsem roke, 
v katerih lahko prejšnji imetnik stanovanjske pravice uveljav- 
lja pravico do nakupa stanovanja, vrnjenega upravičencu do 
denacionalizacije. Rok za uveljavitev pravice do nakupa je 
določen na eno leto, rok, v katerem ima prejšnji imetnik 
stanovanjske pravice pravico do izplačila 30% vrednosti sta- 
novanja, če stanovanje izprazni, pa je dve leti po tem, ko je 
bilo stanovanje vrnjeno upravičencu do denacionalizacije. 

X.poglavje »prehodne in končne določbe« je dopolnjeno 
z novimi tremi členi. V140. členu je določen rok za organizira- 
nje in pričetek poslovanja stanovanjskega sklada, to je 
30.9.1991 oziroma dan, ko Republika Slovenija vplača sred- 
stva, predvidena v republiškem proračunu. 

Nova 148.in 149. člen pa določata, da so lastniki stanovanj 
dolžni v treh letih po uveljavitvi zakona vpisati lastninsko 
pravico na stanovanjih v zemljiško knjigo, občine pa so 
dolžne v treh letih po uveljavitvi zakona določiti, katera stano- 
vanja se štejejo za socialna stanovanja. , 

PREDLOGI IN STALIŠČA IZ RAZPRA VE O OSNUTKU 
STANOVANJSKEGA ZAKONA, KIJIH V PREDLOGU 
ZAKONA NI MOČ UPOŠTEVATI 
Predlagatelj v predlogu zakona ohranja koncept lastninjenja 
in privatizacije družbenih stanovanj in stanovanjskih hiš, 
predviden že v osnutku zakona. Predlagatelj v proces lastni- 
njenja družbene lastnine na stanovanjskem področju vmešča 
kot njene »dediče« posameznike - imetnike stanovanjske 
pravice, podjetja, občine in delno tudi republiko. Pri tehtanju 
pravic posameznika nasproti pravicam kateregakoli subjekta 
je predlagatelj na stališču, da je pravica posameznika prevla- 
dujoča. Izjema od tega načela je le v procesu soočanja pravic 
imetnika stanovanjske pravice z drugo individualno pravico, 
ko naj bivši razlaščenec dobi nazaj v last in posest svoje 
stanovanje. V tem primeru prvotni lastnik lahko nasprotuje 
prodaji stanovanja, imetnik stanovanjske pravice pa dobi 
odpravnino. Stanovanja lahko prištevamo med tiste objekte 
vračanja premoženja, ki jih po predvidenih predpisih o dena- 
cionalizaciji v precejšnji meri lahko vračamo v naravi. 

Predlagatelj tudi vztraja, da je potrebno z zakonom zagotoviti 
vsem imetnikom stanovanjske pravice enake možnosti za 
odkup stanovanja, zato zakon ohranja predpisane pogoje za 
odkup stanovanj. S tem v zvezi je stališče predlagatelja, da je 
dosedanji sistem prispevkov za stanovanjsko gospodarstvo 
deloval kot sistem javnih financ. Popuste pri odkupu stano- i 
vanj gre zato enačiti z vzpodbudami za odkup stanovanj, 
izhajajočimi iz ocen o ekonomskem potencialu za ta odkup. 
Predlagatelj pričakuje, da bo predvideni proces privatizacije 
zagotovil 30 do 35 milijard din kapitala, ki bo gotovo 
pomembna vzpodbuda celotnemu stanovanjskemu področju. 
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Vsled delovanja sistema stanovanjskih prispevkov v funkciji 
sistema javnih financ predlagatelj ne sprejema predlogov iz 
razprave, po katerih naj občine ne bi postale lastnice solidar- 
nostnih stanovanj, kakor tudi ne predlogov za posebno obrav- 
navo stanovanjskega sklada delavcev, zaposlenih pri obrtni- 
kih. 

Predlagatelj ohranja v zakonu tudi inštrument odpravnin, ki 
naj dejansko izčisti suficit v zasedenosti stanovanj, predvsem 
pa materialno zainteresira imetnike stanovanjske pravice za 
sproščanje stanovanj v primerih, ko je možno stanovanjsko 
vprašanje rešiti kako drugače ter z racionalno izrabo obstoje- 
čega stanovanjskega sklada zmanjšati pritisk na novograd- 
njo, s čemer bo možno razpoložljiva sredstva v večji meri 
uporabiti za sanacijo obstoječega stanovanjskega fonda. 

Na področju oblikovanja najemnin predlagatelj nasprotuje 
prehitri in zato tudi gotovo nedomišljeni liberalizaciji 
področja in to v pogojih, ko je potrebno neprofitni sektor na 
stanovanjskem področju šele utrditi in ko smo šele na začetku 
uvajanja tržnih odnosov na stanovanjskem področju, l/se 
omenjeno zahteva, da smo zelo pozorni pri preprečevanju 
vulgarnih posledic trga na tem področju, ki nam bi jih prehitra 
odsotnost države gotovo prinesla. Zato se v zakonu ohranja 
možnost posredovanja občine z določitvijo maksimalno 
dopustne najemnine, bistveno večji maneverski prostor pa 
pušča pri opredelitvi oderuške najemnine. 

Predlagatelj poudarja, da je s predlogom stanovanjskega 
zakona zakoličeno nekaj osnovnih parametrov bodoče naci- 
onalne politike na tem področju, ki bo predvidoma zaokro- 
žena s sprejetjem nacionalnega stanovanjskega programa. 

FINANČNI UČINKI PRIVATIZACIJE NA RAVNI REPUBLIKE 
V Sloveniji imamo 229.032 družbenih stanovanj. Če od te 
vsote odštejemo občinska stanovanja, stanovanja SPIZ-a, 
nacionalizirana in zaplenjena stanovanja ter stanovanja, kate- 
rih uporabniki prejemajo pomoč pri plačevanju stanarine in 
jih torej ne moremo upoštevati kot potencialne kupce stano- 
vanj, nam ostane 150.408 stanovanj. Kot kažejo raziskave je 
v Sloveniji okrog 25% vseh stanovanj neustreznih (premajh- 
nih glede na število uporabnikov). Ob upoštevanju vsega 
navedenega lahko sklepamo, da se bo v Sloveniji v roku dveh 
let po uveljavitvi stanovanjskega zakona prodalo imetnikom 
stanovanjske pravice 112.808 stanovanjskih enot. Njihovo 
vrednost ocenjujemo na 68.248.840.000 din. (Stanovanja 
vrednotimo s povprečnim številom točk 250 in vrednostjo 
točke 44.00 din na dan 31.5.1991). 

Ob enkratnem plačilu kupnine (40% od vrednosti stanovanja) 
bi se v stanovanjski razvojni sklad steklo 20% kupnine. Pri 
obročnem odplačevanju na 20 let pa bi sklad pridobil 
2 obroka letno (1. in 7.). 

V tabeli so prikazane različne možne variante odkupa družbe- 
nih stanovanj in obseg sredstev, ki bi jih s tem lahko pridobil 
stanovanjski sklad. Če bi vsi potencialni kupci stanovanj le-ta 
odkupili v celoti v enkratnem znesku, bi sklad dobil skoraj 5,5 
milijard sredstev, kar je seveda le hipotetična možnost in je pri 
naših predvidevanjih nismo upoštevali. V primeru, da bi vsi 
kupci odplačevali stanovanje obročno, pa bi sklad pridobil 
338 milijonov sredstev letno. Menimo pa, da je najverjetnejša 
možnost, da bo 60% kupcev plačalo stanovanje v celoti ob 
podpisu kupoprodajne pogodbe in 40% na obroke. To 
pomeni, da bi od odprodaje družbenih stanovanj imetnikom 
stanovanjske pravice republiški stanovanjski sklad pridobil 
3.275.944.320 din v enkratnem znesku, od obročnega plače- 
vanja pa vsako leto še 135.360.199 din in sicer 20 let. 
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Tako oblikovan stanovanjski sklad, ob ohranjanju njegove 
nezmanjšane vrednosti, bi prav gotovo nudil zadostno materi- 
alno podlago za stalno reševanje stanovanjskih vprašanj 
v Republiki Sloveniji, kar nam kažejo mnoge simulacije. Če 
pogledamo pobliže le eno izmed njih in sicer, da bi se celotna 
oblikovana sredstva v stanovanjskem skladu v višini 
3.411.304.519 din namenila za direktno kreditiranje stanovanj- 
ske gradnje, bi z omenjenimi sredstvi v danem trenutku poma- 
gali razrešiti 7.011 stanovanjskih vprašanj. Ob tej simulaciji 
smo upoštevali, da se 65% omenjenih sredstev nameni za 
kreditiranje nakupa stanovanj, preostalih 35% pa za kreditira- 
nje individualne stanovanjske gradnje oziroma za prenovo in 
rekonstrukcijo stanovanjskih hiš. Pri tem je upoštevan povr- 
šinski standard za nakup stanovanj v izmeri 60 m2, za indivi- 
dualno gradnjo aH prenovo pa 90 m2. Pri nakupu stanovanj 
smo upoštevali trenutno povprečno gradbeno ceno stano- 
vanj, pri individualni gradnji pa smo to ceno prepolovili. 
Predpostavili smo tudi, da je kupec stanovanja ob navedenih 
predpostavkah upravičen do kredita v višini 50% od vrednosti 
stanovanja, graditelj individualne hiše pa le do 40% vrednosti 
stanovanja. 

Ob ohranjanju nezmanjšane vrednosti tako oblikovanega sta- 
novanjskega sklada ter ob zaračunavanju znosnih realnih 
obrestnih mer in sicer od 1% do 4% v odvisnosti od dobe 
vračila kredita, ki bi bila v razponu od 5 - 20 let, bi stanovanj- 
ski sklad na osnovi mesečnih anuitet za dane kredite 7.011 
prosilcem ter ob dodatnem prilivu sredstev na osnovi 40% 
obročnega odplačevanja družbenih stanovanj lahko zelo 
dobro servisiral potrebe po nadaljnem razreševanju stano- 
vanjskih vprašanj. Z navedenimi prilivi sredstev bi sklad po 
enem letu delovanja lahko nudil kredit nadaljnjim 1.110—tim 
prosilcem, drugo leto bi lahko kreditiral nadaljnih 1.241 pro- 
silcev, tretje leto 1.389 prosilcev, iz česar je razvidno, da bi 
bilo možno iz stanovanjskega sklada kreditirati vsako nadalj- 
nje leto za približno 12% več prosilcev. Tako bo ob koncu 
dvajsetega leta, ko bi bilo poplačano obročno odplačevanje 
kupcev družbenih stanovanj iz stanovanjskega sklada, možno 
na novo kreditirati že 9.513 prosilcev. 

V celotnem dvajsetletnem obdobju bi ob navedenih predpo- 
stavkah iz sredstev stanovanjskega sklada skreditirali 86.581 
prosilcev. 

Opozorila iz razprave, da bo zakon težko izvedljiv, ocenju- 
jemo najmanj za preuranjena, saj bo občinam v celoti ostala 

poročevalec 35 



kupnina za vsa stanovanja, ki jih bodo prodala. V lasti občin je 
okrog 27.000 stanovanj (niso upoštevana nacionalizirana in 
zaplenjena stanovanja), vrednih 16.335.000.000 din. 

Ob predpostavki, da bo prodanih 60% stanovanj, bo občinam 
ostala kupnina v višini 3.920.400.000 din, seveda računajoč, 
da bo kupnina poravnana v celoti po podpisu pogodb. V pri- 
meru obročnega odplačevanja je izračun seveda drugačen. 
Polog v višini 15% kupnine prinese občinam 1.029.105.000 
din, preostalo se pridobi v 20 letih. 

Po ocenah predlagatelja bo pri izvajanju zakona šlo za oba 
načina nakupa, t.j. za obročno odplačevanje in celotno popla- 
čilo kupnine, vendar je napovedovati dimenzijo pričakovanih 
sredstev nehvaležna naloga, posebej upoštevajoč sedanje 
razmere, ki prinašajo radikalno spremembo dosedanjih 
vrednot. 

Pri ocenjevanju finančnih posledic zakona je potrebno opo- 
zoriti tudi na novosti v predlogu zakona, t.j. na oprostitev 
davka na promet nepremičnin, če se bodo sredstva, pridob- 
ljena z odprodajo družbenih stanovanj, namenjala za reševa- 
nje stanovanjskih vprašanj njihovih delavcev, kar naj bi pove- 
čalo interes lastnikov družbenih stanovanj za vračanje sred- 
stev, pridobljenih s privatizacijo v stanovanjsko sfero. 

PREGLED KONKRETNIH PRIPOMB 
K POSAMEZNIM ČLENOM 
STANOVANJSKEGA ZAKONA 

I. SPLOŠNE DOLOČBE (členi 1 do 11) 
V razpravi so bile konkretne pripombe, posredovane s strani 
delovnih teles Skupščine Republike Slovenije ter poslancev 
v Zborih Skupščine Republike Slovenije, naslednje: 

- k 3. členu: 
Poslanec Jože Zakonjšek predlaga, da je potrebno v drugem 
odstavku predvideti, po katerih kriterijih, verjetno tistih, ki jih 
bo izdal republiški upravni organ, bo občinski upravni organ 
v dvomu odločil, ali gre za stanovanje po tem zakonu. 

Predlagatelj pripombe ni upošteval, saj mora upravni organ, 
ki odloča o posameznem primeru upoštevati tako določbe 
tega zakona, kakor tudi vseh podzakonskih predpisov, ki se 
nanašajo na konkreten primer. Zato določba, ki bi posebej 
odkazala na konkreten podzakonski predpis, ni potrebna. 

- k 4. členu: 
Poslanca Boštjan Kovačič in Marjan Dvornik menita, da je 
formulacija tretjega odstavka tega člena, da dalj kot 30 dni 
prazno stanovanje šteje za počitniško stanovanje, preveč 
splošna. Stanovanje je lahko prazno več kot 30 dni tudi iz 
povsem »nepočitniških« razlogov. Za črtanje določb glede 
počitniškega stanovanja sta se zavzela tudi poslanca Božo 
Kočevar in Jože Zakonjšek. Poslanec Šter se zavzema, da 
mora vsako stanovanje, ne glede na kategorijo, z najemnino 
pokrivati stroške vzdrževanja, upravljanja in vračati vloženi 
kapital. Skrb za socialno ogrožene stanovalce je povsem drug 
problem. V drugem odstavku je potrebno opredeliti pojem 
»prazno« stanovanje. 
Predlagatelj je pripombe v zvezi z opredelitvijo počitniškega 
stanovanja smiselno upošteval v četrtem odstavku 4. člena 
predloga zakona, kjer je na novo opredeljen pojem sekundar- 
nega stanovanja. Pojasnevanje pojma »prazno stanovanje« je 
predlagatelj v predlogu zakona opustil. Pripombe poslanca 
Stera v zvezi z najemnino pa je smiselno upošteval v podpo- 
glavju zakona o stanovanjski najemnini. 

- k 5. členu: 
Poslanec Darko Basin se zavzema za dosedanjo zakonsko 
formulacijo primernega stanovanja in primernih prostorov, 
saj bodo v praksi pojmi »kuhinja, sanitarni prostori, predsobe, 
itd.« povzročali negotovost. Poslanec Ivan Kuhar vprašuje ali 

pojem »primerno stanovanje« pomeni njihovo odpravo in ali 
se nanaša na vse kategorije stanovanj iz 4. člena zakona. 

Predlagatelj bo v podzakonskem aktu iz 11. člena predloga 
zakona med drugim podrobno opredelil pojme, na katere 
opozarja poslanec Basin, pojem »primerno stanovanje« pa se 
smiselno nanaša na vse kategorije stanovanj iz 4. člena 
zakona. Stanovanje, ki po tem zakonu ne izpolnjuje pogojev, 
ki jih le-ta zahteva v 2. členu, ni stanovanje, razen če bo 
v bodoče njegov lastnik s prenovo ali sanacijo dosegel tak 
nivo tehničnega in funkcionalnega standarda, da ga bo 
mogoče šteti za stanovanje. 

- k 6. členu: 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga naj se ponovno pre- 
veri opredelitev ožjih družinskih članov, ker bi utegnila biti 
preozka glede na siceršnje dolžnosti preživljanja, določene 
z zakoni, preveri naj se tudi ustreznost vključitve tu navedenih 
družinskih članov po liniji obeh zakoncev. Ožje družinske 
člane je treba vezati ne le na lastnika, temveč tudi na najem- 
nika. Predlagana varianta za časovno opredelitev dalj časa 
trajajoče življenske skupnosti naj se črta. 

Komisija za žensko politiko predlaga, da naj se variantna 
rešitev prouči, ker veljavni zakon o zakonski zvezi in družin- 
skih razmerjih v zvezi z opredelitvijo pojma »izvenzakonska 
skupnost« ne določa nikakršnih rokov. Za črtanje variantnega 
besedila so se zavzeli tudi poslanci Božo Kočevar, Roman 
Jakič, Ivan Kuhar, Jože Zakonjšek, Miloš Šenčur in Danijel 
Starman, nasprotno pa se je poslanec Alojz Metelko zavzel za 
rokovno opredelitev dalj časa trajajoče življenske skupnosti, 
to je za ohranitev variante. Tudi poslanca Božo Kočevar in 
Miloš Šenčur sta se v svojih konkretnih predlogih za besedilo 
člena zavzela za črtanje variantne rešitve. 

Predlagatelj je pripombe Zakonodajno-pravne komisije in 
večine poslancev upošteval v 6. členu predloga zakona. 

- k 8. členu: 
Poslanec Ivan Kuhar meni, da iz te določbe ni razviden polo- 
žaj hišniških stanovanj v šolah in podobnih ustanovah. Posla- 
nec Miloš Šenčur predlaga, da se v tem in naslednjem členu 
črta pojem »skupno funkcionalno zemljišče«. 

Predlagatelj v zvezi s pripombo g. Kuharja poudarja, da je 
potrebno upoštevati tudi določbo 2. člena zakona, po katerem 
je stanovanje skupina prostorov, namenjena za trajno bivanje, 
ne glede na to, ali so prostori v stanovanjski hiši ali v drugi 
zgradbi ter 40. člen zakona, ki posebej zadeva prav stanova- 
nja, ki se ne nahajajo v stanovanjskih hišah.Pojem »skupno 
funkcionalno zemljišče« pa je v zakonu vsekakor potrebno 
ohraniti vsled ustreznega urejanja razmerij med lastniki, saj 
ob prehodu lastnine deli usodo stanovanja, v poglavju 
o upravljanju z večstanovanjskimi hišami pa je deležno iste 
pozornosti kot skupni prostori, deli in naprave večstanovanj- 
ske hiše. 

- k 9. členu: 
Poslanec Ivan Kuhar se zavzema, da bi bila primernejša 
ohlapnejša definicija funkcionalnega zemljišča z ozirom na 
to, da je to področje urejeno s prostorsko zakonodajo. Predla- 
gatelj s tem v zvezi meni, da je iz zgoraj navedenih razlogov 
potrebno ohraniti sedanjo definicijo pojma funkcionalnega 
zemljišča. 

- k 10. členu: 
Poslanec Ivan Kuhar predlaga, da se drugi odstavek, ki 
zadeva napajanje registra stanovanj s podatki razširi tudi na 
zbirke podatkov, ki so jih vodile pooblaščene organizacije 
oziroma podjetja, v register pa naj se vpiše tudi upravnika 
hiše. Poslanec Miloš Šenčur predlaga, da se v drugi odstavek 
vključi tudi zemljiško knjigo. 

Predlagatelj je pripombi glede zemljiške knjige in zbirk podat- 
kov, ki jih vodijo pooblaščene organizacije, upošteval v prvem 
odstavku 10. člena, vpis upravnika v register pa je stvar 
registra upravnikov, ki ga vodi občinski upravni organ, pristo- 
jen za stanovanjske zadeve. 
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- k 11. členu: 
Poslanec Šter predlaga, da naj se 11. člen črta, ker je to stvar 
zakonskega urejanja, ne pa podzakonskih predpisov. Posla- 
nec Jože Zakonjšek predlaga, da naj se 11. člen razširi še 
z predpisovanjem standardov za socialna stanovanja. Posla- 
nec Miloš Šenčur opozarja na neenakopraven položaj kupcev 
stanovanj v procesu privatizacije, glede na trimesečni rok za 
sprejem podzakonskih aktov iz 11. člena zakona. Poslanec 
Danijel Starman povprašuje za razlago pojma »sosedstvo«. 

Predlagatelj meni, da glede na sprejeti koncept zakona ni 
potrebno zakonsko opredeljevati zadev, ki se lahko povsem 
racionalno urejajo s podzakonskimi predpisi, saj so zgolj 
strokovno tehnične narave. Pripomba g. Zakonjška je z dopol- 
nitvijo 11. člena upoštevana. Problematiko glede zagotavlja- 
nja enakopravnega položaja kupcev takoj po uveljavitvi 
zakona pa je predlagatelj upošteval z novo formulacijo 117. 
člena zakona. Pri pojmu »sosedstvo« gre za pojem, ki je ožji 
od pojma »soseska«, kjer krajani poleg stanovanjskih potreb 
zadovoljujejo še mnoge druge, od izobraževalnih, kulturnih 
do preskrbovalnih, vendar nekoliko širši od tistega, ki se 
nanaša na funkcionalno zemljišče, njegov vpliv pa ne presega 
razširjene stanovanjske rabe. 

II. LASTNINSKO PRAVNA RAZMERJA (členi 12 do 22) 
- k 12. členu: 
Poslanec Ivan Kuhar vprašuje, kdo krije stroške izračuna 
vrednosti idealnega deleža. Poslanec Jože Zakonjšek pred- 
laga, naj bi solastnino skupnih prostorov, delov, objektov in 
naprav v stanovanjski hiši vezali na sorazmerno površino 
stanovanj, ne pa na vrednost posameznih stanovanj, ker je 
slednje strokovno bolj zahtevno in lahko zelo sporno, saj 
skupne površine služijo stanovanjem ne glede na njihovo 
vrednost, ki pa lahko precej zavisi od vzdrževanja in prenav- 
ljanja. Poslanec Miloš Šenčur predlaga, da naj se drugi odsta- 
vek, po katerem je stanovanje v etažni lastnini lahko tudi 
v solastnini, črta. Crta naj se tudi četrti odstavek, po katerem 
so pravice in obveznosti solastnikov na skupnih prostorih, 
delih, objektih in napravah sorazmerne vrednosti njihovih 
idealnih deležev. Predlaga še uporabo izraza »skupna last- 
nina« brez idealnih deležev. 

Predlagatelj je v drugem odstavku 12. člena upošteval opozo- 
rilo na redakcijski popravek glede možnosti, da je stanovanje 
v etažni lastnini lahko v skupni lastnini, zavrača pa predla- 
gano črtanje drugega in četrtega odstavka, ker bi s tem 
določba tega člena postala vsebinsko nepopolna, saj se s tret- 
jim odstavkom vsebinsko dopolnjujeta in sta oba nujno 
potrebna zaradi določitve ključa delitve stroškov v večlastni- 
ški hiši ki je nujno potreben zaradi dogovorov in sklenitve 
pogodbe o upravljanju. Predlagatelj se je namenoma odločil, 
da bo v večlastniških hišah lastninsko pravna razmerja uredil 
po načelih solastnine, saj le-ta, za razliko od skupne lastnine, 
omogoča lažji promet in preureditve, ki so še kako potrebne 
na obstoječem stanovanjskem skladu. Stroške izračuna vred- 
nosti idealnega deleža nosi lastnik stanovanja, saj je to le del 
neznaten del bremen, povezan z lastnino.. 

- k 13. členu: 
Poslanec Jože Zakonjšek predlaga, da se v prvem odstavku, ki 
zadeva pravico solastnika, da se njegov idealni delež na 
skupnih prostorih spremeni v etažno lastnino, črta besedilo 
»in s tem soglašajo vsi drugi solastniki«. V primeru, če ni 
soglasja, odloča sodišče, ki bi bilo lahko ob takšnem pogoju 
iz prvega odstavka lahko v praksi ovirano pri izdaji odločbe. 
Poslanec Danijel Starman predlaga, da se pojem »idealni 
delež« nadomesti s pojmom »solastninski delež«. 

Pripombe je predlagatelj upošteval v 13. členu predloga 
zakona s tem, da je pripomba g. Starmana smiselno upošte- 
vana v celotnem drugem poglavju. 

- k 14. členu: 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga, naj se v drugem 
odstavku zaradi različnih možnih situacij v praksi glede 
potrebnosti izvedbe sprememb idealnih deležev prouči 
ustrezna vključitev besede »praviloma«. Poslanec Ivan Kuhar 
opozarja, da bi bilo potrebno s splošno določbo opredeliti 

pristojnost sodišča v nepravdnem postopku za vse spore iz 
sklepanja pogodb, enako bi bilo potrebno opredeliti specifiko 
poslovnih stavb, v katerih se nahaja manjše število stanovanj. 

Predlagatelj je pripombo Zakonodajno-pravne komisije upo- 
števal tako, da je na koncu tega člena dodal besedilo »če se 
lastniki ne dogovorijo drugače«. V zvezi s pripombani g. 
Kuharja pa meni, da se s splošno določbo ne more opredeliti 
pristojnost sodišča v nepravdnem postopku za vse spore iz 
sklepanja pogodb, ampak je potrebno za vsak primer posebej 
opredeliti pristojno sodišče. 

- k 16. členu: 
Poslanec Ivan Kuhar predlaga, da se beseda »ta« črta. 

Predlagatelj je pripombo upošteval. 

- k 17. členu: 

Zakonodajno-pravna komisija predlaga, naj se v člen 
ustrezno vgradi predkupna pravica solastnikov ter morebitne 
natančnejše opredelitve pravnega prometa s skupnimi objekti 
in napravami stanovanjske hiše. Poslanec Miloš Šenčur pred- 
laga, naj se člen črta. 

Predlagatelj je pripombi upošteval. 17. člen osnutka je črtan, 
uveljavljanje predkupne pravice solastnikov pa je opredeljeno 
v 18. členu predloga zakona. 

- k 18. členu (sedaj 17. člen): 
Poslanec Šter predlaga, da se v tem členu, ki zadeva prenos 
lastninske pravice na stanovanju, stanovanjski hiši oziroma 
solastniškem deležu za piko doda novo besedilo »... in lastni- 
štvo vpisano v zemljiško knjigo«. Poslanca Ivan Kuhar in 
Miloš Šenčur sta se zavzela za črtanje tega člena. 

Predlagatelj je pripombo g. Štera upošteval v 17. členu pred- 
loga zakona. 

- k 19. členu (sedaj 18. člen): 
Poslanec Šter meni, da je s to določbo lastnik omejen v razpo- 
laganju z lastnino. Poslanec Miloš Šenčur pa predlaga, da 
mora tudi solastnik imeti predkupno pravico. 

Predlagatelj je pripombo g. Šenčurja upošteval v 18. členu 
predloga zakona, ne more pa se strinjati, da gre za določbe, 
kibi po vsebini posegle v razpolaganje z lastnino, res pa je, da 
lahko v nekaterih primerih vplivajo na največ 60 dnevni zamik 
pri izplačilu kupnine. 

- k 20. členu (sedaj 19. člen): 
Poslanec Jože Zakonjšek predlaga, naj se rok iz tretjega 
odstavka skrajša na 30 dni, pri čemer 30 dnevni rok še vedno 
zagotavlja realizacijo predkupne pravice najemniku. Poslanec 
Miloš Šenčur predlaga, naj se zadnji odstavek preoblikuje 
tako, da je kupoprodajno pogodbo dolžan ponudnik predlo- 
žiti predkupnemu upravičencu, kolikor le-ta to zahteva. 

Predlagatelj meni, da je potrebno rok iz tretjega odstavka 
ohraniti nespremenjen, saj krajši rok nikakor ne zagotavlja, da 
bi predkupni upravičenec lahko enakopravno uveljavil svoje 
pravice. 

- k 21. členu (sedaj 20. člen): 

Poslanec Ivan Kuhar predlaga, da naj se določila četrtega 
odstavka, po katerem vpis pogodbe v zemljiško knjigo ni 
možen, če dokumentom ni predložena izjava predkupnega 
upravičenca, da je seznanjen z vsebino pogodbe, na kar 
sodišče pazi po uradni dolžnosti, preoblikuje tako, da se na 
izjavo pazi pri overitvi, ne pa pri vpisu. Poslanec Miloš Šenčur 
pa opozarja na zapletenost določb v zvezi z vpisom v zemlji- 
ško knjigo, kot npr. na zaplet, če predkupni upravičenec ne da 
izjav, da je seznanjen z vsebino pogodbe. 

Predlagatelj je pripombe upošteval in sporno določilo črtal. 
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III. ORGANIZIRANOST V VEČSTANOVANJSKIH HIŠAH (členi 
23 - 35) 

K naslovu III poglavja: 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga, naj se glede na 
vsebino tega poglavja naslov prilagodi tako, da bi se nanašal 
na upravljanje v večstanovanjskih hišah. Preveri naj se, ali je 
potrebno v zakonu posebej pravno opredeliti pojem 
večstanovanjske hiše. 

Predlagatelj je pripombi upošteval s spremembo naslova 
tretjega poglavja ter z dopolnitvijo 7. člena zakona. 

- k 23. členu (sedaj 22. člen): 
Poslanec Miloš Šenčur ocenjuje, da je določba 23. člena, ki 
predvideva pogodbeno urejanje medsebojnih razmerij v zvezi 
z upravljanjem hiše in funkcionalnega zemljišča vprašljiva, še 
posebej v primerih, ko bo šlo za veliko število lastnikov 
stanovanj. 
Predlagatelj s tem v zvezi poudarja, da je glede na koncept 
zakona, po katerem lastniki pridobijo vsa lastniška upraviče- 
nja, potrebno zadržati koncept pogodbenega urejanja medse- 
bojnih razmerij lastnikov. Ker se predlagatelj zaveda, da bodo 
v posameznih primerih zaradi odsotnosti lastniške miselnosti 
in kulture prisotne tudi težave, je vnesel v 32. člen nado- 
mestno rešitev, ki bo v večini primerov začasne narave. 

- k 25. členu (sedaj 24. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da je treba dikcijo 
tretjega odstavka izboljšati tako, da bo jasno, da se nanaša na 
materialna vlaganja zaradi ohranjanja uporabne vrednosti. 
Zadnji odstavek bi lahko bil samostojni člen.Poslanec Ivan 
Kuhar predlaga, da se v tretjem odstavku besedilo »oziroma 
bistveno ne zmanjšujejo« črta. 

Predlagatelj je pripombe upošteval v spremenjenem tretjem 
odstavku 24. člena ter z izločitvijo zadnjega odstavka v samo- 
stojen 25. člen. 

- k 26. členu (sedaj 26. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga, naj se v prvi alinei 
črta besedi »vsakega lastnika«, ker je s tem besedilo ustrez- 
nejše. Preveri naj se tudi odnos predzadnje alinee drugega 
odstavka, ker gre za podvajanje oziroma neustrezno urejanje 
vprašanj v zvezi z upravnikom hiše. 

Poslanec Šter predlaga, da se v drugem odstavku, ki govori 
o hiši z najmanj s štirimi lastniki besedilo nadomesti z »naj- 
manj štirimi stanovanji«. 

Predlagatelj je pripombe upošteval v besedilu prve alinee 26. 
člena, s črtanjem predzadnje alinee ter v prvem odstavku 27. 
člena, kjer je ob smiselnem upoštevanju pripomb določil, da 
se v pogodbi določi tudi upravnika in to v hišah z več kot 
štirimi lastniki in več kot 10 stanovanji. 

- k 27. členu (sedaj 28. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da se glede na polo- 
žaj upravnika v tretjem odstavku pojem »pristojnosti« nado- 
mesti z »naloge«, v besedilu petega odstavka ter v besedilu 
naslednjega člena pa pojem »pooblastila«. Prvo alineo je 
primerneje uvrstiti na kasnejše mesto, redakcijsko naj se 
izboljša besedilo zadnje alinee tretjega odstavka. Ponovno 
naj se prouči določba četrtega odstavka, pri čemer naj se 
izraziteje upošteva krivdno načelo oziroma dejstvo škode. 

Poslanec Alojz Metelko v zvezi s celotnim členom opozarja na 
preobsežne pristojnosti upravnika, poslanec Danijel Starman 
pa opozarja na problem nagrajevanja upravnika, enako tudi 
poslanec Metod Šonc. 

Predlagatelj je pripombe Zakonodajno-pravne komisije smi- 
selno upošteval v drugem odstavku 28. člena in v novem 
tretjem odstavku. Predlagatelj razumljivo predpostavlja 
nagrajevanje upravnika, o čemer se bodo lastniki dogovorili 
z njim v pogodbi, ki jo sklenejo za opravljanje njegovih nalog 
in bo morala vsebovati tudi določbe o ceni za opravljene 
stanovanjske storitve. 

i 

Kazenske določbe celo predvidevajo kazen za lastnika, ki 
sklene pogodbo o opravljanju stanovanjskih storitev z osebo, 
ki nima ustrezne registracije in tudi sicer v 30. členu določa 
subjekte, ki smejo opravljati stanovanjske storitve. 

- k 29. členu (sedaj 31. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da bi bilo v prvem 
odstavku namesto pojma »soglasje« bolje uporabljati kak 
drug ustrezen izraz glede na to, da po tej določbi dejansko 
pride do preglasovanja nekaterih. Začetek besedila v drugem 
odstavku je treba s tem v zvezi jasneje oblikovati. Poslanec 
Miloš Šenčur meni, da je tretji odstavek nepotreben. Pred- 
laga, da se določba prvega odstavka preoblikuje tako, da se 
glasi »... soglasje lastnikov, ki imajo skupaj v lasti več Kot 
polovico vrednosti hiše«. 

Predlagatelj je pripombo Zakonodajno-pravne komisije upo- 
števal, predloga poslanca Šenčurja pa je iz razlogov, ki jih je 
navedel že v pojasnilu k 12. členu, zavrnil. 

- k 31. členu: 
Zakonodajno-pravna komisija ugotavlja, da ta člen po svoji 
vsebini sodi v začetna določila zakona. 
Predlagatelj je ocenil,da je tisti del določbe, ki se nanaša na 
samo dejstvo, da lastniki upravljajo s svojimi stanovanji 
odveč, preostali del pa je vključil v 22. člen. 

- k 33. členu (sedaj 30. člen): 
Poslanec Miloš Šenčur se zavzema za krajšo formulacijo 
člena, po kateri stanovanjske storitve opravlja oseba, ki je 
zato registrirana. Poslanec Danijel Starman pa se zavzema za 
črtanje člena. 

Predlagatelj je pripombo g. Starmana upošteval in ta člen 
črtal, smiselno pa je upošteval tudi pripombo Miloša Šenčurja 
z novo dikcijo 30. člena. 

- k 34. členu (sedaj 34. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga, naj se izboljša dik- 
cija obeh odstavkov tako, da se v prvem odstavku navaja 
ukrepanje državnih organov v medsebojni povezavi. 

Predlagatelj je pripombo upošteval. 

- k 35. členu: 
Poslanec Ivan Kuhar opozarja, da v zakonu ni izdelan posto- 
pek po pritožbi. V primerih pa, ko je občina lastnik pa sploh ni 
jasno, kako bo postopek potekal. Poslanec Božo Kočevar 
predlaga, da se doda nov člen, po katerem se pravice in 
obveznosti lastnikov in najemnikov stanovanj ter splošna pra- 
vila pri uporabi stanovanj, skupnih delov, objektov in naprav 
in sosedska razmerja, določijo s hišnim redom. Hišni red naj 
predpiše občina z odlokom. 

Predlagatelj se je glede na koncept zakona odločil, da 
splošna pravila pri uporabi večstanovanjske hiše lahko dolo- 
čijo lastniki in najemniki s hišnim redom, v skladu s tem 
zakonom in pogodbo o upravljanju in v zakon vključil nov 37. 
člen. 

IV. STANOVANJSKA NAJEMNA RAZMERJA (členi 36 - 60) 
- k 36. členu (sedaj 39. člen): 
Poslanec Božo Kočevar predlaga, da se tretji odstavek črta, 
v četrtem odstavku pa naj se črta besedi »in podnajemna«. 
Poslanec Ivan Kuhar predlaga, da se v prvem odstavku črta 
beseda »drugemu«, črta naj se tudi zadnji odstavek. 
Predlagatelj je upošteval pripombo g. Kuharja, glede pri- 
pombe g. Kočevarja pa meni,da mora zakon dopustiti in v tem 
primeru tudi urediti oddajo dela stanovanja v podnajem. Na 
tem mestu želi predlagatelj povdariti, da je že doslej in bo tudi 
v bodoče podnajem možnost začasne rešitve stanovanjske 
oziroma socialne stiske mnogih, tako podnajemnikov kot tudi 
najemnikov, ki se poslužujejo oddaje dela stanovanja v pod- 
najem. Stanovanjski zakon pa z določbo 49. člena preprečuje 
pretirano zaračunavanje podnajemnine, kakor tudi oddajo 
v podnajem brez soglasja lastnika. 

- k 37. členu (sedaj 40. člen): 
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Zakonodajno-pravna komisija meni, da besedilo v tretji ali- 
nei, ki je navedeno v oklepaju, predstavlja samostojen odsta- 
vek, ker ni samo pojasnjevalne narave. Poslanec Božo Koče- 
var predlaga razširitev člena z novo alineo, po kateri bi se 
lahko pogodba sklepala za določen čas v primeru, če se 
najemno stanovanje nahaja v stavbi, katere pretežni del je 
namenjen poslovni dejavnosti. Poslanec Ivan Kuhar opozarja, 
da iz določbe ni razvidno, kateri upravni organ je pristojen za 
spremembo namembnosti, po kakšnem postopku in v skladu 
s katero zakonodajo. Poslanec Schvvarzbartl predlaga mož- 
nost sklepanja najemnih pogodb za določen čas tudi v izjem- 
nih primerih, kot so elementarne nesreče ali ogroženost 
občanov. Poslanka Vojka Štular ocenjuje, da je nesprejem- 
ljiva rešitev, da fizična oseba, ki ne oddaja več kot tri stanova- 
nja, lahko sklepa najemno pogodbo za določen čas, kar bo 
bistveno poslabšalo pogoje najemnikov oziroma sedanjih 
nosilcev stanovanjske pravice. Poslanec Franc Feltrin meni, 
da so 4., 37. in 53. člen neusklajeni. 

Predlagatelj je upošteval pripombe Zakonodajno-pravne 
komisije kakor tudi pripombe g. Kočevarja in g. Schvvarz- 
bartla. V zvezi s pripombo namembnosti zakon napotuje na 
pristojni občinski upravni organ. Pristojnosti posameznih 
upravnih organov se urejajo s predpisi o sistemu državne 
uprave, zato bi bilo tudi vsled čestih sistemskih sprememb 
navajati načine pristojnih organov. V zvezi s pripombo ge. 
Štularjeve predlagatelj vstraja na stališču, da se mora tudi 
z zakonom vplivati na sprostitev viškov stanovanjske povr- 
šine, ki bi se brez zakonske določbe o najemu za določen čas 
ne znašla na stanovanjskem tržišču. Nikakor pa te določbe ne 
morejo poslabšati pogoje sedanjih nosilec stanovanjske pra- 
vice, saj jih določba tega člena ne zadeva. Po mnenju predla- 
gatelja so členi, na katere opozarja g. Feltrin, usklajeni. 

- k 38. členu (sedaj 41.člen): 
Poslanec Marjan Dvornik opozarja, da ima lahko ta člen 
v navezavi na člen, ki našteva krivdne razloge na strani najem- 
nika, lahko za posledico, da bo lahko lastnik mladi družini, ki 
dobi otroka, uveljavljal odpovedni razlog. 

Predlagatelj je pripombo upošteval v drugem odstavku 41. 
člena. 
- k 39. členu (sedaj 42. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da se v napovednem 
stavku črta besede »in stanovanjske hiše«. Poslanec Danijel 
Starman pa meni, da je zadnja alinea nepotrebna. 

Predlagatelj je pripombo Zakonodajno-pravne komisije upo- 
števal. Po mnenju predlagatelja pa je potrebno tudi v stano- 
vanjskem zakonu opredeliti, da lastnik odgovarja za pravne in 
stvarne napake na oddanem stanovanju, ker zakon o obliga- 
cijskih razmerjih napotuje na poseben zakon, kolikor ta 
obstaja. 

- k 41. členu (sedaj 44. člen): 

Poslanec Boštjan Kovačič meni, da vstop lastnika ali uprav- 
nika v stanovanje največ enkrat na leto ni sprejemljiv, omogo- 
čen mora biti enkrat mesečno. Poslanec Božo Kočevar pred- 
laga, da se omejjtev vstopa v stanovanje največ enkrat na leto, 
črta. Poslanec Ster predlaga, da se vstop v stanovanje omeji 
na največ dvakrat na leto, ali ko obstaja upravičen sum, da gre 
za nepravilno uporabo. Poslanec Marjan Dvornik meni, da je 
enkraten vstop v stanovanje nekoliko neživljenska določba, 
še posebej v primeru hudih ekscesov v zvezi z uporabo. 

Po mnenju predlagatelja zadeva določba tega člena področje, 
ki dejansko zahteva varovanje pravic najemnika o mirni upo- 
rabi stanovanja, kakor tudi varovanje premoženja lastnika. 
S tem v zvezi se je predlagatelj odločil, naj bo dopuščen vstop 
lastniku oziroma njegovemu pooblaščencu v stanovanje naj- 
več dvakrat na leto. 

- k 44. členu (sedaj 47. člen): 

Zakonodajno-pravna komisija predlaga, naj se prouči, ali ta 
člen po svoji vsebini spada v prejšnje poglavje, zlasti ker se 
nanaša na lastnika in najemnika. Prouči naj se tudi možnost 

vgraditve natančnejših določb glede odpravljanja spremljajo- 
čih posledic v zvezi s popravili in izboljšavami. Poslanec Božo 
Kočevar predlaga, da se členu doda nov četrti odstavek, po 
katerem bi stroški, ki bi nastali zaradi nedopustitve vstopa 
v stanovanje bremenili lastnika ali najemnika, ki ni dopustil 
vstopa v stanovanje. 

Predlagatelj je pripombo Zakonodajno-pravne komisije upo- 
števal. Pripombo g. Kočevarja ni upošteval, saj bodo stroški, 
ki bodo nastali zaradi nedopustitve vstopa v stanovanje pred- 
met civilne pravde. 

- k 45. členu ( sedaj 48. člen) 

Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da je treba besedilo 
druge alinee jasneje opredeliti, ker določba ni natančna. 

! Predlagatelj je pripombo upošteval. 

- k 46. členu ( sedaj 49. člen)Zakonodajno-pravna komisija 
predlaga, da je treba določbo prvega odstavka jasneje obliko- 
vati glede na to, da se dejansko nanaša na upravičenje do 
prejema podnajemnine. Tudi v določbi drugega odstavka je 
treba besedilo spremeniti tako, da se bo nanašala na obvez- 
nost pridobiti pisno soglasje lastnika. Poslanec Božo Kočevar 
predlaga črtanje člena, poslanec Šter pa predlaga, da se 
v drugem odstavku črta beseda »zadošča« in nadomesti 
z besedami »je pogoj«. 

Predlagatelj je pripombo Zakonodajno-pravne komisije upo- 
števal, smiselno je upoštevana tudi pripomba g. Štera. 

- k 47. členu (sedaj 50. člen): 
Poslanec Šter predlaga, naj se tretji odstavek črta. Lastnik 
mora imeti absolutno pravico odločati o opravljanju dejavno- 
sti v stanovanju, sicer pa je stanovanje namenjeno bivanju, ne 
pa opravljanju gospodarske ali druge dejavnosti. 

Po mnenju predlagatelja besedilo tretjega odstavka ni 
potrebno črtati, saj imajo lastniki absolutno pravico odločati 
o opravljanju dejavnosti v stanovanju, kršitev pa je po zakonu 
odpovedni razlog. 

- k 48. členu (sedaj 52. člen): 
Poslanec Darko Basin predlaga, da se na koncu stavka doda 
besedilo »... ali krajšim, če se strinja lastnik«. 

Po mnenju predlagatelja roka iz tega člena ne gre krajšati, saj 
je namen zakona v tem členu varovanje lastnika, sporazuma 
pa zakon ne izključuje in ga tudi ne sankcionira oziroma 
prepoveduje. 

- k 49. členu (sedaj 53. člen): 
Odbor za splošno gospodarske zadeve meni, da je sporno in 
pravno nesprejemljivo vprašanje dokazovanja špekulativnega 
namena uporabe stanovanja, kjer je dokazno breme na 
najemniku. Zakonodajno-pravna komisija predlaga, naj se 
osma alinea prouči glede na vsebino 48. člena. Poslanec 
Boštjan Kovačič meni, da so določila, vezana na najem stano- 
vanja v celoti preveč izenačena za profitna in neprofitna 
stanovanja. Člen naj bi se razširil z določilom, da je za profitna 
stanovanja možna odpoved najema po odločitvi lastnika 
z odpovednim rokom 90 dni. Poslanec Darko Basin predlaga, 
da se v tretji alinei namesto besed »v zadnjem letu« da 
besedilo »v zadnjih dvanajstih mesecih«, v peti alinei naj se za 
besedo »izvršuje« doda besedi »ali izvrši«, v sedmi alinei pa je 
potrebno rok 30 dni natančneje opredeliti, najbrž ne kot 
zaporednih 30 dni. Poslanec Božo Kočevar predlaga, da se 
v prvem odstavku črta besedo »krivdnih«. 
V zvezi s pripombo odbora za splošne gospodarske zadeve 
predlagatelj ocenjuje, da pripomba ni namenjena 49. členu, 
ampak 145.členu, vendar bi rad poudaril, da je ob naložitvi 
dokaznega bremena imetniku stanovanjske pravice analogno 
uporabil 25. člen zakona o stanovanjskih razmerjih, ki ob 
zavrnitvi soglasja za zamenjavo nalaga dokazno breme imet- 
niku stanovanjske pravice, ki želi zamenjavo doseči s posre- 
dovanjem sodišča. 58. člen zakona o stanovanjskih razmerjih 
pa govori o prenehanju stanovanjskega razmerja. V takem 
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primeru tožnik z vložitvijo ugotovitvene tožbe sicer navede 
razloge za prenehanje stanovanjskega razmerja, dokazno 
breme, da ti razlogi ne obstajajo, pa so na toženčevi strani. 
Predlagatelj je upošteval pripombe Zakpnodajno-pravne 
komisije ter pripombe g. Basina, pripombe g. Kočevarja za 
črtanje besede »krivdnih« pa predlagatelj ni upošteval, ker je 
samo iz krivdnih razlogov stanovanje možno odpovedati. 
Predlagatelj tudi ni upošteval pripombe g. Kovačiča. 

- k 51. členu (sedaj 55. člen): 
Poslanec Danijel Starman predlaga, da bi moral zakon v tem 
členu ali pa v prehodnih določbah opredeliti pravice in dejan- 
ske posledice razveze zakonske zveze ter vgraditev nekega 
socialnega mehanizma v zakonu. 

Ker v primerih, ko gre za sporazumno razvezo zakonske 
zveze, zakonca obvezno vneseta v sporazum poleg ostalih 
določb tudi sporazum o uporabi stanovanja, v primerih ko pa 
ne gre za sporazumno razvezo, sodišče praviloma ob odloči- 
tvi, kdo od zakoncev bo v bodoče skrbel za otroke, odloči tudi 
o nadaljnji uporabi stanovanja, predlagatelj z napotilno 
normo ni želel v naprej določiti upravičenca. Določba 55. 
člena se razumljivo uporablja tudi v primerih,ko bi sodišče 
v bodoče enemu od bivših zakoncev naložilo, da priskrbi 
drugemu primerno stanovanje. 

- k 52. členu (sedaj 56. člen): 
Poslanec Danijel Starman meni, da je člen nejasen. 

Ker predlagatelj ni mogel ugotoviti, na kaj se nanaša nejas- 
nost v konkretnem primeru,pripombe v tej fazi ni mogel 
ustrezno upoštevati. 

- k 56. členu (sedaj 60. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija opozarja, da zakon ne vsebuje 
več določb, ki bi se nanašale na oblikovanje najemnin, razen 
glede najemnin za neprofitna stanovanja. Poleg tega iz 
zakona ni razvidno osnovno načelo glede oblikovanja najem- 
nin za profitna stanovanja, za katera je v prejšnji fazi obrav- 
nave zakona jasno izhajalo, da se ta oblikuje prosto. Poslanec 
Dejan Murko meni, da za konsistentno izdelane rešitve tržno 
zasnovaneg koncepta stanovanjske reforme nujno, da se 56. 
člen spremeni in omogoči samostojno oblikovanje najemnin, 
omejitve naj bodo določbe o monopolističnem obnašanju in 
oderuštvu. Poslanec Ivan Kuhar predlaga, da se drugi odsta- 
vek črta. Poslanec Marjan Dvornik pa opozarja na nejasno 
oblikovane določbe tega člena. 

Predlagatelj je pripombe smiselno upošteval v podpoglavju 
o stanovanjski najemnini. 

- k 57. členu (sedaj 61. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga, naj se v prvem 
odstavku beseda »politika« nadomesti z ustreznejšim izra- 
zom, tretji odstavek pa naj se oblikuje kot samostojen člen, 
ker ureja novo vprašanje. Poslanec Boštjan Kovačič predlaga, 
da se najemnina za stanovanja, namenjena socialnim upravi- 
čencem določa po metodologiji za neprofitna stanovanja, 
pravice do subvencij pa so predmet socialnih programov. 
Podobno stališče ima tudi poslanec Marjan Dvornik. 

Predlagatelj je pripombe Zakonodajno-pravne komisije ter 
poslancev g. Kovačiča in g. Dvornika upošteval. 

- k 58. členu (sedaj 62. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija meni, da je opredelitev mono- 
polističnega ravnanja pravno vprašljiva in naj se prouči, ali ga 
je možno pravno doreči. Poslanec Boštjan Kovačič meni, da 
je določilo tega člena nejasno, enako meni tudi poslanec Jože 
Zakonjšek. 

Predlagatelj je pripombe upošteval. 
» 

- k 59. členu (sedaj 63. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija opozarja, da je tu uporabljen 
pojem povprečne najemnine, ki pa v zakonu ni določena 
oziroma ni določeno, kateri organ jo ugotavlja in je zato treba 
zakon v tej smeri dograditi. Poslanec Darko Basin vprašuje, 
kakšne so civilno pravne sankcije v primeru oderuške najem- 

nine, poslanec Jože Zakonjšek meni, da v občini z majhnim 
številom najemnih stanovanj predvideni mehanizem oderuške 
najemnine ne bo deloval, ker je tudi oderuška najemnina 
vključena v povprečno najemnino. Poslanec Marjan Dvornik 
meni, da so opredelitve zakona v zvezi z oderuško najemnino 
nasprejemljive. 

Predlagatelj je pripombe upošteval. 

- k 60. členu (sedaj 64. člen): 
Poslanec Ivan Kuhar vprašuje, kakšna je pravna moč stališča 
upravnega organa. 

Upravni organ zavzame v zvezi z oblikovanjem najemnine 
stališče oziroma preverja višino najemnine, oškodovani 
najemnik pa ima možnost vložiti zahtevek pri rednem sodišču. 

V. SVET ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV IN 
STANOVANJSKA ZBORNICA SLOVENIJE (členi 61 - 69) 
- k 61. členu (sedaj 65. člen): 
Zakonodajno pravna komisija meni, da je določba zelo 
splošna, v drugem odstavku naj se namesto besede »pred- 
laga« uporabi pojem »daje pobude«. Poslanca Šter in Star- 
man menita, da ni potrebno z zakonom predpisati ustanovitve 
Sveta. 

V drugem odstavku 65. člena je predlagatelj upošteval pri- 
pombo Zakonodajno-pravne komisije.Po mnenju predlaga- 
telja je potrebno z zakonom opredeliti posebno varstvo pravic 
najemnikov tudi z oblikovanjem svetov za varstvo pravic 
najemnikov, kar je podprla tudi dosedanja skupščinska raz- 
prava, ne glede na siceršnjo možnost samoorganiziranja 
najemnikov. 

- k 62. členu (sedaj 66. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga, naj se pogoje za 
delo sveta zagotavlja s strani občine. 

Predlagatelj je pripombo komisije upošteval v 66. členu pred- 
loga zakona. 

- k 65. členu (sedaj 69. člen): 
Zakonodajno pravna komisija meni, da obvezno članstvo 
v zbornici učinkuje preveč omejevalno, saj učinkovitost zbor- 
nice lahko temelji le na dejanskem interesu njenih članov. Za 
prostovoljno članstvo v zbornici so se zavzeli tudi poslanci 
Božo Kočevar, Tomaž Štrumbelj in Božo Kovačič, nasprotno 
pa poslanec Ivan Kuhar predlaga, naj se v zbornico obvezno 
vključujejo tudi izvajalci. 

Predlagatelj je pripombo komisije in večine poslancev upo- 
števal v 69. členu predloga zakona, po katerem je članstvo 
v zbornici neobvezno. 

- k 67. členu (sedaj člen 71): 
Poslanec Marjan Dornik meni, da je večino nalog zbornice 
treba prepustiti trgu. 

Predlagatelj je zavzel stališče, da je potrebno v zakonu ohra- 
niti napotilno normo glede delovanja zbornice. 

VI. NALOGE IN PRISTOJNOSTI REPUBLIKE IN OBČINE 
(členi 70 - 97) 
- k 70. členu (sedaj člen 73): 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da se v napovednem 
stavku namesto besedila »poleg že opredeljenih pristojnosti« 
uporabi beseda »zlasti«. Odbor za delo, zaposlovanje in soci- 
alno politiko meni, da je potrebno v pripravq programa vklju- 
čiti čim širši krog strokovnjakov, za katere naj bi zakon dolo- 
čil, da jih imenuje Skupščina in ne le Izvršni svet, oziroma 
pristojni republiški organi. 

Pred sprejetjem programa bi bilo potrebno doseči sporazum 
med zbornico lastnikov, sveti za varstvo pravic najemnikov, 
sindikati in drugimi zainteresiranimi, Skupščina Republike 
Slovenije pa naj bi odločala le o tistih vprašanjih, o katerih 
družbeni konsenz ni bil dosežen. Poslanec Šter meni, da so 
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naloge opredeljene zelo deklarativno in je vprašljiva realiza- 
cija nalog, zlasti s finančnega vidika. 

Predlagatelj je pripombo Zakonodajno-pravne komisije upo- 
števal v 73. členu. V zvezi s pripombo Odbora za delo, zapo- 
slovanje in socialno politiko pa predlagatelj meni, da ni razlo- 
gov, da bi se v zvezi s sprejemom nacionalnega stanovanj- 
skega programa odločili za nek izjemen postopek. Priprava 
nacionalnega stanovanjskega programa je v pristojnosti Mini- 
strstva za varstvo okolja in urejanje prostora, ki pa je v pri- 
pravo strokovnih podlag za program pritegnilo strokovnjake 
različnih profilov zunaj ministrstva. Opozorila g. Štera so 
smiselno upoštevana zlasti v določbah zakona, ki zadevajo 
stanovanjski sklad in obvezno porabo sredstev kupnine za 
izvajanje funkcij, ki jih imajo občine in republika po tem 
zakonu. 

- k 72. in 73. členu (sedaj 75. in 76. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da se v prvem 
odstavku 72. člena opredeli, da nacionalni stanovanjski pro- 
gram sprejema Skupščine Republike Slovenije. Prouči naj se, 
katere od zadev, opredeljenih v 72. in 73. členu je nujno 
opredeliti z zakonom. 

Predlagatelj je pripombo Zakonodajno pravne komisije upo- 
števal v 75. členu, sicer pa je po mnenju predlagatelja treba 
vsebino 75. in 76. člena razdelati v nacionalnem stanovanj- 
skem programu, brez da bi zadeve posebej opredeljevali 
z zakonom. 

- k 74. in 75. členu (sedaj 89. in 90. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija meni, da opredelitev nepro- 
fitne stanovanjske asociacije pravno ni dorečena. Poslanca 
Dornik in Kovačič pa menita, da je treba trgu prepustiti orga- 
nizacijske oblike takih asociacij. 

Predlagatelj je pripombe Zakonodajno-pravne komisije upo- 
števal v 89. in 90. členu, pri čemer predlagatelj poudarja, da se 
z določbami obeh členov nikakor ne utesnjuje organizacijskih 
oblik, pomembno pa je upoštevanje predpisanega načina 
poslovanja in usmerjanja profita. 

- k 76. členu (sedaj 77 do 85. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija meni, da je treba določiti 
pravni status stanovanjskega razvojnega sklada, morebitne 
materialne podlage za začetek delovanja ter v prehodne 
določbe vgraditi ustrezen rok za začetek dela sklada. Odbor 
za delo, zaposlovanje in socialno politiko meni, da bi moral 
biti sklad na ravni republike samostojen do integralnega pro- 
računa. Odbor za varstvo potrošnikov meni, da je vloga sklada 
tudi v tem, da z nižjo obrestno mero za stanovanjska posojila 
konkurira bankam. Konfederacija sindikatov 90 predlaga, da 
se določi delež od prodaje družbenih stanovanj, ki naj se 
združujejo v razvojnem skladu. Poslanec Šter predlaga, da se 
členi 76 - 83 črtajo, ker to ni naloga države, ampak drugih 
institucij, katerih ustanovitelj je lahko tudi država in drugi 
zainteresirani. Poslanka Vojka Štular meni, da je nesprejem- 

' Ijivo, da bi se sredstva, ki jih občine pridobijo s prodajo, 
.uporabljala za izvenstanovanjske namene. Določen odstotek 

• kupnine naj bi se vlagal v sklad ali pa v stanovanjski sklad 
• občine za reševanje stanovanjskih vprašanj za vzdrževanje in 

: obnovo stanovanjskega fonda. 

j Predlagatelj je pripombe večine razpravljalcev smiselno upo- 
I števal v novem podpoglavju o stanovanjskem skladu Repu- 
i blike Slovenije, uporabnikih sredstev sklada ter v 95. členu, 
' po katerem se za delovanje občinskega stanovanjskega 
: sklada smiselno uporabljajo določbe zakona, ki se nanašajo 
: na stanovanjski sklad republike. 

- k 78. členu (sedaj 79. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija ocenjuje, da je treba ustrez- 
nost besedila četrte alinee prvega odstavka proučiti z vidika 
dejanskega vira za zagotavljanje sredstev za izvedbo naci- 
onalnega stanovanjskega programa. 

Predlagatelj je v novem 79. členu povzel besedilo četrte alinee 
78. člena, pri čemer pa je pripombo Zakonodajno-pravne 

komisije smiselno upošteval z opredelitvijo novih virov sred- 
stev v 78 členu. 

- k 79. členu (sedaj 82. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija opozarja na ustrezne oprede- 
litve organov sklada. Direktorja je treba opredeliti kot samo- 
stojen organ, v zvezi s sestavo upravnega odbora pa kaže 
proučiti rešitev, da jih imenuje Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije. Prouči naj se, ali je potrebno že v zakonu 
opredejiti mandat organov in pristojnosti direktorja. Poslanka 
Vojka Štular predlaga, da se v upravni odbor sklada vključi 
tudi predstavnika stanovalcev, imenovanega s strani sveta za 
varstvo pravic najemnikov. 

Predlagatelj je v 82., 83., 84. in 85. členu smiselno upošteval 
pripombe Zakonodajno-pravne komisije in določil, da sklad 
upravlja upravni odbor, ki ga imenuje in razrešuje Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije. Upravni odbor imenuje in 
razrešuje direktorja sklada. Soglasje k imenovanju direktorja 
daje Izvršni svet. Zakon v 85. členu določa, katere zadeve 
ureja statut sklada, med drugim tudi mandat članov uprav- 
nega odbora, direktorja in delavcev s posebnimi pooblastili. 
Glede na funkcijo sklada v upravni odbor po mnenju predla- 
gatelja ni smiselno vključevati predstavnika stanovalcev, saj 
je upravni odbor strogo strokovno telo, zagotovljena pa je 
neodvisnost članov glede na morebitne kolizije interesov. 

- k 81. členu (sedaj 83. člen): 
Zakonodajno—pravna komisija predlaga, da naj se prouči ' 
rešitev, da naj bi Izvršni svet dajal soglasje tudi k statutu 
sklada in imenovanju direktorja. 

Predlagatelj je pripombe Zakonodajno-pravne komisije upo- 
števal. 

- k 82. členu (sedaj 85. člen): 
Poslanski klub SKD predlaga, da se pri 82. členu uvrstita še 
drugi in tretji odstavek, po katerem bi bila najvažnejša naloga 
sklada spodbujati ustanavljanje mladih družin in odločanje 
zakoncev za večje število otrok ter da statut sklada potrjuje 
Skupščina Republike Slovenije. 

Predlagatelj je glede natalitetne politike pripombo smiselno 
upošteval v drugem odstavku 87. člena in v drugem odstavku 
98. člena. 

- k 83. členu (sedaj 86. do 88. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga, naj se prouči ali in 
kje naj zakon uporablja namesto pojma »občan« pojem 
»državljan«, v prvem odstavku pa naj se prouči, ali je dikcija 
dovolj široka, da pokrije tudi potrebe po stanovanju oziroma 
večjem stanovanju, ki se pojavijo naknadno. 

f 
Odbor za varstvo potrošnikov opozarja, da je potrebno na 
ustrezen način upoštevati tudi tiste občane, ki so si v zadnjih 
letih sami rešili svoj stanovanjski problem z najetjem dragih 
stanovanjskih posojil. Poslanec Jože Zakonjšek predlaga, da 
se v beneficiranje obrestnih mer vključi tudi občane, ki so si 
sami rešili stanovanjski problem v zadnjih letih po realnih 
vrednostih in še sedaj odplačujejo izredno drage kredite, za 
podobno rešitev se zavzema tudi poslanec Miloš Šenčur. 
Poslanka Vojka Štular opozarja v zvezi z dikcijo 83. člena, naj 
se prouči z vidika pokrivanja naknadnih potreb, da ne bi imela 
dikcija nasprotnih učinkov od željenih. Poslanski klub SKD 
predlaga dopolnitev drugega odstavka z besedilom, po kate- 
rem bi bili ugodnosti deležni tudi tisti, ki so stanovanjsko 
vprašanje že rešili, pa jim je stanovanje postalo neustrezno, 
ker se jim je rodil eden ali več otrok in to rešujejo z graditvijo, 
razširitvijo ali nakupom novega stanovanja. Poslanec Božo 
Kočevar predlaga, da se v prvem odstavku doda besedilo 
»...na območju Republike Slovenije...«. 

Predlagatelj je pripombe smiselno upošteval v 86., 87. in 88. 
členg. 

- k 84. členu (sedaj 93. člen): 
Poslanec Šter meni, da so naloge občin glede na novo funk- 
cijo neuresničljive. Poslanec Ivan Kuhar predlaga, da naj 
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glede na 5. člen republika določi stanovanjske standarde, 
enotne za vso republiko. Poslanec Alojz Metelko predlaga, naj 
se v člen vnese določilo, da se za uresničevanje občinskega 
stanovanjskega programa lahko uporabljajo sredstva od 
odprodaje občinskih socialnih stanovanj. 

Predlagatelj je pripombo g. Kuharja upošteval in črtal 
določbo, da občina določa minimum stanovanjske površine, 
ki se dodeli v najem enemu nameniku, smiselno pa je upošte- 
val pripombo g. Metelka v 95. členu. 

Občine pa po mnenju predlagatelja morajo prevzeti vlogo na 
stanovanjskem področju, predvideno z zakonom. 

- k 86. členu (sedaj 95. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija opozarja, da se v zvezi z dru- 
gim odstavkom zastavlja vprašanje, ali predložene rešitve ne 
posegajo v pravice samostojnega organiziranja upravnih 
organov, glede na njihove potrebe in v skladu s predpisi 
o sistemu državne uprave. 

Predlagatelj je pripombo komisije upošteval in v 95. členu 
črtal drugi odstavek. 

- k 87. členu (sedaj 96.člen v povezavi z 98. členom): 
Poslanec Jože Zakonjšek predlaga spremembo prvega 
odstavka člena, po kateri bi bili občani s stalnim bivališčem 
v Republiki Sloveniji, katerih skupni prihodek na člana dru- 
žine ne presega najnižjega zajamčenega dohodka v Republiki 
Sloveniji, upravičeni do pridobitve socialnega stanovanja, ki 
se od primernega razlikuje po tem, da nima dnevne sobe, 
poleg tega pa ne sme presegati standardov, določenih s pod- 
zakonskim aktom iz 90. člena. Poslanski klub SKD predlaga, 
da se preide k vzpodbujanju družin, še posebej družin za 
večje število otrok. Poslanec Metod Šonc je kritičen do 
sistemskih rešitev v zakonu v zvezi s pomočjo pri pridobitvi 
stanovanj, meni, da je značilnost zakona njegova podrejenost 
socialni sferi. 

Predlagatelj v predlogu zakona veže pomoč pri pridobitvi 
stanovanj na državljanstvo Republike Slovenije, normative in 
standarde ter postopek za uveljavljanje pravic do socialnega 
stanovanja pa bo opredelil podzakonski akt iz 11. člena pred- 
loga zakona. Predlagatelj ne sprejema ocene, da je značilnost 
zakona podrejenost socialni sferi, trdno pa stoji na stališču, 
da mora biti ob postopnem uveljavljanju tržnih odnosov na 
stanovanjskem področju prisotna tudi dejavna socialna poli- 
tika, ki je značilna za razvite zapadne sisteme. 

- k 88. členu (sedaj 97. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga naj se v prvi alinei 
v povezavi z najemnikom navaja tudi lastnika. Ponovno naj se 
prouči tudi zelo strog pogoj neupravičene nezap9slitve kate- 
rega od ožjih družinskih članov, ki lahko pomeni preveliko 
breme za celotno družino. Poslanec Božo Kočevar predlaga, 
da se besedilo pod četrto alineo glasi »... da občan, oziroma 
kdo od ožjih družinskih članov ni lastnik premičnine, katere 
vrednost presega 20% (varianta 25%) vrednosti primernega 
stanovanja«. Poslanec Šter meni, da to področje ne sodi 
v stanovanjski zakon, temveč ga je potrebno urediti v poseb- 
nem zakonu. Poslanec Zakonjšek pa opozarja, da je potrebno 
v podzakonskem aktu opredeliti, kaj je premičnina večje vred- 
nosti ter neupravičena nezaposlenost. 

Predlagatelj je pripombe, razen pripombe g. Štera, upošteval 
v 97. členu. 
- k 89. členu (sedaj 98. člen): 
Poslanski klub SKD predlaga, naj se drugi odstavek 89. člena 
razširi tudi na »družine z manjšim številom zaposlenih«. 

Predlagatelj je pripombo upošteval v 98. členu. 

- k 90. členu (sedaj 99. člen): 
Poslanec Jože Zakonjšek predlaga, da se v prvem odstavku za 
besedami »dodelitev socialnih stanovanj« doda »ter njihove 
normative in standarde ter postopek uveljavljanja pravice do 
socialnega stanovanja«. Predlaga še nov člen, po katerem 
občan, ki izgubi pravico do socialnega stanovanja plačuje, 

dokler mu občina ne priskrbi najema primernega stanovanja 
za to stanovanje najemnino kot za neprofitno stanovanje. 

Predlagatelj je pripombo za dopolnitev prvega odstavka upo- 
števal v 11. členu. V zvezi s plačevanjem najemnine v primeru, 
na katerega opozarja g. Zakonjšek, pa je predlagatelj sistem- 
sko razrešil problem z dopolnitvijo 53. člena. 

VIII. LASTNINJENJE IN PRIVATIZACIJA členi od 106 - 128) 
Na poglavje lastninjenje in privatizacija so bile pripombe 
najbolj številne, povzetek pripomb na to poglavje in stališča 
predlagatelja s tem v zvezi so v obrazložitvi posebej predstav- 
ljena. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE (členi 129 - 136) 
- k 119. členu (sedaj 131. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga, naj se 1. in 2. točko 
v tem členu zamenja glede na materialne določbe. Poleg tega 
je treba sedanjo 2. točko preveriti, ali se resnično nanaša na 
popravila, saj 32. člen zakona govori o strošku upravljanja. 
V 3. točki pa je treba dodati materialno določbo, na katero se 
ta nanaša. Poslanec Ivan Kuhar meni, da višine kazni ne 
ustrezajo finančnim dimenzijam kršitev, ne sklicujejo se 
vedno na zakonsko določbo, nekatere kršitve pa so tudi 
predmet drugih predpisov. Poslanec Alojz Metelko predlaga, 
da se v kazenske določbe vnese določbo, da se kaznuje 
odgovorno osebo lastnika stanovanja, če v 60 dneh po uvelja- 
vitvi zakona ne prične s postopkom sklepanja pogodb iz 23. 
člena. V zakonu je potrebno tudi precizirati, da se vsa sporna 
razmerja urejajo pri rednem sodišču kot prednostne naloge. 

Predlagatelj je pripombe Zakonodajno-pravne komisije upo- 
števal . V zvezi s pripombo g. Kuharja pa meni, da višine kazni 
zaenkrat ustrezajo finančnim dimenzijam kršitev. V zvezi s pri- 
pombo g. Metelka pa predlagatelj poudarja, da je v 32. členu 
določeno, da če se ne sklene pogodba o upravljanju, lahko 
vsak lastnik predlaga, da sodišče v nepravdnem postopku 
s sklepom nadomesti pogodbo o upravljanju, kar je bistveno 
učinkovitejša sankcija od denarne kazni. Po mnenju predla- 
gatelja načela o prednostnem urejanju spornih razmerij pri 
sodišču ni moč vnesti v stanovanjski zakon. 

X.PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (členi 125 - 141) 
- k 127. členu (sedaj 141. člen): 
Poslanec Ivan Kuhar predlaga, da bi bilo potrebno za fizične 
osebe predvideti sukcesivni rok. Po njegovem je rok iz tega 
člena močno prekratek in vzdrži le v primerih, ko so vlagatelji 
pravne osebe. 

Po mnenju predlagatelja roka iz tega člena ne gre zamikati, 
saj se vsebinsko veže tudi na roke, ki jih imajo lastniki za 
sklenitev najemnih pogodb z občani. Ne gre pa dvomiti, da bo 
evidenca v redkih primerih, ko ima pravico uporabe na lastni- 
škem stanovanju imetnik pravice uporabe, vzpostavljena, saj 
vsak od lastnikov dobro ve, kdo uporablja njegovo stanova- 
nje. , 

- k 128. členu (sedaj 142. člen): 
Poslanec Ivan Kuhar meni, da ni popolnoma jasno razmerje 
med tem in 129. členom (sedaj 143. člen). 

Ta člen ureja rok, v katerem so lastniki dolžni pričeti s postop- 
kom sklepanja pogodb o .upravljanju, rok iz 129. člena 
osnutka pa zadeva obveznost skupnosti stanovalcev oziroma 
pooblaščenih organizacij, da prenesejo na lastnike sredstva, 
pravice in obveznosti, kakor tudi arhiv in dokumentacijo po 
stanju 30.9.1991. 

- k 129. členu (sedaj 143. člen): 
Poslanec Šter predlaga, da se v prvem odstavku črta besedilo 
»ter vse preostalo premoženje«. 

Predlagatelj je pripombo upošteval. 

- k 130. členu (sedaj 144. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga, naj se v tretjem 
odstavku ponovno preveri krog oseb, na kater® se prenese 
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pravica sklenitve najemne pogodbe, saj ne odgovarja z veljav- 
nimi predpisi opredeljenim uporabnikom stanovanja in zato 
utegne v praksi povzročati probleme. Zadnji odstavek tega 
člena naj se prouči, ker navajanje 94. člena vsebinsko ne 
odgovarja. Poslanec Šter predlaga, da se na koncu drugega 
odstavka doda besedilo »razen za službena stanovanja, kjer 
se sklene za določen čas«. Poslanec Ivan Kuhar vprašuje za 
posledice, če se vzdrževalnih del ne opravi tudi po plačilu 
denarne kazni. Poslanec Schwarzbartl predlaga podaljšanje 
roka sklepanja najemnih pogodb za tri mesece. 

Predlagatelj je pripombo Zakonodajno-pravne komisije upo- 
števal v 144. členu predloga zakona. Po mnenju predlagatelja 
roka za sklepanje najemnih pogodb ne kaže podaljševati, ker 
bi to povzročilo lahko neko negotovost v zvezi spreoblikova- 
njem stanovanjske pravice v najemno razmerje. Če se vzdrže- 
valnih del ne opravi tudi po plačilu denarne kazni je predvi- 
dena sodna pot po civilno pravnih predpisih. 

- k 131. členu (sedaj 145. člen): 
Poslanec Schvvarzbartl predlaga, naj drugi, tretji in četrti 
odstavek 131. člena, ki opredeljuje izjemno sklepanje najem- 
nih pogodb za določen čas z imetniki stanovanjske pravice, ki 
gradijo stanovanjsko hišo oziroma kupujejo stanovanja, 
postane pravilo, ne izjema. 

Po mnenju predlagatelja pripombe ni moč upoštevati, ker je 
v nasprotju s tržnim konceptom zakona. 

- k 132. člen (sedaj 146. člen): 
Poslanec Božo Kočevar predlaga črtanje člena, enako meni 
tudi poslanec Šter. Poslanec Ivan Kuhar pa meni, da ta 
določba pomeni legalizacijo nezakonitih vselitev. 

Ta člen izenačuje podstanovalce s tistimi, ki so po sedanjih 
predpisih o stanovanjskih razmerjih neupravičeno zasedali 
družbeno stanovanje več kot dve leti in pridobili na takem 
stanovanju stanovanjsko pravico, ker lastnik stanovanja proti 
njim ni ukrepal. Sicer pa po mnenju predlagatelja pomeni ta 
člen pravično rešitev, saj očitno imetnik stanovanjske pravice, 
ki je v celoti oddal stanovanje v podnajem, neupravičeno 
zaseda družbeno stanovanje. 

- k 133. členu (sedaj 147. člen); 
Poslanec Božo Kočevar predlaga črtanje člena, enako meni 
tudi poslanec Dejan Murko. 

Predlagatelj ne sprejma pobud za črtanje tega člena, saj za 
celoten družbeni stanovanjski sklad lahko argumentirano 
trdimo, da je bil zgrajen po neprofitnih načelih, po drugi strani 
pa bi bilo prosto oblikovanje najemnin za dosedanja druž- 

bena stanovanja rešitev, ki ne bi prispevala k nujnemu 
postopnemu uveljavljanju tržnih odnosov na tem področju in 
bi pomenila lahko srečanje z vulgarnimi posledicami trga. 
- k 134. členu (sedaj 150. člen); 
Poslanec Božo Kočevar predlaga naj se črtata drugi in tretji 
odstavek in nadomestita z novim odstavkom, ki glasi »pravico 
iz prejšnjega odstavka ima občan, ki mu lastna udeležba do 
uveljavitve tega zakona še ni bila vrnjena. Poslanec Šter meni, 
da je vračilo lastne udeležbe v realni vrednosti neposreden 
poseg v pogodbene odnose, ki so jasno opredelili pogoje in 
način plačila. Tudi poslanec Schwarzbartl predlaga proučitev 
ustreznosti določbe o vračilu lastne udeležbe iz razloga priz- 
navanja realnega deleža vrednosti stanovanja. 

Po mnenju predlagatelja je treba zagotoviti enakopravno 
obravnavanje tudi tistih imetnikov stanovanjske pravice, ki ne 
bodo mogli odkupiti stanovanj. Predlagatelj pa je v člen 
vgradil določbo, da pravice ne more uveljavljati občan, ki je za 
plačilo lastne udeležbe najel posojilo, če je realna vrednost 
vrnjenega posojila zmanjšana za polovico. 

- k 136. členu (sedaj 152. člen): 
Poslanec Ivan Kuhar meni, da je rok prekratek. 

Po mnenju predlagatelja roka ni potrebno podaljšati. 

- k 137. členu (sedaj 153. člen): 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga naj se besedilo te 
določbe natančneje oblikuje, ker ne odgovarja namenu, ki ga 
je zasledoval predlagatelj in sicer, da se dosedanje pogodbe 
med lastnikom stanovanja in najemnikom, ob upoštevanju 
pogodbenih pogojev najema, prilagodijo novemu zakonu. 

Predlagatelj je pripombo upošteval. 

- k 138. členu (sedaj 154. člen): 
Poslanec Ivan Kuhar se zavzema za sprejem variantnega 
besedila. 

Predlagatelj je upošteval pripombe iz razprave, posredovane 
zlasti s strani SPIZ Slovenije in Zveze društev upokojencev 
Slovenije ter v predlog zakona vgradil osnovno besedilo 
člena. 

- k 140. členu (sedaj 156. člen): 
Poslanec Božo Kočevar predlaga črtanje drugega odstavka. 

Po mnenju predlagatelja pripombe ni moč upoštevati, ker se 
ne more dopustiti pravne neurejenosti celotnega področja 
uporabe družbenih najemnih stanovanj do sklenitve najemnih 
pogodb po stanovanjskem zakonu. 
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Osnutek zakona o GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH - ESA 399 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 109. seii 
1/8-1991 določil besedilo: 
- OSNUTKA ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽ- 
BAH, ki vam ga poišiljamo v obravnavo na podlagi prve 
alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- Miha JAZBINŠEK, član Izvršnega sveta in minister za 
varstvo okolja in urejanje prostora, 
— Jasna SLOKAN, pomočnica ministra za varstvo okolja in 
urejanje prostora. 

Osnutek zakona o gospodarskih javnih službah bodo obrav- 
navali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega 
dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnavala ga bo 
tudi Komisija za notranjo politiko kot matično delovno telo. 

POVZETEK 
Predlagani zakon bo urejal sistem javnih služb gospo- 
darskih javnih služb. Kot javne službe opredeljuje tiste 
dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine 
(materialno merilo) in so določene kot takšne z zakonom, 
predpisom lokalne skupnosti v skladu z zakonom (for- 
malno merilo). 
Z vidika njihovega zagotavljanja, določanja in urejanja 
se javne službe delijo na splošne in lokalne ter obvezne 
in izbirne. Katere bodo to, je odvisno od zakonov, s kate- 
rimi se posamezne javne službe urejajo vsebinsko 
(današnje dejavnosti ali zadeve posebnega družbenega 
pomena) ter od na njihovi podlagi izdanih predpisov 
lokalnih skupnosti. Od tega bo odvisno tudi, kolikšen del 
in katere bo financirala republika, katere bo financirala 
posamezna lokalna skupnost in katere bosta financirali 
skupaj. 
Predlagani zakon bo določil tri ravni v sistemu javnih 
služb in sicer ravni odločanja, upravno raven in raven 
izvrševanja strokovnotehničnih in pospeševalnih nalog. 
Zanje bo določil tudi nosilce: predstavniška telesa, 
upravni organi, upravne organizacije (direkcija, zavod, 
idr.) in strokovne službe (agencija, center, idr.). 
Predlagani zakon bo urejal tri temeljne oblike izvrševa- 

nja javnih služb: javno službo v režiji (javno podjetje, 
režijski obrati), koncesionirano javno službo in zagotav- 
ljanje javnih dobrin s kapitalskimi vlaganji republike ali 
lokalnih skupnosti v zasebnopravne subjekte. 
Predlagani zakon bo urejal tudi načela za financiranje 
javnih služb ter v tem okviru sklade za njihovo financira- 
nje (zlasti za investicijsko gradnjo, posodabljanje ali 
razširitev zmogljivosti). 
V prehodnih določbah bo predlagani zakon urejal prenos 
objektov in naprav, potrebnih za izvrševanje javnih služb 
v upravljanje Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti, 
način določanja objektov in naprav, ki bodo prešli 
v javno lastnino (lastnino republike ali lastnino lokalne 
skupnosti), lastninjenje (privatizacijo) objektov in 
naprav, ki ne bodo prešli v javno lastnino in možnost za 
skrbništvo do izvedbe lastninjenja in namen uporabe 
sredstev, dobljenih s privatizacijo. 
Določbe predlaganega zakona bodo zasnovane tako, da 
po določanju obsega in vrste javnih služb, statusnih 
vprašanj zavodov, prehodnega režima upravljanja 
z objekti in napravami, potrebnimi za izvrševanje javnih 
služb ter režima njihovega lastninjenja, ne bodo pose- 
gale v obstoječo zakonsko ureditev te materije na 
področjih tistih dejavnosti, za katere ta vprašanja ureja 
Zakon o zavodih. 

OSNUTEK ZAKONA o gospodarskih javnih službah 

1. Splošne določbe 
1. člen 

Ta zakon ureja sistem javnih služb gospodarskih dejavnosti 
(gospodarske javne službe). 

2. člen 
Gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: javne 
službe) so dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo javne 

• dobrine. 
Posamezne javne službe se določijo z zakonom ali predpisom 
lokalne skupnosti v skladu z zakonom, zagotavljajo pa jih 
Republika Slovenija in lokalne skupnosti. 

3. člen 
Za javne dobrine se štejejo proizvodi in storitve, ki jih v jav- 
nem interesu trajno zagotavlja Republika Slovenija ali lokalna 
skupnost, kadar jih ni moč zagotavljati na trgu ali v celoti 
prepustiti tržnim zakonitostim in pri katerih prvenstveni cilj ni 
pridobivanja dobička. 
Javne dobrine so pod enakimi z zakonom ali predpisom 

lokalne skupnosti v skladu z zakonom določenimi .pogoji 
dostopne vsem državljanom in prebivalcem Republike Slove- 
nije. 

4. člen 
Nosilci sistema javnih služb so osebe javnega prava in osebe 
zasebnega prava, kadar opravljajo javne službe. 
Za osebe javnega prava se po tem zakonu štejejo Republika 
Slovenija, njeni organi in organizacije, občina ali druga 
lokalna skupnost (v nadaljnjem besedilu: lokalna skupnost) 
ter njuni organi, javna podjetja ter druge organizacijske 
oblike izvrševanja javnih služb v režiji, ustanovljene po določ- 
bah javnega prava. 
Za osebe zasebnega prava se po tem zakonu štejejo podjetja 
in druge organizacijske oblike, ustanovljene po določbah 
zasebnegaprava, ter fizične osebe. 

5. člen 
Javne službe so republiške in lokalne. 
Republiške in lokalne javne službe so lahko obvezne ali 
izbirne. 

44 poročevalec 



6. člen 
Republiške javne službe zagotavlja Republika Slovenija. 
Lokalne javne službe zagotavljajo lokalne skupnosti. 

7. člen 
Obvezne javne službe določa Republika Slovenija. Urejajo se 
z zakonom in s predpisi lokalnih skupnosti v skladu z zako- 
nom, zagotavljajo pa jih Republika Slovenija in lokalne skup- 
nosti. 

8. člen 
Če je nujno, da se posamezni proizvodi ali storitve zagotav- 
ljajo kot javne dobrine, dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo, 
pa niso določene kot obvezna javna služba, lahko Skupščina 
Republike Slovenije določi takšno dejavnost kot javno službo 
(republiška izbirna javna služba). 

9. člen 
Izbirne lokalne javne službe določajo in zagotavljajo lokalne 
skupnosti v skladu z zakonom. Urejajo se s predpisi lokalnih 
skupnosti kot posebne javne službe ali kot razširjen obseg 
obvezne javne službe. 

10. člen 
Z zakonom ali predpisom lokalne skupnosti, s katerim se 
določi javna služba, se določijo tudi organizacijska zasnova 
jizvrševanja javne službe po vrsti izvajalcev, vrsta in obseg 
javnih dobrin ter njihova rajonizacija, pogoji za zagotavljanje 
in uporabo javnih dobrin, pravice in obveznosti uporabnikov, 
viri financiranja javnih služb in način njihovega oblikovanja 
ter drugi elementi, pomembni za izvajanje in razvoj javne 
službe. 
Z zakonom ali predpisom lokalne skupnosti iz prejšnjega 
odstavka, se določi tudi vrsta in obseg objektov in naprav, 
potrebnih za izvrševanje javne službe, ki postanejo javna 
lastnina republike ali lokalne skupnosti. Hkrati se določi tudi 
del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa. 
S predpisom lokalne skupnosti iz prvega odstavka se lahko 
upravljanje in izvrševanje posamezne dejavnosti ali posa- 
mezne zadeve teh dejavnosti, ki se po tem zakonu izvršujejo 
v sistemu lokalnih javnih služb, neposredno poveri zasebnim, 
zadružnim ali drugim oblikam povezovanja neposrednih upo- 
irabnikov. 
^Dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko izvršuje pravna ali 
fizična oseba, registrirana za izvrševanje takšne dejavnosti, 
[izpolnjeni pa morajo biti vsi tehnični, sanitarni in drugih 
§tandardi in normativi. 

11. člen 
Republiške javne službe financira Republika Slovenija. 
Obvezne lokalne javne službe financirajo Republika Slovenija 
ifi lokalne skupnosti v razmerju in na način, ki ga določa 
>akon. 
Zbirne lokalne javne službe financirajo lokalne skupnosti. 
Dejavnosti ali zadeve iz drugega odstavka 10. člena tega 
Zakona financirajo neposredni uporabniki, če s predpisom 
lokalne skupnosti ni določeno drugače. 

12. člen 
Objekti in naprave, namenjene za izvrševanje javnih služb, ki 
So javno dobro, se lahko uporabljajo samo na način in pod 
jpogoji, določenimi z zakonom. 
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko s predpisom lokalne 
skupnosti določi pogoje in način javne, posebne in podrejene 
labe objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje lokalnih 
javnih služb. 
jZ uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje 
Ijavnih služb, ali pogoji za njihovo rabo se ne sme omejevati 
Osnovni namen objekta ali naprave, razen če to zahteva ohra- 
nitev njegove substance. 

13. člen 
kadar narava izvrševanja javne službe, poseben pomen 
•dobrin, ki se z njo zagotavljajo, ali drug posebej utemeljen 

razlog (javni interes) to zahtevajo, se lahko posamezna vpra- 
šanja, ki jih ureja ta zakon, s posebnim zakonom uredijo 
drugače. 

2. Dejavnosti gospodarskih javnih služb 
14. člen 

Kot gospodarske javne službe se lahko določijo posamezne 
dejavnosti ali posamezne zadeve iz njihovega okvira, s kate- 
rimi se zagotavljajo javne dobrine na področjih: energetike, 
prometa in zvez, gozdarstva, vodnega gospodarstva in gospo- 
darjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja 
ter na področjih drugih gospodarskih dejavnosti. 

3. Odločanje in razvojni programi 
15. člen 

Interesi, povezani z dejavnostmi in zadevami javnih služb, se 
oblikujejo v okviru predstavniških telesih republike in lokalnih 
skupnostih, ki določajo vrste in obseg javnih služb, spreje- 
majo programe njihovega razvoja, izvajanja in financiranja ter 
odločajo o drugih vprašanjih javnih služb, določenih z akti, ki 
urejajo njihove pristojnosti ali posamezno javno službo. 

16. člen 
Za razvoj posamezne ali več javnih služb ali njihovih delov se 
sprejmejo razvojni programi. 
Na republiški ravni se sprejme nacionalni razvojni program in 
program izvajanja republiških javnih služb, v lokalnih skupno- 
stih pa se sprejmejo programi razvoja lokalnih javnih služb. 

4. Upravne naloge 

17. člen 
Upravne naloge na področju javnih služb izvršujejo pristojni 
upravni organi republike in upravni ali njim ustrezni organi 
lokalnih skupnosti skladno s predpisi, ki urejajo njihovo 
delovno področje ali posamezno javno službo. 
Za izvrševanje vseh ali posameznih upravnih nalog iz prejš- 
njega odstavka tega člena lahko dve ali več lokalnih skupnosti 
ustanoviskupen upravni ali drug njemu ustrezen organ. 

5. Strokovnotehnične in pospeševalne naloge 
18. člen 

Strokovnotehnične, organizacijske in pospeševalne naloge 
na področju javnih služb izvršujejo pristojne upravne organi- 
zacije republike in upravne organizacije ali njim ustrezne 
službe lokalnih skupnosti (direkcija, zavod, idr.). 
Za izvrševanje vseh ali posameznih nalog iz prejšnjega 
odstavka tega člena lahko dve ali več lokalnih skupnosti 
ustanovita skupno upravno organizacijo ali drugo njej 
ustrezno službo. 
Z zakonom ali statutom oziroma drugim njemu ustreznim 
aktom lokalne skupnosti se lahko določi, da je upravna orga- 
nizacija ali njej ustrezna služba pravna oseba. 

19. člen 
Organizacije ali službe iz 18. člena tega zakona izvršujejo: 
- naloge, povezane z razvojem, načrtovanjem in pospeševa- 
njem javnih služb, 
- naloge, povezane z investicijskim načrtovanjem, vzdrževa- 
njem in gospodarjenjem z objekti in napravami, potrebnimi za 
izvrševanje javnih služb, 
- naloge, povezane s postopki ustanavljanja in organiziranja 
javnih podjetij, 
- naloge, povezane v zvezi s podeljevanjem koncesij in izbiro 
koncesionarjev, 
- naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih služb, 
- naloge, povezane s financiranjem javnih služb, 
- naloge za potrebe skladov, ki se ustanovijo za javne službe, 
- naloge v zvezi z določanjem pogojev in dajanjem soglasja 
za projektiranje in izgradnjo v zvezi s priključitvijo na infra- 
strukturne objekte in naprave javnih služb, če niso kot javno 
pooblastilo prenesene na izvajalce javnih služb, 
- naloge v zvezi z dajanjem dovoljenj za priključitev na 
infrastrukturne objekte in naprave javnih služb, če niso kot 
javno pooblastilo prenešene na izvajalce javnih služb, 
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- druge naloge, določene z zakonom ali predpisom lokalne 
skupnosti. 

20. člen 
Če ni pogojev za ustanovitev organizacije ali službe iz 18. 
člena, izvršuje strokovnotehnične, organizacijske in pospeše- 
valne naloge upravni ali njemu ustrezni organ iz 17. člena 
tega zakona. 

21. člen 
Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti,se 
lahko posamezne strokovnotehnične, organizacijske in 
pospeševalne naloge, povezane z javnimi službami, poverijo 
za izvrševanje takšnih dejavnosti registrirani osebi javnega 
prava ali osebi zasebnega prava, ki v skladu z zakonom 
izpolnjuje pogoje za izvrševanje dejavnosti. 

22. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenija in izvršni sveti ali 
njim ustrezni organi lokalnih skupnosti lahko za izvrševanje 
nalog, povezanih z razvojno-raziskovalnim delom in pospe- 
ševanjem dejavnosti ali zadev, ki so določene kot javne 
službe, ter s tem povezanim načrtovanjem, ustanovijo stro- 
kovne službe (agencija, center, idr.). 
Z aktom o ustanovitvi strokovne službe iz prejšnjega odstavka 
se določijo njen položaj, njeno delovno področje, položaj in 
odgovornost vodje službe ter način vključevanja zunanjih 
strokovnjakov ali inštitucij. 
Za vprašanja, ki se nanašajo na delo in poslovanje strokovnih 
služb iz prvega odstavka, imenovanje in razrešitev vodje 
službe ter na zaposlene v strokovni službi, se uporabljajo 
predpisi s področja sistema državne uprave. 

6. Varstvo uporabnikov javnih dobrin 
23. člen 

Za zagotovitev varstva uporabnikov dobrin, ki se nudijo 
v okviru javnih služb, se oblikujejo sveti, odbori ali komisije, 
sestavljene iz predstavnikov uporabnikov javnih dobrin. 
Organi iz prejšnjega odstavka se ustanovijo z zakonom ali 
predpisom lokalne skupnosti in sicer za posamezno ali za več 
javnih služb, lahko pa tudi za vse, ki se izvršujejo na območju 
lokalne skupnosti. 

24. člen 
Organi iz prejšnjega člena dajejo pripombe in predloge 
v zvezi z izvrševanjem javnih služb pristojnim upravnim ali 
njim ustreznim organom lokalnih skupnosti ter predlagajo 
skupščini ali drugemu predstavniškemu organu ustrezne 
ukrepe. 
Sestavo, delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in 
pravice organa iz prejšnjega odstavka določi zakon ali pred- 
pis lokalne skupnosti, s katerim se določi tudi organ, ki 
opravlja zanj administrativno-strokovna opravila. 
Organi iz prvega odstavka so dolžni obravnavati pripombe in 
predloge organa iz 23. člena in jih v roku, določenem z zako- 
nom ali predpisom lokalne skupnosti obvestiti o svojih stališ- 
čih in ukrepih. 

25. člen 
V primeru kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani izva- 
jalca javne službe, lahko uporabnik od pristojnega upravnega 
organa ali drugega ustreznega organa lokalne skupnosti zah- 
teva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za 
katero meni, da je kršena, in naloži izvajalcu ustrezno ravna- 
nje. 

7. Izvrševanje javnih služb 
26. člen 

Izvrševanje dejavnosti in zadev, ki so določene kot javne 
službe, zagotavljajo republika in lokalne skupnosti nepo- 
sredno (javna služba v režiji"), z dajanjem koncesij (koncesi- 
onirana javna služba) ali z vlaganjem kapitala v dejavnost 
oseb zasebnega prava. 
Izvrševanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka se zagotavlja 
skladno z zasnovo, pogoji in drugimi elementi, določenimi na 
podlagi 10. člena tega zakona. 

Izvrševanje dejavnosti iz prvega odstavka se lahko zagotavlja 
neposredno (javna služba v režiji) samo, če njenega izvrševa- 
nja ni mogoče enako ali bolj racionalno zagotoviti z dajanjem 
koncesij ali z vlaganjem kapitala v osebe zasebnega prava. 

7.1. Javna služba v režiji 

7.1.1. Javna podjetja 
27. člen 

Za neposredno izvrševanje javnih služb ustanovijo republika 
in lokalne skupnosti javna podjetja. 
Javna podjetja iz prejšnjega odstavka ne morejo izvrševati 
drugih dejavnosti,ki so javna služba in katerih opravljanje je 
mogoče enako ali bolj racionalno zagotoviti z oddajo del na 
trgu. 

28. člen 
Javna podjetja se ustanovijo kot podjetja v javni lastnini ali kot 
podjetja v mešani lastnini v skladu z zakonom. 
Če se javno podjetje ustanovi kot podjetje v mešani lastnini, 
mora biti ne glede na višino vloženega zasebnega kapitala 
zagotovljeno večinsko odločanje republike ali lokalne skup- 
nosti kot ustanovitelja, če zakon ne določa drugače. 

29. člen 
Javna podjetja se ustanovijo z zakonom, predpisom lokalne 
skupnosti ali drugim aktom na teh podlagah (akt o ustanovi- 
tvi). 
Z aktom o ustanovitvi se določijo zlasti: 
- ime in sedež ustanovitelja, 
- firma in sedež javnega podjetja, 
- pravice, obveznosti in odgovornosti podjetja v pravnem 
prometu, 
- dejavnost podjetja, 
- sredstva za ustanovitev in začetek dela podjetja in način 
njihove zagotovitve, 
- viri, način in pogoji financiranja opravljanja dejavnosti, 
- pravice in obveznosti ustanovitelja do opravljanja dejavno- 
sti, upravljanja, uporabe morebitnega dobička, 
prevzemanja tveganja in povračila sredstev, 
- organ,ki zastopa ustanovitelja v odnosu do podjetja, 
- rok za sprejetje statuta in imenovanje oziroma izvolitev 
organov upravljanja, oseba, ki bo opravljala zadeve začas- 
nega poslovodenja ter njena pooblastila, 
- organizacijske enote podjetja in njihova pooblastila v prav- 
nem prometu, 
- razmerja javnega podjetja oziroma njegovih delov do upo- 
rabnikov, 
- druge medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in 
podjetja. 
Akt o ustanovitvi vsebuje tudi naloge, ki jih skladno z osmo in \ 
deveto alineo 19. člena tega zakona izvršuje javno podjetje 
kot javno pooblastilo. 
Če ustanovi javno podjetje več lokalnih skupnosti, se z aktom 
o ustanovitvi uredijo tudi njihove medsebojne pravice, obvez- * 
nosti in odgovornosti kot ustanoviteljev. 
Če so ustanovitelji javnega podjetja poleg republike ali 
lokalne skupnosti tudi zasebnopravni subjekti, se njihove ^ 
medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti kot ustano- 
viteljev uredijo s posebno pogodbo. 

30. člen 
Z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register pridobi podjetje 
pravno sposobnost. 
Varianta: 
Člen se črta. 

31. člen 
Pravice ustanovitelja v razmerju do javnega podjetja, ki se 
uredijo z aktom o ustanovitvi, so zlasti, da: 
- določi posebne pogoje za izvrševanje dejavnosti ter zago- \ 
tavljanje in uporabo javnih dobrin, 
- daje soglasje k statutu podjetja in njegovih statusnih spre- 
memb, 
- daje soglasje k notranji organizaciji podjetja ter številu in 
vrsti delovnih mest, 

46 poročevalec 



- daje soglasje k planom podjetja in temeljem poslovne 
politike podjetja, 
- daje soglasje k najemanju posojil, ki niso predvidena ali 
presegajo določen znesek, 
- daje soglasje k tujim vlaganjem v dejavnost podjetja, 
- daje soglasje k namenom uporabe morebitnega dobička 
podjetja, 
- daje soglasje k cenam oziroma tarifam za uporabo javnih 
dobrin, 
- daje soglasje k izbiri podizvajalcev in pogodbam z njimi, 
- daje soglasje k prevzemanju odgovornosti za obveznosti 
drugih podjetij, 
- daje soglasja k poslom o razpolaganju s sredstvi za tekoče 
poslovanje podjetja, 
- daje soglasje k poslovnemu poročilu, obračunom in zak- 
ljučnemu računu podjetja. 

32. člen 
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. 
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj javnega podjetja 
|'na podlagi javnega razpisa ter pod pogoji, na način in po 
postopku, določenim s statutom. S statutom se določijo tudi 
'pravice, obveznosti in odgovornost direktorja. 
Direktor se imenuje za štiri leta, ista oseba pa je lahko po 
preteku mandata ponovno imenovana. 
Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja javnega 
podjetja rešuje sodišče, pristojno za upravne spore. 

33. člen 
Organ upravljanja javnega podjetja je upravni odbor, ki ga 
v enakih razmerjih sestavljajo predstavniki ustanovitelja, 
predstavniki zaposlenih javnega podjetja in predstavniki upo- 
rabnikov javnih dobrin. 
Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje 
imandata in pristojnosti upravnega odbora se določijo s statu- 
som javnega podjetja. 

» 34. člen 
Za nadzor nad poslovanjem se v javnem podjetju oblikuje 
nadzorni odbor. 
Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje 
mandata in pristojnosti nadzornega odbora se določijo s sta- 
tutom javnega podjetja. 

N35. člen 
tatut javnega podjetja sprejme upravni odbor s soglasjem 

ustanovitelja. 
[ V statutu se uredijo vprašanja, za katera tako določa zakon ali 
^predpis lokalne skupnosti in druga vprašanja, pomembna za 
Opravljanje in organizacijo javnega podjetja ter za izvrševanje 
jiijvne službe in s tem povezanim poslovanjem. 

36. člen 
Ža vprašanja, ki se nanašajo na dejavnost, sedež in firmo 
javnega podjetja, poslovne knjige in izkazovanje poslovnih 
Rezultatov, pravice, obveznosti in odgovornosti v pravnem 
Ptometu, zastopanje in predstavljanje javnega podjetja, vpis 
v/sodni register, statusne spremembe in prenehanje podjetja, 
5se uporabljajo predpisi o podjetjih, če zakon ali predpis 
lokalne skupnosti ne določa drugače. 
5a odgovornost za škodo, ki jo javno podjetje pri izvrševanju 
s.li v zvezi z izvrševanjem javne službe povzroči uporabnikom 
4li drugim pravnim ali fizičnim osebam, se uporabljajo pravila, 
ki urejajo odgovornost podjetij. Ustanovitelj odgovarja za 
povzročeno škodo subsidiarno. 

37. člen 
<Ce zakon ne določa drugače, mora biti v primeru soustanovi- 
teljstva tujih pravnih ali fizičnih oseb s pogodbo med ustano- 
vitelji republiki ali lokalni skupnosti kot soustanovitelja zago- 
tovljeno večinsko odločanje. 

7.1.2. Režijski obrati 
38. čleif 

kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, ker bi bilo 

to neekonomično ali neracionalno zaradi majhnega obsega 
dejavnosti ali zadev javne službe, pa tudi ni pogojev za podeli- 
tev koncesije ali ta ne bi bila smotrna, se lahko za izvrševanje 
javne službe ustanovi režijski obrat. 

39. člen 
Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota 
upravnega organa ali njemu ustreznega organa lokalne skup- 
nosti. 
Izjemoma, kadar to narekujeta narava javne službe in način 
njenega opravljanja, se lahko režijski obrat ustanovi kot orga- 
nizacija v sestavi republiškega upravnega organa. 
V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko v okviru režijskega 
obrata ustanovijo področne enote. 

40. člen 
Z aktom o ustanovitvi režijskega obrata se določijo njegovo 
delovno področje ter pooblastila in odgovornost vodje režij- 
skega obrata. 
Za vprašanja, ki se nanašajo na delo in poslovanje režijskih 
obratov, imenovanje in razrešitev vodje režijskega obrata ter 
na zaposlene v režijskih obratih, se uporabljajo predpisi, ki 
veljajo za organe državne uprave. 

7.2. Koncesionirana javna služba 
7.2.1. Pojem in nosilci 

41. člen 
Koncesionirana javna služba je javna služba, ki jo izvršuje 
koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi 
pooblastila koncedenta. 

42. člen 
Koncesionar je lahko vsaka oseba zasebnega prava, ne glede 
na to ali je pravna ali fizična oseba, če izpolnjuje pogoje za 
izvrševanje dejavnosti ali zadev, ki so predmet koncesioni- 
rane javne službe. 
Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba ali fizična oseba, 
če zakon ne določa drugače. 

43. člen 
Koncedent je lahko Republika Slovenija ali lokalna skupnost, 
odvisno od vrste javne službe. 
Po pooblastilu Republike Slovenije ali lokalne skupnosti je 
lahko koncedent tudi druga oseba javnega prava. 

7.2.2. Koncesijski akt 44. člen 
Koncesijski akt je po tem zakonu akt, s katerim se posamezna 
koncesija ustanovi, določijo njen predmet in pogoji za izvrše- 
vanje koncesionarne javne službe. 
Javna služba se lahko izvršuje kot koncesionirana javna 
služba vedno, razen v primerih, določenih z zakonom ali 
predpisom lokalne skupnosti v skladu z zakonom. 
Izvrševanje določenih dejavnosti ali zadev kot javne službe 
v režiji ne izključuje dajanja koncesij. 

45. člen 
Koncesijski akt je lahko zakon, predpis Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije, predpis lokalne skupnosti ali 
upravna odločba. 
S koncesijskim aktom se lahko da koncesionarju javno poo- 
blastilo, če tako določa zakon ali na njem temelječ predpis 
lokalne skupnosti. 

46. člen 
Glede na vrsto in obseg javne službe koncesijski akt vsebuje 

• zlasti: 
- opredelitev dejavnosti ali zadev, ki so predmet koncesioni- 
rane javne službe, 
- opredelitev območja izvajanja javne službe, uporabnikov 
ter razmerij do uporabnikov, 
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
- morebitna javna pooblastila koncesionarja, 
- splošne pogoje za izvrševanje koncesionarne javne službe 
in uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo, 
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- opredelitev vrste in obsega monopola ali opredelitev načina 
njegovega preprečevanja, 
- pričetek in čas trajanja koncesije, 
- vir financiranja izvrševanja koncesionirane javne službe, 
- način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za 
izvrševanje koncesionirane javne službe oziroma varščine, 
- nadzor nad izvrševanjem koncesionirane javne službe, 
- prenehanje koncesijskega razmerja, 
- organ, ki opravi izbor, 
- organ,pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe. 

47. člen 
V primeru vloge o zainteresiranosti osebe zasebnega prava za 
opravljanje določene dejavnosti ali zadev kot javne službe, je 
koncedent dolžan v roku 30 dni od dneva, ko je vlogo prejel, 
pričeti postopek za izdajo koncesijskega akta. 
Vloga o zainteresiranosti mora vsebovati vse elemente, 
potrebne za določitev vsebine koncesijskega akta glede na 
46.člen tega zakona. 

7.2.3. Pridobivanje koncesionarjev 

48. člen 
Koncesionarje pridobiva koncedent na podlagi javnega raz- 
pisa. 
Podlaga za javni razpis je koncesijski akt. 

49. člen 
Oblika in postopek javnega razpisa se določita z zakonom ali 
predpisom lokalne skupnosti v skladu z zakonom. 
Samo z zakonom, ki ureja posamezno javno službo, se lahko 
določijo primeri, ko javni razpis ni obvezen. 
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Republike Slovenije. 

Varianta 1. odstavka: 
Obliko in postopek javnega razpisa določi koncedent za vsak 
primer posebej, če z zakonom ali predpisom lokalne skupno- 
sti v skladu z zakonom ni določeno drugače. 

50. člen 
O izbiri koncesionarja na podlagi javnega razpisa odloči kon- 
cedent z upravno odločbo. 
V postopku izdaje odločbe iz prejšnjega odstavka imajo vsi 
kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, polo- 
žaj stranke. 

51. člen 
Če se na podlagi vloge o zainteresiranosti izda koncesijski 
akt, je koncedent dolžan v roku 30 dni od dneva izdaje akta 
začeti s postopkom javnega razpisa. Za javni razpis in izbiro 
koncesionarja se uporabljajo določbe 49. in 50. člena tega 
zakona. 

; 7.2.4. Koncesijska pogodba 

52. člen 
Na podlagi koncesijskega akta koncedent sklene s koncesi- 
onarjem koncesijsko pogodbo. 

53. člen 
Koncesijska pogodba vsebuje splošne pogoje in ureditev 
medsebijnih razmerij. 
V okviru splošnih pogojev koncedent določi način in pogoje 
za izvrševanje javne službe ter pogoje za uporabo javnih 

, dobrin, ki se z njo zagotavljajo. 
V okviru ureditve medsebojnih razmerij se koncedent in kon- 
česionar dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih 
v zvezi z izvrševanjem predmeta koncesijske pogodbe, zlasti 
pa o: 
- načinih in rokih plačil in morebitni varščini, 
- razmerjih do sredstev, ki jih vloži koncedent, 
- obveznostih koncesionarja do sporočanja koncedentu vseh 
dejstev in pojavov, ki utegnejo vplivati na izvrševanje javne 
službe na način, določen v splošnih pogojih, 

- načinu finančnega in strokovnega nadzorovanja s strani 
koncedenta, 
- pogodbenih sankcijah zaradi neizvrševanja ali nepravil- 
nega izvrševanja javne službe, 
- medsebojnih razmerjih v zvezi z morebitno škodo, povzro- 
čeno z izvrševanjem ali neizvrševanjem javne službe, 
- spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah, 
- modifikacijah koncesijske pogodbe, 
- prenehanju koncesijske pogodbe in njenem morebitnem 
podaljšanju, 
- prenosu objektov in naprav (odkup koncesije) ali morebitni 
restituciji po prenehanju koncesije. 
Ob neskladju med določbami koncesijskega akta in določ- 
bami koncesijske pogodbe veljajo določbe koncesijskega 
akta. 

Varianta 53. člena: 
S koncesijsko pogodbo se koncedent in koncesionar dogovo- 
rita oureditvi razmerij pri izvrševanju predmeta koncesijske 
pogodbe, zlasti pa: 
- o načinih in rokih plačil in morebitni varščini, 
- o razmerjih v zvezi s sredstvi, ki jih vloži koncedent, 
- o obveznostih koncesionarja do sporočanja koncedentu 
vseh dejstev in pojavov, ki utegnejo vplivati na izvrševanje 
javne službe na način in pod pogoji, določenimi v koncesij- 
skem aktu, 
- o načinu finančnega in strokovnega nadzorovanja s strani 
koncedenta, 
- o pogodbenih sankcijah zaradi neizvrševanja ali nepravil- 
nega izvrševanja javne službe, 
- o medsebojnih razmerjih v zvezi z morebitno škodo, pov- 
zročeno z izvrševanjem ali neizvrševanjem javne službe, 
- o spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah, 
- o modifikacijah koncesijske pogodbe, 
- o prenehanju koncesijske pogodbe in njenem morebitnem 
podaljšanju, 
- o prenosu objektov in naprav (odkupu koncesije) ali more- 
bitni restituciji po prenehanju koncesije. 
Ob neskladju med določbami koncesijskega akta in določ- 
bami koncesijske pogodbe veljajo določbe koncesijskega 
akta. 

54. člen 
Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, sicer- 
nima pravnega učinka. 

» 

7.2.5. Varstvo koncesionarjev in reševanje sporov 

55. člen 
Zoper upravno odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena 
pritožba samo v primeru, ko jo je izdal upravni ali drug njemu 
ustrezen organ lokalne skupnosti. 
V primerih ko zoper upravno odločbo iz prejšnjega odstavka 
ni pritožbe, se lahko začne upravni spor. 

56. člen 
Če pride pri izvrševanju koncesijske pogodbe do spora med 
koncedentom in koncesionarjem, odloča o sporu redno 
sodišče. 

7.2.6. Prenehanje koncesijskega razmerja 

57. člen 
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha: 
- s prenehanjem koncesijske pogodbe, 
- z odkupom koncesije, 
- z odvzemom koncesije, 
- s prevzemom koncesionirane javne službe v režijo. 

58. člen 
Koncesijska pogodba preneha: 
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 
- z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas, 
- z razdrtjem. 
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Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medse- 
bojnepravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe 
se določijo v koncesijski pogodbi. 

59. člen 
Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje, tako da 
koncesionar preneha izvrševati javno službo, ki je predmet 
koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki 
jihje koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvrše- 
vanja javne službe. 
Odkup koncesije je možen samo, če je izrecno predviden 
v koncesijskem aktu ali v koncesijski pogodbi, s katero se 
določijo tudi način in pogoji odkupa. 
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena je odkup lahko 
tudiprisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določ- 
bepredpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je 
koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se 
določapo predpisih o razlastitvi. 

60. člen 
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju: 
- če ne prične z izvrševanjem javne službe v za to določenem 
roku, 
- če je v javnem interesu, da se javna služba preneha izvrše- 
vati. 
Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijskem aktu ali 
vkoncesijski pogodbi. 

61. člen 
i Koncedent lahko prevzame koncesionirano javno službo 
j v režijo. 

Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijskem aktu ali 
vkoncesijski pogodbi. 

1 Prevzem koncesije ni dopusten, če je njen namen izključno 
t ustvarjanje monopola pri izvrševanju javne službe. 

7.2.7. Prenos koncesije 
62. člen 

Izvrševanje javne službe, ki je predmet koncesijske pogodbe, 
lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo, če je pre- 
nospredviden v koncesijski pogodbi in v predvidenem 
obsegu. Vnasprotnem primeru je prenos možen samo 
s soglasjem koncedenta. 

63. člen 
Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvrševanje javne 
službe, ki je predmet koncesijske pogodbe samo v primerih 
inzaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, ali 
s soglasjemkoncesionarja. 

7.2.8. Prisilna koncesija / 
64. člen 

Z zakonom ali predpisom lokalne skupnosti v skladu z zako- 
nom, kiureja javne službe na posameznem področju, se lahko 
predvidijavna služba, ki jo morajo izvrševati določeni zaseb- 
nopravni subjekti kot obvezen del svoje dejavnosti (prisilna 

j koncesija). 
Z zakonom ali predpisom iz prejšnjega odstavka se določijo 
tudinačin in pogoji izvrševanja prisilne koncesije. 

65. člen 
j Prisilna koncesija se naloži z upravno odločbo, za njenoizvr- 

ševanje pa koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko 
pogodbo. 

7.2.9. Višja sila 
66. člen 

Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti izvrše- 
vati javno službo, ki je predmet koncesijske pogodbe, tudi ob 
nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. 
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pr&vico- 
zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali 
zaradi izvrševanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah. 

Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višjesile, 
lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagispora- 
zuma med koncedentom in koncesionarjem. 

7.2.10. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih 
67. člen 

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo 
priizvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem javne službe povzro- 
čijo pri njem zaposleni uporabnikom ali drugim pravnim ali 
fizičnim osebam. 

68. člen 
Koncesionar v skladu z zakonom odgovarja za škodo, ki 
nastane v zvezi z izvrševanjem javne službe uporabnikom ali 
drugim pravnim ali fizičnim osebam zaradi stavke pri njem 
zaposlenih ljudi. 
V primeru iz prejšnjega odstavka lahko za čas trajanja stavke- 
koncedent na stroške koncesionarja zagotovi izvrševanje jav- 
neslužbe s prevzemom v režijo ali na drug ustrezen način. 

7.2.11. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja 
69. člen 

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvrševa- 
nju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali dru- 
gim pravnim in fizičnim osebam, če s koncesijsko pogodbo ni 
določen drugače. 

7.3. Vlaganje kapitala 
70. člen 

Javne dobrine, ki jih zagotavljajo javne službe, lahko Repu- 
blika Slovenija in lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: 
vlagatelj) zagotavljajo z vlaganjem kapitala v zasebnopravne- 
subjekte, če zakon ne določa drugače. 
Za vloženi kapital po prejšnjem odstavku se štejejo denar, 
stvariin vrednostni papirji. 

71. člen 
Odločitev o vlaganju kapitala sprejme vlagatelj ali organ, ki ga 
vlagatelj za to pooblasti. 

72. člen 
Na podlagi sprejete odločitve o vlaganju kapitala se izvede 
javnirazpis za pridobivanje zainteresiranih zasebnopravnih 
subjektov. 
Obliko in postopek javnega razpisa določi vlagatelj, če zakon 
nedoloča drugače. 

73. člen 
Odločitev o vlaganju kapitala lahko vlagatelj sprejme tudi 
napodlagi prejete vloge zainteresiranega zasebnopravnega 
subjekta. 
V primeru iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj pred spreje- 
momodločitve o vlaganju kapitala namero objaviti v uradnem 
glasilu Republike Slovenije in v objavi določiti rok, ki ne sme 
biti krajši od 30 dni, za vložitev vlog drugih zainteresiranih 
zasebnopravnih subjektov. 

74. člen 
O izbiri zasebnopravnega subjekta na podlagi javnega razpisa 
ter o izbiri zasebnopravnega subjekta na podlagi vloge o zain- 
teresiranosti odloči vlagatelj ali od njega pooblaščen organ 
z upravno odločbo. 
V postopku izdaje odločbe iz prejšnjega odstavka imajo vsi 
zasebnopravni subjekti, ki so sodelovali v javnem razpisu ali 
so vložili vloge o zainteresiranosti, položaj stranke. 

75. člen 
Vlagatelj ali organ, ki ga vlagatelj pooblasti, sklene z zasebno- 
pravnim subjektom pogodbo o vlaganju kapitala. 
Pogodba iz prejšnjega odstavka mora biti sklenjena v pisni 
obliki in mora poleg splošnih pogodbenih sestavin vsebovati 
zlasti tudi določbe o: 
- vrsti in vtšini vloženega kapitala, 
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- obliki in načinu vlaganja, 
- namenu vlaganja, 
- obdobju, za katero se kapital vlaga, 
- načinu vračila ali odkupa vloženega kapitala, 
- pravicah in obveznostih glede objektov, zgrajenih z vlože- 
nimi sredstvi, 
-t pravicah in obveznostih vlagatelja do vloženega kapitala in 
upravljanja, 
- pravicah in obveznostih zasebnopravnega subjekta do upo- 
rabe in razpolaganja z vloženim kapitalom, - vrsti in pogojih 
zagotavljanja in uporabe javnih dobrin, 
- času (trajanju) obveznosti zagotavljanja javnih dobrin, 
- razmerjih subjekta do uporabnikov javnih dobrin, - pogod- 
benih kaznih ter razlogih za odpoved, razvezo in razdrtje 
pogodbe ter pravicah in obveznostih pogodbenih strank 
v takšnih primerih. 

8. Financiranje javnih služb 

76. člen 
Javne službe se financirajo v okviru sistema financiranja javne 
porabe, iz sredstev, ki jih za uporabo javnih dobrin plačujejo 
uporabniki, iz sredstev domačih in tujih posojil in iz drugih 
virov, določenih z zakonom ali predpisom lokalne skupnosti 
v skladu z zakonom. 

77. člen 
Obveznosti republike in lokalnih skupnosti do financiranja 
javnih služb v okviru sistema financiranja javne porabe se 
razmejijo po njihovi vrsti, obsegu in naravi ter v skladu z zako- 
nom, ki ureja financiranje javne porabe. 

78. člen 
Lokalne skupnosti lahko za financiranje izbirnih lokalnih jav- 
nih služb predpišejo enoten splošni davek (komunalni davek), 
če to ni v nasprotju z zakonom, ki ureja sistem davkov. 

79. člen 
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega upo- 
rabnika ali določljive skupine uporabnikov izmerljive, plaču- 
jejo uporabniki nadomestilo, ki ima lahko obliko cene, tarife, 
takse ali povračila. 
Cene, tarife, takse in povračila se oblikujejo in določajo na 
način in po postopku, ki ga določa zakon ali predpis lokalne 
skupnosti v skladu z zakonom. 
Cene, tarife, takse in povračila se lahko določijo diferencirano 
po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nuđenih 
javnih dobrin. 
Cene, tarife, takse in povračila se lahko subvencionirajo. 
Z aktom, s katerim se skladno z zakonom ali predpisom 
lokalne skupnosti v skladu z zakonom odloči o subvencionira- 
nju cene, tarife, takse ali povračila, se določita tudi višina in 
vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategori- 
jah uporabnikov in količini porabljenih ali nuđenih javnih 
dobrin. 

80. člen 
Cena, tarifa, taksa ali povračilo, ki se plačuje za uporabo 
javnih dobrin, je prihodek javnega podjetja, koncesionarja ali 
zasebnopravnega subjekta, ki izvršuje javno službo na pod- 
lagi pogodbe o vlaganju kapitala, če je tako določeno v aktu 
o ustanovitvi, koncesijskem aktu ali koncesijski pogodbi ozi- 
roma v pogodbi o vlaganju kapitala, zakon ali predpis lokalne 
skupnosti pa ne določa drugače. 

81. člen 
Javne službe se lahko financirajo iz sredstev, dobljenih s krat- 
koročnimi ali dolgoročnimi posojili. Posojila najemajo repu- 
blika ali lokalne skupnosti, odvisno od vrste javne službe in 
v skladu z zakonom. 

82. člen 
Za financiranje razvoja javnih služb lahko republika in lokalne 
skupnosti ustanovijo sklade pod pogojem, da se v njih poleg 

proračunskih sredstev združujejo tudi sredstva iz drugih 
virov. 
Skladi se ustanovijo za zagotavljanje finančnih sredstev, 
potrebnih za investicijsko izgradnjo, posodobitev ali razširitev 
zmogljivosti objektov in naprav, potrebnih za opravljanje jav- 
nih služb. 
Skladi se financirajo iz proračunskih sredstev za razvojne 
namene, iz sredstev, dobljenih na podlagi posojil, iz sredstev, 
dobljenih s privatizacijo, in iz drugih sredstev, določenih 
z zakonom ali predpisom lokalne skupnosti v skladu z zako- 
nom. 
Na sklade se lahko prenesejo tudi proračunska sredstva za 
tekoče financiranje izvajanja javnih služb. 
Način upravljanja in poslovanja sklada ter viri financiranja se 
določijo z zakonom ali predpisom lokalne skupnosti, s kate- 
rim se sklad ustanovi. 

83. člen 
Pod pogoji, ki jih določa zakon, se lahko sredstva za investi- 
cijsko izgradnjo objektov in naprav, namenjenih za izvrševa- 
nje javnih služb, pridobivajo tudi iz sredstev vlaganj tujih 
pravnih ali fizičnih oseb in iz sredstev tujih in mednarodnih 
posojil. 
V primeru iz prejšnjega odstavka tuja pravna ali fizična oseba 
na objektu ali napravi ne more pridobiti lastninske pravice. 

84. člen 
Republika in lokalne skupnosti lahko dajo uporabnikom jav- 
nih dobrin bone (voucher), s katerimi na podlagi lastne izbire 
plačujejo storitve izvajalcev. 

9. Nadzor nad izvrševanjem javnih služb 
85. člen 

Nadzor nad zakonitostjo dela javnih podjetij, koncesionarjev 
in zasebnopravnih subjektov, ki izvršujejo javno službo na 
podlagi pogodbe o vlaganju kapitala, izvršujejo pristojni 
državni organi. 
Nadzor nad finančnim poslovanjem subjektov iz prejšnjega 
odstavka izvršujejo pristojni državni organi oziroma pooblaš- 
čene organizacije. 
Strokovnost izvrševanja javne službe nadzorujejo z zakonom 
določeni organi. 

10. Povezovanje izvajalcev 

86. člen 
Zakon lahko določi obvezno združevanje izvajalcev javnih 
služb v poslovnostrokovna združenja. 
Z zakonom se lahko združenjem iz prejšnjega odstavka pove- 
rijo javna pooblastila. 

11. Prehodne in končne določbe 
87. člen 

Za urejanje delovnih razmerij in poslovanja delavcev v javnih 
podjetjih se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo delovna 
razmerja in položaj zaposlenih v podjetjih, če ni z zakonom 
drugače določeno. 

88. člen 
Do določitve javnih služb skladno z določbami tega zakona se 
za gospodarsko javno službo štejejo dejavnosti, ki so z zako- 
nom ali odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti 
določene kot dejavnosti posebnega družbenega pomena za 
materialno infrastrukturo, ali katerih financiranje je potekalo 
preko sistema samoupravnih interesnih skupnosti. 

89. člen 
Obstoječa javna in druga podjetja ali organizacije, ki oprav- 
ljajo dejavnosti iz 88. člena tega zakona, preidejo s celotnim 
svojim premoženjem z dnem uveljavitve tega zakona v (javno) 
lastnino republike, občine ali posebne družbenopolitične 
skupnosti in nadaljujejo z delom kot javna podjetja pod 
pogoji, pod katerimi so vpisana v sodni register. 
Če so bila v podjetja ali organizacije iz prejšnjega odstavka 
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vložena sredstva drugih pravnih ali fizičnih oseb izven 
sistema financiranja dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, se medsebojne pravice in obveznosti glede teh sred- 
stev uredijo s pogodbo. 
Podjetja, ki opravljajo dejavnosti iz prvega odstavka kot eno 
od svojih dejavnosti ali kot nepretežni del svoje dejavnosti, 
lahko s soglasjem Skupščine Republike Slovenije, občine 
oziroma posebne družbenopolitične skupnosti nadaljujejo 
z delom kot podjetja. V takšnem primeru se ugotovi delež 
njihovega premoženja pridobljenega v okviru sistema financi- 
ranja dejavnosti posebnega družbenega pomena ali neod- 
plačno danega v uporabo za namen opravljanja takšne dejav- 
nosti, ki postane javna lastnina. 
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov, se lahko obstoječa 
javna in druga podjetja oziroma organizacije iz prvega 
odstavka s soglasjem Skupščine Republike Slovenije, občine 
ali posebne družbenopolitične skupnosti lastninijo v skladu 
z določbami zakona, ki ureja privatizacijo podjetij in zakona 
o zadrugah. 
V primeru lastninjenja iz prejšnjega odstavka se sredstva, 
dobljena s privatizacijo vložijo v sklade iz 82. člena tega 
zakona. 

* 90. člen 
Določbe 89. člena tega zakona se nanašajo tudi na objekte in 
naprave, ki so bili zgrajeni s sredstvi prispevkov ali povračil, 
s sredstvi samoprispevka ali s sredstvi, ki so se obvezno 
združevala na podlagi zakona, samoupravnega sporazuma ali 
drugega samoupravnega splošnega akta (sredstva solidarno- 
sti in vzajemnosti). 

Na objektih in napravah iz prejšnega odstavka z dnem pre- 
nosa v javno lastnino, ugasnejo vse terjatve do republike 
občine ali posebne družbenopolitične skupnosti. 

91. člen 
Izvrševanje javnih služb se organizira skladno z določbami 
tega zakona najkasneje v šestih mesecih od dneva uveljavitve 
tega zakona, če poseben zakon ne določa drugače. 

92. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

I. U VOD 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
Skupščine Republike Slovenije so na sejah 17. julija 1991 
obravnavali in sprejeli predlog za izdajo zakona o gospodar- 
skih javnih službah. Hkrati so Izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovenije naložili, da pripravi osnutek zakona, pri 
tem pa prouči in ustrezno upošteva predloge delovnih teles 
skupščine Republike Slovenije ter pripombe poslancev na 
sejah zborov. 

II. PREDLOGI IN POBUDE 
Predlogi in pripombe delovnih teles in Zborov Skupščine 
Republike Slovenije so bile dane na člene osnutka zakona, ki 
je bil predložen hkrati s predlogom za izdajo zakona. Zato je 
predlagatelj v tekst osnutka zakona oziroma posameznih nje- 
govih členov, vključil že povsem konkretne pripombe in pred- 
loge, ki so jih poleg poslancev na sejah zborov Skupščine 
Republike Slovenije pred tem dala njena delovna telesa in 
sicer: 
- Zakonodajno-pravna komisija, 
- Odbor za lokalno samoupravo, 
- Odbor za urejanje prostora ter stanovanjsko-komunalna 
vprašanja, 
- Odbor za splošne gospodarske zadeve in - Odbor za 
notranjo politiko, 
- Odbor IS za državno ureditev in javno upravo 
- Odbor IS za gospodarstvo. 
Poleg pripomb poslancev in navedenih teles Skupščine Repu- 
blike Slovenije je predlagatelj pri pripravi osnutka zakona 
upošteval tudi pripombe Upravnega odbora Gospodarske 
zbornice Slovenije in GZS Območne zbornice Ljubljana. V pri- 
merih, ko so si pripombe glede istih predlaganih rešitev ali 
variantnih rešitev nasprotovale, se je predlagatelj odločil, da 
v tej fazi postopka sprejemanja zakona ohrani prvotni tekst 
oziroma variantne rešitve. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 
1. Zakon bo uredil sistem javnih služb za gospodarske dejav- 
nosti (gospodarske javne službe). Za negospodarske javne 
službe predlagani zakon v celoti upošteva zakonsko ureditev 
statusnih vprašanj zavodov in ne vsebuje določb o vprašanjih, 
urejenih z Zakonom o zavodih. Predlagani zakon in Zakon 
o zavodih bosta tako v smislu organizacije sistema javnih 
služb v Republiki Sloveniji celota. 
Osnutek zakona je zato tudi terminološko in vsebinsko vskla- 
jen s terminologijo in vsebino zakona o zavodih (npr.: javne 
službe, javnopravne osebe, javni interes, koncesijski akt, kon- 
cesijska pogodba, koncesionar, koncedent). Poleg tega osnu- 
tek zakona upošteva tudi inštitute, vsebovane v amandmanih 
k Ustavi Republike Slovenije (zlasti npr.: XCIX. amandman, ki 

govori o javni lastnini, XXXII. amandman, ki govori o skladih) 
in v že obstoječih zakonih, ki se na gospodarske javne službe 
tesno navezujejo (npr.: zakon o financiranju javne porabe, ki 
npr. vsebuje pojma gospodarske infrastrukture in javne do- 
brine). 
Sam pojem »gospodarske« javne službe je izbran zaradi 
51.člena Ustave Republike Slovenije, ki govori o posebnem 
družbenem interesu na področju gospodarskih dejavnosti, pa 
tudi zaradi obstoječih predpisov s področja določanja gospo- 
darskih in negospodarskih dejavnosti ter enotne klasifikacije 
dejavnosti. Pojem gospodarske javne službe pa je skladen 
tudi s tujo terminologijo, saj jih npr. v Franciji označujejo 
s pojmom »service public industrielle oz. economique«, na 
angleško govorečem področju pa »trading services«. 
2. Osnutek zakona določa, da se za gospodarske javne službe 
štejejo dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine 
(materialno merilo) in se določijo z zakonom, drugim aktom 
Skupščine Republike Slovenije ali predpisom lokalne skupno- 
sti (formalno merilo). 
3. Gospodarske javne službe (v nadaljnjem tekstu: javne 
službe) so republiške ali lokalne in so lahko obvezne ali 
izbirne. Od vrste in narave javne službe je odvisno, ali jih 
zagotavlja, določa in ureja Republika Slovenija aH lokalna 
skupnost (občina) in katera od njiju ter v kakšnem razmerju jo 
financira. 
4. Osnutek zakona ne določa posameznih dejavnosti ali 
zadev, ki so na posameznih področjih gospodarskih dejavno- 
sti javna služba v vsebinskem smislu. To prepušča zakonu, 
predpisu lokalne skupnosti v primeru republiških izbirnih 
javnih služb pa tudi podzakonskemu aktu Skupščine Repu- 
blike Slovenije. Z navedenimi akti, s katerimi bodo določene 
javne službe na posameznih področjih (npr. komunalne 
dejavnosti, promet in zveze, cestno gospodarstvo, energetika, 
idr.), naj bi se določili tudi organizacijska zasnova izvrševanja 
javne službe po vrsti izvajalcev, vrsta in obseg javnih dobrin 
ter njihova rajonizacija (prostorska razporeditev), pogoji za 
zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, viri financiranja javnih 
služb in način njihovega oblikovanja ter drugi elementi, 
pomembni za izvajanje in razvoj posamezne javne službe, 
med njimi tudi pravice in obveznosti uporabnikov. S predpi- 
som lokalne skupnosti pa bo mogoče zagotoviti, kadar je to 
racionalnejše in učinkovitejše, izvajanje določenih dejavnosti 
ali zadev, ki so sicer opredeljene kot javne službe, izven 
sistema javnih služb (npr. vaški vodovodi). 
5. Nosilci sistema javnih služb bodo javnopravni in zasebno- 
pravni subjekti, kadar izvršujejo javne službe. Kot javno- 
pravne subjekte osnutek zakona opredeljuje Republiko Slove- 
nijo in njene organe in organizacije, občine in druge lokalne 
skupnosti ter njihove organe, javna podjetja ter druge oblike 
opravljanja javnih služb v režiji, ustanovljene po določbah 
javnega'praya. Za zasebnopravne subjekte pa se po osnutku 
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zakona štejejo podjetja in druge organizacijske oblike, usta- 
novljene po določbah zasebnega prava ter fizične osebe. 
6. Odločanje o interesih na področju javnih služb bo v pristoj- 
nosti predstavniških teles republike in lokalnih skupnosti, 
odvisno od vrste in narave javne službe. Za razvoj posamezne 
aH več javnih služb ali njihovih delov se bodo sprejemali 
razvojni programi (nacionalni in lokalni). 
7. Upravne naloge (normativne, procesne, nadzorne) bodo 
v javnih službah opravljali upravni organi skladno s predpisi, 
ki urejajo njihovo delovno področje ali posamezno javno 
službo. 
8. Za izvrševanje strokovnotehničnih, organizacijskih in 
pospeševalnih nalog javnih služb bosta načeloma ustanov- 
ljena direkcija, zavod ali druga oblika upravne organizacije. 
Na lokalni ravni bo mogoče ustanavljati skupne upravne orga- 
nizacije. Kadar ne bo pogojev za ustanovitev upravne organi- 
zacije, se bodo strokovnotehnične, organizacijske in pospe- 
ševalne naloge izvrševale v upravnem organu, pristojnem za 
opravljanje upravnih nalog posamezne javne službe. Zlasti za 
takšne primere bo zakon predvideval možnost za oddajo 
posameznih strokovnotehničnih, organizacijskih in pospeše- 
valnih nalog v zvezi z javnimi službami za izvrševanje takšnih 
nalog registriranemu javnopravnemu ali zasebnopravnemu 
subjektu. 
9. Zakon bo republiškemu izvršnemu svetu in izvršnim svetom 
lokalnih skupnosti dajal možnost za ustanavljanje posebnih 
agencij, centrov ali drugih organizacijskih oblik za izpolnjeva- 
nje nalog, povezanih z razvojno- raziskovalnim delom in 
pospeševanjem dejavnosti ali zadev, določenih kot javne 
službe, ter s tem povezanim načrtovanjem. Osnutek zakona 
jim daje status strokovne službe izvršnega sveta skladno 
z zakonodajo, ki ureja sistem državne Oprave. 
10. Zakon uvaja tudi obvezno varstvo uporabnikov javnih 
dobrin. Pri tem daje samo podlago in določa splošne pristoj- 
nosti teles za varstvo uporabnikov, podrobnejšo ureditev pa 
prepušča predpisom, ki bodo vsebinsko urejali posamezno 
javno službo. Osnutek zakona posebej ureja tudi varstvo 
uporabnika, če bi izvrševalec javne službe kršil dolžnost skle- 
panja pogodb. 
11. Zakon bo urejal tri temeljne oblike javnih služb in sicer: 
javno službo v režiji, koncesionirano javno službo in kapital- 
ska vlaganja republike ali lokalne skupnosti. 
11.1. Javna služba v režiji se opravlja z ustanavljanjem javnih 
podjetij ali režijskih obratov. Glede javnih podjetij osnutek 
zakona ureja samo tista vprašanja, ki jih je z vidika izvajanja 
gospodarskih javnih služb nujno potrebno urediti v tem 
zakonu, ker jih Zakon o podjetjih ne ureja ali pa jih je treba 
urediti drugače. Tako osnutek zakona v zvezi z javnimi 
podjetji kot temeljno obliko izvrševanja gospodarskih javnih 
služb v režiji ureja naslednja vprašanja: 
- ustanovitetjstvo javnega podjetja (ustanovitelji, akt o usta- 
novitvi), 
- status kapitala javnega podjetja (javna lastnina, mešana 
lastnina in jamstvo večinskega odločanja republike ali lokalne 
skupnosti kot ustanovitelja), 
- pravice ustanovitelja v razmerju do javnega podjetja, 
- vodenje poslovanja in dela javnega podjetja ter status 
direktorja, 
- organ upravljanja (upravni odbor) in nadzor nad poslova- 
njem (nadzorni odbor), 
- soustanoviteljstvo tujih pravnih ali fizičnih oseb. 
O drugih vprašanjih, povezanih s statusom javnega podjetja 
zakon napotuje na uporabo predpisov o podjetjih, dopušča 
pa tudi možnost, da se posamezna vprašanja s posebnim 
zakonom ali predpisom lokalne skupnosti uredijo drugače. 
Zaradi tega ne ureja različnih možnih kapitalskih oblik jav- 
nega podjetja. Možnost za njihovo uporabo (npr. organizira- 
nosti javnega podjetja v mešani lastnini kot delniške družbe 
ali družbe z omejeno odgovornostjo) daje v tem trenutku 
Zakon o podjetjih, v prihodnosti pa ga bo dajal zakon, ki ga bo 
v Republiki Sloveniji nadomestil. Ureja pa posebnosti, 
potrebne zaradi dejstva, da gre za javne službe v režiji in torej 
za varovanje javnega interesa. Takšna posebnost bo npr. 
obvezen večinski' delež pri odločanju (če zakon ne določa 
drugače) republike ali lokalne skupnosti kot ustanovitelja 
javnega podjetja v mešani lastnini, in sicer ne glede na višino 
deleža vloženega zasebnega kapitala. Podobno je vsebovana 
v osnutku zakona posebnost tudi glede odgovornosti za 

škodo, ki jo javno podjetje pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševa- 
njem javne službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam. 
V takšnem primeru naj bi načeloma veljala pravila, določena 
za odgovornost državnih organov. 
Za primere, ko ne bi bilo racionalno ustanavljati javnih podje- 
tij za izvrševanje določene gospodarske javne službe v režiji, 
hkrati pa tudi ni pogojev za koncesionirano javno službo, 
osnutek zakona daje možnost za ustanavljanje režijskih obra- 
tov kot posebne oblike izvrševanja gospodarskih javnih služb 
v režiji. Režijski obrat se bo ustanovil kot notranja organizacij- 
ska enota upravnega organa ali njemu ustreznega organa 
lokalne skupnosti, samo izjemoma pa kot organizacija 
v sestavi republiškega upravnega organa. V zadnjem primeru 
bo lahko imel režijski obrat področne enote. Glede na tako 
opredeljen status režijskih obratov se bodo za njihovo organi- 
zacijo in delovanje uporabljale določbe predpisov za državno 
upravo. Kot takšni tudi ne posegajo v obstoječo zakonsko 
ureditev sistema državne uprave. 
11.2.Osnutek zakona opredeljuje koncesionirano javno 
službo kot javno službo, ki jo izvršuje koncesionar v svojem 
imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta. 
Koncesionar bo lahko vsak zasebnopravni subjekt, ne glede 
na to ali je pravna ali fizična oseba. Izpolnjevati pa mora 
pogoje za izvrševanje dejavnosti ali zadev, ki so predmet 
koncesionirane javne službe. Pod enakimi pogoji in če pose- 
ben zakon ne bo določal drugače, bo lahko koncesionar tudi 
tuja pravna oseba. 
Koncedent bo lahko Republika Slovenija ali lokalna skupnost, 
kar bo odvisno od vrste javne službe. Po njunem pooblastilu 
bo lahko koncedent tudi drug javnopravni subjekt. 
Koncesija bo mogoča vedno, razen v primerih, ki bodo (če 
bodo) določeni z zakonom ali predpisom lokalne skupnosti 
v skladu z zakonom, ki bo urejal posamezno javno službo. Pri 
tem pa izvrševanje določene javne službe v režiji ne bo avto- 
matično izključevalo dajanja koncesij. 
Osnutek zakona ureja in določa tudi pravno naravo in vsebino 
koncesijskega akta, to je akta, s katerim koncedent da konce- 
sionar pa pridobi pravico do izvrševanja javne službe. Po 
obliki je koncesijski akt lahko zakon, predpis Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije, predpis lokalne skupnosti ali 
upravna odločba. 
Osnutek zakona ureja tudi postopek pridobivanja koncesi- 
onarjev, ki poteka na podlagi javnega razpisa. Enako velja 
tudi v primeru, ko se koncesijski akt izda na podlagi vloge 
o zainteresiranosti zasebnopravnega subjekta za opravljanje 
določene dejavnosti ali zadev kot javne službe. O izbiri konce- 
sionarja odloča koncedent z upravno odločbo. S takšnim 
načinom odločanja je zagotovljeno tudi ustrezno varstvo kon- 
cesionarjev (zlasti neizbranih), in sicer v skladu s pravili, ki 
veljajo za splošni upravni postopek (pritožba) oziroma 
v skladu s pravili, ki veljajo za upravni spor (tožba na Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije). 
Po opravljenem izboru koncesionarja bo po osnutku zakona 
koncedent sklenil s koncesionarjem koncesijsko pogodbo, 
s katero se določi način in pogoje za izvrševanje konkretne 
javne službe ter pogoje za uporabo javnih dobrin (splošni 
pogoji). V okviru pogodbenih določb o medsebojnih pravicah 
in obveznostih pa se bodo uredila medsebojna razmerja med 
koncedentom in koncesionarjem za uresničevanje predmeta 
koncesijske pogodbe (npr. način in roki plačil in morebitna 
varščina, razmerja glede sredstev, ki jih vlaga koncesionar, 
pogodbene sankcije zaradi neuresničevanja aH nepravilnega 
izvrševanja javne službe, dogovor o morebitnem odkupu kon- 
cesije, idr.). Spori v zvezi s koncesijsko pogodbo naj bi se 
reševali glede na to, iz katerega dela pogodbe izvirajo, pred 
rednim, civilnim sodiščem ali pa pred sodiščem, pristojnim za 
upravne spore. 
Osnutek zakona ureja tudi prenehanje koncesijskega raz- 
merja. Predvideni so štirje, in sicer: 
- s prenehanjem koncesijske pogodbe (časovni potek, odpo- 
ved, razdrtje), 
- z odkupom koncesije (prenehanje izvrševanja javne službe 
in prevzem objektov in naprav, ki jih je koncesionar zgradil ali 
drugače pridobil za opravljanje javne službe), 
- z odvzemom koncesije (prenehanje zaradi prenehanja jav- 
nega interesa ali neizpolnjevanja roka za pričetek izvrševanja 
javne službe), 
- 5 prevzemom koncesionirane javne službe v režijo. 
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V vseh primerih osnutek zakona določa tudi temeljna pravila, 
ki morajo biti spoštovana pri prenehanju koncesijskega raz- 
merja, da bi preprečili samovolje koncedenta. Prav tako so 
predvideni tudi pogoji za dopustnost prenosa koncesije in 
sicer tako v primeru, ko prenos opravi koncesionar, kot tudi 
v primeru, ko prenos opravi koncedent. V obeh primerih so 
osnova za dopustnost ustrezna določila, vsebovana v konce- 
sijski pogodbi. 
Poseben primer koncesije, ki je načeloma sicer vedno prosto- 
voljna in je vsebovana v osnutku zakona, je prisilna koncesija. 
Prisilno koncesijo bo lahko določal zakon ali predpis lokalne 
skupnosti v skladu z zakonom, ki bo urejal javne službe na 
posameznem področju. Ta bo namreč lahko predvidel dolo- 
čeno javno službo, ki jo morajo opravljati določeni zasebno- 
pravni subjekti kot obvezen del svoje dejavnosti. Z istim 
aktom bodo morali biti določeni tudi način in pogoji opravlja- 
nja prisilne koncesije. Konkretnemu zasebnopravnemu sub- 
jektu se bo na tej podlagi prisilna koncesija lahko naložila 
z upravno odločbo. S takšnim načinom je zopet zagotovljeno 
ustrezno varstvo v skladu s pravili splošnega upravnega 
postopka ali pa v skladu s pravili upravnega spora, odvisno od 
tega, kdo bo koncedent. Kljub prisilnosti koncesije pa tudi 
v tem primeru koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko 
pogodbo. 
Za koncesionirano javno službo osnutek zakona ureja tudi 
vpliv višje sile in nepredvidljivih okoliščin na opravljanje javne 
službe, ki jo opravlja koncesionar. Poleg tega pa tudi odgo- 
vornost koncesionarja za ravnanje pri njem zaposlenih, ki 
opravljajo javno službo. Načeloma je odgovornost koncesi- 
onarja za škodo, povzročeno uporabnikom ali drugim ose- 
bam pri ali v zvezi z opravljanjem javne službe enaka kot za 
iavna podjetja oziroma državne organe (odgovornost je pri- 
marna in objektivna). Posebej pa je odgovornost določena ob 
morebitni stavki koncesionarjevih ljudi. V takem primeru kon- 
cesionar odgovarja za škodo uporabnikom in drugim ose- 
bam, koncedent pa lahko na stroške koncesionarja zagotovi 
opravljanje javne službe s prevzemom v režijo ali na drug 
jstrezen način. 
11.3.Tretji način zagotavljanja javnih služb in s tem javnih 
dobrin, ki se zagotavljajo v njihovem okviru, je po zakonu 
vlaganje kapitala. Zakon daje možnost Republiki Sloveniji in 
lokalnim skupnostim, da zagotavljajo javne dobrine z vlaga- 
njem kapitala (javnega, v obliki denarja, stvari ali vrednostnih 
oapirjev) v zasebnopravne subjekte. Takšen način ni možen 
te, če posebni zakon določa drugače. 
Tudi ob vlaganjih kapitala daje osnutek zakona dve možnosti: 
/laganje na podlagi javnega razpisa ali vlaganje na podlagi 
/loge zainteresiranega zasebnopravnega subjekta. O izbiri 
odloči vlagatelj (republika ali lokalna skupnost) z upravno 
odločbo, z izbranim zasebnopravnim subjektom pa vlagatelj 
iti organ, ki ga pooblasti, sklene pogodbo o vlaganju kapitala, 
<atere okvirno vsebino določa zakon. 
12. Zakon bo urejal tudi temelje za financiranje javnih služb, 
ori čemer pa ne bo niti posegal v obstoječo normativno 
jreditev financiranja javne porabe in sistem davkov, niti ne bo 
določal posameznih virov za posamezne vrste javnih služb. To 
orepušča zakonom in predpisom, ki bodo določali posa- 
vezne javne službe (vsebino, obseg, vrsto). 
Osnutek zakona zato vsebuje samo splošna načela, na pod- 
agi katerih se viri financiranja javnih služb razmejujejo na 
iste, ki se zagotavljajo v sistemu financiranja javne porabe, 
iste, ki jih za uporabo javnih dobrin plačujejo uporabniki 
cene, tarife, takse, povračila), tiste, ki se pridobivajo iz sred- 
stev domačih in tujih posojil, in na tiste, ki se lahko poleg 
navedenih določijo z zakonom ali predpisom lokalne skupno- 
sti v skladu z zakonom. 
^osebnost, ki jo vsebuje osnutek, je možnost za financiranje 
zbirnih lokalnih javnih služb, ki jih določajo, urejajo in finan- 
cirajo lokalne skupnosti samostojno z enotnim splošnim dav- 
(om (komunalnim davkom), ki pa bo dopusten le, če to ne bo 
< nasprotju z zakonom, ki ureja sistem davkov. 
Osnutek zakona daje tudi možnost, da se za financiranje 
avnih služb ustanovijo skladi. Ustanovijo jih lahko republika 
n lokalne skupnosti. Ustanovijo se za zagotavljanje finančnih 
■redstev, potrebnih za investicijsko gradnjo, posodabljanje ali 
azširitev zmogljivosti objektov in naprav, potrebnih za izvrše- 
vanje javnih služb. Skladi naj bi se financirali iz proračunskih^ 
redstev za razvojne namene, iz sredstev, dobljenih s posojili, 
z sredstev, dobljenih s privatizacijo, in iz drugih sredstev, 
loločenih z zakonom ali predpisom lokalne skupnosti 
skladu z zakonom. Kljub temu da so v prvi vrsti namenjeni 

razvojnim in investicijskim nalogam, pa bo zakon dopuščal 
možnost, da se na sklade prenesejo tudi proračunska sred- 
stva za tekoče financiranje izvrševanja javnih služb. Osnutek 
ne ureja posebej načina upravljanja skladov ter načina njiho- 
vega poslovanja (vključno s kapitalsko strukturo), temveč 
prepušča ta vprašanja zakonu oziroma predpisu lokalne 
skupnosti, s katerim se ustanovi konkretni sklad. 
Pri financiranju javnih služb osnutek zakona tudi ne izključuje 
možnosti za tuja vlaganja. Pod pogoji, ki jih določa zakono- 
daja, bo dopustno pridobivanje sredstev za investicijsko 
izgradnjo objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje jav- 
nih služb, iz sredstev vlaganj tujih pravnih ali fizičnih oseb. 
Enako velja tudi za sredstva tujih in mednarodnih posojil. 
Osnutek zakona ne določa višine (zgornje meje) deleža tujih 
vlaganj v celotnih finančnih sredstvih naložbe. Če ne bodo 
drugje predpisane omejitve, naj bi torej zakon dopuščal delež 
tujih vlaganj tudi več kot 50 % investicijskih sredstev. Zato pa 
določa, da tuja fizična ali pravna oseba na zgrajenem objektu 
ne more pridobiti lastninske pravice. 
13. Nadzor nad izvrševanjem javnih služb bo razdeljen med 
pristojne državne (inšpekcijske) organe, ki bodo nadzorovali 
zakonitost dela vseh vrst izvajalcev javnih služb, med pri- 
stojne državne organe oziroma pooblaščene organizacije za 
nadzor nad finančnim poslovanjem izvrševalcev javnih služb 
ip med organe, ki bodo nadzorovali strokovnost izvrševanja 
javnih služb. 
14. Osnutek zakona ureja tudi prehodno obdobje od njegove 
uveljavitve do sprejetja zakonov, ki bodo določali posamezne 
javne službe. 
Osnutek zakona v prehodnih določbah določa, da se do 
določitve javnih služb skladno z njegovimi določbami za 
javno službo štejejo dejavnosti, ki so z zakonom ali odlokom 
skupščine družbenopolitične skupnosti že določene kot 
dejavnosti posebnega družbenega pomena in tiste, katerih 
financiranje je potekalo preko sistema samoupravnih interes- 
nih skupnosti. 
Osnutek zakona na področju gospodarskih javnih služb, 
enako kot je to storil zakon o zavodih, celotno premoženje 
obstoječih javnih in drugih podjetij ali organizacij, ki oprav- 
ljajo dejavnosti na področjih: energetike, prometa in zvez, 
gozdarstva, vodnega gospodarstva, gospodarjenja z drugimi 
vrstami naravnih bogastev, komunalnega gospodarstva, rav- 
nanja s posebnimi in radioaktivnimi odpadki ter s področji, ki 
so bila z zakonom ali odlokom občine ali posebne družbeno- 
politične skupnosti posebnega družbenega pomena prenaša 
v javno lastnino republike, občine ali posebne družbenopoli- 
tične skupnosti. 
Poleg tega pa dopušča, da se ugotovijo deleži premoženja, ki 
ne preidejo v javno lastnino, če gre za deleže, ki so jih vložile 
druge pravne ali fizične osebe izven sistema financirnaja 
dejavnosti posebnega družbenega pomena na področju 
materialne infrastrukture. V takšnem primeru se razmerja 
glede teh deležev uredijo s pogodbo. 
V primerih, ko so dejavnosti javne službe opravljala podjetja 
ali organizacije le kot eno od svojih dejavnosti oziroma kot 
stransko dejavnost, bodo takšna podjetja lahko s soglasjem 
skupščine (republiške, občinske ali posebne družbenopoli- 

■ tične skupnosti) nadaljevala z delom kot navadna podjetja, 
ugotovil pa se bo delež njihovega premoženja, ki je bil pridob- 
ljen v okviru financiranja dejavnosti posebnega družbenega 
pomena ali jim je bil v ta namen neodplačno prenešen in ki bo 
postal javna lastnina. 
Osnutek zakona daje tudi možnost, da se obstoječa javna in 
druga podjetja oziroma organizacije s soglasjem skupščine 
Republike Slovenije, občine ali posebne družbenopolitične 
skupnosti lastninijo v skladu z določbami zakona, ki ureja 
privatizacijo podjetij in zakona o zadrugah. Tako dobljena 
sredstva se bodo vložila v sklad za razvoj posameznih javnih 
služb. 
Kljub temu, da premoženje, ki preide v javno lastnino, obsega 
tudi infrastrukturne objekte in naprave osnutek zakona pose- 
bej navaja tudi objekte, zgrajene s sredstvi samoprispevka 
oziroma z drugimi oblikami solidarnosti in vzajemnosti, za 
katere pa uveljavlja enaka načela za prehod v javno lastnino 
oziroma za njihovo privatizacijo, kot za vse ostalo. S tem daje 
podlago za ustrezno reševanje primerov, kot so npr. vaši 
vodovodi, katerih status na tej podlagi lahko ostane nespre- 
menjen. 
V prehodnih določbah osnutek zakona ureja tudi položaj 
zaposlenih v javnih podjetjih. Do sprejetja posebne zakonske 
ureditve zaposlenih v javnih službah, se bodo zanje uporab- 
ljale določbe zakona o delovnih razmerjih. 



Predlog za izdajo zakona o SOCIALNEM VARSTVU z osnutkom zakona 

- ESA 434 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 106. seji 
25. 7. 1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SOCIALNEM VAR- 
STVU Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- prof. dr. Katja BOH, članica Izvršnega sveta in ministrica 
za zdravstvo, družino in socialno varstvo, 
- Franc IMPERL, namestnik ministrice za zdravstvo, dru- 
žino in socialno varstvo, 
- Jože VALENČIČ, pomočnik ministrice za zdravstvo, dru- 
žino in socialno varstvo. 

Predlog za izdajo zakona o socialnem varstvu z osnutkom 
zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin 
in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. 
Obravnaval ga bo tudi odbor za delo, zaposlovanje in socialno 
politiko kot matično delovno telo. 

POVZETEK 
Na področju opravljanja, organiziranja in financiranja 
socialnovarstvene dejavnosti so potrebne nujne spre- 
membe, ki bi sledile razvoju v državah zahodne Evrope 
in upoštevale stopnjo razvoja stroke v Sloveniji, hkrati 
pa upoštevale statusne spremembe na področju javnih 
služb. 
Ustvariti je treba pogoje, da bo mogoče s pluralistično 
organiziranimi izvajalci, povezanimi v nacionalni sistem, 
zagotavljati razen reševanja materialne in socialne pro- 
blematike tudi preprečevanje socialne ogroženosti 
posameznikov in skupin prebivalstva. 
Z dejavnostmi splošnega pomena za socialno varstvo, 
potrebnimi za delovanje in razvoj socialnega varstva, in 
ukrepi na drugih področjih socialne politike pa bi 
posredno vplivali na ugoden socialni položaj prebi- 
valcev. 

Izvajanje socialnovarstvene dejavnosti, opredeljene kot 
javna služba, se zagotavlja z javnimi zavodi, drugimi 
socialnovarstvenimi zavodi s pravico do javnosti ter kon- 
cesioniranimi zasebniki. Zakon omogoča enakopravno 
vključitev dobrodelnih organizacij in organizacij za 
samopomoč, ki so do zdaj delovale neformalno in vzpo- 
redno z državnim sistemom. 
S socialnovarstvenimi dajatvami, združenimi v dve 
osnovni obliki, se upravičencem po zakonu zagotavljajo 
minimalna sredstva za preživljanje po načelu, da pomoč 
družbe ne more presegati višine plačila za delo. 
Financiranje javne službe se po predlaganem osnutku 
zakona zagotavlja predvsem iz republiškega in občin- 
skih proračunov, vzpostavljajo pa se dopolnilni viri sred- 
stev, kot so plačila storitev, donatorstvo in podobno. 
Zakonski osnutek vzpostavlja tudi zbirke podatkov, ki 
zajemajo celoten nacionalni sistem socialnega varstva 
ter zagotavljajo varstvo osebnih podatkov. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o socialnem varstvu 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga za predlagani zakon je 3. podtočka 1. točke 
amandmaja LXVII k Ustavi Republike Slovenije, po kateri 
Skupščina Republike Slovenije v okviru pravic in dolžnosti 
republike z zakonom ureja razmerja, ki so skupnega pomena 
za delovne ljudi in občane na področju socialnega skrbstva. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Značilnosti t. i. societalne politike, ki je imela za cilj zagotav- 
ljati boljše življenjske in delovne razmere vsem delovnim 
ljudem in občanom, so se v dosedanjem obdobju izražale tudi 
v organiziranosti države na področju socialnega varstva. Pre- 
številni državni, družbeni in samoupravni organi so sestavljali 
gosto, a nepovezano mrežo. Skupni učinki so bili znatno 
skromnejši kot v drugih državah enakih ekonomskih in razvoj- 
nih možnosti. 
Druga značilnost obdobja, ki ga je treba preseči, je prekriva- 
nje mehanizmov gospodarske politike z mehanizmi socialnih 
korektivov. Ta zmešnjava je pogosto spodbujala ljudi, da so 
se raje vključili v mreže socialnega varstva, kakor da bi izko- 
riščali lastne možnosti za osebnostni razvoj in kakovostnejše 
življenje. Ob tem smo zanemarili razvoj tradicionalnih oblik 

medsebojne pomoči, ki so jo z neformalnimi mrežami razvi- 
jale zlasti dobrodelne organizacije in skupine za samopomoč. 
V ugodnih gospodarskih in družbenih razmerah (skoraj polna 
zaposlenost, ugoden narodni dohodek na prebivalca itd.) smo 
v imenu načel solidarnosti in vzajemnosti razvili vrsto meha- 
nizmov, ki so se v družbenih dejavnostih (tudi socialnem 
varstvu) uveljavili kot avtomatična pravica posameznika. To je 
zavrlo samoiniciativnost tudi tistih ljudi, ki bi bili sicer spo- 
sobni normalno socialno funkcionirati. 
Socialne funkcije so izvajali številni nosilci na različnih rav- 
neh in pokazala se je potreba po usklajevanju zlasti temeljnih 
socialno-varstvenih področij. Namesto da bi vzpostavili 
sistem političnega in izvedbenega sodelovanja, smo za te 
namene ustanovili posebne samoupravne interesne skupno- 
sti socialnega varstva, ki jim vloga usklajevalca očitno ni 
uspevala zlasti zaradi mehanizmov, ki so bili značilni za sisov- 
ski način dela. 6 
Skrb za socialno ogrožene je bila zaupana samoupravno 
organiziranemu področjii socialnega skrbstva. Sistem social- 
nega skrbstva v dosedanjem obsegu in obliki je vzpostavil 
Zakon o socialnem skrbstvu (Ur. I. SRS, št. 35/79, 1/89), 
posamezne dejavnosti, ki jih opravljajo centri za socialno 
delo, pa urejajo še Zakon o zakonski zvezi in družinskih 
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razmerjih (Ur. I. SRS, št. 18/76, 1/89, 14/89), Zakon o družbe- 
nem varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih oseb 
(Ur. I. SRS, št. 41/83) ter številni drugi zakoni s področja 
zaposlovanja, usposabljanja, kazenskih sankcij itd. Materi- 
alne pravice pa od leta 1984 ureja Samoupravni sporazum 
o uresničevanju socialnovarstvenih pravic (Ur. I. SRS, št. 26/ 
84, 14/89, 27/89), posamezna postopkovna vprašanja pa še 
Zakon o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih pra- 
vic (Ur. I. RS, št. 23/91). 
1. Zakon o socialnem skrbstvu je poleg načrtovanja in svo- 
bodne menjave dela določil tudi skupine upravičencev, neka- 
tere storitve, izvajalce, postopke, načela financiranja ter ure- 
dil druga vprašanja, pomembna za to dejavnost. Čeprav so se 
pokazale številne pomanjkljivosti, lahko ugotovimo, da je bil 
dosedanji sistem razmeroma uspešen in da je zagotavljal 
relativno socialno premirje. Seveda taka ugotovitev velja za 
dosedanja merila, ki pa ne upoštevajo novih družbenih, 
gospodarskih in političnih razmer, s katerimi se spreminjata 
tudi vloga in funkcija državljana. 
Socialne storitve so opravljali zlasti centri za socialno delo, 
socialni zavodi, delavnice za delo pod posebnimi pogoji, 
humanitarne organizacije in društva. 
Centri za socialno delo so osrednje izvajalske organizacije na 
področju socialnega skrbstva, ki opravljajo naloge preventive 
in naloge socialne kurative. K njihovemu delovanju sodijo 
zlasti dejavnosti, ki so namenjene otrokom in mladoletnikom, 
prikrajšanim za normalno družinsko življenje, otrokom in mla- 
doletnikom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, 
materialno ogroženim osebam, osebam s težavami v partner- 
skih ali družinskih odnosih, odraslim invalidnim osebam, 
osebnostno in vedenjsko motenim in drugim socialno ogrože- 
nim skupinam prebivalstva. Po podatkih zadnjih let potrebuje 
storitve centrov za socialno delo v Republiki Sloveniji od 
18-22% vseh prebivalcev. Centri se ukvarjajo zlasti s sveto- 
valnim delom ter socialnim urejanjem, pomemben delež nji- 
hove dejavnosti pa so naloge v zvezi z izvajanjem javnih 
pooblastil po različnih zakonih. Največ javnih pooblastil imajo 
centri za socialno delo na področju zakonske zveze in družin- 
skih razmerjih (svetovalni razgovori pred razvezo zakonske 
zveze, reševanje sporov pri izvajanju roditeljske pravice, 
ukrepi, ki se nanašajo na odvzem otroka, rejništvo, posvojitve, 
skrbništvo itd.). 
Centri za socialno delo so ustanovljeni v 58 občinah, v njih je 
bilo na dan 31. 12. 1990 zaposlenih 877 delavcev, od tega 649 
strokovnih in 228 drugih delavcev. Med strokovnimi delavci je 
največ socialnih delavcev (454), psihologov (62) in pravnikov 
(24). 
V letu 1990 so stroški delovanja vseh slovenskih centrov 
znašali nekaj več kot 196 milijonov dinarjev ali 18,84% vseh 
sredstev, namenjenih dejavnosti socialnega skrbstva. Storitve 
centrov za socialno delo so za vse uporabnike brazplačne. 
Socialni zavodi so socialnovarstveni zavodi, ki nudijo nasta- 
nitev, nego in oskrbo ter posamezne specifične programe 
usposabljanja starejšim osebam, ki zaradi starosti ali zaradi 
drugih razlogov ne morejo živeti doma, potrebujejo pa stalno 
oskrbo in nego. Med njimi so tudi zavodi za posebne skupine 
prebivalstva (duševno bolni, slepi, telesni invalidi itd.). 
V 48 splošnih in posebnih socialnih zavodih oz. v 60 njihovih 
enotah z 12.285 posteljami je bilo ob koncu leta 1990 vključe- 
nih 12.266 oskrbovancev. Od tega je 8.736 oskrbovancev 
starih nad 65 let, 3.530 oskrbovancev (v glavnem iz posebnih 
socialnih zavodov) pa je mlajših od 65 let. Delež starih nad 65 
let, ki so vključeni v zavodsko varstvo, znaša v primerjavi 
z vsemi starimi nad 65 let 4%, v večini držav Zahodne Evrope 
je ta delež med 3 in 4 odstotki. Povprečna starost vseh 
v zavode vključenih je 78 let. 
Največ ljudi napotijo v socialni zavod kar bolnišnice, in sicer 
letno okrog 1.900 oskrbovancev. Med vsemi oskrbovanci pa je 
bilo v letu 1990 34% pomičnih, preostali so le delno pomični 
ali nepomični. 
V vseh slovenskih socialnih zavodih je bilo ob koncu leta 1990 
zaposlenih 4.47$delavcev oziroma en delavec na 2,7 oskrbo- 
vanca. 
Uresničitev programov teh zavodov je stala v letu 1990 nekaj 
čez milijardo 200 milijonov din. Za 54% oskrbovancev 
oskrbne stroške krijejo občinski proračuni v celoti, 46% oskr- 
bovancev pa prispeva k oskrbi deloma ali v celoti. 
Delavnice za delo pod posebnimi pogoji ali delovno-var- 

stveni centri vključujejo odrasle duševno prizadete osebe ter 
jim nudijo »zaposlitev«, s katero se ohranjajo ali razvijajo 
njihove preostale psihofizične sposobnosti. Nekatere delav- 
nice nudijo varovancem tudi nastanitev in varstvo. 
V Sloveniji deluje 29 takih delavnic, vanje je vključenih 800 
varovancev, zaposlujejo pa 107 strokovnih delavcev. Dejavno- 
sti delavnic se financirajo iz proračuna in s prispevki oskrbo- 
vancev. 
2. Del socialnovarstvenih dejavnosti izvajajo tudi organizacije 
za usposabljanje, ki sodijo v področje vzgoje in izobraževanja, 
njihovo dejavnost, organiziranost in druga vprašanja pa ureja 
Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostni- 
kov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Programi 
večine organizacij za usposabljanje so namenjeni posebnim 
oblikam izobraževanja in usposabljanja, manj tipični za 
področje izobraževanja pa sta skupini vzgojnih zavodov in 
organizacij za varstvo in delovno usposabljanje. 
Vzgojni zavodi obravnavajo otroke in mladoletnike s težavami 
v odraščanju. Gre za vedenjsko in osebnostno motene, ki 
potrebujejo posebne oblike varstva, vzgoje in vodenja, zaradi 
razlogov, ki so največkrat rezultat neadekvatne vzgoje v dru- 
žini. V Sloveniji obravnava to populacijo 10 vzgojnih zavodov, 
v njih je bilo v letu 1990 vključenih poprečno 497 otrok in 
mladoletnikov. V to število so všteti tudi mladoletniki, ki jim 
sodišče izreče vzgojni ukrep zavodskega varstva. 
Vzgojne dejavnosti ter izobraževanje v teh zavodih sodijo na 
področje izobraževanja, področje socialnega skrbstva pa 
dosedaj zagotavlja stroške namestitve in oskrbe. Ti stroški so 
v letu 1990 znašali skupno 30.676,769 din in zajemajo poleg 
materialnih stroškov tudi sredstva za osebne dohodke 120 
zaposlenim. Gre za delavce, ki skrbijo za namestitev in 
oskrbo, brez strokovnih delavcev za področje vzgoje in izo- 
braževanja ter zdravstva. 
Sredstva za socialne dejavnosti v vzgojnih zavodih se zago- 
tavljajo v republiškem proračunu, k oskrbi pa deloma prispe- 
vajo tudi starši otrok. 
3. Funkcije varstva in delovnega usposabljanja zmerno, 
težje in težko duševno prizadetih in kombinirano motenih 
otrok in mladostnikov opravljajo v Sloveniji zlasti trije zavodi. 
Osnovne dejavnosti Zavoda dr. Marijana Birštnarja Dornava, 
Zavoda za delovno usposabljanje Črna in Centra Dolfke Bošt- 
jančič Draga-lg so osnovno in delovno usposabljanje, dom- 
sko varstvo, oskrba, zdravstvena nega in zdravstveno varstvo 
ter delovna okupacija zmerno, težje in težko duševno prizade- 
tih otrok, mladostnikov in odraslih oseb, kateri so si zaradi 
svoje duševne prizadetosti sposobni pridobiti le temeljne 
socialne in delovne navade. 
Navedeni zavodi opravljajo svojo dejavnost za območje Repu- 
blike Slovenije, trenutno pa se v njih usposablja 494 otrok in 
mladostnikov v okviru zavodske oskrbe, 44 otrok v okviru 
dnevnega oziroma celodnevnega varstva predšolskih otrok in 
266 odraslih invalidnih oseb v okviru dnevnega oziroma 
celodnevnega varstva v delovno varstvenih centrih. 
Dejavnost zavodov se financira iz republiških (za vzgojnoizo- 
braževalni in oskrbni del) in občinskih sredstev (za zdrav- 
stveni del). Področje socialnega skrbstva doslej zagotavlja 
sredstva za oskrbni del dejavnosti. V letu 1990 so ti stroški 
znašali 63.520.000 din. 
4. Materialne pravice na področju socialnega varstva načelno 
urejajo zakoni, pogoje in merila ter postopke za uveljavljanje 
teh pravic pa ureja Samoupravni sporazum o uresničevanju 
socialnovarstvenih pravic, ki so ga v letu 1984 sklenile vse 
občinske in republiške samoupravne interesne skupnosti za 
otroško varstvo, socialno skrbstvo, zaposlovanje, stanovanj- 
sko gospodarstvo, zdravstvo, izobraževanje, pokojninsko- 
invalidsko zavarovanje in socialno varstvo. Samoupravni spo- 
razum je poenotil merila za dodeljevanje 15 vrst pomoči ter 
določil poseben samoupravni postopek za uveljavljanje teh 
pomoči. Sistem uveljavljanja socialnovarstvenih pomoči je 
temeljil na podatkih enotne skupne evidence, pogoje za pri- 
dobitev pravice ter višino posameznih pomoči pa je določila t. 
i. dogovorjena raven socialne varnosti. 
Uveljavitev tega sporazuma je zagotovo napredek glede na 
prejšnjo razdrobljenost in nepovezanost področij, ki so zago- 
tavljala materialne oblike pomoči, vendar se je osnovni 
namen sporazuma precej izkrivil tudi zaradi tega, ker so se 
denarne pomoči izplačevale iz različnih virov. Tak način je 
kljub vsemu dopuščal možnost, da je posameznik prejel na 

poročevalec 55 



različne načine več pomoči ter tako prišel v ugodnejši polo- 
žaj, kot bi si ga lahko pridobil z delom. Po drugi strani pa so 
najbolj ogorožene skupine prebivalcev (npr. družine z več 
otroki) kljub dogovorjenemu sistemu pogosto ostajale pod 
dogovorjeno ravnijo socialne varnosti. 

Ob tem je treba poudariti, da smo dokaj natančno uredili 
sistem služb za enotno skupno evidenco prejemnikov pomoči 
ter jih usposobili za računalniško obdelavo. V letu 1990 je bilo 
pri teh nalogah zaposlenih 158 delavcev. 
Od 15 vrst materialnih pomoči, ki jih za celotno socialno 
varstvo ureja že navedeni samoupravni sporazum, sodijo 
v socialno skrbstvo naslednje: 

vrsta pomoči število prejemnikov v letu 1990 
- družbeno denarna pomoč kot edini vir 1.890 
- družbneno denarna pomoč kot dopolnilni vir 5.031 
- začasne pomoči 848 
- enkratne pomoči 18.864 
- plačilo oziroma doplačilo rejnine 1.868 
- plačilo oziroma doplačilo stroškov oskrbe v zavodu 9.599 
- oskrba v tuji družini 294 
- druge socialne pomoči 813 
skupaj  39.207 

Na vseh drugih področjih (štipendije, subvencije stanarin, 
varnostni dodatek, denarna pomoč za brezposelnost, 
denarna pomoč otrokom) je bilo v letu 1990 skupno še okrog 
300.000 upravičencev. 
Za upravičence do oblik pomoči na področju socialnega 
varstva (ki naj bi jih urejal predlagani zakon) je bilo porablje- 
nih v letu 1990 skupno 663.594.739 din. 
Iz pregleda je razvidno, da dosedanji sistem že znotraj social- 
nega skrbstva pozna več vrst socialnih pomoči, ki so različne 
po namenu (osnovno preživljanje, dodatki, plačila oskrbe) in 
bi jih bilo treba urediti glede na njihove značilnosti. 
Sicer pa je iz podatkov o vrstah pomoči, stroških postopkov, 
organiziranosti služb in o neželenih učinkih mogoče ugoto- 
viti, da je bil dosedanji sistem dokaj neracionalen in ga je 
treba v marsičem spremeniti. Na vsak način pa je treba 
denarne pomoči na področju socialnega varstva vključiti 
v enoten sistem, ki vključuje tudi storitve. Pogosto namreč 
ustrezna storitev lahko nadomesti neposredno denarno 
obliko pomoči. 

5. Iz ocen stanja na posameznih področjih dejavnosti, ki so 
bile opravljene v preteklem obdobju, pa izhajajo še naslednje 
značilne ugotovitve: 
- nedorečen in nedodelan je sistem standardov storitev, saj 
ni jasno, kaj zajema posamezna storitev, kdo jo lahko opravlja 
in komu je namenjena; 
- načelo brezplačnih storitev za vse upravičence, ki ga kori- 
girajo le prispevki za storitev po merilih, veljavnih za socialno- 
varstvene dajatve, ni v skladu z aktivno politiko skrbi posa- 
meznikov za zagotavljanje lastne socialne varnosti; 
- sistem financiranja posameznih dejavnosti (npr. izobraže- 
vanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju) omogoča nepreglednost in 
dopušča prelivanje sredstev ter večkratno zaračunavanje 
posameznih storitev. Tak sistem je ob integralnem proračunu 
nesprejemljiv; 
- nujno je treba ustanoviti osrednjo strokovno institucijo, ki 
bi skrbela za vzpostavitev in razvoj informacijskega sistema 
ter za opravljanje drugih nalog, zlasti tistih, ki so povezane 
z delovanjem države na tem področju; 
- vrsta projektov, ki pomenijo širšo socialno preventivo, ne 
more zaživeti, ker niso vzpostavljanj mehanizmi za njihovo 
financiranje. To je tudi razlog, da na področju skorajda ni 
inovativnosti; 
- napovezani ostajajo različni podsistemi, ki opravljajo 
neformalno socialnovarstvene dejavnosti (npr.: dobrodelne 
organizacije, skupine za samopomoč); 
- področje socialnega skrbstva hrani o upravičencih in dru- 
gih iskalcih storitev veliko osebnih podatkov, ki niso zavaro- 
vani po določbah zakona o varstvu osebnih podatkov. 
Tudi te ugotovitve so pomembni razlogi za novo zakonsko 
ureditev področja. 

III. NAČELA IN GLAVNE ZAKONSKE REŠITVE 
Socialno varstvo predstavlja mrežo programov in ukrepov 
države za reševanje socialne problematike prebivalstva ter 
zajema dejavnost, ki je namenjena reševanju socialnih stisk in 
težav posameznikov in skupin prebivalstva ter dejavnost, 
namenjeno preprečevanju socialnovarstvene ogroženosti 
posameznika in skupin prebivalstva. 
Osnovna naloga socialnega varstva je: 
— materialno poskrbeti za tiste, ki si socialne varnosti ne 
morejo zagotoviti sami, ter jih usposabljati, da si jo" bodo 
mogli; 
- pomagati tistim, ki ne morejo zadovoljivo funkcionirati 
v temeljnih in sekundarnih človeških odnosih. 

1. Načela 
Za doseganje smotrov socialnega varstva in učinkovito oprav- 
ljanje nalog na tem področju bi bilo potrebno oblikovati 
celovit nacionalni model socialnega varstva, ki bi temeljil na 
načelu pluralizma izvajalcev. 
Od dosedanjega enovitega sistema »državne sociale« bi bilo 
treba ohraniti, vzdrževati in razvijati sistem institucij, ob tem 
pa posebej podpreti uvedbo novih podsistemov srednjeevrop- 
skega tipa, ki so pri nas nekoč že delovali. Gre za zasebno 
pobudo, dobrodelnost in samopomoč. Te podsisteme bi bilo 
treba enakopravno vključiti in povezati v pluralistični sistem, 
ki bo deloval na nacionalnem nivoju. 
Le na ta način bi bilo mogoče vzpostaviti enoten informacijski 
sistem z bazo podatkov, ki je bistven za politično načrtovanje, 
ovrednotenje dejavnosti in strokovni razvoj. Predlagane spre- 
membe sledijo osnovnemu načelu, tla vsak posameznik raz- 
vije lastne zmožnosti, tako za zagotavljanje materialne varno- 
sti kakor tudi za ustrezno funkcioniranje v družbi, družbenih 
skupinah in na osebni ravni. Šele takrat, ko posameznik ne bi 
mogel samostojno reševati socialnih stisk in težav, bi mu 
pomagala država s sistemom storitev in dajatev ter drugi 
izvajalci s kakovostnimi programi. 

Na ta način bi se vzpostavila zdrava strokovna konkurenca, 
upravičencu pa bi morala biti zagotovljena možnost izbirati 
oblike pomoči. 
Država bi morala tudi posredno vplivati na ugoden socialni 
položaj prebivalcev z ukrepi na drugih področjih socialne 
politike, predvsem pa na področju davčne politike, družinske 
politike, zaposlovanja in dela, štipendijske politike ter vzgoje 
in izobraževanja. 

2. Javna služba 
Socialnovarstvena dejavnost bi se po predlaganem zakonu 
opravljala kot javna služba, razen servisnih storitev v okviru t. 
i. socialne nege ter storitev pomoči socialnih služb v podjet- 
jih, zavodih in drugih organizacijah. Javno službo bi opravljali 
javni socialnovarstveni zavodi, drugi socialnovarstveni zavodi 
in posamezniki s samostojnim osebnim delom pa bi javno 
službo lahko opravljali le na podlagi koncesije pristojnega 
organa. 
Servisne storitve, ki ne spadajo v okvir javne službe pa bi 
opravljale na podlagi dovoljenja pristojnega republiškega 
upravnega organa vse fizične in pravne osebe, tako domače 
kot tudi tuje. 
Edino centri za socialno delo bi bili po zakonu pooblaščeni 
opravljati storitve na podlagi javnih pooblastil. Javne social- 
novarstvene zavode bi ustanavljali republika, občina ali mesto 
po kriterijih za določitev mreže, katere bi vseboval socialno- 
varstveni program Skupščine Republike Slovenije. 

3. Izvajalci 
Dosedanja ureditev socialnega skrbstva je temeljila na načelu 
interesnega združevanja uporabnikov in izvajalcev na podlagi 
svobodne menjave dela. Zakon je poznal nekaj tipičnih skupin 
uporabnikov storitev, katerih potrebe so zadovoljevali po 
načelih zakona o združenem delu organizirani izvajalci. 
Zaradi razvoja stroke na tem področju in novih dognanj le-te, 
so se izvajalci profilirali ter je dosedanja ureditev postala 
pretoga. Z zakonom bi bilo treba slediti dejanskim spremem- 
bam, tako da bi javno službo opravljali javni zavodi. Drugi 
zavodi, posamezniki z osebnim delom ter druge fizične in 
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pravne osebe, pa bi javno službo lahko opravljali le tedaj, 
kadar bi za to pridobile koncesijo države in bi bile organizi- 
rane pod pogoji, ki bi jih določal zakon. 
Center za socialno delo bi bil nosilec osnovnega socialnega 
varstva, zato bi ga morala ustanoviti vsaka občina ali mesto. 
Opravljal bi naloge na podlagi javnih pooblastil, tudi v zvezi 
z dajatvami, prve socialne pomoči, osebne pomoči in pomoči 
družini na dom, preventivne naloge ter sprožil skupnostne 
akcije, kadar bi to bilo potrebno. 
Razen storitev na podlagi javnih pooblastil, katere so pover- 
jene izključno centrom za socialno delo, bi občina lahko 
ostale storitve s koncesijo prepustila tudi drugim, kakovost- 
nejšim ali cenejšim izvajalcem, to je bodisi zavodom ali zaseb- 
nim delavcem. 
Funkcija domov za stare ter posebnih socialnovarstvenih 
zavodov se z novim zakonom ne bi bistveno spremenila. Ti, pa 
tudi varstveno delovni centri, bi bili z zakonom zadolženi tudi 
za zunanje dejavnosti v tem smislu, da bi bili domovi nosilci 
skrbi za stare v občini oz. bi varstveno delovni centri opravljali 
tudi pomoč družinam duševno in telesno prizadetih odraslih 
oseb, ki bi ne bile vključene v zavodsko varstvo. 
Socialnovarstveni zavodi za otroke in mladoletnike, prikraj- 
šane za normalno družinsko življenje ter za otroke in mlado- 
letnike z motnjami vedenja in osebnosti pa bi z vključitvijo 
v socialno sfero pridobili funkcijo, ki jo otroški domovi in 
vzgojni zavodi imajo drugod v Evropi. Poglavitna naloga teh 
zavodov ni izobraževanje otrok in mladoletnikov pač pa 
vzgoja in nadomeščanje vloge staršev in družine, ki jo ti 
začasno, zaradi različnih razlogov ne morejo zadovoljivo izvr- 
ševati. Šolanje oz. izobraževanje pa je faktor, ki v dobi odraš- 
čanja bistveno vpliva na otrokov razvoj in socializacijo ter je 
zato nujno in obvezno dopolnilo programov domov za otroke 
in vzgojnih zavodov. Izvajanje tega programa je določeno 
s posebnim zakonom. Smiselno enaka je obrazložitev za 
prehod organizacij za usposabljanje, ki obravnavajo otroke in 
mladoletnike z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki 
niso sposobni za osnovno izobraževanje iz vzgojnoizobraže- 
valne dejavnosti v socialnovarstveno. Glavna naloga teh zavo- 
dov je nadomestiti funkcijo družine, ki zaradi narave otrokove 
prizadetosti ali oddaljenosti od centrov ne more teh nalog 
opravljati doma. Z usposabljanjem za samostojno življenje in 
delo pa ti zavodi odpirajo vsaj minimalne možnosti za vključi- 
tev prizadetega otroka ali mladoletnika v okolje. 
Z zakonom bi bilo treba urediti le tista statusna vprašanja 
zavodov, ki so specifična za socialnovarstveno dejavnost, 
ureditev ostalih vprašanj pa bi prepustili avtonomni ureditvi 
ustanoviteljev. 

4. Socialna zbornica 
Z zakonom bi bilo treba določiti obvezno članstvo vseh social- 
novarstvenih zavodov in delavcev, ki bi s samostojnim oseb- 
nim delom opravljali socialno-varstveno dejavnost (varianta: 
obvezno članstvo strokovnih delavcev, ki opravljajo socialno- 
varstvene storitve), v socialno zbornico. Socialna zbornica bi 
skrbela za razvoj in napredek socialnovarstvene dejavnosti. 
Skrbela bi za stalno strokovno izpopolnjevanje članstva, obli- 
kovala kodeks etike delavcev na področju socialnega varstva, 
sodelovala pri pripravi predpisov s področja socialnega var- 
stva in podlag za socialnovarstveni program ter opravljala 
druge naloge. Ustanovitev socialne zbornice bi za socialno- 
varstveno dejavnost, ki pri nas nima dolge tradicije, prispe- 
vala k večji avtonomnosti in profiliranosti stroke, kar je pose- 
bej pomembno zato, ker dejavnost zaposluje delavce 
z izredno pestro izobrazbeno strukturo, kateri vsi delujejo po 
izhodiščih in načelih lastnih strok. Zaradi lastne neprofilirano- 
sti pa je socialna stroka dostikrat premalo učinkovita. 

5. Storitve in dajatve 
Z zakonom bi bilo treba zaokrožiti in na novo opredeliti 
storitve socialnega varstva, do katerih so upravičeni držav- 
ljani Republike Slovenije in oseb, ki imajo stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji. Z zakonskimi rešitvami bi se približali 
vrstam storitev, ki jih poznajo zahodnoevropske ureditve, kjer 
je stroka že prišla do novih spoznanj. 
Na novo bi bilo treba uvesti in opredeliti prvo socialno pomoč 
kot strokovno nalogo, s katero se upravičencu pomaga pre- 
poznati in opredeliti njegovo stisko ali težavo ter ga seznaniti 

z vsemi možnostmi za rešitev svojega problema, tako glede 
institucij, ki storitve ali dajatve nudijo, kot tudi z načini reševa- 
nja ter morebitnimi obveznostmi upravičenca, povezanimi 
z reševanjem njegove težave. 
Na novo bi bilo treba opredeliti storitve, ki se nudijo posamez- 
niku, in storitve, ki se nudijo družini, ki se znajde v socialni 
stiski, tako da bi opredelili postopke in elemente teh storitev. 
Z zakonom bi bilo treba urediti področje tako imenovanih 
socialnih servisov kot socialnovarstveno storitev, ki zdaj 
pravno ni bila urejena. 
Z dajatvami, določenimi v zakonu, bi morali upravičencem 
zagotavljati minimalna sredstva za preživljanje v primerih, ko 
si teh ne bi mogli zagotoviti z delom, z drugimi dohodki ali 
s pravicami iz zavarovanja zaradi okoliščin, na katere ne 
morejo vplivati, to je zaradi starosti, nezmožnosti za delo in 
podobnih razlogov. 
Osnovna oblika pomoči - denarna pomoč kot edini vir preživ- 
ljanja, bi morala biti določena v taki višini, da bi upravičencu 
zagotavljala materialno varnost ter ne bi smela znašati enako 
ali več, kot znaša plačilo za delo. 
Upravičencem, ki sicer imajo dohodke ali prejemke, vendar 
z njimi ne pokrijejo minimalnih stroškov za preživetje, bi 
morali razliko pokriti s socialnovarstvenimi dajatvami v obliki 
denarnih dodatkov. 
Ob odločanju o dodelitvi denarnega dodatka bi zakon moral 
dopustiti možnost prostega preudarka centru za socialno 
delo, da dodatek dodeli v nižjem znesku, kot bi upravičencu 
pripadal po zakonu ali mu ga celo ne dodeli, kadar v postopku 
ugotovi dejstva, ki tako odločitev utemeljujejo. Tako obliko- 
vana merila za socialnovarstvene dajatve bi glede na omejen 
obseg sredstev, namenjenih za reševanje materialnih stisk 
državljanov, zagotavljala, da bi socialnovarstvene dajatve 
dobivali le tisti, ki si na drugačen način socialne varnosti ne 
morejo zagotoviti, hkrati pa bi spodbujali upravičence, da 
aktivno rešujejo svoje stiske, ob pomoči aktivne politike zapo- 
slovanja. 

6. Postopki 
Z zakonom bi bilo treba za odločanje v upravnih stvareh 
predpisati splošni upravni postopek tudi na področju dajatev, 
kjer je do sprejetja Zakona o postopku za uveljavljanje social- 
novarstvenih pravic (Uradni Isit RS, št. 23/91) veljal samou- 
pravni postopek, razen v primerih, kjer bi zakon določil pose- 
ben postopek. 
Popolnoma na novo bi bilo treba opredeliti postopke pri 
izvajanju storitev. To področje do zdaj ni bilo normirano, 
vendar se je ta potreba pokazala. 

- razširil bi se tudi krog upravičencev do denarnih dodatkov, 
saj bi predlagani sistem zajel tudi nekatere nove kategorije 
državljanov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotavljati brez 
svoje krivde. 
Na novo bi se oblikovali tudi vstopni kriteriji za sistem denar- 
nih dajatev, ki bi po novem temeljili na izračunanih stroških, 
s katerimi se posamezni kategoriji zagotavlja preživetje; 
- na novo bi se vzpostavile dejavnosti splošnega pomena, 
brez katerih ni mogoče normalno funkcioniranje sistema. Gre 
za vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema, zago- 
tovitev pogojev za analitično in znanstveno raziskovalno delo, 
inovacije, usposabljanje strokovnjakov itd.; 
- povečal bi se tudi obseg dejavnosti republiškega uprav- 
nega organa pristojnega za socialno varstvo za nove naloge 
kot so: redni strokovni in upravni nadzori dela vseh izvajalcev 
in druge funkcije, ki bi se vzpostavile na novo. Te naloge bi 
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo pokrilo 
z obstoječim številom strokovnih delavcev. 
Ocenjujemo, da bi bilo potrebno minimalno povečati le število 
strokovnih delavcev, ki bi opravljali novovzpostavljene dejav- 
nosti inštituta za socialno varstvo. V socialnovarstvenih zavo- 
dih povečanje števila zaposlenih le zaradi nove zakonske 
ureditve ne bi bilo potrebno. 
Za kakih 60 delavcev pa bi se zmanjšalo število tistih, ki doslej 
opravljajo naloge v zvezi z enotno skupno evidenco socialno- 
varstvenih pomoči. 
Na področju zagotavljanja finančnih sredstev je pričakovati, 
da bi se najbolj povečal obseg sredstev za denarne dodatke. 
Ti predstavljajo v sedanjem sistemu okrog 9% celotnih javnih 
izdatkov socialnega varstva, po novem se bi ta delež povečal 
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za približno 25%. Enak delež kot doslej bi predstavljali stroški 
za dejavnost centrov za socialno delo - okoli 19% (pod 
predpostavko, da bodo centri za socialno delo opravljali enak 
obseg storitev, kot doslej), ostala sredstva pa bi zagotavljala 
financiranje programov drugih dejavnosti (preventiva, social- 
novarstveni zavodi, ki bodo opravljali javno službo itd). 
Ocenjujemo, da bi bilo del povečanih stroškov mogoče zajeti 
s predlaganim sistemom plačila storitev, ki ne bi bile dolo- 
čene kot zagotovljene ali preko zagotovljenega standarda, 
z aktivizacijo prostovoljnega dela, dobrodelnosti itd. V zače- 
tem obdobju bi delež teh sredstev predstavljal kakih 5% vseh 
sredstev, kasneje pa bi se povečal na kakih 10% in bi pokrival 
razliko v višini javnih izdatkov, ki bi nastala z uveljavitvijo 
predlaganega sistema. 
Država bi sredstva za izvajanje javnih služb na področju 
socialnega varstva zagotavljala po letnih programih v okviru 
enovitega proračuna. Predvideva se delitev med obema rav- 
nema financiranja tako, da bi republiški proračun zagotavljal 
okoli 75% potrebnih sredstev (sedaj zagotavlja okoli 30%), 
občinski proračuni pa bodo zagotavljali preostalih 25% 
potrebnih sredstev (do sedaj okoli 70%). V okviru republi- 
škega proračuna bo prišlo do nekaterih premikov znotraj 
posameznih sektorjev, saj se uvaja čiščenje nekaterih podro- 
čij, ki so bila doslej neracionalno vezana na več sektorjev 
(npr. izobraževanje in usposabljanje nekaterih kategorij otrok 
in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, 
subvencije stanarin itd). 

V. PRAVNE UREDITVE V NEKATERIH EVROPSKIH. 
DRŽAVAH 
Večina zahodnoevropskih držav je podpisala Evropsko soci- 
alno listino, ki jo je sprejel Svet Evrope in ki je začela veljati 
1965. leta. Listina določa temeljne socialne pravice delavcev, 
delavk in vseh prebivalcev na področju zaposlovanja, dela, 
socialnega zavarovanja, socialnega varstva. Pravice ogrože- 
nih skupin prebivalstva iz socialnega varstva obsegajo pra- 
vico vsakogar, ki nima in ne more ustvariti ali pridobiti sred- 
stev za preživetje iz drugih virov, do primerne pomoči, do 
zdravstvenega varstva in do svetovanja v javnih ali zasebnih 
službah zaradi reševanja osebnih in družinskih problemov 
(13. člen). Države podpisnice so dolžne organizirati službe, ki 
bodo z metodami socialnega dela prispevale k blagostanju in 
razvoju posameznikov in skupin v družbi in za njihovo prilaga- 
janje socialnemu okolju (14. člen). 
Evropska gospodarska skupnost določa socialne pravice na 
zelo splošni ravni v Rimski pogodbi, posebne direktive pa je 
sprejela v zvezi z varstvom odpuščenih delavcev in pravico 
moških in žensk do enakega plačila za enako delo. V novejših 
aktih napotujejo akti EGS na upoštevanje Evropske socialne 
politike. EGS je leta 1989 sprejela Socialno listino, ki pa ima 
naravo deklaracije z zelo splošnimi določbami, ki držav članic 
pravno ne obvezujejo. 

Pravice oziroma varstvo materialno ogroženih skupin prebi- 
valstva so v zahodnih državah določene na dva načina. V ZDA 
država praviloma varuje ogrožene skupine prebivalstva 
s sistemom socialnega varstva (vvelfare), za preostale delavce 
in prebivalce pa se predpostavlja, da bodo poskrbeli sami ali 
s pomočjo delodajalcev za svojo socialno varnost. V zahodno- 
evropskih državah sistem socialnega varstva dopolnjuje 
sistem socialnega zavarovanja, ki zagotavlja socialno varnost 
ob bolezni, materinstvu, invalidnosti, starosti ali brezposelno- 
sti delavcem in njihovim družinskim članom. Ogroženim sku- 
pinam prebivalstva se zagotavljajo pravice s socialnimi 
pomočmi. Družine z otroki so varovane tudi s sistemom otro- 
ških dodatkov, ki so v nekaterih državah tudi odvisni od 
materialnega stanja v družini. 
Sistem socialnih pomoči je urejen na dva načina: 
1. z zakonom enotno za celo državo z decentraliziranim odlo- 
čanjem o upravičenosti po regijah (npr. Nemčija); ali 
2. decentralizirano, tako da so za urejanje in izvajanje pri- 
stojne lokalne enote (npr. dežele v Avstriji). 
Socialne denarne pomoči so bile v preteklosti določene pred- 
vsem za osebe, ki zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti ne 
morejo ustvarjati dohodkov. V zadnjih desetletjih pa med 
upravičence uvrščajo tudi delazmožne osebe, ki iščejo, pa ne 
morejo dobiti zaposlitve in nimajo zadostnih sredstev za pre- 
življanje oziroma nimajo pravic iz drugih sistemov. Višina 

dajatev je praviloma določena tako, da je osnovna dajatev za 
odraslo zdravo osebo zelo nizka (npr. približno 400 DEM leta 
1987 v ZR Nemčiji), ugodnejše pa so določene dodatne daja- 
tve za vsakega nepreskrbljenega otroka (od 185 DEM za 
otroka, starega od 7 let, do 369 DEM za nepreskrbljenega 
otroka, starega od 16 do 21 let). Posebni dodatki so določeni 
praviloma za starejše osebe, bolne osebe, nosečnice in za 
enoroditeljske družine. Dajatve se izplačujejo v denarju, lahko 
pa tudi v naravi in z zagotavljanjem brezplačnih storitev. 
Upravičenost do dajatev se presoja po diskrecijskih načelih, 
tako da pristojna služba ugotavlja po prostem preudarku, ali 
prosilec potrebuje pomoč. Ureditve socialnega varstva in 
denarnih socialnih pomoči se v zahodnih državah postopoma 
v skladu z ekonomskimi možnostmi posameznih držav pribli- 
žujejo cilju, da se zagotovijo vsakomur, ki nima sredstev za 
preživetje, iz razlogov, na katere ne more vplivati, minimalna 
sredstva za preživetje oziroma minimalni državljanski do- 
hodek. 
Tudi storitve socialnega varstva, ki jih organizira država, so 
v pravnih sistemih evropskih držav urejene zelo različno. 
Predvsem pa ni nikjer vzpostavljen celovit nacionalni model 
za obvladovanje socialnih stisk in težav državljanov. Zaradi 
tega pri snovanju zakona ni bilo mogoče uporabiti tega ali 
onega evropskega modela v celoti, pač pa posamezne rešitve 
v predlogu za izdajo zakona temeljijo na pozitivnih izkušnjah 
različnih držav (Nemčije, Avstrije, Finske). Sistem enovitega 
nacionalnega sistema socialnega varstva, ki se predlaga 
v Sloveniji, 'pa celo pomeni novost, s katero se že dalj časa 
ukvarjajo npr. v Avstriji. Bistvo tega sistema je pluralnost 
izvajalcev dejavnosti, ki morajo zagotavljati usklajeno delova- 
nje. Tak način omogoča povezovanje zlasti sistemov državne 
sociale, zasebnih pobud in karitativnih dejavnosti. Na izkuš- 
njah srednjeevropskih držav temeljijo zlasti predlagane reši- 
tve, ki se nanašanjo na delitev lokalnih in centralnih (držav- 
nih) funkcij. 

VI. INŠTITUCIJE IN STROKOVNJAKI, KI SO DELOVALI PRI 
PRIPRAVI PREDLOGA 
Pri oblikovanju sistema, ki ga ponuja osnutek zakona, je 
sodelovala posebna strokovna skupina, sestavljena iz pred- 
stavnikov posameznih strok na področju socialnega varstva, 
raziskovalnih inštitucij, Višje šole za socialne delavce v Ljub- 
ljani ter nekaterih izvajalcev. Pri oblikovanju posameznih 
modelov in rešitev pa so sodelovali še strokovnjaki Inštituta za 
delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani ter strokovnjaki Inštituta za 
ekonomska raziskovanja v Ljubljani. 

Opredeliti bi bilo treba, kdaj se postopek za uveljavljanje 
storitev začne po uradni dolžnosti ter kdo je upravičen zahte- 
vati uvedbo postopka. 
Z zakonom je treba postaviti nekaj temeljnih načel pri vodenju 
postopkov, to so predvsem zaupnost podatkov, varovanje 
osebne integritete upravičencev ter dogovor o trajanju, vrsti 
in načinu zagotavljanja storitev. Dopustiti pa bi bilo potrebno 
ugovor na opravljeno storitev ter določiti način reševanja 
ugovora. 

7. Financiranje 
Sredstva za financiranje socialnovarstvenih storitev se bi 
prvenstveno zagotavljala iz proračunov. Z zakonom bi morali 
tudi na področju financiranja teh storitev slediti ureditvam 
v zahodnih sistemih, ki poznajo dopolnilne vire v obliki dona- 
torstva, prispevka dobrodelnih organizacij in podobno. Uvesti 
bi bilo potrebno načelo plačljivosti storitev in selektivno opro- 
stiti plačila le posamezne kategorije upravičencev. 
Iz proračuna republike bi se naj financirale tiste vitalne 
naloge, ki sodijo v minimum dejavnosti ali so instrumet za 
uravnavanje razlik po občinah, ne glede na zmožnosti posa- 
mezne občine. Tu bi šlo predvsem za financiranje dajatev, 
preventivnih nalog in nalog skupnega pomena za vso repu- 
bliko ter informacijskega sistema, kot ključnega faktorja za 
načrtovanje socialne politike v republiki. 
Naloge osnovnega socialnega varstva bi se zagotavljale 
v občini ter krile iz občinskih proračunov. 
Cene storitev bi se po predloženem zakonu oblikovale na 
podlagi enotne metodologije, določal pa bi jih ustanovitelj in 
sicer za tiste storitve, ki so del javne službe. 

58 poročevalec 



8. Nadzor 
Z zakonom bi bilo treba urediti tudi vprašanje nadzora. Pred- 
videti bi bilo potrebno upravičenega predlagatelja ter vzpo- 
staviti reden strokovni nadzor. V načelu bi moral stroške 
strokovnega nadzora kriti republiški upravni organ, vendar bi 
moral zakon določiti, kdaj krije stroške nadzora predlagatelj, 
da bi"preprečili šikanozno predlaganje strokovnega nadzora. 

9. Zbirka podatkov in varstvo osebnih podatkov 
Področje evidenc, še posebej pa varstvo osebnih podatkov, 
v dosedanji zakonski ureditvi ni btfo obdelano. Vzpostaviti bi 
bilo treba tiste obvezne zbirke podatkov, ki so potrebni za 
spremljanje stanja na področju socialnega varstva ter tiste, ki 
omogočajo načrtovanje politike na tem področju. 
Določbe o osebnih podatkih, ki naj bi jih zbirali socialnovar- 
stveni zavodi in drugi izvajalci, pa bi bilo treba na področju 
socialnega varstva uskladiti z zakonom o varstvu osebnih 
podatkov. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE IZVEDBE ZAKONA 
S predlaganimi rešitvami se sicer bistveno ne spreminja dose- 
danji sistem socialnega varstva, gre' pa za pomembne spre- 

OSNUTEK ZAKONA o socialnem varstvu 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Socialnovarstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševa- 
nje socialne in materialne problematike posameznikov in sku- 
pin prebivalstva. 

2. člen 
Država organizira in razvija delovanje socialnovarstvenih 
zavodov, ustvarja pogoje za samostojno osebno delo v social- 
novarstveni dejavnosti ter podpira in vzpodbuja razvoj samo- 
pomoči, dobrodelnosti ter drugih oblik prostovoljnega dela 
na področju socialnega varstva. 

3. člen 
Pravice iz socialnega varstva po tem zakonu obsegajo storitve 
in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih 
stisk in težav posameznikov in družbenih skupin, ter dajatve, 
namenjene tistim posameznikom, ki si sami socialne in mate- 
rialne varnosti ne morejo zagotoviti z delom, iz naslova preživ- 
nin, z drugimi dohodki ali pravicami iz zavarovanja zaradi 
okoliščin, na katere ne morejo vplivati. 

4. člen 
Pravice do storitev in dajatev socialnega varstva (v nadaljnjem 
besedilu: socialnovarstvene storitve in socialnovarstvene 
dajatve) uveljavljajo upravičenci po načelih enake dostopno- 
sti in proste izbire oblik za vse upravičence pod pogoji, ki jih 
določa zakon. 

5. člen 
Upravičenci po tem zakonu so državljani Republike Slovenije 
in osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 
Druge osebe uveljavljajo pravice do posameznih socialnovar- 
stvenih storitev in dajatev v primerih in pod pogoji, ki jih 
določa ta zakon. 

6. člen 
Dejavnosti potrebne za delovanje in razvoj sistema socialnega 
varstva, obsegajo zlasti vzpostavitev, vzdrževanje in razvijanje 
podatkovnih zbirk s področja socialnega varstva in informa- 
cijski sistem, raziskovalne dejavnosti, eksperimentalne pro- 
grame, izobraževanje in usposabljanje kadrov po programih, 
ki ustrezajo potrebam dejavnosti in mednarodnim standar- 
dom in druge dejavnosti, potrebne za načrtovanje in spremlja- 
nje socialne in socialnovarstvene politike ter razvoj stroke. 

membe na posameznih segmentih, vsekakor pa tudi za nove 
dejavnosti, s katerimi se zaokroža skrb za socialno varnost 
tistih, ki si z delom ali s prejemki iz dela ne morejo zagotavljati 
dostojnega preživljanja oziroma ne morejo brez pomoči stro- 
kovnih služb noralno odnosno funkcionirati. Z razmejitvijo 
socialnovarstvenih funkcij drugih dejavnosti, z vzpostavlja- 
njem mehanizmov, ki pomenijo aktivno skrb vsakega prebi- 
valca, da skrbi za svojo socialno varnost in osebnostni razvoj 
ter z vključitvijo tradicionalnih oblik dobrodelnosti in samo- 
pomoči, bi vsekakor morali doseči, da bi se državni resursi na 
tem področju izkoriščali veliko bolj učinkovito, racionalno in 
ceneje. Po drugi strani pa lahko celoten sistem zaživi v novi 
vlogi le tako, da se vzpostavijo nekateri novi mehanizmi, ki ga 
vzdržujejo in razvijajo. 

Ob predpostavkah, da bi splošne družbene in gospodarske 
razmere v Sloveniji ostale v okvirih letošnjega leta, bi učinke 
predlagane zakonske ureditve lahko ocenili takole: 

- razširil bi se krog upravičencev do storitev informiranja in 
različnih oblik svetovanja ter osebne pomoči, ki ne vključujejo 
elementov institucionalnega varstva, ampak ga le adekventno 
zamenjujejo ter so veliko cenejše; 

7. člen 
Informacijske, analitične, strokovno - dokumentacijske in 
programskostrokovne dejavnosti za področje socialnega var- 
stva ter izvajanje temeljnega, aplikativnega in razvojno razi- 
skovalnega dela na tem področju opravlja inštitut, ki ga usta- 
novi republika. 

8. člen 
Za spremljanje politike ter za dajanje pobud in mnenj k strate- 
škim razvojnim usmeritvam na področju socialnega varstva se 
pri republiškem upravnem organu, pristojnem za zadeve soci- 
alnega varstva, ustanovi strokovni svet. 

9. člen 
Republika Slovenija skrbi za preprečevanje socialnovarstvene 
ogroženosti na širši družbeni ravni, zlasti tako da s sistem- 
skimi ukrepi na področju davčne politike, zaposlovanja in 
dela, štipendijske politike, stanovanjske politike, družinske 
politike, zdravstva, vzgoje in izobraževanja in na drugih 
področjih vpliva na ugoden socialni položaj prebivalcev 
Republike Slovenije kakor tudi na demografski razvoj ogrože- 
nih področij. 
Ukrepe iz prejšnjega odstavka določijo področni zakoni. 

II. SOCIALNOVARSTVENE STORITVE 

10. člen 
Socialnovarstvene storitve, namenjene preprečevanju social- 
nih stisk in težav, obsegajo programe priprav posameznika in 
družbenih skupin na prevzemanje novih življenjskih nalog in 
na odkrivanje življenjskih možnosti. 

11. člen 
Socialnovarstvene storitve, namenjene odpravljanju socialnih 
stisk in težav, so: 
1. storitve na podlagi javnih pooblastil; 
2. druge socialnovarstvene storitve: 
a) prva socialna pomoč, 
b) osebna pomoč, 
c) pomoč družini, 
d) institucionalno varstvo, 
e) vodenje, varstvo in koristno delo, 
f) pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter drugih organiza- 
cijah. 
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12. člen III. SOCIALNOVARSTVENE DAJATVE 
Prva socialna pomoč po tem zakonu obsega pomoč pri pre- 
poznavanju in opredelitvi socialne stiske in težave, oceno 
možnih rešitev ter seznanitev upravičenca o vseh možnih 
oblikah socialnovarstvenih storitev in dajatev, ki jih lahko 
uveljavi ter o obveznostih, ki so povezane z oblikami storitev 
in dajatev, kakor tudi seznanitev upravičenca o mreži in pro- 
gramih izvajalcev, ki nudijo socialnovarstvene storitve in da- 
jatve. 

13. člen 
Osebna pomoč po tem zakonu obsega postopke svetovanja, 
urejanja, vodenja in pogajanj z namenom, da bi posamezniku 
omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljša- 
nje socialnih zmožnosti. 

14. člen 
Pomoč družini po tem zakonu obsega pomoč za dom in 
pomoč na domu (varianta: socialni servis). 
Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje pri ureja- 
nju odnosov med družinskimi člani ter pri skrbi za otroke in 
usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v vsakda- 
njem življenju. 
Pomoč družini na domu obsega socialno nego upravičenca 
v primeru otrokovega rojstva, bolezni, starosti, v primeru 
nesreč ter v drugih primerih, ko je socialna nega potrebna za 
vključitev osebe v vsakdanje življenje. 

15. člen 
Institucionalno varstvo po tem zakonu obsega vse oblike 
pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, 
s katerimi se upravičencem nadomeščajo funkcije doma in 
lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in 
varstvo. 

Institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za 
normalno družinsko življenje ter otrok in mladoletnikov z mot- 
njami vedenja in osebnosti obsega poleg storitev iz prejš- 
njega odstavka še vzgojo ter vzgojo in izobraževanje po 
posebnih predpisih. 

Institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju, ki niso sposobni za osnovno 
izobraževanje, obsega poleg storitev iz prvega odstavka tega 
člena še usposabljanje po posebnem zakonu, oskrbo in vo- 
denje. 

16. člen 
Vodenje in varstvo po tem zakonu obsegata organizirano skrb 
za osebo odraslega telesno in duševno prizadetega, razvijanje 
individualnosti in harmoničnega vključevanja v skupnost in 
okolje. 
Koristno delo po tem zakonu obsega zagotavljanje takih oblik 
zaposlitev prizadetega, ki omogočajo ohranjanje pridobljenih 
znanj in razvijanje novih sposobnosti. 

17. člen 
Pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter drugih organizacijah 
po tem zakonu obsega svetovanje in pomoč pri reševanju 
težav, ki jih imajo delavci v zvezi z delom v delovni sredini in 
ob prenehanju delovnega razmerja ter pomoč pri uveljavlja- 
nju pravic iz zdravstvenega, pokojninsko invalidskega zavaro- 
vanja ter otroškega in družinskega varstva. 

18. člen 
Upravičenec do socialnovarstvenih storitev iz 12., 13. in dru- 
gega odstavka 14. člena tega zakona je vsakdo, ki se znajde 
v socialni stiski. 

19. člen 
Socialnovarstvene storitve iz 10., 12., 13., 14., 15. in 16. člena 
tega zakona se izvajajo po normativih in standardih, ki jih 
predpiše Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 

20. člena 
S socialnovarstvenimi dajatvami (v nadaljnjem besedilu: daja- 
tve) se upravičencu zagotavljajo minimalna sredstva za preži- 
vetje. 

21. člen 
Dajatvi po tem zakonu sta: 
- denarna pomoč kot edini vir preživljanja, 
- denarni dodatek. . 

a) Denarna pomoč kot edini vir preživljanja 

22. člen 
Do denarne pomoči, kot edinega vira preživljanja so upravi- 
čene osebe, ki so trajno nezmožne za delo, in osebe, starejše : 
od 65 let, če so brez vsakršnih dohodkov oziroma prejemkov, 
brez premoženja ter nimajo nikogar, ki bi jih bil dolžan in 
sposoben preživljati, živijo pa v domači oskrbi. 

23. člen | 
Trajno nezmožnost za delo dokazuje oseba, ki je mlajša od 65 
let, z izvedenskim mnenjem pristojne komisije v skladu] 
s posebnim zakonom. 

24. člen 
Pri ugotavljanju premoženja se ne vštevajo najpotrebnejši 
prostori, ki jih upravičenec uporablja za bivanje. Za najpotreb- 
nejše prostore se štejejo po tem zakonu tisti prostori, ki 
pomenijo zaključeno stanovanjsko enoto in obsegajo še sani- 
tarije in kuhinjo. 

25. člen 
Denarna pomoč kot edini vir preživljanja znaša 80% zajamče- 
nega osebnega dohodka, zmanjšanega za davke in prispevke 
(v nadaljevanju: zajamčeni osebni dohodek), in se izplačuje, 
dokler trajajo okoliščine, ki so bile podlaga za odločitev. 

Če ima upravičenec stroške za stanovanje se denarna pomoč 
kot edini vir preživljanja določi v višini 88% zajamčenega 
osebnega dohodka. 

b) Denarni dodatek 

26. člen 
Do denarnega dodatka je upravičena oseba, ki sebi oziroma j 
svoji družini začasno ne more zagotoviti socialne varnosti,1 

določene v 27. členu tega zakona, iz razlogov, na katere ne 
more vplivati. 

27. člen 
Posameznik je upravičen do denarnega dodatka, če dohodek 
na družinskega člana ne doseže višine, ki znaša: 
1. za otroke do dopolnjenega 7. leta starosti 45% zajamče- 
nega osebnega dohodka; 
2. za otroke od dopolnjenega 7. leta starosti do dopolnjenega 
15. leta 52% zajamčenega osebnega dohodka; 
3. za otroke od dopolnjenega 15. leta starosti do zaključka 
rednega šolanja 65% zajamčenega osebnega dohodka; 
4. za odrasle osebe 80% zajamčenega osebnega dohodka; 

28. člen 
V dohodek po tem zakonu se štejejo dediščine, darila in vsi 
dohodki ter prejemki posameznika in njegovih družinskih 
članov, ki so viri dohodnine po posebnem zakonu. i 
V dohodek iz prejšnjega odstavka se štejejo vsi dohodki in 
prejemki, ki jih je posameznik in njegov družinski član prido- j 
bil v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka. 
Pri ugotavljanju dohodka po tem zakonu se odštejejo izpla- 
čane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova in dol-1 
goročne kreditne obveznosti, ki izhajajo iz nakupa stanovanja I 
ali gradnje hiše. 

60 poročevalec 



29. člen 
Med dohodke iz prvega odstavka prejšnjega člena se ne 
štejejo: 
- dodatek za pomoč in postrežbo 
- enkratne pomoči ob elementarnih nesrečah. 

30. člen 
Pri ugotavljanju dohodka na družinskega člana se ne upošte- 
vajo družinski člani, ki so v institucionalnem varstvu, pa so 
v celoti ali delno oproščeni plačila storitve. 

31. člen 
Za družinske člane po tem zakonu se štejejo: 
- zakonec oziroma oseba, ki živi z osebo, ki uveljavlja pravico 
do denarnega dodatka, najmanj dve leti v življenjski skupno- 
sti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo; 
- otroci in posvojenci osebe, ki uveljavlja pravico do denar- 
nega dodatka, dokler jih je ta dolžna preživljati; 
- pastorki, kadar ti preživljajo očima ali mačeho, ter očim ali 
mačeha, kadar preživlja pastorke. 

32. člen 
Višina denarnega dodatka se določi kot razlika med dohodki 
na družinskega člana, ugotovljenimi na način iz 28. člena tega 
zakona in zneskom, določenim po merilih za denarni dodatek 
iz 27. člena tega zakona. 
Upravičencu, ki izkazuje stroške za stanovanje, se na način iz 
prejšnjega odstavka izračunana višina denarnega dodatka 
poveča za 10%. 
Ce bi denarni dodatek po prejšnjih dveh odstavkih znašal 
manj kot 10% zajamčenega osebnega dohodka, se ne dodeli. 
Upravičencu, ki je trajno nezmožen za delo in mu je za 
osnovne življenjske potrebe nujna pomoč in postrežba dru- 
gega, se na podlagi prvega odstavka tega člena izračunan 
denarni dodatek poveča za 20%, razen v primeru, če prejema 
dodatek za tujo nego in pomoč po drugih predpisih. 

33. člen 
Center za socialno delo lahko upravičencu dodeli denarni 
dodatek v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem zakonu, 
ali mu ga ne dodeli, če: 
- ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogro- 
žena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je 
premoženjsko stanje upravičenca in družinskih članov 
takšno, da bi mu lahko dajalo dohodke, oziroma bi mu lahko 
zagotavljalo socialno varnost; 
- ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski 
člani po tem zakonu, pa pridobivajo dohodke iz 28. člena tega 
zakona skupaj z upravičencem. 

34. člen 
Za premostitev trenutne materialne ogroženosti lahko center 
za socialno delo upravičencu pod pogoji iz 27. člena tega 
zakona dodeli denarni dodatek v enkratnem znesku. 
Višina denarnega dodatka iz prejšnjega odstavka se določi 
glede na materialne potrebe upravičenca, vendar ne more 
preseči dvakratnega zneska edinega vira. 

35. člen 
Center za socialno delo lahko veže odločitev o dodelitvi 
denarnega dodatka na sklenitev pogodbe z upravičencem 
o aktivnem reševanju njegove socialne problematike (vključi- 
tev v skupino za samopomoč, vključitev v zdravljenje, v javna 
dela itd.). 

36. člen 
Denarni dodatek se dodeli za določen čas, najdlje za obdobje 
6 mesecev. Denarni dodatek se ponovno dodeli, če se okoliš- 
čine, ki so bile podlaga za dodelitev in določitev višine denar- 
nega dodatka, niso izboljšale. 

c) Izplačevanje dajatev 

37. člen 
Dajatve se izplačujejo upravičencu oziroma njegovemu zako- 
nitemu zastopniku mesečno. V izjemnih primerih, ko upravi- 
čenec ni sposoben upravljati s sredstvi, se lahko dajatev 
izplača osebi ali zavodu, ki skrbi za upravičenca. 
Dajatve gredo upravičencem od prvega dne naslednjega 
meseca po vložitvi zahtevka, razen v primerih, ko okoliščine 
zahtevajo takojšnje izplačilo. 

38. člen 
Dajatve se izplačujejo v denarju ali v obliki pomoči v naravi 
(boni, naročilnice, plačila računov ipd.). 

39. člen 
Denarni dodatek se izplačuje upravičencu za vso družino kot 
en denarni dodatek. 

d) Dolžnosti upravičenca do dajatve 

40. člen 
Upravičenec je dolžan sporočiti vsako bistveno spremembo 
dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za dodelitev in določi- 
tev višine dajatve v 15 dneh pristojnemu centru za socialno 
delo. 
Upravičenec, ki je pridobil pravico po tem zakonu z lažnim 
prikazovanjem podatkov oziroma ni sporočil sprememb sta- 
nja, je dolžan vrniti pridobljena sredstva skupaj z zamudnimi 
obrestimi, ki veljajo za davke in prispevke. 

41. člen 
Kadar zakon dopušča uveljavljanje vračila izplačanih social- 
novarstvenih dajatev v sodnem postopku, je zavezanec za 
vračilo dolžan vrniti izplačane socialnovarstvene dajatve, sku- 
paj z obrestmi, ki se obračunavajo za hranilne vloge na 
vpogled. 
IV. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA 

42. člen 
Storitve iz 10., 12., 13., drugega odstavka 14., 15. in 16. člena 
tega zakona se opravljajo kot javna služba. 
Javno službo opravljajo javni socialnovarstveni zavodi, ki jih 
ustanovijo republika, mesto ali občina, na podlagi koncesije 
pa tudi drugi socialnovarstveni zavodi in posamezniki s samo- 
stojnim osebnim delom. 
Storitve iz 1. točke 11. člena tega zakona opravljajo kot javno 
službo centri za socialno delo. 
Storitve iz 3. odstavka 14. člena, lahko opravljajo na podlagi 
dovoljenja republiškega upravnega organa, pristojnega za 
zadeve socialnega varstva, domače in tuje fizične in pravne 
osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom. 
Storitve iz 17. člena lahko opravljajo socialne službe, organi- 
zirane v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah. 

43. člen 
Kriterije za postavitev mreže javne socialnovarstvene službe 
določi s socialnovarstvenim programom Skupščina Repu- 
blike Slovenije. 

44. člen 
Mrežo javne službe iz 10., 1. točke 11., 12., 13., drugega 
odstavka 14. člena, prvega odstavka 15. člena in 16. člena 

, zagotavlja občina ali mesto. 
Mrežo javne službe iz drugega in tretjega odstavka 15. člena 
zagotavlja republika. 

45. člen 
Koncesijo za opravljanje storitev iz 10., 12., 13. člena, drugega 
odstavka 14. člena, prvega odstavka 15. člena in 16. člena 
tega zakona podeli na podlagi mnenja socialne zbornice 
občinski upravni organ, pristojen za zadeve socialnega var- 
stva s soglasjem republiškega upravnega organa, pristojnega 
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za zadeve socialnega varstva. 
Koncesijo za opravljanje storitev iz drugega in tretjega 
odstavka 15. člena podeli na podlagi mnenja socialne zbor- 
nice republiški upravni organ, pristojen za zadeve socialnega 
varstva. , 

46. člen 
Koncesija se podeli na osnovi javnega natečaja. 
Udeleženec javnega natečaja, ki izpolnjuje vse pogoje nate- 
čaja in zagotavlja delež sredstev, potrebnih za izvajanje dejav- 
nosti, ima prednost pri podelitvi koncesije. 
Ob izpolnjevanju pogojev ima prednost pri dodelitvi koncesije 
dobrodelna organizacija ali organizacija za samopomoč. 

1 .a) Javni socialnovarstveni zavodi 

47. člen 
Center za socialno delo opravlja storitve na podlagi javnih 
pooblastil, tudi v zvezi z dajatvami, storitve prve socialne 
pomoči, storitve osebne pomoči ter pomoči družini iz dru- 
gega odstavka 14. člena tega zakona. 
Center za socialno delo opravlja tudi naloge socialne preven- 
tive iz 10. člena tega zakona ter sproži skupnostne akcije za 
socialno ogrožene skupine prebivalstva. 

48. člen 
Center za socialno delo ustanovi občina ali mesto. 

49. člen 
Strokovno delo in poslovanje centra za socialno delo vodi 
direktor, ki mora imeti najmanj višješolsko strokovno izo- 
brazbo iz 79. člena tega zakona in pet let delovnih izkušenj. 

50. člen 
Dom za stare opravlja institucionalno varstvo starih po prvem 
odstavku 15. člena tega zakona, ter pomoč družini na domu. 
Dom za stare opravlja tudi naloge, ki obsegajo priprave oko- 
lja, družine in posameznikov na starost. 
Dom za stare lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost,če je 
ta namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših ob- 
čanov. 

51. člen 
Dom za stare ustanovi občina ali mesto. 

52. člen 
Strokovno delo in poslovanje doma za stare vodi direktor, ki 
mora imeti najmanj višješolsko strokovno izobrazbo iz 79. 
člena tega zakona in pet let delovnih izkušenj. 

53. člen 
Posebni socialnovarstveni zavod za odrasle (v nadalnjem 
besedilu: posebni zavod) opravlja posebne oblike instituci- 
onalnega varstva za odrasle duševno in telesno prizadete 
osebe po prvem odstavku 15. člena tega zakona. 

54. člen 
Posebni zavod ustanovi republika, mesto ali občina. 
Mesto ali občina ustanovi posebni zavod s soglasjem republi- 
škega upravnega organa, pristojnega za zadeve socialnega 
varstva. 

55. člen 
Delo in poslovanje posebnega zavoda vodi direktor, ki mora 
imeti najmanj višješolsko strokovno izobrazbo in pet let 
delovnih izkušenj. 

56. člen 
Strokovno delo posebnega zavoda vodi strokovni vodja, ki 
mora imeti visokošolsko strokovno izobrazbo zdravstvene, 
psihološke ali defektološke usmeritve. 
Strokovnega vodjo imenuje svet zavoda po predhodnem mne- 
nju strokovnega sveta. 

57. člen 
Varstveno delovni center opravlja naloge vodenja in varstva 
ter organizira koristno delo za telesno in duševno prizadete 
odrasle osebe. 
Poleg storitev iz prejšnjega odstavka lahko varstveno delovni 
center opravlja tudi institucionalno varstvo odraslih duševno 
in telesno prizadetih oseb po prvem odstavku 15. člena tega 
zakona ter pomoč na domu družinam duševno in telesno 
prizadetih oseb. 
Varstveno delovni center lahko opravlja tudi posebne oblike 
priprav na zaposlitev. 

58. člen 
Varstveno delovni center ustanovi občina ali mesto s soglas- 
jem republiškega upravnega organa, pristojnega za zadeve 
socialnega varstva. 

59. člen 
Strokovno delo in poslovanje varstveno delovnega centra 
vodi direktor, ki mora imeti najmanj višješolsko strokovno 
izobrazbo iz 79. člena tega zakona in pet let delovnih izkušenj. 

60. člen 
Socialnovarstveni zavod za otroke in mladoletnike opravlja 
naloge institucionalnega varstva otrok in mladoletnikov pri- 
krajšanih za normalno družinsko življenje ali otrok in mlado- 
letnikov z motnjami vedenja in osebnosti po drugem odstavku 
15. člena tega zakona. 

61. člen 
Spcialnovarstveni zavod za otroke in mladoletnike ustanovi 
republika. 

62. člen 
Strokovno delo in poslovanje socialnovarstvenega zavoda za 
otroke in mladoletnike vodi direktor, ki mora imeti visokošol- 
sko strokovno izobrazbo pedagoške, socialno pedagoške, 
psihološke defektološke, sociološke, pravne ali socialne 
usmeritve in pet let delovnih izkušenj. 

63. člen 
Socialnovarstveni zavod za usposabljanje otrok in mladoletni- 
kov, opravlja institucionalno varstvo po tretjem odstavku 15. 
člena tega zakona. 

64 .člen 
Socialnovarstveni zavod za usposabljanje otrok in mladoletni- 
kov ustanovi republika. 

65. člen 
Strokovno delo in poslovanje socialnovarstvenega zavoda za 
usposabljanje otrok in mladoletnikov vodi direktor, ki mora 
imeti visokošolsko strokovno izobrazbo defektološke, psiho- 
loške ali pedagoške usmeritve in pet let delovnih izkušenj. 

1.b) Drugi socialnovarstveni zavodi 

66. člen 
Pod pogoji, ki jih določa zakon, se lahko s soglasjem republi- 
škega upravnega organa, pristojnega za zadeve socialnega 
varstva kot socialnovarstveni zavod organizirajo tudi spreje- 
mališča, materinski domovi, svetovalnice, stanovanjske sku- 
pine in druge oblike organizacij. 
Zavod iz prejšnjega odstavka ima pravico javnosti, če opravlja 
storitve kot del javne službe, na podlagi pogodbe o koncesiji. 

1.c) Skupne določbe 

67. člen 
Socialnovarstveni zavod lahko začne z delom, če so poleg 
splošnih pogojev za ustanovitev zavoda, izpolnjeni tudi mini- 
malni tehnični, kadrovski in drugi pogoji, ki jih predpiše 
republiški upravni organ, pristojen za zadeve socialnega var- 
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stva. 
Občinski upravni organ, pristojen za zadeve socialnega var- 
stva, ugotovi, ali so izpolnjeni predpisani pogoji za zavode, ki 
jih ustanovi občina, republiški upravni organ, pristojen za 
zadeve socialnega varstva pa ugotovi ali so izpolnjeni pogoji 
za zavode, ki jih ustanovi republika ali mesto. 
Za druge socialnovarstvene zavode ugotavlja pogoje iz 
prvega odstavka tega člena republiški upravni organ, pristo- 
jen za zadeve socialnega varstva. 

68. člen 
Za prenehanje javnega socialnovarstvenega zavoda ter za 
razširitev, spremembo ali prenehanje dejavnosti javnega soci- 
alnovarstvenega zavoda, ki ga ustanovi občina ali mesto, je 
potrebno soglasje republiškega upravnega organa, pristoj- 
nega za zadeve socialnega varstva. 

69. člen 
Ustanovitelj javnega socialnovarstvenega zavoda mora zago- 
tavljati ustrezne materialne možnosti za delo zavoda. 

2. Samostojno osebno delo 
70. člen 

Socialnovarstvene storitve lahko s samostojnim osebnim 
delom opravlja delavec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
- da je opravilno in zdravstveno sposoben; 
- da ima ustrezno strokovno izobrazbo v skladu z 79. in 80. 
členom tega zakona; 
- da ima opravljen strokovni izpit in je pridobil mnenje 
socialne zbornice; 
- da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, na 
katerem bo opravljal osebno delo, če bo opravljal delo, za 
katero se zahteva najmanj višješolska izobrazba; 
- da ni v rednem delovnem razmerju; 
- da mu ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano 
opravljanje poklica; 
- da ima zagotovljene prostore, opremo in kadre, če tako 
zahteva narava dela. 
Posamezne storitve v okviru javne službe lahko v skladu 
z zakonom opravlja rejnik ali tretja oseba, če za te storitve 
sklene pogodbo s centrom za socialno delo. 

71. člen 
Delavec, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prejšnjega 
člena tega zakona, lahko prične opravljati socialnovarstvene 
storitve s samostojnim zasebnim delom, z dnem izdaje 
odločbe o vpisu v register delavcev, ki s samostojnim oseb- 
nim delom opravljajo socialnovarstvene storitve. 

72. člen 
Register delavcev, ki s samostojnim osebnim delom oprav- 
ljajo socialnovarstvene storitve, vodi republiški upravni 
organ, pristojen za zadeve socialnega varstva. 

73. člen 
Izbris iz registra delavcev, ki s samostojnim osebnim delom 
opravljajo socialnovarstvene storitve se opravi če: 
- samostojni delavec odjavi opravljanje socialnovarstvenih 
storitev; 
- mu pristojni upravni organ z odločbo prepove opravljati 
storitve; 
- samostojni delavec umre; 
- mu je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljati 
poklic; 
- ne začne opravljati storitev v enem letu po vpisu v register; 
- se ugotovi, da ne izpolnjuje predpisanih pogojev za oprav- 
ljanje storitev. 
Zoper odločbo o vpisu in izbrisu iz registra ni pritožbe, lahko 
pa delavec, ki s samostojnim osebnim delom opravlja social- 
novarstvene storitve, sproži upravni spor. 

V. SOCIALNA ZBORNICA 

74. člen 
Socialnovarstveni zavodi in delavci, ki s samostojnim oseb- 

nim delom opravljajo socialnovarstvene storitve kot javno 
službo se obvezno združujejo v socialno zbornico. 
VARIANTA: 
»Strokovni delavci iz 79. člena in strokovni sodelavci iz 80. 
člena tega zakona se obvezno združujejo v socialno zbor- 
nico.« 
Socialna zbornica je pravna oseba. 

75. člen 
Socialna zbornica skrbi za razvoj in strokovni dvig socialno- 
varstvene dejavnosti. 
Socialna zbornica opravlja zlasti naslednje naloge: 
1. oblikuje kodeks etike delavcev na področju socialnega 
varstva ter ukrepa ob kršenju le-tega: 
2. načrtuje, spremlja in nadzoruje stalno strokovno izobraže- 
vanje in izpopolnjevanje delavcev na področju socialnega 
varstva; 
3. načrtuje in spremlja pripravništvo delavcev na področju 
socialnega varstva; 
4. daje mnenja o izdaji koncesij za opravljanje socialnovar- 
stvene dejavnosti; 
5. določi listo strokovnjakov za opravljanje strokovnega nad- 
zora nad delom izvajalcev; 
6. sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov, in pri pripravi 
strokovnih podlag za socialnovarstveni program. 

76. člen 
Delo zbornice se financira iz: 
- prispevkov članov; 
- daril in volil; 
- drugih virov. 
VARIANTA: 
Materialne možnosti za delo socialne zbornice se zagotavljajo 
iz republiškega proračuna. 

77. člen 
Zbornica sprejme statut, s katerim določi svojo organizacijo, 
organe in njihove pristojnosti. 
VARIANTA: 
K statutu zbornice da soglasje Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije. 

VI. DELAVCI, KI OPRAVLJAJO SOCIALNOVARSTVENE 
STORITVE 

78. člen 
Socialnovarstvene storitve opravljajo strokovni delavci in 
strokovni sodelavci ter laični delavci. 

79. člen 
Strokovni delavci po tem zakonu so delavci, ki so končali višjo 
ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo in so opravili 
pripravništvo ter strokovni izpit za delo na področju social- 
nega varstava. 
Strokovni delavci so tudi delavci, ki so končali višjo ali visoko 
šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih 
disciplin, upravne, pravne in sociološke smeri ter imajo eno 
leto delovnih izkušenj na področju socialnega varstva, oprav- 
ljeno pripravništvo in strokovni izpit po tem zakonu, če z dru- 
gimi zakoni ni predpisano drugače. 
Delavci, ki so končali visokošolsko strokovno izobrazbo peda- 
goške, socialnopedagoške, psihološke in defektološke smeri, 
pridobijo status strokovnega delavca v socialnovarstvenih 
zavodih za otroke in mladoletnike ter v socialnovarstvenih 
zavodih za usposabljanje otrok in mladoletnikov po tem 
zakonu, z opravljenim pripravništvom in strokovnim izpitom. 

80. člen 
Strokovni sodelavci po tem zakonu so delavci, ki opravljajo 
posamezne socialnovarstvene storitve in so končali programe 
izobraževanja v skladu s posebnimi predpisi ter imajo oprav- 
ljeno pripravništvo in strokovni izpit po tem zakonu, če z dru- 
gim zakonom ni predpisano drugače. 

81. člen 
Pogoje in način opravljanja pripravništva in strokovnega 
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izpita predpiše republiški upravni organ, pristojen za zadeve 
socialnega varstva, če ni z drugimi zakoni predpisano dru- 
gače. 

82. člen 
Laični delavci po tem zakonu so osebe, ki s prostovoljnim in 
nepoklicnim :F7 delom opravljajo nekatere socialnovarstvene 
storitve za katere ni posebej predpisana strokovna izobrazba. 

VII. SOCIALNO VARSTVENE STORITVE, KI SE 
OPRAVLJAJO IZVEN SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI 

83. člen 
Za posamezne socialnovarstvene storitve po tem zakonu, ki 
jih opravljajo socialne službe kot del enotnega sistema vzgoje 
in izobraževanja, zdravstva, zaposlovanja ter pravosodja, se 
uporabljajo normativi in standardi iz 19. člena tega zakona. 
Normative in standarde drugih socialnovarstvenih storitev, 
specifičnih za dejavnosti iz prejšnjega odstavka, predpiše 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 

VIII. POSTOPKI 
a) Krajevna pristojnost 

84. člen 
Krajevna pristojnost v vseh zadevah, za katere so pristojni 
cetri za socialno delo, se določi po stalnem prebivališču 
osebe, ki potrebuje pomoč in varstvo. Če oseba nima stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji, se določi krajevna pristoj- 
nost po njenem začasnem prebivališču, če nima niti tega, pa 
po njenem zadnjem stalnem prebivališču oziroma zadnjem 
začasnem prebivališču v Republiki Sloveniji. 
Če se krajevna pristojnost ne da določiti po prejšnjem 
odstavku, se določi po kraju, kjer je nastal povod za postopek. 
Krajevna pristojnost za mladoletno osebo se določa po stal- 
nem prebivališču oziroma po začasnem prebivališču obeh 
roditeljev. Za mladoletno osebo, katere starši ne živijo skupaj, 
se določi krajevna pristojnost po stalnem oziroma začasnem 
prebivališču tistega od roditeljev, pri katerem mladoletna 
oseba živi oziroma, kateremu je bila dodeljena. Če niti eden 
od roditeljev mladoletne osebe ni znan, se krajevna pristoj- 
nost določi po prejšnjem odstavku. 

85. člen 
Če se spremenijo okoliščine, na podlagi katerih je bila po tem 
zakonu določena krajevna pristojnost, nadaljuje postopek 
glede na spremenjene okoliščine pristojni center za socialno 
delo. 
Krajevna pristojnost po tem zakonu se ne spremeni, dokler je 
odrasla oseba ali mladoletna oseba brez staršev v instituci- 
onalnem varstvu, rejništvu, tuji družini ali stanovanjski sku- 
pini. 

86. člen 
Če nastane spor o pristojnosti, mora center za socialno delo, 
ki je začel postopek, svoje delo opravljati vse dotlej, dokler se 
ne odloči o sporu. 

87. člen 
V sporih o krajevni pristojnosti med centri za socialno delo na 
območju Republike Slovenije odloča republiški upravni 
organ, pristojen za zadeve socialnega varstva. 

88. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za zadeve socialnega 
varstva lahko določi za postopek v izvrševanju javnih poobla- 
stil drugi center za socialno delo, kot tisti, ki je krajevno 
pristojen, če je očitno, da se bo tako lažje izvedel postopek ali 
če so za to drugi tehtni razlogi. 
Sklep po prejšnjem odstavku izda republiški upravni organ, 
pristojen za zadeve socialnega varstva na predlog stranke, ki 
je sprožila postopek, ali na predlog centra za socialno delo. 

b) Odločanje v izvrševanju javnih pooblastil 

89. člen 
Kadar socialnovarstveni zavodi v izvrševanju javnih poobla- 
stil, ki so jim zaupana po zakonu odločajo o pravicah, obvez- 
nostih ali pravnih koristih posameznikov, postopajo pc 
zakonu o splošnem upravnem postopku, če niso posamezna 
vprašanja postopka v tem ali drugem zakonu drugače ure- 

Kadar odločajo centri za socialno delo v upravnih stvareh 
o pravicah in koristih otroka po 105., 106., 114., 120. in 121. 
členu zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, si 
morajo v posebnem ugotovitvenem postopku pred odločitvijo 
pridobiti mnenje strokovne komisije in razpisati ustno obrav- 
navo. 
Strokovno komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje svet cen- 
tra za socialno delo, če ni z drugim zakonom določena 
posebna komisija. 

91. člen 
O pritožbah zoper odločbe socialnovarstvenih zavodov 
odloča republiški upravni organ, pristojen za zadeve social- 
nega varstva. 

c) Postopek pri uveljavljanju in izvajanju storitev 

92. člen 
Postopek za uveljavljanje storitev po tem zakonu se začne na 
zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. 
Center za socialno delo začne postopek po uradni dolžnosti, 
če izve za okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen razlog, zaradi 
katerega je potrebno določeni osebi nuditi storitev po tem 
zakonu. 

93. člen 
Pobudo za začetek postopka po uradni dolžnosti dajo lahko 
zakonec, otroci, osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu 
z osebo, ki potrebuje varstvo in pomoč ter delodajalec. 
Organi ter zavodi in druge organizacije, ki pri svojem delu 
ugotovijo ogroženost otroka, mladoletnika ali osebe, ki ji je 
odvzeta poslovna sposobnost, so dolžni o tem obvestiti cen- 
ter za socialno delo na svojem območju. 

94. člen 
Upravičenec uveljavlja pravico do storitve po tem zakonu pri 
pristojnem centru za socialno delo. 
Kadar upravičenec uveljavlja pravico do storitve pri kakem 
drugem socialnovarstvenem zavodu ali pri delavcu, ki oprav- 
lja socialnovarstvene storitve s samostojnim osebnim delom, 
je ta dolžan o opravljeni storitvi obvestiti pristojni center za 
socialno delo. 

95. člen 
Kadar socialnovarstveni zavod oziroma strokovni delavec ob 
uveljavljanju socialnovarstvene storitve ugotovi, da zadeva 
sodi v njegovo pristojnost, si je dolžan prizadevati, da z upra- 
vičencem doseže dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotav- 
ljanja socialnovarstvene storitve. 

96. člen 
Postopki izvajanja storitev morajo biti vodeni tako, da zago- 
tavljajo zaupnost podatkov ter osebno integriteto upravi- 
čenca. 

97. člen 
Če upravičenec ni zadovoljen s posamezno socialnovar- 
stveno storitvijo lahko zoper delo strokovnega delavca ali 
strokovnega sodelavca vloži ugovor pri direktorju socialno- 
varstvenega zavoda, zoper opravljeno storitev delavca, ki 
s samostojnim osebnim delom opravlja socialnovarstvene 
storitve pa na republiški upravni organ, pristojen za zadeve 
socialnega varstva. 
Ugovor je potrebno vložiti v roku 8 dni od opravljene storitve, 
zoper katero ugovarja. 
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98. člen 
Direktor socialnovarstvenega zavoda oziroma republiški 
upravni organ, pristojen za zadeve socialnega varstva preiz- 
kusi ugovor, določi, kaj naj se ukrene ter o tem obvesti 
upravičenca, ki je ugovarjal, v roku 15 dni od prejema ugo- 
vora. 

99. člen 
Postopek namestitve, premestitve ali odpusta pri izvajanju 
institucionalnega varstva upravičenca predpiše republiški 
upravni organ, pristojen za zadeve socialnega varstva. 

IX. FINANCIRANJE 

100. člen 
Socialnovarstvena dejavnost se financira iz proračuna repu- 
blike, mesta in občine. 
Sredstva za financiranje socialnovarstvene dejavnosti se 
zagotavljajo tudi s plačili upravičencev, prispevki dobrodelnih 
organizacij in organizacij za samopomoč, donatorjev in iz 
drugih virov. 

a) Financiranje socialnovarstvene dejavnosti iz proračuna 
Republike Slovenije 

101. člen 
Iz proračuna Republike Slovenije se financirajo: 
- dejavnosti, potrebne za delovanje in razvoj sistema social- 
nega varstva iz 6. in 7. člena tega zakona; 
- socialnovarstvene storitve namenjene preprečevanju soci- 
alnih stisk in težav iz 10. člena tega zakona; 
- socialnovarstvene storitve namenjene odpravljanju social- 
nih stisk in težav iz 1. točke 11. in 12. člena tega zakona; 
- socialnovarstvene dajatve po tem zakonu; 
- investicije v socialnovarstvene zavode iz mreže, ki jo zago- 
tavlja republika; 
- skupne naloge socialnega varstva iz programa, ki ga vsako 
leto določi Skupščina Republike Slovenije; < 
VARIANTA: 
- materialne možnosti za delovanje socialne zbornice. 

b) Financiranje socialnovarstvene dejavnosti iz proračuna 
občine oziroma mesta 

102. člen 
Iz proračuna občine oziroma mesta se financirajo:- socialno- 
varstvene storitve namenjene odpravljanju socialnih stisk in 
težav iz 13. člena, drugega odstavka 14., 15. in 16. člena tega 
zakona;- investicije v socialnovarstvene zavode iz mreže, ki 
jo zagotavlja občina oziroma mesto. 

c) Plačilo storitev 

103. člen 
Upravičenci so dolžni plačati vse po tem zakonu opravljene 
socialnovarstvene storitve, razen storitev, namenjenih prepre- 
čevanju socialnih stisk in težav iz 10. člena, storitev prve 
socialne pomoči iz 12. člena, storitev na podlagi javnih poo- 
blastil iz 1. točke 11. člena in storitve institucionalnega var- 
stva iz tretjega odstavka 15. člena tega zakona, ki so za vse 
upravičence brezplačne. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predpiše merila, 
po katerih je upravičenec delno ali v celoti oproščen plačila 
storitev. 

Prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja in 
prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o družbe- 
nem varstvu odraslih telesno in duševno prizadetih oseb so 
oproščeni plačila vseh socialnovarstvenih storitev razen stori- 
tev institucionalnega varstva po prvem odstavku 15. člena 
tega zakona. 
Stroške v zvezi s storitvami iz 17. člena tega zakona krije 
podjetje, zavod ter druga organizacija, ki te storitve zago- 
tavlja. 

104. člen 
Cene socialnovarstvenih storitev, ki se izvajajo po normativih 
in standardih iz 19. člena tega zakona določi ustanovitelj 
zavoda. 
K cenam socialnovarstvenih storitev, ki jih kot del javne 
službe izvajajo delavci s samostojnim osebnim delom, da 
soglasje koncedent. 
Metodologijo oblikovanja cen socialnovarstvenih storitev 
določi republiški upravni organ, pristojen za zadeve social- 
nega varstva. 

X. NADZOR 

105. člen 
Nadzor nad strokovnostjo dela in upravni nadzor nad izvajalci 
po tem zakonu organizira in opravlja republiški upravni 
organ, pristojen za zadeve socialnega varstva. 
Nadzor nad strokovnostjo dela socialnovarstvenih zavodov za 
otroke in mladoletnike in socialnovarstvenih zavodov za 
usposabljanje otrok in mladoletnikov opravlja republiški 
upravni organ pristojen za zadeve socialnega varstva v sode- 
lovanju z republiškim upravnim organom, pristojnim za šol- 
stvo. 

106. člen 
Nadzor po tem zakonu se opravi na zahtevo upravičenca do 
socialnovarstvene storitve ali njegovega zakonitega zastop- 
nika. 
Nadzor se lahko opravi tudi na zahtevo ustanovitelja socialno- 
varstvenega zavoda ali na zahtevo socialnovarstvenega za- 
voda. 
Reden strokovni in upravni nadzor se opravi vsaj enkrat 
v obdobju treh let. 

107. člen 
Pobudo za nadzor nad strokovnostjo dela lahko dajo družin- 
ski člani upravičenca ter zainteresirana javnost. 

108. člen 
Strokovni nadzor obsega pregled stanja glede organizacije 
dela, dela strokovnih delavcev in sodelavcev in uporabe 
metod dela ter kvalitete in obsega opravljenih socialnovar- 
stvenih storitev. 
Upravni nadzor obsega nadzor nad izvajanjem zakona in 
drugih predpisov s področja socialnega varstva. 

109. člen 
Stroške strokovnega in upravnega nadzora krije republiški 
upravni organ, pristojen za zadeve socialnega varstva. 
Stroške strokovnega nadzora krije ustanovitelj socialnovar- 
stvenega zavoda, v primerih ko je ta zahteval strokovni 
nadzor. 
Če se ugotovi, da ni bilo razlogov za strokovni nadzor, nosi 
stroške opravljenega strokovnega nadzora predlagatelj zah- 
teve. 

110. člen 
Metodologijo izvajanja strokovnega in upravnega nadzora, 
sestavo komisij, postopek in način izvedbe nadzora predpiše 
republiški upravni organ, pristojen za zadeve socialnega var- 
stva. 

XI. ZBIRKE PODATKOV NA PODROČJU SOCIALNEGA 
VARSTVA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

111. člen 
Zbirke podatkov na področju socialnega varstva zajemajo 
celotni nacionalni sistem socialnega varstva. 
Zbirke podatkov vsebujejo podatke o: 
- materialnih in odnosno socialnih problemih posameznikov 
in družbenih skupin prebivalstva; 
- socialnovarstvenih storitvah in socialnovarstvenih daja- 
tvah; 
- dejavnosti splošnega pomena za socialno varstvo; 
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- izvajalcih socialnovarstvene dejavnosti; 
- socialnovarstvenih storitvah, ki se opravljajo v družbenih 
dejavnostih in gospodarstvu; 
- financiranju socialnovarstvene dejavnosti. 

112. člen 
Zbirke podatkov, ki vključujejo podatke o materialnih in soci- 
alnih problemih upravičencev vsebujejo naslednje osebne 
podatke: 
- ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega za- 
stopnika, 
- enotno matično številko, 
- rojstne podatke, 
- podatke o nacionalni pripadnosti, 
- podatke o prebivališču, 
- podatke, ki se nanašajo na družinska razmerja; število 
družinskih članov in njihova starost, 
- podatke, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: 
zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost, 
- podatke, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje: 
lastniško ali najemno stanovanje, površina, 
- podatke o izobrazbi in pridobljenih znanjih, 
- podatke o invalidnosti: vrsta in stopnja, 
- podatke o dosedanjih in sedanji zaposlitvi, 
- podatke o socialnem in ekonomskem stanju: o osebnih 
dohodkih, drugih prejemkih, lastništvu nepremičnin, izdatkih. 
Podatki o nacionalni pripadnosti iz 4. alineje prejšnjega 
odstavka se zbirajo le s soglasjem osebe na katero se podatki 
nanašajo. 

113. člen 
Socialnovarstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe, ki 
opravljajo socialnovarstveno dejavnost po tem zakonu, so za 
svoje področje dolžni zbirati podatke iz 111. in 112. člena tega 
zakona. 
Upravljalec zbirk podatkov iz prejšnjega odstavka je inštitut iz 
7. člena tega zakona. 

114. člen 
Socialnovarstveni zavod in inštitut iz 7. člena tega zakona 
lahko osebne podatke iz 112. člena tega zakona pridobita iz 
drugih evidenc, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to poo- 
blaščeni organi in organizacije. 
V primerih iz prejšnjega odstavka posameznikov, na katere se 
podatki nanašajo, ni potrebno predhodno prositi za soglasje. 

115. člen 
Za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela lahko uporabi 
določene osebne podatke o upravičencih iz 112. člena tega 
zakona tudi upravljalec zbirke, vendar na način, ki onemo- 
goča identifikacijo posameznika, na katerega se podatki na- 
našajo. 

116. člen 
Podrobnejša navodila o načinu zbiranja podatkov in vodenja 
zbirk podatkov na področju socialnega varstva predpiše repu- 
bliški upravni organ, pristojen za zadeve socialnega varstva. 
Katalog zbirk podatkov na področju socialnega varstva vodi 
republiški upravni organ, pristojen za zadeve socialnega var- 
stva. 

XII. KAZENSKE DOLOČBE 

117. člen 
Z denarno kaznijo od 20.000,00 do 50.000,00 dinarjev se 
kaznuje za prekršek pravna ali fizična oseba, če ne zbira 
podatkov, predpisanih s tem zakonom (111. in 112. člen). 
Z denarno kaznijo od 1.000,00 din do 5.000,00 din se kaznuje 
za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne 
osebe. 

118. člen 
Z denarno kaznijo 20.000,00 do 50.000,00 din se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki s samostojnim 
osebnim delom opravlja socialnovarstveno dejavnost: 

1. če ne omogoči opravljanja nadzora nad svojim delom 
oziroma ne predloži podatkov in poročil, ki so potrebni za 
delo komisije za strokovni nadzor (110. člen); 
2. če v roku ne odpravi pomanjkljivosti oziroma ukrene, kar ji 
je bilo naloženo v poročilu in ugotovitvah strokovnega nad- 
zora (110. člen). 
Z denarno kaznijo od 1.000,00 do 5.000,00 din se za prekršek 
iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

119. člen 
Socialnovarstveni zavodi morajo svojo organiziranost uskla- 
diti s tem zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi tega za- 
kona. 
Ustanovitelji so dolžni v soglasju z republiškim upravnim 
organom, pristojnim za zadeve socialnega varstva v šestih 
mesecih od sprejema socialnovarstvenega programa uskla- 
diti mrežo socialnovarstvenih zavodov. 

120. člen 
V občinah, kjer do uveljavitve tega zakona niso bili ustanov- 
ljeni, se centri za socialno delo ustanovijo do 31. decembra 
1991. 
Do ustanovitve centra za socialno delo, opravljajo socialno- 
varstveno dejavnost v občinah iz prejšnjega odstavka občin- 
ski upravni organi, pristojni za zadeve socialnega varstva. 
Do ustanovitve centrov za socialno delo v občinah Laško in 
Slovenske Konjice odloča v upravnih stvareh za obe občini 
Center za socialno delo Celje. 

121. člen 
Od uveljavitve tega zakona odločajo o razvrščanju in napotitvi 
v organizacijo za usposabljanje po Zakonu o izobraževanju in 
usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 19/76) centri za soci- 
alno delo. O pritožbah zoper odločbe centrov za socialno delo 
odloča republiški upravni organ, pristojen za zadeve social- 
nega varstva. 

122. člen 
Socialna zbornica se ustanovi v šestih mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. 

123. člen 
Ne glede na določbe 58. člena tega zakona ustanovi Delovno 
varstveni zavod Ponikve Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije. 

124. člen 
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo izda 
izvršilne predpise iz prvega odstavka 67. člena, drugega 
odstavka 81. člena, 99. člena, četrtega odstavka 104. člena, 
110. člena in prvega odstavka 116. člena tega zakona v roku 
šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije izda izvršilne 
predpise iz 19. člena, drugega odstavka 83. člena in drugega 
odstavka 103. člena tega zakona v roku šestih mesecev po 
uveljavitvi tega zakona. 

125. člen 
Do izdaje izvršilnih predpisov iz prvega odstavka 67. člena in 
iz drugega odstavka 81. člena se uporabljajo izvršilni predpisi 
izdani na podlagi zakona o socialnem skrbstvu (Uradni list 
SRS, št. 35/79), kolikor niso v nasprotju s tem zakonom. 

126. člen 
Centri za socialno delo so dolžni v roku treh mesecev od 
uveljavitve tega zakona po uradni dolžnosti ugotoviti ali upra- 
vičenci, ki so družbeno denarno pomoč prejeli po dosedanjih 
predpisih, izpolnjujejo pogoje za dodelitev socialnovarstvenih 
dajatev po tem zakonu. 
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127. člen 
Upravičenci do plačila ali doplačila oskrbnih stroškov v soci- 
alnem zavodu, zavodu za usposabljanje, v mladinskem domu 
ali internatu ter v tuji družini in upravičenci do plačila ali 
doplačila k stroškom za pomoč in postrežbo na domu ter 
upravičenci do plačila rejnine, ki so pravice pridobili po dose- 
danjih predpisih, obdržijo pravico na način in v višini, kot so 
jo pridobili, do izdaje izvršilnega predpisa iz drugega 
odstavka 103. člena tega zakona. 
Za osebe, ki uveljavljajo eno od pravic iz prejšnjega odstavka 
v času od uveljavitve tega zakona pa do izdaje izvršilnega 
predpisa iz drugega odstavka 103. člena tega zakona, se 
uporabljajo materialnopravna določila samoupravnega spo- 
razuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic (Uradni 
list, SRS št. 27/89). 

128. člen 
Določbe 101. in 102. člena tega zakona se uporabljajo od 1. 
januarja I992 dalje. 

129. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 
Zakona o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic 
(Uradni list RS, št. 23/91) v delu, ki se nanaša na postopek 
uveljavljanja denarnih pomoči po zakonu o socialnem skrb- 
stvu (Uradni list SRS, št. 35/79 in 1/89 ter RS št. 8/90). 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati: 
- Zakon o socialnem skrbstvu (Uradni list SRS, št. 35/79 in 1/ 
89); 
- Zakon o delovno varstvenem zavodu Ponikve (Uradni list 
SRS, št. 29/72). 

130. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
Socialnovarstvena dejavnost vključuje vsa prizadevanja in 
ukrepe, ki so neposredno povezani z reševanjem socialnih 
stisk in težav prebivalstva. Namenjena je posameznikom in 
skupinam, ki so zaradi različnih razlogov v materialni stiski in 
si ne morejo zagotoviti dostojnega preživetja aH pa zaradi 
osebnih težav ne morejo uspešno funkcionirati v svoji okolici. 
Tem posameznikom in skupinam zagotavlja država pomoč pri 
premagovanju njihovih težav. V ta namen organizira državne 
službe, ustvarja pogoje zato, da se v te dejavnosti vključi tudi 
privatni sektor ter podpira in vzpodbuja razvoj neformalnega 
sektorja, ki se organizira v skupinah za samopomoč, v dobro- 
delnosti in v drugih oblikah prostovoljnega dela. Ena 
pomembnejših pridobitev, ki se večkrat jasno izrazi v osnutku 
zakona, je po mnenju tujih strokovnjakov prav model enovi- 
tega socialnovarstvenega sistema na nacionalni ravni. Gre za 
povezovanje vseh vrst dejavnikov socialnega varstva v kohe- 
rehten sistem v katerem se posamezni sektorji (državni, 
zasebni, prostovoljni) dopolnjujejo in povezujejo, obenem pa 
vzpodbujajo zdravo konkurenco in nadaljnji razvoj stroke (1. 
in 2. člen). 
Upravičenci imajo na področju socialnega varstva dvoje vrst 
pravic. Gre za pravice do različnih storitev, s katerimi se 
preprečujejo in odpravljajo socialne stiske in težave ter pra- 
vice do dajatev, s katerimi se zagotavlja minimalna socialna 
varnost tistim posameznikom, ki si preživetja ne morejo zago- 
toviti sami z delom ali na druge načine, ne morejo pa vplivati 
na okoliščine, zaradi katerih so pod pragom socialne revščine 
(3. člen). 
Temeljno načelo za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic je 
načelo enake dostopnosti za vse, ki so upravičeni do posa- 
mezne pravice ne glede na to, kdo jo zagotavlja. Poleg tega je 
treba upravičencem predstaviti vse možne načine reševanja 
njihovih stisk in težav, le-ti pa lahko prosto izbirajo oblike 
pomoči, seveda pod pogoji, ki jih določa zakon (4. člen). 
Pravico do vsakovrstnih pomoči imajo državljani Republike 
Slovenije ter osebe, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, 
drugi pa imajo pravico le do posameznih storitev ali dajatev in 
to pod posebnimi pogoji, ki so določeni v nadaljevanju tega 
zakona. Ta določba izhaja iz dejstva, da socialnovarstvene 
pravice zagotavlja država iz proračuna, torej iz davkov, 
dohodnin itd., v katerega prispeva vsak, ki ima stalno prebiva- 
lišče v Republiki Sloveniji. V posameznih primerih pa se 
zagotavlja del storitev tudi drugim (npr. prva socialna pomoč, 
enkratni denarni dodatek za vrnitev tujca itd) (5. člen). 
Socialno varstvo do zdaj ni vzpostavilo osnovnega informacij- 
skega sistema, ki bi omogočal planiranje ukrepov, njihovo 
spremljanje in evalvacijo. To je tudi eden od razlogov, da je 
v socialnem varstvu razmeroma skromen obseg raziskovalnih 
dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki pomenijo osnovo tako za 
razvoj stroke kot za inovativnost na operativnem nivoju. 
Osnutek zato vzpostavlja najnujnejše dejavnosti potrebne za 
razvoj in delovanje sistema socialnega varstva, pri tem pa 

zagotavlja, da bodo te dejavnosti namenjene vsem izvajalcem, 
ne le državnim. Osnutek predvideva ustanovitev inštituta za 
socialno varstvo. Gre za institucijo, ki bi opravljala temeljne 
informacijske, analitične ter druge programsko strokovne 
naloge, s katerimi bi bilo mogoče vzpodbujati in razvijati 
sistem ter nove oblike dela. Istočasno bi institut pripravljal 
strokovne podlage za politično in upravno ukrepanje. Do zdaj 
opravlja te naloge v minimalnem obsegu team 4-5 strokov- 
njakov Univerzitetnega zavoda za zdravstveno varstvo 
v okviru Inštituta za socialno medicino in socialno varstvo, 
posamezne projektne naloge pa so bile poverjene še ad hoc 
skupinanl strokovnjakov iz drugih področij. Take oblike dela 
se niso obnesle in izkazala se je nujna potreba po uveljavitvi 
inštitucije, ki bi zvečine vključila obstoječe kadre Univerzitet- 
nega zavoda za zdravstveno varstvo ter iz nekaterih drugih 
institucij, ki sicer razvijajo posamezne programe socialnega 
varstva. Njihova dosedanja nepovezanost pomeni veliko oviro 
za učinkovito delo (6. in 7. člen). 
Da bi resorno ministrstvo lahko učinkovito uresničevalo 
moderno zasnovano politiko socialnega varstva, se je poka- 
zala potreba po ustanovitvi strokovnega sveta, ki bi deloval 
v okviru ministrstva, sestavo in pristojnosti pa bi mu določil 
resorni minister (8. člen). 
Socialnovarstveno področje je dokaj heterogeno in posega 
na večino področij življenja in dela državljanov. Zelo 
pomembno je, da zato država pri načrtovanju ukrepov računa 
tudi z učinki, ki jih imajo ukrepi drugih področij na socialno- 
varstveno sfero celovite razvojne politike. Osnutek zavezuje 
zlasti področja davčne politike, zaposlovanja in dela, štipen- 
dijske in stanovanjske politike ter družinske politike, zdrav- 
stva itd., da morajo skrbeti preko svojih mehanizmov za to, da 
se preprečuje socialnovarstvena ogroženost državljanov. Po 
zgledu zakonske ureditve skrbi za razvoj demografsko ogro- 
ženih področij v Republiki Sloveniji, bi vlada skrbela, da se 
ukrepi na omenjenih področjih določijo s področnimi zakoni 
(9. člen). 

II. SOCIALNOVARSTVENE STORITVE 
Socialnovarstvene storitve obsegajo storitve, ki so namenjene 
preprečevanju socialnih stisk in težav ter storitve namenjene 
odpravljanju te—teh. Med socialnovarstveno preventivo šte- 
jejo vse tiste aktivnosti, ki pripravljajo ali vzpodbujajo posa- 
meznike ali družbene skupine (družine, mladino, starejše pre- 
bivalce itd.), da bi z izobraževanjem ali usposabljanjem 
ustvarjali sebi in svoji družini pogoje za osebnostni razvoj in 
kvalitetno življenje, pri tem pa izkoristili vse osebne zmožnosti 
ter pripravljenost drugih (10. člen). 
Posameznikom ali družbenim skupinam, ki se kljub vsemu 
znajdejo v socialni stiski ali osebni težavi sta na voljo dve 
skupini socialnovarstvenih storitev: (1) storitve na podlagi 
javnih pooblastil in (2) druge storitve, ki se zagotavljajo 
s posegi strokovnjakov po metodah dela različnih strok ali pa 
na druge organizirane načine, ki jih zagotavljajo posebej 
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usposobljeni izvajalci. Storitve na podlagi javnih pooblastil 
zajemajo zlasti ukrepanja, ki jih drugi zakoni nalagajo orga- 
nom in organizacijam na področju socialnega varstva. Gre 
zlasti za izvajanje določil v zvezi z zakonsko zvezo in družin- 
skimi razmerji, izvajanje vzgojnih in drugih ukrepov, ki jih 
sodišča izrečejo mladoletnim storilcem kaznivih dejanj, 
naloge, ki jih predvsem centrom za socialno delo nalaga še 
več kot deset materialnih in procesnih predpisov iz področja 
usposabljanja in izobraževanja, nepravdnih postopkov, izvr- 
ševanja kazenskih sankcij, zakona o osebnem imenu, o tujcih 
itd. Naloge in pooblastila centrom za socialno delo so v teh 
predpisih natančno opredeljena in jih v tem osnutku ni 
potrebno ponavljati. 
Med druge socialnovarstvene storitve sodi sedem oblik 
pomoči, med katerimi so oblike osebne pomoči (prva socialna 
pomoč, svetovalne dejavnosti), organizirano varstvo, ki upra- 
vičencem nadomešča funkcijo doma in družine ter nekatere 
druge aktivnosti, ki se pod posebnimi pogoji in na specifične 
načine nudijo ravno kategorijam oseb v socialnih stiskah (11. 
člen). 
Tako kot imamo za druga področja življenja in dela organizi- 
rane nujne in osnovne oblike intervencij (internistična prva 
pomoč, psihiatrična prva pomoč, požarna itd.) tako je nujno 
ljudem v osebni stiski in v socialni težavi zagotoviti prvo 
socialno pomoč. Gre za strokovno opravilo s katerim se 
iskalcu take pomoči nudi pomoč pri prepoznavanju in opre- 
delitvi njegove težave, pri oceni njegovih lastnih sposobnosti 
za reševanje in pri iskanju osebnih potencialov za adekvatno 
ukrepanje. Istočasno strokovnjak predstavi upravičencu 
možne rešitve ter mrežo vseh tistih, ki nudijo specifične oblike 
pomoči. Naloga »triažerja« je tudi, da upravičenca vzpodbuja 
za to, da si bo sam pomagal oziroma, da se bo po načelih 
svobodne izbire sam odločil za postopek reševanja svoje 
težave. Ta storitev naj bi upravičenca osvestila tako, da bi sam 
aktivno sodeloval pri iskanju rešitev in postal enakopraven 
subjekt v procesu strokovnega posredovanja (12. člen). 
Večina oseb v stiski se odloči za pomoč v obliki svetovanja, 
veliko težav je mogoče urediti z usmerjanjem posameznikov 
ali pa z urejanjem posameznih vprašanj, ki vplivajo na 
uspešno funkcioniranje ljudi v stiski. Kadar gre za družino, za 
katero je značilna določena struktura odnosov med njenimi 
člani ali pa le za odnose do članov, ki ne morejo skrbeti za 
svoje pravice in koristi, so največkrat uspešne različne oblike 
dela z družino kot svetovanje (družinsko in partnersko) ali 
usposabljanje za opravljanje družinskih funkcij. 
Posebej je uvedena pomoč družini na domu, ki pomeni 
usluge socialnega servisa. Gre za dejavnosti, ki ne pomenijo 
strokovnih posegov pač pa oblike praktične pomoči. Ta 
pomoč ne sodi v javno službo, ki jo zagotavlja država, oprav- 
ljati jo je mogoče le z dovoljenjem pristojnega organa (13. in 
14. člen). 
Institucionalno varstvo ne pomeni le varstva v okviru institu- 
cij. Gre za generični pojem, ki pojasnuje vse možne organizi- 
rane oblike varstva, s katerimi se upravičencem nadomeščajo 
funkcije doma in družine. Ta storitev obsega zlasti bivanje, 
prehrano in potrebno varstvo za vse upravičence, ki potrebu- 
jejo tovrstno pomoč, posameznim kategorijam upravičencev 
pa se v okviru te storitve nudijo še druge usluge, specifične za 
njihovo vrsto težav (npr. otrokom in mladoletnikom s teža- 
vami v odraščanju še vzgojo ter izobraževanje po posebnem 
zakonu, prizadetim še usposabljanje, vsem zdravstveno var- 
stvo itd.). 
Institucionalno varstvo se torej izvaja v okviru javnih in koce- 
sioniranih zavodov, v tujih in rejniških družinah, stanovanj- 
skih skupinah itd. Prav tako obsega vse možne načine izvaja- 
nja potrebnega varstva npr. dnevnega, celodnevnega, noč- 
nega, občasnega, kombiniranega, družina - zavod - tuja 
družina itd. (15. člen). 
Storitve, ki so namenjene odraslim telesno in duševno priza- 
detim osebam, so pogosto toliko različne od storitev za ostale 
upravičence, da jih osnutek opredeljuje posebej. Gre za uve- 
ljavljene programe, ki jih razvijajo delovnovarstveni centri. 
Odraslim, zlasti duševno prizadetim osebam, ki so končale 
osnovni program usposabljanja, nudijo ti centri veliko več kot 
le koristne zaposlitve. Postali so nosilci skrbi za duševno 
prizadete s tem, da skrbijo za njihovo vodenje tudi izven 
delovnovarstvenega centra, v sodelovanju z družino duševno 

, prizadetega organizirajo urejanje in druge oblike varstva. 
Njihov cilj je zagotoviti vsem tem osebam možnosti za ohra- 

njanje in razvoj n/inovih sposobnosti, čimbolj uspešno funkci- 
oniranje v okolju ter ustvarjanje s koristnim delom (16. člen). 
Zaostrene gospodarske razmere, prehod na tržno gospodar- 
stvo, podjetništvo in drugi nujni ukrepi na področju ekonom- 
ske politike so bistveno spremenili položaj tudi zaposlenih 
delavcev. V bitkah za gospodarsko učinkovitost in za preži- 
vetje smo neodgovorno obšli mehanizme, s katerimi bi šli 
nasproti osebnim stiskam in številnim težavam zaposlenih. 
Teh zagotovil delavcem ne daje delovna zakonodaja niti niso 
predmet kolektivnih pogodb. Pokazala se je potreba po učin- 
kovitejšem organiziranem varstvu teh skupin. Storitve za 
delavce v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah lahko 
nudijo pod pogoji iz tega zakona ter po predpisanih normati- 
vih in standardih socialne službe, ki jih za svoje delavce 
organizirajo podjetja, zavodi in druge organizacije. Osnutek 
zakona določa delovna področja teh služb. Njihova dejavnost 
ne sodi v mrežo javnih služb, ki jih zagotavlja država (17. 
člen). 
Vsem storitvam je potrebno določiti standarde s katerimi 
bodo opredeljeni osnovni elementi, ki sestavljajo pravico. Na 
podlagi strokovnih ekspertiz bo normative in standarde soci- 
alnovarstvenih storitev s podzakonskim aktom predpisal 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, v roku šestih 
mesecev po uveljavitvi zakona (19. člen). 

III. SOCIALNOVARSTVENE DAJATVE 
Posameznikom, ki si socialne varnosti in preživetja ne morejo 
zagotoviti z delom, iz dela ali z drugimi dohodki ter prejemki 
iz zavarovanja zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, 
sta v osnutku zakona namenjeni dve vrsti socialnovarstvenih 
dajatev in sicer denarna pomoč kot edini vir preživljanja ter 
denarni dodatek (20. in 21. člen). 
Do denarne pomoči kot edinega vira preživljanja so upravi- 
čeni le tisti posamezniki, ki so trajno nezmožni za delo in so 
brez dohodkov pa tudi brez zavezancev, ki bi jih bili dolžni in 
sposobni preživljati. 
Pod navedenimi pogoji imajo pravico do te pomoči le v pri- 
meru, da živijo v domači oskrbi. Višina pomoči znaša 80% 
zajamčenega osebnega dohodka, zmanjšanega za davke in 
prispevke. Izračuni kažejo, da višina te pomoči pokriva le 
stroške za prehrano, zato osnutek predvideva, da bi se vsem 
tistim upravičencem, ki izkazujejo tudi stroške za stanovanje, 
pomoč povečala še za 10% (22., 23., 24. in 25. člen). 
Denarni dodatek je dokaj splošna kategorija denarne pomoči, 
namenjena vsem tistim, ki jim lastni dohodki ne zadoščajo za 
preživetje. Prag preživetja je različen za posamezne starostne 
skupine prebivalstva, ki je izračunan po metodologiji, ki se 
uporablja za izračun življenjskih stroškov. V nobenem pri- 
meru prag preživetja ne presega 80% zajamčenega osebnega 
dohodka. Višina denarnega dodatka do katerega je upravi- 
čena oseba, se določi kot razlika med ugotovljenim doseže- 
nim dohodkom na družinskega člana in med določeno ravnjo 
preživetja v okviru posameznih skupin prebivalstva. Gre za 
sistem, ki v nobenem primeru ne vzpodbuja vključevanja 
v sistem socialnega varstva, pač pa sili upravičence, da storijo 
vse za to, da si zagotovijo ustrezne dohodke, ki jim zagotav- 
ljajo dostojnejše življenje (26., 27., 28., 29., 30 in 31. člen). 
Tudi denarni dodatek predstavlja le pomoč, ki zagotavlja 
kritje stroškov prehrane, tako da je potrebno posemezne 
druge stroške priznati upravičencem še posebej. Gre za upra- 
vičence, ki izkažejo stroške v zvezi s stanovanjem ter za 
invalide prve kategorije, če ne prejemajo dodatka za tujo 
pomoč in postrežbo po drugih predpisih (32. člen). 
Del socialnovarstvenih dajatev, ki se upravičencem do 
denarne pomoči kot edinega vira ali upravičencem do denar- 
nega dodatka priznava namensko za stroške stanovanja, 
pomeni preoblikovanje dosedanjih pravic na področju stano- , 
vanjskega gospodarstva (subvencije stanarine) v enotno kate- \ 
gorijo socialnovarstavenih dajatev. ' 
Osnutek predvideva tudi možnost, da se odločitev o dodelitvi 
denarnega dodatka veže na sklenitev pogodbe z upravičen- ' 
cem, da se bo aktivno vključeval v reševanje svoje problema- 
tike, zlasti v oblike, ki ne pomenijo denarnih dajatev in so 
dolgoročno učinkovitejše (npr. vključitev v razne aktivnosti, 
s katerimi si je mogoče zagotoviti sredstva za preživljanje (35. 
člen). 
Denarni dodatki se dodelijo upravičencem vedno za določen 
čas, najdlje za šest mesecev. Takrat center za socialno delo v 
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ponovno preveri ali še obstajajo okoliščine, na podlagi katerih 
je bil dodatek dodeljen in ponovno odloči (36. člen). 
Naslednja možnost, ki jo ima izplačevalec dajatve je ta, da 
dajatev izplača upravičencu v denarju ali v funkcionalni obliki, 
kadar je le-ta učinkovitejša (38. člen). 
Upravičenca pa bi zavezoval tudi zakon, da mora sproti javljati 
vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na izplačevanje 
pomoči. Ce tega ne bi storil ali če bi pravico pridobil na 
podlagi lažnih podatkov mora upravičenec vrniti že prejeto 
dajatev skupaj s pripadajočimi dodatki (40. člen). 
Pogosto se dogaja, da center za socialno delo uspe z zahtevo, 
da morajo preživninski zavezanci povrniti socialnovarstvene 
dajatve kot to predvideva 133. člen Zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih ali pa 128. člen Zakona o dedovanju. 
V teh primerih niso bili natančno opredeljeni mehanizmi za 
valorizacije pred leti izplačanih pomoči, zato je bila že večkrat 
postavljena zahteva, da se to vprašanje uredi v področnem 
zakonu. Osnutek določa, da mora v teh primerih zavezanec 
vrniti izplačane socialnovarstvene dajatve skuoaj z obrestmi, 
ki se obračunavajo za hranilne vloge na vpogled (41. člen). 

IV. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA 
V določbi tega člena je definirana javna služba, ki jo mora 
zagotavljati država, občina ozirama mesto. 
Javna služba na področju socialnega varstva obsega vse 
storitve, določene s tem zakonom, razen pomoči družini na 
domu in storitve pomoči delavcem v podjetjih, zavodih ter 
drugih organizacijah. Storitve se opravljajo v okviru mreže 
javne socialnovarstvene službe, v katero so vključeni javni 
zavodi, zavodi s pravico javnosti, ki bi jo ti dobili na podlagi 
koncesije in delavci, ki s samostojnim osebnim delom oprav- 
ljajo socialnovarstvene storitve. Storitve na podlagi javnih 
pooblastil pa bi opravljali le centri za socialno delo (42. člen). 
Za zagotovitev enake dostopnosti socialnovarstvenih storitev, 
ne glede na finančne zmožnosti posameznih občin in hkrati 
zaradi možnosti upoštevanja specifičnih potreb po posamez- 
nih občinah, osnutek zakona predvideva, da bi kriterije za 
postavitev mreže javne socialnovarstvene službe določila 
skupščina Republike Slovenije s socialnovarstvenim proara- 
mom (43. člen). 
Mrežo javne službe za otroke in mladoletnike, prikrajšane za 
normalno družinsko življenje ter otroke in mladoletnike z mot- 
njami vedenja in osebnosti, kakor tudi mrežo javne službe za 
otroke in mladoletnike z motnjami v telesnem in duševnem 
'azvoju, ki niso sposobni za osnovno izobraževanje, bi dolo- 
iila republika, občina ali mesto pa bi določila mrežo javne 
službe za ostale socialnovarstvene storitve (44. člen). 
S koncesijo, ki bi jo podelil pristojni organ, bi posameznik ali 
zavod dobil možnost opravljati javno službo tudi na področju 
socialnega varstva (45. člen). 
- obveznostjo razpisa javnega natečaja pred podelitvijo kon- 
cesije se bi zagotovil dejanski vstop pluralistično organizira- 
lih izvajalcev v t.i. »državno socialo« ter posredna obveznost 
pristojnih organov, da sprotno ocenjujejo kvaliteto in obseg 
tela zavodov, ki so v mreži. 
Osnutek zakona predvideva, da bi imel ob izpolnjevanju 
pogojev natečaja prednost tisti udeleženec natečaja, ki zago- 
avlja tudi del sredstev za dejavnost ter dobrodelna organiza- 
cija ali organizacija za samopomoč, ki ima civilno zaledje (46. 
ilen). 

a) Javnisocialnovarstvenizavodi 
Osnutek zakona opredeljuje kot javne socialnovarstvene 
avode centre za socialno delo, domove za stare, posebne 
ocialnovarstvene zavode za odrasle, varstveno delovne cen- 
re, socialnovarstvene zavode za otroke in mladoletnike ter 
ocialnovarstvene zavode za usposabljanje otrok in mladolet- 
nikov. 
■enter za socialno delo ustanovi občina ali mesto za opravlja- 
e nalog osnovnega socialnega varstva, 
ako bi opravljali storitve na podlagi javnih pooblastil ter 
toritve v zvezi z dajatvami, kot del javnih pooblastil na tem 
lodročju. Izvajalci teh storitev bi bili izključno centri za soci- 
Ino delo. 
'oleg storitev na podlagi javnih pooblastil pa bi centri za 
ocialno delo opravljali še druge storitve, to je storitve prve 
ocialne pomoči, osebne pomoči ter pomoči družini za dom 
i socialne preventive. Centri za socialno delo bi bili zadolženi 

tudi za sprožitev skupnostnih socialnih akcij za socialno 
ogrožene skupine prebivalstva. Te naloge pa bi pristojni 
organi lahko poverili tudi drugim izvajalcem na podlagi kon- 
cesije (47. in 48. člen). 
Za opravljanje vseh oblik pomoči, ki naj bi ostarelim v zavodu 
nadomestili funkcijo doma in družine, zlasti pa za zagotovitev 
bivanja, organizirane prehrane in varstva ostarelih, ustanovi 
občina ali mesto dom za stare. 
Dom za stare bi poleg naštetih nalog opravljal tudi pomoč 
družini na domu, naloge, ki obsegajo priprave okolja, družine 
in posameznikov na starost ter gospodarsko dejavnost, če ta 
služi osnovnemu namenu doma za stare (50. in 51. člen). 
Republika, ter mesto ali občina s soglasjem republiškega 
upravnega organa, pristojnega za zadeve socialnega varstva, 
ustanovijo posebni socialnovarstveni zavod za odrasle, ki bi 
opravljal posebne oblike institucionalnega varstva za odrasle 
duševno bolne osebe ter odrasle zmerno, težje in težko 
duševno prizadete osebe, pri katerih je usposabljanje in medi- 
cinska terapija že zaključena (53. in 54. člen). 
Za tiste zmerno, težje in težko prizadete odrasle osebe, ki 
glede na naravo prizadetosti potrebujejo varstvo in vodenje 
ter koristno zaposlitev, ki naj ohranja ali vzpodbuja njihove 
preostale zmožnosti, ustanovi občina ali mesto, s soglasjem 
republiškega upravnega organa, pristojnega za zadeve social- 
nega varstva, varstveno delovni center. Varstveno delovni 
center opravlja tudi naloge pomoči družinam teh oseb ter 
nudi bivanje, organizirano prehrano in varstvo za tiste priza- 
dete osebe, ki jim je to potrebno zaradi oddaljenosti delavnice 
oziroma centra od doma, ali ker nimajo svojcev, ki bi zanie 
skrbeli. 
Zavodi za zaposlovanje večkrat napotijo iskalce zaposlitev, ki 
pridobijo status invalidne osebe, na preizkus preostalih delov- 
nih sposobnosti tudi v delovnovarstvene centre. Te naloge 
delovnovarstveni centri uspešno izvajajo in je potrebno te 
dejavnosti le legalizirati (57. in 58. člen). 
Za zagotovitev osnovnih funkcij družine, predvsem pa vzgoje, 
ki jih družina začasno, zaradi različnih razlogov ne more 
zadovoljivo opravljati, ustanovi republika socialnovarstveni 
zavod za otroke in mladoletnike, to je za tiste otroke in 
mladoletnike, ki so prikrajšani za normalno družinsko življe- 
nje - tak zavod je Dom Malči Belič, in za otroke in mladolet- 
nike z motnjami vedenja in osebnosti. Slednji služijo vzgoji in 
varstvu otrok in mladoletnikov, ki jim je bil izrečen vzgojni 
ukrep po kazenskem zakonu ali ukrep po zakonu o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih (60. in 61. člen). 
Republika ustanovi tudi socialnovarstveni zavod za usposab- 
ljanje otrok in mladoletnikov in sicer tistih, ki imajo motnje 
v telesnem in duševnem razvoju in niso sposobni za osnovno 
šolanje. Tem otrokom in mladoletnikom zavod zagotavlja 
poleg usposabljanja še vodenje in varstvo (63. in 64. člen). 
Osnutek zakona ne ureja vprašanj sestave in pristojnosti sveta 
in strokovnih svetov zavodov, ampak prepušča ureditev teh 
vprašanj aktom o ustanovitvi oziroma statutom, pač pa osnu- 
tek zakona vsebuje nekatere določbe o pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati direktorji socialnovarstvenih zavodov. 
V zavodih, kjer funkciji strokovnega vodenja in vodenja poslo- 
vanja nista ločeni, osnutek določa, da mora direktor imeti 
najmanj višješolsko strokovno izobrazbo ene od smeri, ki je 
predvidena za strokovne delavce na področju socialnega var- 
stva ter pet let delovnih izkušenj (49., 52. in 59. člen). 

Drugačni pogoji oziroma ožje določene usmeritve v izobrazbi 
direktorjev so predpisane za direktorje socialnovarstvenih 
zavodov za otroke in mladoletnike, kjer je določena visokošol- 
ska izobrazba ene od smeri, ki so predpisane za strokovne 
delavce ter za direktorje socialnovarstvenih zavodov za uspo- 
sabljanje otrok in mladoletnikov, kjer se zahteva poleg visoko- 
šolske izobrazbe še ožja usmeritev in sicer defektološka, 
psihološka ali pedagoška usmeritev. Tako ureditev narekujejo 
posebnosti in specialna znanja, ki so potrebna za opravljanje 
storitev na tem področju kakor tudi organizacija dejavnosti 
(62. in 65. člen). 

Zaradi specifičnosti dela v posebnih socialnovarstvenih zavo- 
dih za odrasle, osnutek predvideva ločeni funkciji strokov- 
nega vodenja In vodenja poslovanja zavoda, pri čemer postav- 
lja zelo ozke pogoje glede smeri visokošolske izobrazbe, 
medtem ko ureditev pogojev za direktorje pušča široko 
odprto (55. in 56. člen). 
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1.b) Drugi socialnovarstveni zavodi 
Osnutek zakona predvideva možnost, da se s soglasjem repu- 
bliškega upravnega organa tudi nekatere druge organizacije, 
kot so sprejemališča, materinski domovi, stanovanjske sku- 
pine in drugi organizirajo kot socialnovarstveni zavodi, pod 
pogoji, ki jih za organiziranje socialnovarstvenih zavodov 
predvideva osnutek zakona. Gre za tipe organizacij in oblike 
dela ki so značilne in razvite predvsem na drugih področjih, 
zlasti pa na področju vzgoje in izobraževanja, kjer so se 
pokazali vsled takega načina in organizacije dela, dobri rezul- 
tati (66. člen). 

1.c) Skupne določbe 
Predpisani so tudi organi, ki so pristojni opraviti verifikacijo 
zavodov, to je ugotoviti ali so izpolnjeni vsi pogoji za začetek 
dela socialnovarstvenega zavoda (67. člen). 
Osnutek zakona predvideva, da ustanovitelj javnega socialno- 
varstvenega zavoda ne more brez soglasja republiškega 
upravnega organa, pristojnega za socialno varstvo, odločiti 
o prenehanju zavoda, ter razširitvi, spremembi ali prenehanju 
dejavnosti zavoda (68. člen). 
Ustanovitelj odgovarja po zakonu o zavodih za obveznosti 
zavoda, po osnutku zakona pa bi bil dolžan zagotavljati tudi 
materialne možnosti za delo zavoda, drugače kot doslej, ko je 
bil ta izdatek vsebovan v ceni storitve, ki jo je zavod zagotav- 
ljal upravičencem (69. člen). 

2. Samostojno osebno delo 
Tudi na področju socialnega varstva se z osnutkom zakona 
vzpostavlja možnost dela zasebnikov, ki do sedaj v tej dejav- 
nosti ni bila dopuščena. Koncesionirani zasebnik bi lahko 
opravljal vse socialnovarstvene storitve, razen storitev na 
podlagi javnih pooblastil, ki so po izrečeni določbi osnutka 
zakona pridržane le centrom za socialno delo. 
Zaradi materialno pravnih določb zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih je potrebno regulirati delo rejnikov in 
tretjih oseb tako, da lahko rejništvo oziroma vzgoja in varstvo 
otrok in mladoletnikov kot zasebno dejavnost opravlja rejnik 
ali tretja oseba, če sklene pogodbo s centrom za socialno 
delo. Ukrepe oddaje otrok in mladoletnikov v rejništvo izre- 
kajo po določilih zakona o zakonski zvezi in družinskih raz- 
merjih centri za socialno delo, ki tudi spremljajo izvajanje 
ukrepov (70. člen). 

V. SOCIALNA ZBORNICA 
Zakon predvideva ustanovitev socialne zbornice, ki bo skr- 
bela za razvoj in napredek socialnovarstvene dejavnosti ter 
skrbela za stalno strokovno izpopolnjevanje delavcev na 
področju socialnega varstva. Potreba po povezovanju vseh 
zavodov in delavcev, ki delajo na področju socialnega varstva 
je izredno pereča zlasti zato, ker socialna stroka v naši državi 
v primerjavi z ostalimi strokami nima dolge tradicije, ima 
slabo razvito lastno doktrino in zaposluje izredno heterogeno 
skupino drugih profilov, ki delujejo vsak na podlagi svojih 
strokovnih izhodišč. , 
Zato zakon socialni zbornici nalaga predvsem take naloge, ki 
se vežejo na osnovni namen zaradi katerega se naj zbornica 
ustanovi, to pa je razvoj in napredek stroke socialnega varstva 
(74. in 75. člen). 

VI. DELAVCI, KI OPRAVLJAJO SOCIALNOVARSTVENE 
STORITVE 
Zakon opredeljuje tri kategorije delavcev, ki bi lahko opravljali 
socialnovarstvene storitve, to so strokovni delavci, strokovni 
sodelavci in laični sodelavci. Temeljni poklic strokovnega 
delavca je socialni delavec, ki ima končano visoko ali višjo 
šolo. Status strokovnega delavca pridobijo tudi delavci, ki so 
končali visoko ali višjo šolo psihološke, pedagoške smeri in 
njenih specialnih disciplin, upravne, pravne in sociološke 
smeri ter imajo eno leto delovnih izkušenj na področju social- 
nega varstva. 
Strokovni sodelavci so delavci, ki opravljajo posamezne soci- 
alnovarstvene storitve (n.pr.medicinske sestre, fizioterapevti 
v domovih, ekonomisti v centrih za socialno delo ipd.) ter so 
končali programe izobraževanja po drugih predpisih. 
Laični delavci bi pokrivali vse oblike nepoklicnega in prosto- 

voljnega dela, za katero ni predpisana posebna strokovna 
izobrazba. Tem delavcem za razliko od strokovnih delavcev in 
sodelavcev ni potrebno opraviti pripravništva in strokovnega 
izpita, da bi lahko opravljali socialnovarstvene storitve (členi 
79 do vključno 82.). 

VII. SOCIALNOVARSTVENE STORITVE, Kl SE OPRA VLJAJO 
IZVEN SOCIALNOVARSTVENE DEJAVNOSTI 
Z določbami tega poglavja je določeno kdo predpiše norma- 
tive in standarde storitev, ki jih izvajajo socialne službe v orga- 
nizacijah in zavodih na področju vzgoje in izobraževanja, 
zdravstva, zaposlovanja, pravosodja, pa tudi v podjetjih. Tu 
gre za socialnovarstvene storitve določene v osnutku zakona 
ter storitve, ki jih opravljajo socialne službe in so specifične za 
dejavnost, v kateri so socialne službe organizirane (83. člen). 

POSTOPKI 

a) Krajevna pristojnost 
Princip določitve krajevne pristojnosti se v osnutku zakona ni 
spremenil od takega, kot je bil predpisan v zakonu o social- 
nem skrbstvu. 
Osnovno načelo je, da se krajevna pristojnost določi glede na 
domicil osebe, ki je potrebna pomoči in varstva, predpisana 
pa je tudi subsidiarna pristojnost v primerih, kadar stalno 
prebivališče ni znano, ali se krajevne pristojnosti na ta način 
ne da določiti (členi od 84. do 87.). 
Novost osnutka zakona je delegacija pristojnosti v primerih 
ko je ta potrebna zaradi lažje izvedbe postopka ali drugih 
tehtnih razlogov (88. člen). 

b. Odločanje v izvrševanju javnih pooblastil 
Osnutek zakona povzema glede postopkov v izvrševanju jav- 
nih pooblastil določila zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o socialnem skrbstvu (Uradni list SRS št. 1/89) in v teh 
zadevah obvezuje na uporabo zakona o splošnem upravnem 
postopku s tem, da uvaja poseben upravni postopek (obvezno 
menenje strokovne komisije), ko centri za socialno delo odlo- 
čajo o pravicah in koristih otroka po zakonu o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih (člen od 89. do 91.). 

c. Postopek pri uveljavljanju in izvajanju storitev 
Za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic velja načelo, da se 
postopek začne na zahtevo stranke. Ker gre v nekaterih pri- 
merih za osebe v veliki socialni in psihični stiski, ki ne morejo 
objektivno oceniti potrebe po strokovni pomoči, zakon opre- 
deljuje možne pobudnike za uvedbo postopka po uradni 
dolžnosti ter dolžnost obveščanja centrov za socialno delo 
v primerih, ko organi in druge pristojne službe zaznajo ogro- 
ženost pravic, koristi ali življenja otroka, mladoletne osebe ali 
osebe, ki ni zmožna skrbeti za svoje koristi (92., 93. 94. člen). 

Temelj vsake socialnovarstvene pomoči je dogovor s stranko, 
ki pomoč potrebuje, o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja 
storitve (95. člen).   
Ker gre v veliki večini primerov za zelo občutljive življenjske 
stiske posameznikov in zapletene osebne situacije, mora biti 
temeljno vodilo pri delu strokovnega delavca in v izvedbi 
postopka varovati zaupnost in spoštovati osebno integriteto 
stranke (96. člen). 
Poleg navedenega zakon uveljavlja še eno novost in sicer 
možnost ugovora upravičenca, zaradi slabo opravljene stori- 
tve. Upravičenec lahko vloži ugovor pri direktorju zavoda ali 
na republiški upravni organ, pristojen za zadeve socialnega 
varstva v primeru, da je storitev opravil zasebnik. Ugovor je 
potrebno rešiti v roku 15 dni od prejema (97. in 98. člen). 
Na novo bo s podzakonskim aktom urejen tudi postopek 
namestitve, premestitve ali odpusta iz institucionalnega var- 
stva. S tem bo urejeno pravno varstvo upravičencev do teh 
storitev in omejena morebitna samovoljnost pri odločanju 
o sprejemu v zavod (99. člen). 

IX. FINANCIRANJE 
Sredstva za socialnovarstvene dejavnosti se zagotavljajo 
v glavnem v okviru proračunov. K posameznim storitvam, ki 
jih sicer zagotavlja država bodo prispevali tudi upravičenci, 
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osnutek pa daje možnosti, da se med sofinancerje vključijo 
tudi drugi viri, ki jih poznajo v drugih evropskih državah: 

I donatorstvo, prispevki dobrodelnih organizacij itd. (100. 

Iz proračuna republike naj bi se financirale zlasti tiste naloge, 
ki so pomembne za republiko ali pa sodijo v minimum dejav- 
nosti, ki jih država zagotavlja slehernemu državljanu 
Posebej osnutek predvideva, da se iz republiškega proračuna 
financirajo storitve socialne preventive ter vse socialnovar- 
stvene dajatve. Ta sistem bi bil racionalen, saj bi z vzpostavi- 
tvijo učinkovitega informacijskega sistema za to nalogo, pre- 
segli dosedanje težave, ki jih imajo posamezne občine, poleg 
tega pa bi se izognili prenakazovanju sredstev iz enega prora- 

i cuna v drugega. 
Med naloge, ki se financirajo iz republiškega proračuna 
sodijo tudi t. i. skupne naloge, ki jih vsako leto določi Skupš- 
čina Republike Slovenije. Gre za naloge kot npr.: sofinancira- 
nje socialnih programov reševanja problematike Romov 
sklad za inovacije in vzpodbujanje novih oblik dela, plačeva- 
nje oskrbnih stroškov za osebe neznanega bivališča itd (101 
člen). 
Iz proračuna občine bi se financirale storitve, ki so namenjene 
odpravljanju socialnih stisk in težav, ki jih je smotrno organi- 
zirati v okviru možnosti posameznih občin. Prav tako se 

I financirajo iz občinskega proračuna investicije v tiste social- 
novarstvene zavode, ki jih je dolžna zagotoviti občina Raz- 
merja v financiranju nalog na republiškem ali občinskem 
nivoju temeljijo zlasti na načelih racionalnosti in na zahtevi 
da financer lahko aktivno vpliva na politiko posameznih 
ukrepov. 

Osnutek načeloma določa, da se dejavnosti socialnega var- 
stva krijejo tudi iz proračuna mesta, vendar katere,so te 
dejavnosti, osnutek ne govori. V teh primerih bo namreč 
potrebno uporabiti analogijo s pravnimi ureditvami na drugih 
področjih, kar pomeni, da bo mesto zagotavljalo financiranie 
tistih nalog, ki jih bo prevzelo avtonomno ali pa po dogovoru 
z mestnimi občinami (102. člen). 
Osnutek uvaja načelo plačljivosti socialnovarstvenih storitev 
ter pooblašča Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, da 
predpise merilai, po katerih bi bili upravičenci lahko delno ali 
v celoti oproščeni teh plačil. Vendar osnutek v 103. členu 
taksativno določa storitve, za katere ni mogoče zahtevati 
plačila ah participacije upravičencev, oziroma kategorije 
upravičenčev, ki so v celoti oproščeni plačila posameznih 
storitev (103. člen). 
V poglavju o financiranju osnutek ureja vprašanje oblikova- 
nja, določanja in potrjevanja cen socialnovarstvenih storitev. 
Osnutek uvaja režim po katerem določa cene socialnovarstve- 
nih storitev, ki se opravljajo kot javna služba po normativih in 
standardih iz tega zakona, ustanovitelj zavoda. Kadar te stori- 
tve opravlja delavec s samostojnim delom, si določi cene sam 
vendar mora pridobiti še soglasje koncedenta. 
Sedanja neurejenost na področju cen, ko imajo istovrstni 
■zvajalci bistveno različne cene za približno enake storitve, je 
narekovala potrebo, da se na enem mestu določi enotna 
metodologija za oblikovanje cen. Osnutek predvideva, da bi 
tako metodologijo določil pristojen upravni organi (104. člen). 

X. NADZOR 

i ^'?Čbe ° nadzoru se °d dosedanjega zakona o socialnem I krbstvu bistveno razlikujejo. Osnutek zakona uvaja nadzor 
i lad strokovnostjo dela in upravni nadzor, pri čemer slednji 
'bsega nadzor nad izvajanjem področnih predpisov stro- 
ovni nadzor pa obsega predvsem pregled opravljenega dela 

10 kvaliteti in obsegu, metode, ki se pri delu uporabliaio in 
aven organizacije dela (105. in 108. člen), 
strokovni nadzor je upravičen zahtevati predvsem upraviče- 
nec do sociainovarstvene storitve ali njegov zakoniti zastop- 
nik, nadalje ustanovitelj zavoda ali celo sam zavod. 

Novost je tudi reden strokovni in upravni nadzor, ki ga opravi 
za socialno varstvo pristojni republiški upravni organ nad 
vsakim izvajalcem vsaj enkrat v obdobju treh let (106. člen). 
Nadzor bo republiški upravni organ izvajal po metodologiji, ki 
jo bo sam predpisal, stroške nadzora pa bo v načelu kril 
republiški proračun, razen v primerih, ko bo ugotovil, da ni 
bilo razlogov za strokovni nadzor. V tem primeru bo stroške 
takega strokovnega nadzora kril predlagatelj nadzora (110 in 
109. člen). 

XI. ZBIRKE PODATKOV NA PODROČJU SOCIALNEGA 
VARSTVA IN VARSTVA OSEBNIH PODATKOV 
Določbe tega poglavja zakona so usklajene z določili zakona 
o varstvu osebnih podatkov in prilagojene potrebam stroke, ki 
agregirane osebne podatke potrebuje za načrtovanje politike, 
vrednotenje ukrepov in druge znanstveno raziskovalne na- 
mene. 
Na podlagi zakona je zavezan osebne podatke upravičencev 
do storitev zbirati vsak zavod ali zasebnik, ki te storitve oprav- 
lja, upravljalec zbirk podatkov pa bo inštitut za socialno 
varstvo, ki bo agregirane podatke obdeloval in uporabil za 
svoje delo (člen od 111. do 115). 

XII. KAZENSKE DOLOČBE 
Zakon uvaja dve kazenski določbi za pravne in fizične osebe, 
ki kršijo dolžnost zbirati podatke, določene v zakonu ter uvaja 
kaznivost prekrška pravne osebe in zasebnika, ki ne omogoča 
opraviti strokovnega nadzora pristojnemu organu oziroma ne 
spoštuje ukrepov, ki so mu bili v zvezi s tem naloženi (117 in 
118. člen). 
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
Po prehodnih in končnih določbah (člen od 119. do 130) 
morajo socialnovarstveni zavodi svojo organiziranost uskla- 
diti z določbami zakona v šestih mesecih, ustanovitelji pa 
bodo morali uskladiti mrežo zavodov v šestih mesecih od 
sprejema socialnovarstvenega programa. Centri za socialno 
delo morajo biti v vseh občinah ustanovljeni do 31. decembra 
1991, do tedaj pa bodo v občinah kjer centra za socialno delo 
pi (to je v Laškem in Slovenskih Konjicah), socialnovarstveno 
dejavnost opravljali občinski upravni organi, pristojni za 
zadeve socialnega varstva, v upravnih zadevah pa bo za 
občino Laško in Slovenske Konjice odločal Center za soci- 
alno delo Celje. 
Prav tako bodo centri za socialno delo odločali tudi o razvrsti- 
tvi in napotitvi v organizacijo za usposabljanje. Tu ne gre za 
nov prenos pristojnosti, ampak se povzema prehodna 
določba zakona o socialnem skrbstvu, ki je bila posledica 
prenosa pristojnosti za odločanje v teh zadevah od organov 
socialnega skrbstva na centre za socialno delo. 
Kadar opravlja varstveno delovni center naloge za vso repu- 
bliko, bi tak varstveno delovni center lahko ustanovila repu- 
blika. Tak center sedaj obstaja le v Ponikvah in sprejema 
težko telesno prizadete osebe iz vse Slovenije. 
Izvršilni predpisi bodo izdani v šestih mesecih od uveljavitve 
zakona, do njihove izdaje pa se bodo uporabljali nekateri 
izvršilni predpisi, izdani na podlagi zakona o socialnem skrb- 
stvu v kolikor niso v nasprotju z zakonom. Zaradi prehoda na 
nov sistem socialnovarstvenih dajatev morajo centri za soci- 
alno delo opraviti v roku treh mesecev revizijo vseh odločb in 
ugotoviti ali upravičenci še izpolnjujejo pogoje za pomoč po 
novem zakonu. 
Uvaja se tudi prehodni režim, v katerem veljajo materialno- 
pravna določila samoupravnega sporazuma o uresničevanju 
socialnovarstvenih pravic od uveljavitve zakona pa do izdaje 
izvršilnih predpisov, ki urejajo merila za oprostitev plačila 
storitev. 
Določbe o financiranju se začnejo uporabljati z nastopom 
novega fiskalnega leta, to je 1. januarja 1992. 
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Predlog za izdajo zakona o SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN 

GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE z osnutkom zakona - ESA 435 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 106. seji 
25/7-1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SKLADU KMETIJ- 
SKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga, da 
se to gradivo obravnava hkrati s predlogom zakona 
o zadrugah, predlogom zakona o denacionalizaciji in 
predlogom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, 

saj je z njimi zelo povezano. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 

69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Jože OSTERC, član Izvršnega sveta in minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Marija MARKEŠ, namestnica ministra za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 

- Martina LIPPAI, svetovalka Izvršnega sveta v Ministr- 
stvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Predlog za izdajo zakona o skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije bodo obravnavali Družbenopoli- 
tični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakono- 
dajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi odbor za kme- 
tijstvo in gozdarstvo kot matično delovno telo. 

POVZETEK 
Na podlagi amandmaja XIV in XXIX k ustavi Republike 
Slovenije ter 4. in 10. točke prvega odstavka 321. člena 
ustave Republike Slovenije se s predlaganim zakonom 
ustanovi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije kot pravna oseba, za katero veljajo predpisi, ki 
urejajo javne zavode. 
Ustanovitev tega sklada je potrebna, da se poenoti 
upravljanje in razpolaganje s kmetijskimi zemljišči in 
gozdovi, ki so sedaj v družbeni lastnini in s katerimi 
upravljajo in razpolagajo kmetijske, gozdarske in druge 
organizacije oziroma podjetja, občine kot pravne nasled- 
nice kmetijskih zemljiških skupnosti,in Republika Slove- 
nija. V predlogu zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij je predvideno podržavljenje vseh kmetijskih 
zemljišč in gozdov, s katerimi upravljajo in razpolagajo 
organizacije in podjetja, ki se bodo lastninsko preobliko- 
vala po tem zakonu, v predlogu zakona o zadrugah pa je 
predvideno podržavljenje vseh kmetijskih zemljišč in 
gozdov v družbeni lastnini, s katerimi upravljajo in razpo- 
lagajo zadrugein jih so jih dobile neodplačno.. V pred- 
logu zakona o denacionalizaciji je predvideno, da se 
bodo prejšnjim lastnikom /denacionalizacijskim upravi- 
čencem/ vračala njihova zemljišča oziroma dajala nado- 
mestna zemljišča iz sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije. Zato je treba vsa kmetijska zem- 
ljišča, kmetije in gozdove v družbeni lastnini prenesti 
v sklad, zagotoviti enotno upravljanje in razpolaganje 
z njimi, izvedbo denacionalizacije in zagotoviti prožen 
promet s temi zemljišči in gozdovi, poskrbeti za njihovo 
obdelavo in strokovno izkoriščanje. 
Zaradi tega podržavljenja pa pravice zakupnikov in 
sedanjih obde—lovalcev ne bi bile prizadete, saj je pred- 
videno njihovo posebno varstvo. Glede zemljišč, ki se 
bodo vračala po predpisih o denacionalizaciji, pa je tudi 
zagotovljeno posebno varstvo sedanjih zakupnikov ozi- 
roma obdelovalcev. Zato podržavljanje samo ne bo 
imelo neposrednih posledic na proizvodnjo na teh zem- 
ljiščih oziroma v gozdovih, gre le za ureditev lastninskih 
razmerij, postopno vračanje zemljišč denacionalizacij- 
skim upravičencem in po izvedbi tega enotno upravlja- 
nje in razpolaganje s preostalimi zemljišči, kmetijami in 
gozdovi v lasti Republike Slovenije, to je opravljanje 
prometa in dajanje v zakup ter upravljanje s sredstvi iz 
tega naslova. Za izkorišačnje gozdov pa ne bo sklepal 
koncesijskih pogodb sklad, temveč Zavod za gozdove, ki 
bo tudi opravljal vsa strokovna dela za gospodarjenje 

z gozdovi v lastnini Republike Slovenije. Tudi prihodki iz 
tega naslova ne bodo prihodki sklada, temveč proračuna 
Republike Slovenije. 
V zakonu sta predvidena tudi podržavljenje in prenos 
kmetijskih zemjišč, kmetij in gozdov iz obstoječih občin- 
skih skladov kmetijskih zemljišč, prenos finančnih sred- 
stev teh skladov ter prenos premoženja bivših kmetijskih 
zemljiških skupnosti v republiški sklad. Del tega premo- 
ženja bo uporabljal sklad, del pa 
bi bil namenjen za delovanje javne kmetijsko zemljiške 
službe, ki se bo organizirala na podlagi novega zakona 
o kmetijskih zemljiščih, ki je v pripravi. Ta služba bi za 
sklad opravljala strokovne, tehnične in druge naloge za 
kmetijska zemljišča in kmetije v lastnini Republike Slo- 
venije. 
Polega tega je v zakonu predvideno tudi podržavljenje in 
prenos v sklad vseh tistih kmetijskih zemljišč in gozdov 
v družbeni lastnini, s katerim upravljajo in razpolagajo 
organizacije in podjetja, ki se ne bodo lastninisko preo- 
blikovala po zakonu o lastninskem preoblikovanju podje- 
tij in zakonu o zadrugah, torej kmetijska zemljišča in 
gozdovi javnih služb in morebitnih drugih upravljalcev. 
Posledica zakona bo ukinitev občinskih skladov kmetij- 
skih zemljišč in organiziranje novega republiškega 
sklada. Ta sklad naj bi imel predvidoma zaposlenih 
6 delavcev. Sredstva za začetek njegovega delovanja bi 
zagotovil proračun Republike Slovenije in to v letu 1991 
2,600.000 din, kar bi bilo namenjeno za osebne dohodke 
delav- cev sklada ter materialne stroške, med katerimi 
je tudi priprava računalniškega programa za vodenje 
evidenc kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v lasti 
Republike Slovenije. To bi bila premostitvena sredstva, 
kajti kasneje bi sklad z rednim poslovanjem ustvarjal 
presežke, ki bi bili prihodek proračuna Republike Slove- 
nije. Ti presežki pa se do izvedbe denacionalizacije ne bi 
prenašali v proračun, temveč bi bili namenjeni za 
odškodnine denacionalizacijskim upravičencem, ki jim 
ne bi vrnili oziroma dodelili nadomestnih kmetijskih zem- 
ljišč oziroma gozdov, ker tega ne bi želeli oziroma če bi 
na določenem območju manjkalo zemljišč za vračilo ozi- 
roma nadomestilo v naravi. Ta sklad torej ne bi zagotav- 
ljal sredstev za izplačilo odškodnin za pozidana kmetij- 
ska oziroma gozdna zemljišča. 
Delavci, ki sedaj upravljajo s kmetijskimi zemljišči, kme- 
tijami in gozdovi v občinskih skladih, bi z ustanovitvijo 
javno kmetijske zemljiške službe postali delavci te 
službe, zato zaradi tega zakona ne bi nastali presežki 
delavcev. 



sLovenijeP ^ IZDAJ0 ZAKONA o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za sprejem zakona je podana v: 
- 4. točki 321. člena ustave Republike Slovenije, po kateri 
Skupščina Republike Slovenije ureja z zakonom rabo, izkoriš- 
čanje in rabo kmetijskih površin in gozdov 
~ točki 321. člena ustave Republike Slovenije, po kateri Skupščina Republike Slovenije ureja z zakonom lastninska, 
zemljiška in druga stvarnopravna razmerja, promet z nepre- 
mičninami, evidenco družbenega premoženja; 
- amandmaju XXIX k ustavi Republike Slovenije, v katerem so 
določene dobrine splošnega pomena ter pogoji in način nji- 
hove uporabe in gospodarjenja z njimi; 
- 3. in 5. točki amandmaja XIV k ustavi Republike Slovenije 
po katerem lahko družbenopolitične skupnosti ustanavljajo 
podjetja in druge oblike organiziranja, če je opravljanje dejav- 
nosti te organizacije nenadomestljiv pogoj za življenje in delo 
občanov ali za delo drugih organizacij na določenem 
območju ali če je to nujno za delo organov te družbenopoli- 
tične skupnosti. Posebni družbeni interes pri opravljanju te 
dejavnosti ali zadev posebnega družbenega pomena se 
v skladu z njihovo naravo in posebnostmi zagotavlja s tem, da 
se lahko določijo posebni pogoji in način opravljanja takšnih 
dejavnosti ali zadev, soodločanje uporabnikov, ustanoviteljev 
in organov družbenopolitične skupnosti ter uveljavljanje nad- 
zora. Zakon lahko predpiše posebne pogoje in način imeno- 
vanja ter razrešitve in posebne pravice ter dolžnosti poslovod- 
nega organa v takih organizacijah. Zakon lahko določi, da 
organ družbenopolitične skupnosti imenuje in razrešuje 
poslovodni organ v takih organizacijah oziroma daje soglasje 
ali predlog za njegovo imenovanje in razrešitev. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
S kmetijskimi zemljišči in gozdovi v družbeni lastnini sedaj 
upravljajo in razpolagajo kmetijske in gozdnogospodarske 
organizacije, druge organizacije in podjetja, občine kot 
začasne pravne naslednice kmetijskih zemljiških skupnosti in 
^Publika Slovenija. Čeprav je upravljanje in razpolaganje 
s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v družbeni lastnini omejeno 
z določbami zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS 
št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.9/90 in 5/91/ ter 
zakona o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v družbeni 
lastnini in začasni prepovedi razpolaganja z nepremičninami 
v družbeni lastnini /Uradni list RS, št. 26/90,43/90 in 2/91 /, je to 
upravljanje in razpolaganje neenotno. V mnogih kmetijskih 
organizacijah želijo zlasti v zadnjem času odprodati kmetijska 
zemljišča. Čeprav bi morali sredstva iz kupnin za kmetijska 
zemljišča uporabiti za nakup novih zemljišč oziroma za izbolj- 
šanje obstoječih zemljišč, so se ta sredstva uporabljala tudi za 
osebne dohodke delavcev teh organizacij. Tudi občine, ki po 
ukinitvi kmetijskih zemljiških skupnosti, upravljajo in razpola- 
gajo s kmetijskimi zemljišči, ki so v kmetijskem zemljiškem 
skladu, so zlasti v zadnjem času želele odprodati precejšen 
del teh zemljišč. Z zmanjšanjem obsega kmetijskih zemljišč 
v družbeni lastnini pa se otežuje, če ne celo onemogoča, 
izvedba predvidene denacionalizacije. 
V predlogu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij je 
predvideno, da z njegovo uveljavitvijo postanejo vsa kmetij- 
ska zemljišča in gozdovi v družbeni lastnini, s katerimi uprav- 
ljajo in razpolagajo organizacije in podjetja, ki se bodo last- 
ninsko preoblikovala po tem zakonu, lastnina Republike Slo- 
venije in se prenesejo v Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije. Tem podjetjem in organizacijam pravica 
do obdelave teh zemljišč ostane, do ureditve koncesijskih 
razmenj oziroma do vrnitve teh zemljišč prejšnjim lastnikom 
v skladu s predpisi o denacionalizaciji. Na ta način bodo vsa 
kmetijska zemljišča in gozdovi v družbeni lastnini, s katerimi 
upravljajo in razpolagajo organizacije in podjetja, prenešena 
v upravljanje in razpolaganje Skladu, s čimer bo zagotovljeno 
enotno upravljanje s temi zemljišči in gozdovi ter izvedba 
clenacionalizacijskih postopkov. Če bi nammreč dovolili pri- 
vatizacijo kmetijskih zemljišč in gozdov ob lastninskem preo- 
blikovanju podejtij, ne bi imeli dobvolj zemljišč in gozdov za 

izvdebo denacionalizacije. To pa bi pomenilo, da bi morali 
izuplačati več odškodnin, za kar bi morali zagotoviti dodatna 
sredstva. 
Iz istih razlogov je v predlogu zakona o zadrugah predvideno, 
da se podržavijo tudi kemtijska zemljišča in gozdovi v druž- 
beni lastnini, s katerimi zdaj upravljaljo in razpolagajo 
zadruge, če so ta zemljišča dobile neodplačno. 
S preostalimi kmetijskimi zemljišči in gozdovi v družbeni 
lastnini upravljajo in gospodarijo občine pa tudi nekatera 
podjetja in organizacije, ki se ne bodo lastninsko preobliko- 
vale po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (želez- 
nica, elektrogospodarstvo itd.) in ne po zakonu o zadrugah, in 
Republika Slovenija. 
Sredstva, ki jih občine pridobijo od upravljanja in razpolaga- 
nja s kmetijskimi zemljišči, kemtijami in gozdov, so name- 
njena nakupu novih zemljišč in izboljševanju obstoječih zem- 
ljišč. Pri upravljanju in razpolaganju s temi zemljišči pa so 
občine imele povsem različen odnos do teh zemljišč. Dokler 
so še obstojale kmetijske zemljiške skupnosti, prenehale so 
31.12.19989, je bilo gospodarjenje z zemljišči usmerjeno 
predvsem v kmetijskem interesu. Po ukinitvi kmetijskih zemlji- 
ških skupnosti pa so kmetijske zemljiške sklade v občinah 
prevzele občine. V veliko preimerih so tudi občine gospoda- 
rile s temi zemljiščli kot dobri gospodarji, v nekaterih primerih 
pa so občine kljub opozorilom Ministrstva za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano, da naj se ta zemljišča ne prodajajo in naj 
se na njih ne vzpostavlja novih zakupnih razmerij, da bo 
možno ta zemljišča vračati v postopku denacionalizacije, 
zemljišča iz Sklada odprodajala oziroma na njih vzpostavljala 
zakupna razmerja, ki po zakonu o kmetijskih zemljiščih trajajo 
najmanj 10 let. S takšnim razpolaganjem so seveda otežile 
proces denacionalizacije. Da bi zagotovili kmetijska zem- 
ljišča, ki bi v postopku denacionalizacije bila dana prejšnjim 
lastnikom kot nadomestna zemljišča za njihova odvzeta zem- 
ljišča, preprečili prodajo kemtijskih zemljišč osebam, ki niso 
državljani Republike Slovenije, in začeli usmerjati promet 
s kmetijskimi zemljišči, je v program urejanja kmetijskih zem- 
ljišč oziroma celostnega urejanja podeželja in obnove vasi že 
od leta 1990 vključen tudi odkup kmetijskih zemljišč v kmetij- 
ski zemljiški sklad. V ta namen se občinam zagotavlja 100% 
vrednost odkupljenih kmetijskih zemljišč, ugotovljena po 
enotni metodologiji, iz proračuna Republike Slove-nije, 
postavka celostno urejanje podeželja in obnova vasi. V času 
izvajanja tega ukrepa je bilo v občinske sklade odkupljenih 
161 ha kmetijskih zemljišč, za okoli 300 ha kmetijskih zemljišč 
pa so pogodbe v izvedbi. Zaradi pomanjkanja sredstev v pro- 
računu Republike Slovenije, se tudi sredstva za te namene ne 
zagotavljajo po predvideni dinamiki. 
Zaradi zagotovitve enotnega upravljanja in razpolaganja 
s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v družbeni last- 
nini in zaradi zagotovitve enotnega izvajanja denacionaliza- 
cije je treba kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove v druž- 
beni lastnini podržaviti in prenesti v Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije. 

III. CILJI IN NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON 
Zakon zasleduje dva cilja, in sicer; 
~ za9?!oviti enotno upravljanje in razpolaganje s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, ki so sedaj v družbeni lastnini 
s tem, da se prenesejo v Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Sklad); 
- zagotoviti enotno izvajanje odločb, izdanih v denacionaliza- 
cijskih postopkih. 
Zakon bo temeljil na načelih: 
- da Sklad kot dober gospodar kupuje, prodaja in menja 
kmetijska zemljišča in gozdove, oblikuje iz njih kmetije kot 
zaključene celote in jih daje v zakup; na ta način enotno 
upravlja in razpolaga s kmetijskimi zemljišči, kmetijam in 
gozdovi; 
- da se da domačim fizičnim in pravnim osebam pod enakimi 
pogoji možnost nakupa in menjave kmetijskih zemljišč, kmetij 
in gozdov oziroma zakupa kmetijskih zemljišč in kmetij iz 
Sklada. 
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IV. TEMELJNE REŠITVE 
S tem zakonom se ustanovi Sklad kmetijskih zemljišč in 
qozdov Republike Slovenije. Sklad deluje po predpisih, ki 
valiaio za javne zavode. Sklad bo upravljal in razpolagal 
s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami v lastnini Repu- 
blike Slovenije in bo v ta namen opravljal promet z njimi in 
dajal kmetijska zemljišča in kmetije v zakup. Vodil bo evi- 
denco o teh nepremičninah in upravljal s finančnimi sredstvi, 
ki iih bo pridobil s prometom in zakupom. Sredstva ki jih bo 
pridobil od izkoriščanja gozdov v lastnini Republike Slove- 
nije, ne bodo prihodek sklada, temveč proračuna Republike 

Način upravljanja in razpolaganja, način oddajanja kmetijskih 
zemljišč, kmetij in gozdov in druge materialne določbe glede 
kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov, ki bodo v skladu, bo 
vseboval novi zakon o kmetijskih zemljiščih, ki je v pripravi. 
V predloženem zakonu so vsebovane le organizacijske in 
statusne določbe za ustanovitev in delovanje sklada ter pre- 
nos v sklad tistih kmetijskih zemljišč in gozdov v družbeni 
lastnini, ki v ta skald ne bodo prenesena po predpisih o last- ninskem preoblikovanju podjetij in zadrugah. 
K statut sklada bo dal soglasje Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije, kateremu bo sklad tudi odgovoren Prav tako 
bo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije potrdil skladu 
finančni načrt in zaključni račun ter dajal soglasja k imenova- 

Sklad bo opravljal naloge v imenu Republike Slovenije in za 
nien račun. Sredstva za njegovo ustanovitev in začetek delo- 
vanja bo zagotovila Republika Slovenija iz proračuna. S sred- 
stvi ki jih bo sklad pridobil s prometom, zakupom oziroma na 
podlagi koncesij, bo ta sklad nakupoval in menjavaj kmetijska 
zemljišča in gozdove, jih združeval in ponovno oddajal. Sred- 
stva bodo namenjena tudi za stroške poslovanja sklada. Pre 
sežek prihodkov nad dohodki sklada bo prihodek proračuna 
Republike Slovenije. 
Sklad bo sodeloval z Zavodom za gozdove Republike Slove- 
nije ki bo med drugim skrbel tudi za gospodarjenje z gozdovi 
v lastnini Republike Slovenije, za njih pripravljal gozdnogo- 
spodarske in gozdnogojitvene načrte ter oddajal dela v teh 
gozdovih. Sklad bo sodeloval tudi s kmetijsko zemljiško javno 
službo, ki se bo organizirala v skladu s pripravljajočim se 
zakonom o kmetijskih zemljiščih. Ti dve službi bosta za sklad 
opravljali strokovne naloge na terenu. 
Vse priprave za ustanovitev sklada, njegovo registracijo in 
začetek dela bo izvedlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, s tem, da bi sklad začel delovati v 60 dneh po 
uveljavitvi tega zakona. 

V ta sklad bi se prenesla kmetijska zemljišča, kmetije in 
aozdovi v družbeni lastnini, s katerimi sedaj upravljajo in 
razpolagajo občine /to so kmetijska zemljišča, kmetije in 
gozdovi kmetijskih zemljiških skladov v občinah, ki so jih do 
31 12.1989 upravljale kmetijske zemljiške skupnosti/in 
pravne osebe, če to premoženje ne b j preneseno na sklad po 
druaih predpisih. Prav tako bi se na ta sklad prenesli prostori, 
oprema in sredstva ter drugo premoženje, ki so ga do 
31.12.1989 uporabljale kmetijske zemljiške skupnosti v obči- 
nah Del tega premoženja bo namenjen za delo sklada, del pa 
za delo javne kmetijsko zemljiške službe , ki se bo organizirate 
v skladu z novim zakonom o kmetijskih zemljiščih. To službo 
bodo lahko opravljali delavci, ki sedaj v občinah izvajajo vse 
naloge v zvezi z opravljanjem in razpolaganjem kmetijskih 
zemljišč, kmetij in gozdov v kmetijskem zemljiškem skladu 

S tem zakonom bi podržavili in prenesli v sklad tudi kmetijska 
zemljišča in gozdove organizacij in podjetij, ki se ne bodo 
lasntinsko preoblikovala po zakonu o lastninskem Pre°^2°' 
vanju podjetij in zakonu o zadrugah, saj imajo tudi ta podjet a 

l (elektorgospodarstvo, železnica itd) kmetijska zemljišča in 

V p^ehodnerrfobdobju, to je do izvršitve vseh denacionaliza- 
cijskih odločb, ki se bodo nanašale na vračanje kmetijskih 
zemljišč, kmetij in gozdov, bo prednostna naloga sklada 
zaaotoviti to vračanje oziroma zagotoviti sredstva za izplačilo 
odškodnin V ta namen bo Sklad sodeloval s Slovenskim 

odškodninskim skladom, organi, ki bodo vodiii denacionali- 
zacijski postopek, in z denacionalizacijskimi upravičenci. Ta 
skald pa ne bo zagotavljal finančnih sredstev za plačilo 
odškodnin v denacionalizaciji za pozidana kmetijska zem- 
ljišča in gozdove.   
Zaradi prenehanja delovanja kmetijskih zemljiških skladov 
v občinah je treba s tem zakonom razveljaviti določbe zakona 
o kmetijskih zemljiščih, ki se nanašajo na sklade kmetijskih 
zemljišč v občinah. Te določbe se bodo uporabljale najdlje do 
31.12.1991, s tem, da občine po uveljavitvi tega zakona ne 
bodo mogle samostojno upravljati in razpolagati s kmetij- 
skimi zemljišči, kmetijami in gozdovi iz občinskih skladov, 
temveč bodo morale za to pridobiti soglasje sklada, do nje- 
gove ustanovitve pa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Zakon predvideva ustanovitev Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije. V ta namen bo treba zagotoviti 
sredstva iz proračuna Republike Slovenije za ustanovitev, 
registracijo in začetek delovanja sklada, vendar se zaradi tega 
proračun ne bo povečal. To pomeni, da bo treba za prehodno 
obdobje zagotoviti sredstva za osebne dohodke delavcev 
sklada, kolikor ta sredstva ne bodo zagotovljena s prenosom 
ustreznega premoženja iz občin. Predvideno je, da bi bilo 
v skladu zaposlenih 6 delavcev /1 agronom, 1 gozdar, 
1 geodet, 1 pravnik in 1 ekonomist ter administrator/. Za 
izvedbo vseh priprav za ustanovitev sklada bi na Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano takoj zaposlili 
1 delavca, ki bi s pomočjo drugih delavcev ministrstva pripra- 
vil vse za ustanovitev, registracijo in začetek dela sklada. 
Z ustanovitvijo sklada bi ta delavec postal delavec sklada. 
Za sklad bo treba v letu 1991 zagotoviti 600.000 din za osebne 
dohodke in 2,000.000 din za materialne stroške (ustanovitev, 
registracija, pisarniške potrebščine, najemnina za prostore, 
najnujnejša oprema in priprava računalniških programov za 
vzpostavitev evidence kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov 
v lastnini Republike Slovenije).   
Z 31.12.1991 naj bi prenehali delovati občinski skladi, ki pa 
niso pravne osebe, zato tudi nimajo svojih žiro računov, 
temveč se njihova sredstva vodijo v proračunih občin. Za 
izvajanje nalog teh skladov je v občinah zaposlenih okoli 60 
delavcev. Ti delavci bi z ustanovitvijo javne kmetijsko-zemlji- 
ške službe postali delavci te službe. Organizacijo in ustanovi- 
tev te službe bo urejal novi zakon o kmetijskih zemljiščih, xi je 
v pripravi in naj bi ga Skupščina Republike Slovenije predvi- 
doma sprejela še v letošnjem letu. Ti delavci bi do 31.12.1991 
ostali delavci občine, sredstva za njihove osebne dohodke bi 
zagotavljala občina iz prihodkov občinskega sklada. Po 
1 1 1992 pa bi ti delavci postali delavci javne kmetijsko—zem- 
ljiške službe. Če ta služba do takrat ne bo ustanov-ljena, 
bosta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 
ustrezni občinski organ ugotovila morebitne presežke delav- 
cev in poskrbela za njihovo socialno varnost v skladu s pred- 

S 1.1.1992 bi se na republiški sklad prenesla vsa kmetijska 
zemljišča, kmetije in gozdovi v družbeni lastnini ter drugo 
premoženje občinskih skladov kmetijskih zemljišč ter tudi 
premoženje, ki so ga do 31.12.1989 uporabljale kmetijske 
zemljiške skupnosti. Podatki o tem premoženju kmetijskih 
zemljiških skupnosti so razvidni iz zaključnih računov kmetij- 
skih zemljiških skupnosti za leto 1989. Premoženje občinskih 
skladov pa bo treba ugotoviti v proračunu občin in v poročilih 
inventurnih komisij o inventuri za leto 1991. 
S prenosom tega premoženja in zagotovitvijo originarnih 
virov financiranja republiškega sklada /kupnine, zakupnine, 
plačilo koncesij/ financiranje tega sklada iz republiškega pro- 
računa ne bo več potrebno. Presežek prihodkov nad odhodki 
pa bo prihodek proračuna Republike Slovenije. 
Podržavljenje kmetijskih zemljišč in gozdov predvidoma ne 
bo imelo negativnih posledic na proizvodnjo, saj je v vseh 
predloženih zakonih (lastninsko preoblikovanje podjetij, 
zadruge in denacionalizacija ter ta zakon) predvideno varstvo 
sedanjih obdelovalcev za določen čas na podlagi zakonov 
samih. 

74 
poročevalec 



-,SNUTEK ZAKONA o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

1. člen 
a zakon določa naloge, pristojnosti, pravice in obveznosti 
Klada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. 

2. člen 
stanovi se Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
lovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad), ki upravlja in razpo- 
iga s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v lastnini Republike 
lovenije. 

3. člen 
klad je pravna oseba in posluje v skladu s predpisi, ki veljajo 
i javne zavode, kolikor ni z zakonom drugače določeno. 

4. člen 
<lad opravlja zlasti naslednje naloge: 
upravlja in razpolaga s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in 

)zdovi v lastnini Republike Slovenije v skladu s predpisi 
kmetijskih zemljiščih in o gozdovih, ter v ta namen opravlja 
omet s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi ter daie 
netijska zemljišča in kmetije v zakup_ 
vodi evidenco kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v last- 

ni Republike Slovenije; 
upravlja s finančnimi sredstvi, ki jih dobi s prometom 

kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi ter z zakupom 
letijskih zemljišč in kmetij; 
opravlja druge naloge, ki se nanašajo na kmetijska zemljiš- 
,kmetije in gozdove v lastnini Republike Slovenije dolo- 
ne v predpisih in statutu sklada. 
rokovne tehnične in druge naloge v zvezi z gozdovi oprav- 
za sklad na podlagi pogodbe Zavod za gozdove Republike 

ovenije. 
ro.ko.^ne' *ehnične in druge naloge v zvezi s kmetijskimi 

[J , m kmetijami opravlja za sklad na podlagi pogodbe 
tetijskozemljiska javna služba. 
lad opravlja promet s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in 
zdovi ter daje v zakup kmetijska zemljišča in kmetije nepo- 
dno ali na podlagi natečaja. 

5. člen 
jan upravljanja sklada je Svet sklada, ki ima predsednika in 
lanov in jh imenuje ter razrešuje Izvršni svet Skupščine 
Dublike Slovenije. 
!t sklada sestavljajo 2 predstavnika ustanovitelja, 2 pred- 
vnika delavcev sklada in 5 predstavnikov uporabnikov. 
!t sklada opravlja zlasti naslednje naloge: 
sprejema finančni načrt in program sklada, ki ga potrdi 
sni svet Skupščine Republike Slovenije; 
Pr®iema zaključni račun sklada, ki ga potrdi Izvršni svet 
psčine Republike Slovenije; 
menuje in razrešuje direktorja sklada po predhodnem 
lasju Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije; 
ma druge pravice in obveznosti, določene s statutom 
ida. 

6. člen 
id vodi in zastopa direktor sklada. 

7. člen 
id ima statut, ki ga v soglasju z Izvršnim svetom Skupščine 
ublike Slovenije sprejme Svet sklada in v katerem ie 
ičeno: 
rganizacija sklada; 
'gani sklada in njihove pristojnosti ter način odločanja- 
ačin poslovanja sklada; 
'avice, obveznosti in odgovornosti delavcev s posebnimi 
blastili; 
ruga organizacijska vprašanja v zvezi s poslovanjem 

8. člen 
Sklad je za svoje delo odgovoren Izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovenije. 
Delo sklada nadzira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 
Nadzor nad finančnim poslovanjem sklada opravljata organi- 
zacija, pooblaščena za opravljanje ekonomsko-finančne revi- 
zije, in Ministrstvo za finance. 

Sklad opravlja naloge v imenu Republike Slovenije in za 
njen račun. 

9. člen 
Sredstva za začetek delovanja sklada zagotovi Republika 

Slovenija iz proračuna Republike Slovenije. 
Sredstva, ki jih sklad pridobi, s prometom s kmetijskimi 

zemljišči, kmetijami in gozdovi, z dajanjem kmetijskih zem- 
ljišč in kmetij v zakup so prihodek sklada. 

Sklad lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje tudi iz 
proračuna Republike Slovenije in iz drugih virov. Sredstva 
sklada so namenjena za: 

- nakup ali menjavo kmetijskih zemljišč in gozdov ter 
- stroške poslovanja sklada. 
Presežek prihodkov nad odhodki sklada je prihodek prora- 

čuna Republike Slovenije. 

10. člen 
Sklad se organizira in začne delovati v 60 dneh po uveljaviti 

tega zakona. Strokovna, administrativna in tehnična dela za 
ustanovitev sklada, njegovo registracijo in začetek dela 
izvede Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

11. člen 
Kmetijska zemljišča, kmetije in gozdovi v družbeni lastnini, 

s katerimi upravljajo in razpolagajo občine, podjetja in organi- 
zacije ali druge pravne osebe, ter sredstva in drugo premože- 
nje, ki so ga do 31. 12. 1989 uporabljale kmetijske zemljiške 
skupnosti v občinah, postanejo z uveljavitvijo tega zakona 
lastnina Republike Slovenije. V sklad se prenesejo tudi kmetij- 
ska zemljišča, kmetije in gozdovi, ki so podržavljeni po drugih 
predpisih. 

Po uveljavitvi tega zakona lahko občine in druge pravne 
osebe razpolagajo s kmetijskimi zemljišči, kmetijami, gozdovi 
in drugim premoženjem iz prejšnjega odstavka le po predhod- 
nem soglasju sklada, do začetka njegovega delovanja pa po 
predhodnem soglasju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 

Podržavljenje premoženje iz prvega odstavka tega člena ne 
vpliva na najemna, zakupna in druga njim podobna razmerja, 
ki so bila ustanovljena z odplačilnimi pravnimi posli, če pravni 
posel ali zakon ne določata drugače. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko najemna, 
zakupna in tem podobna razmerja, katerih trajanje je dolo- 
čeno oziroma dogovorjeno za dobo več kot 15 let, trajajo 
največ še 10 let po uveljavitvi tega zakona, razen če se sklad in 
najemojemalec oziroma zakupnik ne sporazumeta drugače. 

Razmerja iz prejšnjega odstavka zaradi podržavljanja ni 
mogoče odpovedati pred potekom pogodbenega roka, dokler 
ima najemojemalec oziroma zakupnik, ki je fizična oseba, 
premoženje v najemu oziroma zakupu kot poglavitni vir pre- 
življanja sebe in svoje družine. 

12. člen 
Občine in druge pravne osebe prenehajo upravljati s pre- 

moženjem iz prvega odstavka prejšnjega člena z 31. 12. 1991. 
Premoženje iz prvega odstavka prejšnjega člena se najpoz- 

neje s 1. 1. 1992 prenese na sklad. 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 

ustrezni organ v občini najpozneje do 31. 12. 1991 ugotovita 
morebitne presežke delavcev, ki so v občini upravljali in 
razpolagali s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, ter 
jim zagotovita socialno varnost v skladu s predpisi. 

očevalec 
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13. člen 

Kmetijska zemljišča, kmetije, gozdovi in finančne sredstva 
sklada so do izvršitve vseh denacionalizacijskih odločb prven- 
stveno namenjena vračanju oziroma odškodovanju prejšnjih 
lastnikov ob pogojih in na način, določen s predpisi o denaci- 
onalizaciji in drugimi zakoni. 

Do izvršitve vseh denacionalizacijskih odločb v smislu 
prejšnjega odstavka se presežek prihodkov nad odhodi 
sklada ne prenaša v proračun Republike Slovem e. 

Pri izvrševanju denacionalizacijskih odločb sklad sodeluje 
s Slovenskimi odškodninskim skladom, organi, ki vodijo 
denacionalizacijske postopke, in z denacionalizacijskimi 
upravičenci. 

14. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 59. od 61. 

člen zakona o kmetijskih zemljiščih (Uralni lisi SRS, št. 1/79, i 
11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91. J 

V drugih členih zakona o kmetijskih zemljiščih se besedilo' 
»kmetijski zemljiški sklad« nadomesti z besedilom »Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. 

Določbe členov iz prvega odstavka tega člena se uporab- 
ljajo do 31. 12. 1991, kolikor ni s tem zakonom drugače 
določeno. 

15. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Z zakonom se ustanovi Sklad kmetijskih zemljišč m gozdov 
Republike Slovenije. Sklad bi bil pravna oseba,zanj bi se 
uporab- Ijali predpisi, ki veljajo za javne zavode. Ministrstvo 
za kmetij-stvo, gozdarstvo in prehrano bo v 60 dneh po 
uveljavitvi tega zakona pripravilo statut sklada, v katerem 
bodo urejena vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom. I o 
ministrstvo bi poskrbelo tudi za registra-cijo sklada, za ime- 
novanje vršilca dolžnosti poslovodnega organa ter za začetek 
dela sklada. , „ . 
Sklad bi bil za svoje delo odgovoren Izvršnemu svetu Skupš- 
čine Republike Slovenije, ki bi dajal soglasje k njegovemu 
statutu, imenovanju poslovodnega organa, potrjeval bi pro- 
aram dela, finančni načrt in zaključni račun. 
Sklad bi v imenu in za račun Republike Slovenije upravljal in 
razpolagal s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v last- 
nini Republike Slovenije. V ta sklad se bi prenesla kmetijska 
zemljišča, kmetije in gozdovi kmetijskih, gozdarskih in drugih 
organizacij oziroma podjetij ter občinskih skladov kmetijskih 
zemljišč pri občinah. Sklad bi vodil evidenco kmetijskih zem- 
ljišč kmetij in gozdov v državni lastnini ter opravljal promet 
z njimi, jih dajal v zakup oziroma v izkoriščanje na podlagi 
koncesijske pogodbe. Upravljal bi s finančnimi sredstvi, ki bi 
jih dobil na podlagi prometa, zakupa oziroma koncesij ter iz 
teh sredstev nakupoval nova kmetijska zemljišča, kmetije in 
aozdove presežek sredstev pa bi bil prihodek proračuna 
Republike Slovenije. Sklad bi pri svojem delu sodeloval 
z Zavodom za gozdove Republike Slovenije, ki bo ustanov- 
—Ijen po zakonu o gozdovih in bi za sklad opravljal strokovne, 
tehnične in druge naloge v zvezi z gozdovi ter pripravljal 
gozdnogospodarske in gozdnogojitvene nacrte za te gozdove 
in skrbel za izvajanje vseh nalog v teh gozdovih. Sklad bi 
sodeloval s kmetijsko zemljiško službo kot javno službo, ki se 
bo organizirala na podlagi zakona o kmetijskih zemljiščih, ki 
je v pripravi. Ta služba bi opravljala strokovne, tehnične in 
druge naloge v zvezi s kmetijskimi zemljišči in kmetijami. 
Način opravljanja prometa s kmetijskimi zemljišči, kmetijami 
in gozdovi ter dajanje teh v zakup bo podrobneje urejeno 
z zakonom o kmetijskih zemljiščih. 
Sredstva za začetek delovanja sklada bi zagotovila Republika 
Slovenija iz proračuna Republike Slovenije. To bi bila Premo- 
stitvena sredstva do prenosa premoženja občinskih skladov 
in premoženja bivših kmetijskih zemljiških skupnosti na ta 
sklad ter do začetka vplačevanja zakupnin m obveznosti iz 
koncesijskih pogodb v ta sklad. Sredstva bi bila potrebna za 
osebne dohodke delavcev sklada /predvidoma 6 delavcev 
v letošnjem letu pa največ 3/ ter materialne stroske med 
katerimi je tudi priprava računalniških programov za vodenje 
evidenc o kmetijskih zemljiščih, kmetijah in gozdovih v last- 
nini Republike Slovenije. ..... 
S 1 1.1992 naj bi se na sklad prenesla kmetijska zemljišča, 
kmetije in gozdovi v družbeni lastnini, s katerimi upravljajo 
občine (občinski skladi kmetijskih zemljišč) m prostori 
oprema, sredstva ter drugo premoženje, ki so ga dO 
31.12.1989 uporabljale kmetijske zemljiške skupnosti v obči- 
nah. Na ta način bi zagotovili potrebne prostore in opremo za 
delo sklada ter javne kmetijsko-zemljiške službe, ki se bo 

76 

ustanovila v kratkem. Zagotovili bi tudi vsaj del finančnih 
sredstev, potrebnih za delovanje sklada. 
Od uveljavitve tega zakona pa do prenosa premoženja iz 
občin v republiški sklad, bi občine lahko razpolagale s kmetij- 
skimi zemljiškimi skladi in drugim premoženjem, nastalim 
v teh skladih, ter s premoženjem bivših kmetijskih zemljiških 
skupnosti le na podlagi soglasja sklada, do njegove ustanovi- 
tve pa na podlagi soglasja Ministrstva za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano. 
Delavci ki v občinah delajo na občinskih skladih kmetijskih 
zemljišč bi postali z organiziranjem javne kmetijske zemljiške 
službe delavci te službe in bi na terenu opravljali strokovna, 
planska, tehnična in druga dela za vsa kmetijska zemljišča na 
območju svojega delovanja, tudi za zemljišča republiškega 
sklada. Zato bosta morali biti ti dve službi tesno povezani. 
Podržavljanje kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov po ten 
zakonu in po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij pt 
ne vpliva na zakupna in druga njim podobna jim razmerja m 
teh zemljiščih, ki so bila ustanovljena z odplačnimi pravnim 
posli če pravni posel ali zakon ne določata drugače. Ti 
razmerja bodo ostala v veljavi, vendar največ še 10 let pC 
uveljavitvi tega zakona, razen če se sklad in najemojemalec 
oziroma zakupnik ne bosta sporazumela drugače. Seposebe 
pa zakon varuje najemojemalca oziroma zakupnika, ki jt 
fizična oseba in ima premoženje v najemu oziroma zakupu tet 
mu to premoženje pomeni poglavitni del preživljanja zanj ii 
za njegovo družino. 
Posebno vlogo bo imel sklad pri izvajanju odločb o denaci 
onalizaci-ji. Ker bodo v ta Sklad prenesena vsa kmetijsk. 
zemljišča in gozdovi ter kmetije, ki so sedaj v družbeni lasi 
nini bo vračanje le—teh denacionalizacijskim upravičenčev 
potekalo iz sklada. Glede na predvidene rešitve v predlog 
zakona o denacionalizaciji, bodo denacionalizacijski upravi 
čenči z denacionalizacijsko odločbo dobili vrnjena kmetijsk 
zemljišča, če pa gre za komplekse kmetijskih zemljišč ali ce t 
vračanje v naravi pomenilo takšno parcelno razdrobitev, d 
obdelovanje ne bi bilo ekonomično, pa bi denaciona -lizaci, 
ski upravičenci z denacionalizacijsko odločbo dobili le solasi 
niške deleže na takšnih kompleksih. Na podlagi te odločbe i 
bodo denacionalizacijski upravičenci sporazumno tudi s skli 
dom ali v nepravdnem postopku ali v postopku komasacij 
fizično določili svoja zemljišča. Pri tem pa bo imel pomembn 
vlogo sklad, ki bo lastnik vseh teh zemljišč, dokler jih ne b 
vrnil v skladu s predpisi o denacionaliji denacionalizacijski! 
upravičencem. Ob tem bo moral sklad paziti, da bodo dobi 
denacionalizacijski upravičenci čimbolj zaokrožena zemljišč 
in da bodo preostala kmetijska zemljišča v kompleksu, ki r 
bodo vrnjena prejšnjim lastnikom, ostala čimbolj zaokroženi 
da bo na njih mogoče organizirati ustrezno proizvodnjo prek 
družinskih kmetij ali pa preko podjetij. 
Zato bo moral sklad do izvršitve vseh denacionalizacijsk 
odločb vsa kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove prve t 
stveno namenjati za denacionalizacijo, prav tako bo moral v 
namen usmerjati finančna sredstva, ki jih bo dobil od upra 
Ijanja in razpolaganja s tem premoženjem. V tem času n 
sklad ne bi oddvajal finančnih sredstev v proračun Republil 
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J?* sa' bl *° pomenilo tudi prenos obveznosti za izpla- odškodnin denacionalizacijskim upravičencem. V tem 
™d°bju bo moral sklad tesno sodelovati s Slovenskim 

'tcičkrnn*r ? T' °rgan'- ki bodo v°dHi denacionali- acjske postopke m denacionalizacijskimi upravičenci. 
bcinske sklade kmetijskih zemljišč ureja zakon o kmetijskih 

" w' 61' clenu zakona o kmetijskih zemljiš- 
LknnlZ nLtrU9

t
aCH°, ur*ditev' Predvideno v osnutku tega akona, je treba te določbe zakona o kmetijskih zemljiščih 

azveljaviti in jih pustiti v uporabi do 31.12.1991, ko bodo 

občinski skladi dejansko prenehali obstojati. V druaih določ- 
of/ w3 0 kmet'iskih zemljiščih pa bo naloae občinskih 
eoTZrVZel rTb"Ški sklad- Že " obdobju od uveljavitve 

smeli samnttninn? 31!2-1991 P* občinski skladi ne bodo 
ti/Hi no ™ °ln? ^polagati s premoženjem v teh skladih in 

I, SmOZenjem blvšlh kmetijskih zemljiških skupnosti 
f bodo morali za to dobiti soglasje republiškega sklada 

-rESA9437 iZdaj0 Zak°na 0 PREŠERN0VI NAGRADI z osnutkom zakona 

s™!"seir
fc s,o"enij8 ie "• «* 

NAGSAESLZ°SŠN"KOZS ZAKOZNAKONA 0 PREŠEnNovl 

91^ 93 P°slljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215 člena, drugega odstavka 265. člena, 266 in 267 člena 
nPm nn'f l. pSCme RePublike Slovenije v zvezi z dru- 
RepubNkeVsrovenijeena 2aČaSn69a poslovnika SkuPšč-e 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 

Poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
ILS8 ln

D
na P°dla9i 220. in 221. člena poslovnika 

knm i *]e Rep"bllke Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
q?™Jni,J

e
H
na,zacasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika ori 

delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

kulturo"dre' CAPUDER' član 'vršnega sveta in minister za 

kulturo3 JURJEC| samost°jna svetovalka v Ministrstvu za 

Predlog za izdajo zakona o Prešernovi nagradi z osnutkom 

fnZhlfr 7rij0-0bravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisiia 

riPdtf«V/inVail 9t3 b° tudi 0dbor za kulturo in varstvo kulturne dediščine kot matično delovno telo. 

STAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
avna podlaga za izdajo zakona o Prešernovi nagradi je 
jana v 9. točki 321. člena Ustave Republike Slovenije, ki 
vi, da lahko republika z zakonom uredi tudi razmerja na 
Jročju republiških priznanj in odlikovanj. 
^emembo sedanjega zakona terjajo sprejeti ustavni amand- 
ii, predvsem amandma IX, ki med drugim določa enako- 
vno sodelovanje vseh organizacij delovnih ljudi in obča- 
' v družbenopolitičnem življenju, ter amandma XIX, ki spre- 
ija pomen in vlogo samoupravnih iteresnih skupnosti. 

>CENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
šernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so nai- 

K priznanje Republike Slovenije za dosežke v umetnosti 
c so bile podeljene 8. februarja 1947 na podlagi odredbe 
istrstva za prosveto Narodne vlade Slovenije o podeljeva- 
nagrad za umetnost in znanost (Ur. list SRS, št. 13/46). 
neje je bila sprejeta vrsta sprememb in dopolnil od leta 

°.Von£°-eljevan'e ure)a Zakon o Prešernovi 
J llst SRS, st. 1/82). Ta je bil sprejet v duhu kultur- oliticne prakse osemdesetih let tako, da so bile tudi Pre- 

nove nagrade vključene v sistem samoupravne organizira- 
i na področju kulturnih dejavnosti, 
iernove nagrade podeljuje upravni odbor Prešernoveqa 
da, ki je bil do konca leta 1989 pri Kulturni skupnosti 
enije, po njenem prenehanju pa je sedaj na osnovi Ustav- 
' u,3, ^ za lzvedbo amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi Jblike Slovenije (Ur. list SRS, št. 42/89) in Zakona o dolo- 
naiog, ki jih začasno opravljajo organi samoupravnih 

esnih skupnosti ter o ustanovitvi določenih republiških 
vnih organov (Ur. list SRS, št. 42/89, 8/91) pri Izvršnem 

očeva lec 

svetu bkupščine Republike Slovenije oziroma pri nieaovem 
resornem upravnem organu, Ministrstvu za kulturo 
Zakon o Prešernovi nagradi je med drugim: 
17o

d0l°fil' da so Prešernove nagrade in nagrade Prešerno- vega sklada najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke 
v umetnosti; 
~ih

d°'°C»'!' da ,se Podeljujeta dve vrsti nagrad in opredelil njihovo število (največ tri Prešernove nagrade in največ deset 
nagrad Prešernovega sklada); 
- določil krog možnih kandidatov; 

ižpo°r^evat?me,Jne kriteri'e' ki 'ih m0rai0 predlagani kandidati 
- določil krog upravičenih predlagateljev; 
— določil čas in kraj podeljevanja nagrad; 
p d°!°čil' da strokovne komisije odbirajo, upravni odbor Prešernovega sklada pa odloča o podelitvi nagrad; 

sklada vsebmo in način sprejemanja statuta Prešernovega 
— določil vir sredstev za delo Prešernovega sklada. 

kmalu po uveljavitvi teh sprememb so upravni odbori 
, opozarjali na neprimernost nekaterih zakon- skih določil, tako glede kriterijev, načina predlaganja in odlo- 

čanja ter zagotavljanja javnosti. Zadnji upravni odbor je ned- 
voumno postavil zahteve po spremembah zakona in jih tudi 
konkretiziral. ' 
Razmišljanja oziroma predlogi za drugačne rešitve so pove- 
zani predvsem z naslednjimi problemskimi sklopi. 
Kriterijev oziroma meril za podeljevanje najvišjega nacional- 
nega priznanja za umetniške dosežke ni mogoče zakonsko 
doreči, saj gre se posebej pri vrhunskih dosežkih za izjem- 
nost, ki po svoji naravi pomeni neprimerljivost. Tako adekvat- 
nost podeljevanja vrhunskih priznanj zagotavlja ustrezna 
kadrovska sestava organa, ki o priznanjih odloča. Demokra- 

77 



tičnost odločitev pa je pogojena z imenovanjem tega organa 
s strani Skupščine Republike Slovenije, z javnostjo njegovega 
dela in s širokim krogom možnih predlagateljev 
Po sedanji ureditvi odloča o podeljevanju nagrad 5-clanski 
uoravni odbor z dveletnim mandatom. Tako veliko število 
članov pa povzroča ne le tehnične težave, težko je tudi ohra- 
niti tisto raven zaupnosti, ki bi morala obstajati pri podeljeva- 

č'lanf tega^dbora naj bi bili vsaj toliko ugledni in dejavni 
v slovenski skupnosti, kot so ugledni tisti, ki jim bodo nagrade 
podeljevali, kar pa ne pomeni, da so dosežke sposobni preso- 
diti le tisti, ki so jih sposobni tudi ustvariti. S podelitvijo 
naarad se vsakič vzpostavljajo ali tudi preoblikujejo meri a 
vrhunskosti, kar pomeni voditi tudi določeno kulturno poli- 
tiko Izostrena merila uglednih posameznikov, njihova samo- 
zavest, načelnost pa tudi trajnejši mandat članov upravnega 
odbora bi bili pogoj, da se nagradi dvigne ugled. 
Člane upravnega odbora Prešernovega sklada imenuje 
Skupščina Republike Slovenije. Zaradi spremenjenega P°'°~ 
žaia nekdanjih družbenopolitičnih organizacij je bilo 
v Zakonu o Prešernovi nagradi v letu 1989 črtano določilo, da 
predlog za imenovanje odbora oblikuje SZDL. 
Po zakonskih določilih se Prešernova nagrada podeljuje 
umetnikom za umetniške stvaritve, ki so bile prestavljene 
javnosti v dveh letih pred podelitvijo nagrade, lahko pa tudi za 
izredno pomembno življenjsko delo. Upravni odbori so duhu 
zakona skušali slediti tako, da so težili k nagrajevanju umetni- 
kov ki so se v zadnjih letih potrdili z vrhunskimi deli, večina 
predlogov za Prešernovo nagrado pa je bila utemeljena z živ- 
ljenjskim delom. Tudi presojanje posameznih vrhunskih stva- 
ritev ni potekalo brez upoštevanja dosedanjega opusa umet- 
nika Kriterij vrhunskosti bi omogočil nagrajevati °boJe- 
Časovna omejitev nastanka umetnine, kot jo predvideva dose- 
danji zakon, se je pogosto pokazala kot nezivljenjska, 
posebno pri Prešernovi nagradi. Tudi za nagrado Prešerno- 
vega sklada je dveletna omejitev preozka, saj je za vrednote- 
nje in primerjanje potrebna časovna distanca. . 
Četrti člen zakona deluje omejevalno glede slovenskost 
ustvarjalcev in njihovega kraja bivanja. Večkrat se je postav- 
ljalo vprašanje, ali je umetnik, ki deluje v tujem umetniškem 
okolju in brez slovenske konotacije, ze zgolj zaradi svoje 
narodnostne pripadnosti upravičen do priznanja, ces daje kot 
Slovenec na tujem uveljavljal slovenskost. In obratno, al j 
pripadnik tuje narodnosti, ki deluje na Slovenskem tako da 
bogati našo kulturo, upravičen do Prešernove nagrade . Priz- 
nanje prispevka »v zakladnico slovenske kulture« ne potre- 
buje nobene območne in nacionalne omejitve ustvarjalca. 
Dosedanji zakon ne predvideva posmrtne pode itve Preser 
nove nagrade, v praksi pa so se pojavljali predlogi za tako 
podelitev in vprašanja, kako ravnati v teh primerih_ 
Sam Zakon o Prešernovi nagradi določa le, da se Prešernove 
nagrade podeljujejo na področju umetnosti. Ko prepušča 
statutu da določi med drugim tudi področje dela upravnega 
odbora gre le za vprašanje organizacije dela in ne za vpraša- 
nja vsebinskega razčlenjevanja področja umetnosti po posa- 
mičnih umetniških dejavnostih. Razvejanost dejavnosti in 
vedno večja razdrobljenost znotraj njih povzročajo pritiske po 
širjenju števila nagrad, s čimer pa se povečuje možnost, da 
nagrada izgubi svoj ugled in vrednost. Tehtna in bolj ce ov ta 
presoja je možna znotraj širše zajetih področij, kar bi bilo 
primerno razčistiti že v samem zakonu. „-„ran 
Restriktivna dikcija petega člena, ki omejuje število 
zgolj z zgornjo mejo, v praksi skoraj ni bila uporabljena, saj se 
ie zgodilo le enkrat, da je bilo podeljeno manj nagrad od 
možnih. Ne glede na takšno dejansko stanje je utemeljeno 
določiti zgolj največje možno število nagrad, saj ugled 
naarade trpi, če naj bi se vsako leto podelile vse nagrade, ne 
glede na to, ali se je dejansko pojavila kakšna vrhunska 
stvaritev. Trditev, da je na tako majhnem prostoru, kot je 
slovenski, vrhunskih del najbrž manj, kot je možno podeliti 
naarad, verjetno drži. .  . 
Sedanji način predlaganja kandidatov v načelu ne omogoča 
individualnih predlagateljev, ampak to vlogo prepušča pred- 
vsem družbenim subjektom oziroma pravnim osebam. V privi- 
legiranem položaju so le posamezniki s statusom samostoj- 
nega kulturnega delavca, drugi kulturni delavci pa lahko svoje 
predloge uveljavljajo le preko pravnih oseb (društev, zavodov, 
podjetij ipd.). 
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Posebno sporha je javna objava predlogov in predlagateljev, 
ki vzbuja med kulturnimi delavci več odpora kot odobravanja 
in tudi ne dosega svojega namena. Dogaja se, da predlogi 
med seboj niso uravnoteženi. Mnenja o kandidatih, ki prispejo 
kot odziv na objavo, pa ne vplivajo na odločitve, saj največkrat 
niso podkrepljena z argumenti, novimi pogledi ali opozorili. 
Podelitev nagrad je vezana na slovenski kulturni praznik, ki je 
določen z 8. februarjem. Postavlja pa se dilema ali je obletnica 
smrti res najprimernejši čas za praznovanje, ali ne bi bil za to 
primernejši 3. december, dan Prešernovega rojstva. 
Zakon o Prešernovi nagradi sicer določa, da sredstva za delo 
upravnega odbora Prešernovega sklada zagotovi Kulturna 
skupnost Slovenije. Ta naloga je v skladu z Ustavnim zako- 
nom prešla na Izvršni svet Republike Slovenije oziroma repu- 
bliški proračun. 

III. CILJI IN NAČELA, NA KATERIH BO TEMELJIL ZAKON 
Cilje predlaganega novega zakona vidimo v formalni uskladi- 
tvi zakona z ustavnimi amandmaji in v vključitvi problematike 
podeljevanja republiških priznanj na področju kulturnega 
ustvarjanja v novo družbeno politično ureditev Republike 
Slovenije, brez vmesnega nivoja dogovarjanja, ki so ga pred- 
stavljale samoupravne interesne skupnosti. 
Zakon pa želi tudi vsebinsko preseči nastale probleme od 
sedaj veljavnega Zakona o Prešernovi nagradi, ki je bil sprejet 
leta 1982. 
Vsebinsko zastavljeni cilji so naslednji: 
— utrditi Prešernovo nagrado kot najvišje nacionalno prizna- 
nje na področju umetnosti, 
— doseči največjo možno demokratičnost v postopku predla- 
ganja možnih kandidatov za nagrade, 
- odpraviti vsebinske dileme, ki jih povzročajo ne dovolj 
široko zastavljene zakonske opredelitve, 
- razrešiti vprašanje posthumne podelitve nagrade. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE IN KRATKA VSEBINA 
PREDLAGANEGA OSNUTKA ZAKONA 
Glede na dosedanji zakon o Prešernovi nagradi in njegove 
vsebino v osnutku novega zakona predlagamo naslednje re 
šitve: 
- Ker je Prešernova nagrada najvišja državna nagrada ni 
področju umetnosti, je odločitev o njej že sedaj strokovne 
podprta, toda državnopolitična. To pomeni, da si upravn 
odbor za svoje strokovno delo ustanovi strokovne komisije 
da pa je odgovornost za odločitev na koncu njegova, saj ji 
zato tudi ustanovljen in imenovan neposredno od Skupščin^ 
Republike Slovenije, vendar s popolno avtonomijo odločanje 
V okviru te odgovornosti je sam najbolj zainteresiran, da svoji 
odločitve podpre s strokovnimi utemeljitvami. Kako pa bo d< 
njih prišel, je predvsem stvar njegove organizacije dela. 
svoje pristojnosti ne more delegirati po lastni presoji n 
strokovna telesa. . n . 
Takšna rešitev je tudi vsebinsko utemeljena. Število Prešerne 
vih nagrad je omejeno in gre torej za objektivno nujno selel 
tivnost. Četudi bi bilo po strokovnih merilih upravičenih ve 
nagrajencev, se je treba pri odločitvi omejiti na zakonsk 
število. Selektivnost je treba vedno znova obrazlagati in utt 
meljevati in tega ni mogoče terjati od nobene od strok. Zato r 
mogoče sprejeti pobud iz strokovnih krogov, da bi odločite 
prenesli na strokovne komisije, ki bi jih samostojno imenov; 
upravni odbor Prešernovega sklada. 
Demokratične spremembe v naši družbi terjajo, da tu< 
v Zakonu o Prešernovi nagradi opustimo samoupravni mode 
ki je le družbenim subjektom priznaval legitimno pravic 
posredovanja predlogov iz tako imenovane delegatske baz 
in v načelu uveljavimo pravico vsakega posameznika, da 
predlagatelj svojega predloga za dodelitev Prešernove n 

Jasno pa mora biti, da takšna rešitev pomeni le razširiti 
pravice predlaganja in ne spremembe, Id bi pomenila, da s 
sedaj te, tako pomembne zadeve, prepuščene zgolj posame 
nikom in da so vsi ostali organizirani subjekti odvezani svo 
stanovske ali družbene odgovornosti, da se aktivno vkljuc 
jejo v postopek predlaganja možnih kandidatov. Ugled in te: 
te nagrade sta namreč močno odvisna od družbenega anga 
ranja zanjo. 

poročevah 
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Kot edini kriterij za podeljevanje se predlaga vrhunskost in 
Domembnost umetniških dosežkov, ki sodijo v zakladnico 
slovenske kulture. 
- Izključena bo možnost posmrtne podelitve Prešernove 

reč živel C8 ustvar^alec v času kandidacijskega postopka ni 
posedanji zakon ni opredeljeval področij umetniškega 

istvarjanja, za katera se podeljujejo nagrade. To je bilo ure- 
dno v statutu Prešernovega sklada. V novem zakonu predla- 
'amo razdelitev na štiri glavna področja umetniškega ustvar- 
Jnja (besedno, glasbeno, gledališko in filmsko ter likovno) 

katera se lahko podeli po ena Prešernova nagrada in po 
J nagrada Prešernovega sklada. Znotraj teh glavnih podro- 
so zajete tudi specialne veje, npr. likovna zajema tako 

kovno umetnost v ožjem smislu kot tudi arhitekturo in obli- 
ovanje. 

Zoženje področij in s tem števila nagrad bo povečalo ugled 
agradi. 

Način zbiranja prijav ukinja institucijo razpisa. Prijave se 
airajo vse leto, podajo jih lahko posamezniki in pravne 

n strokovne komisije same, oz. njeni člani. Tak acin ne zapira sodelovanja nikomur, zavezuje pa strokovne 
Skrbno sPrem|jajo umetniško produkcijo 

! n J^iUCUJe^ IZ9°y0r' da je bila kaka Pomembna stvari- 
ga\ zaradl formalnih razlogov - ker je nihče ni pred- 
Način odločanja ostaja v načelu enak; odloča upravni 

p S Pr-1 9 strokovnih komisii- Predlaga pa se zmanjša- e števila članov upravnega odbora. Upravni odbor bo imel 
•em članov in predsednika. Na predlog IS ga bo za štiri leta 
lenovala Skupščina RS. Podaljšanje mandata iz dveh na štiri 

nThkbriteUrUevVnemU °db°rU omo9očil° oblikovanje vrednost- 
Varianta prepušča članom upravnega odbora, da izbereio 
predsednika izmed sebe. Ta možnost še poudarja avtonomiio 

-PZakonaH°?b°raJn 0dvzema na9radi političen priokus. Zakon določa, da se nagrade podeli na dan slovenskeaa 

zaknnM87akPraZnika S,!em odkazuiemo na ureditev v drugem 
V c,a ° rePubllsklh praznikih in dela prostih dnevih 
Ln P i? Sioveniji (Ur. I. SRS 33/89), ki določa v prvem 
n<Tm,Uf h3 IB pra*nik Republike Slovenije med drugimi tudi -Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

smrt?i 9 primernosti povezovanja Prešernove smrti s podeljevanjem nagrad vendarle predlagamo kot 

^eganrojftvaeV P°deljevanje Preše™ovih nagrad na dan njego- 
- Do svoje ukinitve je sredstva za delo upravneqa odbora 
Prešernovega sklada zagotavljala Kulturna skupnost Slove- 
nije. Izvrsni svet Skupščine Republike Slovenije s svojim 

nrnra/*'m or9anom' Ministrstvom za kulturo, in republiškim P ° a.cu"or" Je sicer začasni naslednik oziroma prevzemnik di teh nalog, ki pa so po svoji naravi tako, da naj bi jih 

nomen"1 HZal0n0m ^ UredMi Pa eflak naČin To 
ču^u kafaiP nSrLSredStVa zagotovila v republiškem prora- 
čun predpogoj za neodvisno delo Prešernovega sklada, in da bi le ta imel sedež pri Ministrstvu za kulturo. 

V. FINANČNE POSLEDICE 

čenan°Sninfnnade na' ne blb'la Z zak°nom nominalno dolo- čena Splošno izrazena zahteva je bila, naj bi se naarada 

fmefa 58 rea'n° približala tisti vrednosti, ki jo je nekoč že 

SNUTEK ZAKONA o Prešernovi nagradi 

1. člen 
ešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so nai- 
Bja priznanja Republike Slovenije za dosežke v umetnosti 
'deljuje jih Prešernov sklad. 
-okovna in administrativna ter druga opravila opravlja za 
ssernov sklad republiški upravni organ, pristojen za kul- 

2. člen 
Sšernovo nagrado prejmejo ustvarjalci, ki so z vrhunskimi 
letniskimi dosežki ali s svojim življenjskim opusom traino 
Dgateli slovensko kulturno zakladnico. Posameznik io 
%o prejme le enkrat. J 

•ianta zadnjega stavka: 
sameznik jo lahko prejme praviloma le enkrat. 

3. člen 
jrado Prešernovega sklada prejmejo ustvarjalci za 
nembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstav- 
il v treh letih pred podelitvijo in pomenijo obogatitev slo- 
ske kulturne zakladnice. 

4. člen 
lar 9re. za tako celovito delo, da ni mogoče prepoznati oma ločiti posameznikovega umetniškega prispevka 
,o izjemoma dobi Prešernovo nagrado oziroma nagrado 
>ernovega sklada skupina ustvarjalcev. 

5. člen 
sernovegB nagrade in nagrade Prešernovega sklada se 
eljujejo za ta področja umetnosti: 
esedno, 
lasbeno, 
ledališko in filmsko, 
kovno. 
co leto lahko podeli Prešernov sklad največ po eno Pre- 
jo vo nagrado in po eno nagrado Prešernovega sklada za 
•O od zgoraj naštetih področij. 

6. člen 
Prešernova nagrada in nagrada Prešernovega sklada se 
posmrtno ne moreta podeliti. 

7. člen 
0 .Prešernovih nagradah in nagradah Prešernovega sklada odloča upravni odbor Prešernovega sklada v nadaljnjem 
besedilu: upravni odbor). 
Upravni odbor ima predsednika in osem članov, ki jih imenuje 
Skupscina Republike Slovenije na predlog Izvršnega sveta. 
Mandat predsednika in članov upravnega odbora traja štiri 
leta in se lahko ponovi samo še enkrat 
Varianta: 
V drugem odstavku 7. člena se besedilo: 
»predsednika in osem članov, ki jih imenuje Skupščina Repu- 

dilom emJ6 "a predl°9 lzvršnega sveta« nadomesti z bese- 
»devet članov, ki jih imenuje Skupščina Republike Slovenije 
na pred og Izvršnega sveta. Predsednika upravnega odbora 
izvolijo člani izmed sebe.« y uuuord 

8. člen 

c
KandidatL2a Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe. 

9. člen 
Strokovne komisije, ki jih imenuje upravni odbor zbiraio 
prijave vse leto in jih skupaj s svojimi predlogi enakopravno 

odboru^'0 V čnem izb°ru, ki ga predložijo upravnemu 
Upravni odbor sprejema odločitve o nagrajencih na podlaqi 
mnenj svojih strokovnih komisij. 

10. člen 
Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada pode- 
ljuje upravni odbor vsako leto na osrednji proslavi v počasti- 
tev slovenskega kulturnega praznika. 

^oče valeč 
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11. člen 

Prešernov sklad ima statut, ki določa pravice in dolžnosti ter 
način dela upravnega odbora, način oblikovanja strokovnih 
komisij in področja njihovega dela, način predlaganja kandi- 
datov ter način podeljevanja nagrad. 
Statut sprejme upravni odbor v soglasju s Skupščino Repu- 
blike Slovenije. 

12. člen 

Delo Prešernovega sklada je javno. Upravni odbor zagotavlja 
javnost delovanja tako, da: 
- objavi poziv za predlaganje kandidatov za nagrado, 
- objavi sestavo strokovnih komisij, 
- objavi poročilo o svojem delu. 
Statut Prešernovega sklada podrobneje določa način zago- 
tavljanja javnosti. 

13. člen 
Sredstva za delovanje Prešernovega sklada zagotavlja Repu- 
blika Slovenija. 
Upravni odbor določi vsako leto višino Prešernovih nagrad in 

nagrad Prešernovega sklada tako, da |e razmer]e med njima 
3:1. 

14. člen 
Upravni odbor sprejme statut Prešernovega sklada najpoz- 
neje v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

15. člen 
Upravni odbor mora biti imenovan najpozneje v štirih mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 
Do imenovanja novega upravnega odbora nadaljuje z delom 
dosedanji upravni odbor. 

16. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 
o Prešernovi nagradi (Uradni list SRS, št. 1/82). 

17. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

- V 1. členu ne spreminjamo značaja Prešernovih nagrad in 
nagrad Prešernovega sklada, ostajajo kot najvišja priznanja 
za dosežke v umetnosti. Pač pa predlagamo zaradi poudar- 
jene avtonomnosti sklada določilo, da republiški upravni 
organ pristojen za kulturo, nudi samo usluge za strokovna in 
administrativna tehnična opravila. 
- V 2 členu ohranjamo možnost podelitve Prešernove 
nagrade tako za vrhunske dosežke kot za življenjsko delo, 
vendar s pogojem, da gre za obogatitev slovenske kulturne 
zakladnice. Na ta način se želimo izogniti primerom, ko živ- 
ljenjsko delo že s svojim obsegom vzbuja občudovanje, in 
tudi v tem primeru poudariti vrhunskost. 
Predlog stroke je, da bi ekskluzivnost nagrade poudarili tudi 
s tem, da se lahko podeli istemu nagrajencu samo enkrat. 
Čeprav sledimo predlogu stroke, vendarle ponujamo še vari- 
antno rešitev zaradi naslednjih pomislekov: tako določilo bi 
pomenilo omejevanje načela vrhunskosti kot temeljnega za 
podeljevanje Prešernovih nagrad, saj vrhunski dosežki ne 
izključujejo novih vrhunskih dosežkov. Kolikor gre za delitev 
na štiri področja, pa še posebej ne, ker ustvarjalnost ne pozna 
meja in se umetnik lahko uveljavi na različnih umetniških 
področjih. Teh pomislekov pri življenjskem delu sicer m, ven- 
dar, če je vrhunskost temeljni kriterij, bi načelu ekskluzivnost! 
lahko sledili tudi tako, da predlagamo variantno rešitev, ki 
pravi, da se lahko Prešernovo nagrado praviloma dobi samo 
enkrat. 
- 3. člen . 
Pri nagradi Prešernovega sklada gre za pomembne umenti- 
ške dosežke, ki izstopajo s svojo prodornostjo, aktualnostjo in 
obetavnostjo. V ospredju ni distanca časovne potrditve in 
trajne uveljavitve. Zato zakon že sedaj določa, da gre za 
dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v dveh letih pred 
podelitvijo. Ker praktične izkušnje dosedanjih upravnih odbo- 
rov utemeljujejo podaljšanje tega roka, predlagamo obdobje 
treh let namesto dveh. 
- V 4. členu predlagamo novo vsebinsko rešitev, ki ohranja 
možnost podelitve nagrad tako posameznikom kot skupinam. 
Presega pa dosedanjo ureditev, ki je omejevala podeljevanje 
nagrade z vidika delovanja na območju Republike Slovenije 
oziroma s slovenskim poreklom posameznikov, ki sicer ne 
živijo in ne delujejo na tem območju, so pa z domovino 
ustvarjalno povezani. Kot edini kriterij predlagamo obogatitev 
slovenske kulturne zakladnice, ki skupaj z vrhunskostjo in 
življenjskim opusom ne potrebuje še dodatnih omejitev seda- 
nje vrste. . . ... ,. 
- V 5. članu predlagamo opredelitev štirih področij, na kate- 
rih se bo podelila največ po ena Prešernova in po ena nagrada 
Prešernovega sklada. S tem bi olajšali odločanje upravnemu 
odboru, ker bi že z zakonom dorekli področja in pripadajoče 
nagrade. S skrčenjem števila pa bi utrdili nagradi ugled. 
- 6. člen izključuje možnost posmrtne podelitve obeh nagrad, 
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če kandidat ni več živel v času Kandidacijskega postopka. Ce 
pa je bila odločitev o podelitvi nagrade sprejeta pred smrtjo 
nagrajenca ali če je umrl med odločanjem, se sklep o podelitvt 
ne umakne. . 
-V 7. členu predlagana rešitev pomeni krčenje števila članov 
upravnega odbora skupaj s predsednikom s 15 na 9. Zaupnost 
in medsebojno sodelovanje, ki sta bistvenega pomena za delo 
odbora, pa tudi tehnični razlogi narekujejo tako zožitev števila 
članov upravnega odbora. Ker gre pri odločanju o nagradah 
za vrednostno presojo, ki je povezana tudi s kulturno politiko, 
predlagamo, da se dveletni mandat nadomesti s štiriletnim. 
Taka dolžina bi omogočila tudi celovitejšo politiko podeljeva- 
nja nagrad. . 
Varianta ponuja možnost, da si člani upravnega odbora, ki jir, 
prav tako imenuje Skupščina Republike Slovenije, izberejo 
predsednika izmed sebe, kar bi še poudarilo neodvisnost 
upravnega odbora. _ 
- V 8. členu določamo, da lahko predlaga možne kandidate 
kdorkoli. Torej ukinjamo doslejšnje omejitve, ki so izključe 
vale posameznike, razen samostojnih kulturnih delavcev 
Takšna ureditev je bila posledica delegatskega sistema ko 
modela za uveljavljanje predlogov iz tako imenovane detet 
gatske baze. Sedanje družbenopolitične spremembe uveljav 
Ijajo posameznika kot nosilca svojih interesov in temu načeli 
sledimo tudi v tem zakonu. 
-V 9. členu določamo način odločanja o nagrajencih. Prijavi 
za kandidate naj bi prihajale vse leto. Lahko jih oblikujejo tuc 
strokovne komisije, ki jih nato skupaj s priselimi enakopravni 
obravnavajo in selekcioniran predlog predložijo upravnemi 
odboru. Tak postopek zavezuje strokovne komisije, da skrbni 
spremljajo umetniško produkcijo in se odgovorno odločajo. 
-10. člen ostaja glede na dosedanji zakon nespremenjen 
nagrade podeljuje upravni odbor na proslavi v počastite 
slovenskega kulturnega praznika. 
-11. člen predlaga glede na vsebino statuta starega zakon 
opustitev podrobnejših kriterijev in razpisa. 
Podrobnejših kriterijev za podelitev vrhunskih umetniški 
dosežkov ni mogoče zakonsko doreči, saj gre za izjemnost, • 
pomeni neprimerljivost. 
Ukinitev razpisa in ohranitev le javnega poziva za predlaganji 
ki traja vse leto, prinaša večjo odprtost. Ker lahko predlagaj 
tudi strokovne komisije, so izključene formalne ovire za obl 
kovanje predlogov. 
- 12. člen določa način zagotavljanja javnosti, ki pa n 
predvideva več javne objave predlogov. 
Javna objava predlagnaih kandidatov je vzbudila odpor zarai 
neuravnoteženih predlogov. Zaradi tega tudi ni več določit 
o možnosti dajanja mnenj upravičenih predlagateljev o kand 
datih, ki jih sami niso predlagali. Razlog za črtanje je tui 
v pripombah upravnih odborov, da ta ureditev v praksi 
zaživela. 
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rL sedanjo začasno rešitev, da se sredstva za delo 
: r:Te9a.Sk ada zagnavijajo v republiškem proračunu, 
innZ ?"10 ° tralna Le takšen trajen in samostojen vir igotavlja neodvisnost dela upravnega odbora. 
ovost je tudi določilo o vrednostnem razmerju med Prešer- 

novo nagrado in nagrado Prešernovega sklada. 
~ ^ 'P. č/enu skrajšujemo usklajevalni rok, v katerem mora biti imenovan upravni odbor in v katerem mora sprejeti 
svoj statut, ker le tako lahko zagotovimo upravnemu odboru 
nemoteno delo za podelitev nagrad v letu 1992. 

SEDLOG ZA ZDRUŽITEV FAZ POSTOPKA SPREJEMANJA ZAKONA 

vršni svet Skupščine Republike Slovenije kot predlagatelj 
F edloga za izdajo zakona o Prešernovi nagradi z osnutkom 
ikona na podlagi 265. čl. Poslovnika Skupščina Republike 
ovenije predlaga, da Skupščina Republike Slovenije 
•ravnava in sprejme predlagani zakon tako, da hkrati 
iravnava in sprejme predlog za izdajo zakona in osnutek 
Kona. 

)razložitev: S predlaganim zakonom o Prešernovi nagradi 
bo problematika podeljevanja republiških priznanj na 

dročju kulturnega ustvarjanja vključila v novo družbeno 

politično ureditev Republike Slovenije tako, da bodo prišle 
do izraza demokratične pridobitve naše družbe 

nnt&tCli. U,!meljuie združit*v faz zakonodajnega 
P°S'°Pka. 2 dejstvom, da gre v primeru tega zakona za predlog, ki ne posega v bistvo sedanje ureditve, temveč le 
usklajuje sedaj veljavno zakonodajo z nastalimi družbeno 

v letu ?992S
D
PnlTmb.ami- 06 "ai bi SG Presern°ve nagrade 

Lu™ podeljevale po novem zakonu je nujno, da se ta zakon sprejme v najkrajšem možnem času. Predlagatelj 
zato meni da so izpolnjeni predpisani pogoji za združitev 
faz postopka sprejemanja zakona. 

redlog za izdajo zakona o REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATOV 

osnutkom zakona - ESA 438 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 109. seii 
1. 8. 1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O REPREZENTATIV- 
NOSTI SINDIKATOV Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
,215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 
'Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 

69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
?'?,venJje .d°l0lpl1' da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

delo0^3 PUHAR' članica Vršnega sveta in ministrica za 

I f a,taŠoaA^P^AVL0VIČ' namestnica ministrice za delo 
defo RAK0VEC"BITENC' podsekretarka v Ministrstvu za 

Predlog za izdajo zakona o reprezentativnosti sindikatov 
z osnutkom zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor 
Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna 
komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za delo, zaposlovanje 
in socialno politiko kot matično delovno telo. 

iEDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o reprezentativnosti sindikatov 

TAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
vna podlaga za izdajo zakona o reprezentativnosti sindi- 

a!ir!ao3,- odstavka 1- tQčke XCII. amandmaja avi Republike Slovenije, ki določa, da temelji družbena 
itev v Republiki Sloveniji tudi na svobodi ustanavljanja 
katov kot neodvisnih delavskih organizacij, v katere se 
'Cl Prostovoljno združujejo, da bi varovali in izboljšali 
družbeni ekonomski in socialni položaj, pravice na pod- 
iela in iz dela ter iz delovnega razmerja, ter XCIX. amand- 
k ustavi Republike Slovenije 

*ENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

3Ucinrt,wVeniji Že deluiej° zveze in konfederacije sindi- , smdikati na ravn| °bčin, ustanavljajo se sindikati 
Jjetjih Uveljavlja se sindikalni pluralizem. Sindikati na 
nezn,h ravneh sodelujejo pri uresničevanju pravic na 
)c^h ekonomske in socialne varnosti delavcev s pristoj- 
Jrgani. Uresničevanje teh funkcij sindikatov je potrebno 
iti z zakonom, ki pomeni novost v naši zakonodaji alede 
, da ta materija doslej v Republiki Sloveniji ni bila 
sko urejena. 

Po konvenciji Mednarodne organizacije dela o sindikalnih 
svoboščinah m varstvu sindikalnih pravic, ki jo je ratificirala 

., lmai° delavci in delodajalci, brez kakršnekoli izjeme, 
pravico ustanavljati organizacije in se vanje včlanjevati brez 
predhodne odobritve. Delavske in delodajalske organizacije 
imajo pravico, da sprejmejo svoje statute in splošne upravne 
akte, da svobodno izbirajo svoje predstavnike, da se same 
upravljajo in delujejo ter oblikujejo svoje akcijske programe. 
Državne oblasti ne smejo te pravice omejevati ali pa ovirati 
njenega zakonitega izvrševanja. Obseg teh jamstev je po 
konvenciji mogoče z nacionalno zakonodajo določiti le za 
pripadnike oboroženih sil in policijo. Za pridobitev lastnosti 
pravne osebe pa po koncenciji ni mogoče predpisovati poqo- 
jev, ki bi onemogočili uporabo njenih določil. 
Sindikalna organiziranost in s tem število sindikatov je začelo 
rasti po II. svetovni vojni, kot posledica zahtev po odpravi od 
dotedanjih režimov oblikovalnih sindikatov. Hkrati seje poka- 
zalo, da ni več mogoče, da delavske koristi zastopajo vsi 
sindikati. Nujnost ukrepanja je terjala odločitev države o tem, 
kateri izmed sindikatov bodo »predstavniški«. 
Tako so bili v letu 1948 v Franciji imenovani 4 reprezentativni 
sindikati, kriterije za presojo »predstavništva« pa je država 

>če valeč 
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uredila kasneje. , . 
V Italiji zakonodajalec opredeljuje kriterije, po katerih se dolo- 
čilo tisti sindikati, katerim zakonska ureditev daje posebne 
pravice in jih posebej podpira. Veljavna ureditev v Italiji priz- 
nava troje reprezentativnih sindikatov, medtem ko v ZRN 
noben zakon ne ureja poklicnih sindikatov. 
Sindikalno združevanje in delovanje pri nas doslej ni b lo 
ureieno z zakonom. V zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 15/90) so določeni le pogoji v času 
trajanja sindikalne funkcije oziroma po njenem pretekir 
V zakonu o delovnih razmerjih pa je določena se udeležba 
sindikatov pri sklepanju kolektivnih pogodb. Pravna praznina 
na obstaja glede načina pridobitve pravne osebnosti ustanov- 
ljenih sindikalnih organizacij ter pogojev za določitev njihove 
reprezentativnosti. Za podjetja, društva, politične organizacije 
velja načelo registracije pri pristojnem organu, ki je omejeno 
le na uqotovitev, ali so izpolnjeni pogoji za ustanovitev posa- 
meznega subjekta (sodni register za podjetja, register pri 
upravnih organih za društva, politične organizacije). Po nave- 
denem načelu pridobijo navedeni subjekti pravno osebnost 
z vpisom v register. 

III. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI PREDLOG ZA IZDAJO 
ZAKONA 
Predlog za izdajo Zakona o reprezentativnosti sindikatov 
temelji na naslednjih načelih: 
- noaoje za reprezentativnost sindikatov bo zakon določil 
tako, da bo v celoti zagotovljeno načelo sindikalne svobode 
pri ustanavljanju in delovanju sindikalnih organizacij 
- zakon bo upošteval načelo pluralizma sindikalnih oblik za 
vse sindikate, ki predstavljajo delavske koristi na področjih 
ekonomske in socialne varnosti delavcev 
- reprezentativnost sindikatov pomeni posebne pravice za 
tiste sindikate, ki izpolnjujejo^ pogoje in merila za določitev 
reprezentativnosti, ki jih določa zakon 
- reprezentativnost sindikatov bo temeljila na enakih izho- 
diščih kot v nekaterih rešitvah v zahodnoevropskih državah 
(Francija, Italija) in bo čimbolj skladna in primerljiva z uredi- 
tvami v teh državah 

IV. POGLAVITNE REŠITVE 
Zakon bo povsem na novo določal načela in način pridobitve 
lastnosti pravne osebnosti sindikata ter pogoje in merila za 
reprezentativnost sindikatov, pri čemer bo izhajal iz temeljne 
opredelitve, naj zakonsko urejanje obsega zgolj vprašanja 
vključevanja sindikatov v obravnavanje zadev, ki so v pristoj- 
nosti države in delodajalcev in hkrati v interesu sindikatov, pri 

tem pa ne bo z ničemer posegel v vprašanja organiziranja, 
povezovanja in delovanja sindikatov, t. j. v omejevanje sindi- 
kalne svobode. 
Lastnost pravne osebnosti sindikati pridobijo z deponiranjem 
statutov pri pristojnih občinskih upravnih organih za sindi- 
kate na območjih občin oziroma na ravni organizacij ali delo- 
dajalcev. ... 
Sindikati, organizirani za območje republike, občine, panoge: 
dejavnosti, deponirajo statute pri republiškem upravnem 
organu pristojnem za delo. 
Reprezentativnost bo določena na naslednjih ravneh delova 
nja sindikatov: republike, ene ali več občin, panoge, dejavno 
sti, podjetja, zavoda, drugih organizacij. 
Zakon bo taksativno določil in opredelil pogoje in merila z^ 
določitev reprezentativnosti sindikatov, in sicer: 
- kontinuirano delo 
- neodvisnost v delovanju in financiranju 
- demokratičnost 
Na ravni republike bo zakon pogojeval reprezentativnost sin 
dikata z njegovim povezovanjem v zvezo ali konfederacijo z; 
območje celotne republike ter s članstovm iz različnih panot 
oziroma dejavnosti ali poklicev. Reprezentativnost sindikato\ 
bo lahko določena tudi na ravni ene ali več občin. Na ravn 
oanoae bodo določeni kot reprezentativni sindikati, organizi 
rani za območje republike, v katerih je včlanjen dolocer 
odstotek delavcev v panogi in večina dejavnosti v panogi 
V okviru panoge pa bo lahko reprezentativen tudi sindikat 
posebno pomemben glede na poklicno sestavo svojih članov 
V dejavnosti bo določen kot reprezentativen sindikat, v kate 
rem je včlanjen določen odstotek delavcev v dejavnosti n 
večina tipičnih poklicev v dejavnosti. Na ravni organizacij 
bodo reprezentativni sindikati, ki bodo reprezentativni n 
ravneh republike, občin, panoge ali dejavnosti. Organizacij 
pa bo lahko priznala reprezentativnost tudi sindikatu v organ 
zaciji alede na število članstva. 
Reprezentativnost sindikatov bo, pod z zakonom dolocenirr 
pogoji, določena z odločbo, ki jo bo izdal republiški upravr 
organ, pristojen za delo. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Z uveljavitvijo zakona ne bodo nastale posledice za proračur 
družbenopolitičnih skupnosti. Izvajanje zakona ne bo zaht< 
valo večjih strokovnih in administrativnih opravil, tako c 
bodo upravni organi že s sedanjo zasedbo in sredstvi oprav; 
naloae v zvezi z vodenjem postopkov deponiranja statute 
sindikatov organizacij, ter določanjem reprezentativnosti su 
dikatov. 

1. člen 

Ta zakon določa način pridobitve pravne osebnosti in repre- 
zentativnosti sindikatov. 

I. PRIDOBITEV PRAVNE OSEBE 

2. člen 
Sindikati postanejo pravne osebe z dnem deponiranja statu- 
tov oziroma drugih temeljnih aktov. 
Sindikati za območje občine in v podjetjih, zavodih in drugih 
organizacijah ter pri delodajalcih (v nadaljnjem besedilu: 
organizaciji) ter v občinskih organih deponirajo statute ozi- 
roma temeljne akte pri občinskem upravnem organu; sindi- 
kati za območje republike oziroma za več občin, panog, 
dejavnosti in poklicev ter v republiških organih pa pri republi- 
škem upravnem organu, pristojnem za delo. 

3. člen 
Pristojni upravni organ deponira statute ali druge temeljne 
akte tistih organizacij, ki so opredeljene kot neodvisne sindi- 
kalne organizacije, v katere se delavci prostovoljno združu- 
jejo, da bi varovali in izboljšali svoj družbeni, ekonomski in 
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socialni položaj, pravice na podlagi dela in iz dela ter 
delovnega razmerja. 
Ime, kratica imena in znak sindikata se morajo jasno razliC 
vati od imen, kratic imen in znakov drugih sindikatov, ki so 
deponirali svoje akte. 

4. člen 
Deponiranje statuta ali drugega temeljnega akta zahteva pc 
blaščena oseba sindikata. Zahtevi za deponiranje mora I 
priložen zapisnik z ustanovitvenega sestanka in akt, katere 
deponiranje je zahtevano. 
Pristojni organ izda o deponiranju sklep najpozneje v osi 
dneh od prejema zahteve. 

5. člen 
Pristojni upravni organ vodi evidenco sindikatov, ki so de| 
nirali statute oziroma druge temeljne akte. 
Republiški upravni organ, pristojen za delo, predpiše na 
vodenja evidence iz prejšnjega odstavka. 

II. PRIDOBITEV REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATOV 
6. člen 

Reprezentativni sindikati sklepajo kolektivne pogodbe 
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sodelujejo v organih, ki odločajo o vprašanjih ekonomske in 
socialne varnosti delavcev, kadar tako določajo predpisi. 

7. člen 
Reprezentativni sindikati so lahko na ravni: 
- republike oziroma občine, 
- panoge ali dejavnosti, 
- organizacije. 

8. člen 
I Reprezentativni so tisti sindikati, ki: 
I - najmanj šest mesecev neprekinjeno delujejo, 
I - so neodvisni od delovanja države in delodajalcev, 
J - so demokratični in uresničujejo svobodo ustanavljanja in 
•včlanjevanja v sindikate, 
- se financirajo pretežno iz članarine ali drugih lastnih virov. 

9. člen 
■ Na ravni republike se ob pogojih iz 8. člena tega zakona kot 
'eprezentativne določijo zveze ali konfederacije sindikatov za 

iDbmočje republike, v katere se povezujejo člani iz različnih 
panog, dejavnosti ali poklicev. 
I^a ravn! republike se lahko določijo kot reprezentativni tudi I sindikati, ki so posebno pomembni glede na poklicno sestavo 
»vojih članov. 

10. člen 
»la ravni občine se ob pogojih iz 8. člena tega zakona kot 
eprezentativni določijo sindikati, ki delujejo na območju 
>bcine ali več občin in ki povezujejo člane iz večine panoa 
iziroma dejavnosti na območju občine ali več občin. 

11. člen 
la ravni panoge se ob pogojih iz 8. člena tega zakona kot 
sprezentativni določijo sindikati, ki so organizirani za 
bmočje republike in je v njih včlanjenih najmanj 20% delav- 
ev v panogi in večina dejavnosti v panogi. 

12. člen 
Na ravni dejavnosti se ob pogojih iz 8. člena tega zakona kot 

mam ?0n°/ ^u 
jH sindika,i' v katerih Je včlanjenih naj- 

Tdejavnostf V dejavnostl in večina tipičnih poklicev 

13. člen 
V organizaciji so reprezentativni sindikati, ki so reprezenta- 
tivni na ravni republike oziroma občine, panoge ali dejavnosti 

novfn'ZaCI,a 51° PnZna kot rePrezentativen tudi sindikat, ki povezuje največ delavcev. 

Za uveljavljanje pravic iz prejšnjega odstavka je zagotovljeno 

S!T„rS,T,opk'h pri » 

14. člen 

le„p™f!ivni sindikati na ravni republike oziroma občine 
zakonom Hni«*" se "a Podla9' Pogojev, določenih s tem 
organ, pristojen za dek> " j° iZda republiSki Upravni 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

15. člen 

IZ)«™ dni P° uveljavitvi tega zakona določijo občinske skupščine upravne organe, pristojne za deponiranje statutov 
ali drugih temeljnih aktov sindikatov. 

16. člen 

ornanUnr?c»dni P° u^e!'avitvi tega zakona republiški upravni organ, pristojen za delo, predpiše način vodenja evidence iz 
prvega odstavka 5. člena tega zakona. evioence iz 

17. člen 

RePutl?kneZSlonvem,e,a,i ^ ^ P° °bj3Vi V Uradnem lis,u 

OBRAZLOŽITEV 
akon o sindikatih temelji na konvenciji Mednarodne organi- 
acije dela o sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih 

^'/o/e ratificirala tudi SFRJ, upoštevaje tudi nekatera 
•nodišca in rešitve oziroma ureditev v nekaterih zahodno- 
vropskih državah (Francija, Italija), 
akon je pripravljen na podlagi potreb in zahtev po urejanju te 
laterije s strani države in izhaja iz temeljne opredelitve, naj 
ikonsko urejanje obsega zgolj vprašanja vključevanja sindi- 
atov v obravnavanje zadev, ki so v pristojnosti države in 
elodajalcev, njihovo razreševanje pa se pokriva z interesi in 
štovanjem sindikatov na posameznih področjih, 
akon v ničemer ne posega v vprašanja organiziranja, včla- 
evanja, povezovanja in delovanja sindikatov, t. j v njihovo 
tcijsko in organizacijsko svobodo. 
\kon določa, da se lastnost pravne osebe pridobi že z depo- 
ranjem statutov oziroma drugih temeljnih aktov sindikatov 
ndikati za območje občine ter za podjetja, zavode in druge 
ganizacije in delodajalce ter občinske državne organe 
■Ponirajo svoje akte pri pristojnem občinskem upravnem 
ganu, ki ga določi občina. Sindikati za območje republike 
■čme, panoge oziroma dejavnosti ali poklicev ter za državne 
gane na ravni republike deponirajo statute oziroma 
.neljne akte pri republiškem upravnem organu pristojnem 
delo. Pristojni upravni organ vodi evidenco sindikatov, ki 
deponirali statute oziroma druge temeljne akte in izda 

lep o deponiranju v 8 dneh od prejema zahtevka sindikata, 
kon določa ravni delovanja reprezentativnih sindikatov 
prezentativnost sindikatov pa se določi na podlagi pogo- 
' / s<? taksativno našteti v zakonu. Reprezentativni so tisti idikati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
6-mesečnega neprekinjenega delovanja 
neodvisnosti od delovanja države in delodajalcev 
demokratičnosti in uresničevanja svobode ustanavljanja in 
anjevanja v sindikate 
financiranja pretežno iz članarine ali drugih lastnih virov 

Jativno'' ^ reprezentativnost sindikatov se upoštevajo kumu- 

1?9r<°L Zf rePrezentat'vnost na ravni republike je povezovanje 
v raf w pan°9 ozirorna dejavnosti ali poklicev 
bMcl hiz r de'°vanje na območju vse repu- 
b \-V3r ?P ,e lahk0 ^Prezentativen tudi sindi- 

f P°™emben 9lede na poklicno sestavo svojih članov (npr. sindikat novinarjev, sindikat sodnikov) Na 

™f vec°bč'n so reprezentativni sindikati, ki delujejo na celotnem območju teh občin, in v katere so včlanjeni 

Turina'2™ 6 Pan°9 oz'roma dejavnosti na tem območju Tudi na ravni panoge so reprezentativni le sindikati ki delu- 

Zm7nifw7*l°bmOČJe repUb"ke in >e v n'ih vč'a^nih najmanj 20/o delavcev v panogi in večina dejavnosti v panogi 
Pogoj za reprezentativnost sindikata v dejavnosti ie članstvo 

^dejavnosti' de'aVC6V V deiavnosti in večine tipičnih poklicev 
V organizaciji so reprezentativni sindikati, ki so reprezenta- 
tivni na ravni republike oziroma občine, panoge ali dejavnosti 
Reprezentativnost sindikatov v organizaciji pa lahko prizna 

rUi' °rfanizac')a 9'ede na število članov sindikata v organiza- 
stvo uve'lavlJanje teh pravic zakon zagotavlja sodno var- 

Zdn°Hi,L° reprezenta,ivnosti v skladu s tem zakonom izdaja 
2"^ upravni organ pristojen za delo. Zoper tako odločbo je možno sprožiti upravni spor 
V prehodnih določbah zakon določa 30 dnevne roke od uve- 
I'lavitve zakona za določitev občinskih upravnih organov ki so 

Za, deponiranje statutov ali drugih temeljnih aktov 
načina voden'a evidence sindika- o , ki so deponirali statute oziroma druge temeljne akte za 

7aknnP w republiški upravni organ, pristojen za delo 
f Predvideva^ začetek veljavnosti osmi dan po objavi 
uveZvitev7nirok. " * S'°Veni'e- °re t0re> za običa'en 
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VPRAŠANJA DELEGATOV 

družbenopolitični zbor 

Kdaj in kako bodo odpadki, vrnjeni iz BiH, 
ustrezno vskladiščeni?  

TONE ANDERLIČ, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 
ministra za varstvo okolja in urejanje prostora vprašal kdaj 
in na kakšen način bodo odpadki vskladiščeni na za to 
predpisanem mestu in na predpisan način. Kajti obljube, ki 
so bile dane niso izpolnjene, roki so prav tako potekli, kljub 
temu, da je bilo opravljeno vrsto dogovorov glede rešitve 
tega problema v okviru občine Jesenice. Pričakujem tudi 
odgovor kdo je odgovoren za nastalo afero. 
Dobil pa naslednji odgovor: 
V zvezi z delegatskim vprašanjem delegata Toneta Anderliča 
o nevarnih odpadkih na Jesenicah Ministrstvo za varstvo 
okolja in urejanje prostora odgovarja naslednje: 
Tovor posebnih odpadkov je prispel iz Bosne in Hercegovine 
v Republiko Slovenijo 22. 6. 1991 ob 12. uri na postajo 
Dobova. Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora je 
od trenutka, ko je bil tovor posebnih odpadkov enostransko 
dostavljen na ozemlje R Slovenije, polno angažiran pri iskanju 
tehničnih, organizacijskih in lokacijskih rešitev za problema- 
tiko ravnanja s takimi odpadki. 
Posebej je treba poudariti, da je bila s strani R Slovenije 
predčasno izražena zahteva, da se tovor pred odvozom iz BiH 
identificira in kontrolira s strani organov R Slovenije, kar pa 
slovenski strani ni bilo omogočeno. Očitno pa je prišlo do 
malomarnega manipuliranja ob nakladanju tovora, kar je 
imelo za posledico poškodbe sodov oziroma iztekanje snovi 
iz njih ter potrebo po preureditvi tovora. .... 
Odpadki so prispeli na popolnoma neprimerno lokacijo želez- 
niške postaje Dobova in bilo je treba sprejeti takojšnjo odloči- 
tev o premiku kompozicij. Vrnitev v SR BiH na podoben način 
je bila ocenjena kot neproduktivna. Pri iskanju nove lokacije 
za vlakovne kompozicije z odpadki je bila ocenjena v tehnič- 
nem smislu (dolžina tirov, razpoložljivost potrebnih služb) kot 
najprimernejša lokacija Železarna Jesenice. Odpadki so zgo- 
daj zjutraj 23. 6.1991 prispeli na področje Železarne Jesenice. 
Podrobno poročilo o aktivnosti MVOUP je bilo predloženo 
Izvršnemu svetu Skupščine R Slovenije, ki ga bo obravnaval 
na naslednji seji. MVOUP pa na tem mestu dodaja naslednjo 
informacijo: . 
Dne 26. 6. 1991 je Skupščina občine Jesenice sprejela dva 
ekipna * 
- sodi katerih vsebine lastniki niso prepoznali in nimajo 
dokumentacije morajo do 27. 6. 1991 do 15. ure zapustiti 
občino Jesenice, in _ 
- ostali sodi oziroma tovor mora v roku najkasneje do t. <. 
1991 do 7. ure zjutraj zapustiti občino Jesenice. 
Glede na nastalo situacijo, ko je tovor še vedno na območju 
Železarne Jesenice je treba pojasniti, da je ves razpoložljivi 
čas od 23. 6. 1991 do 7. 7. 1991 bil porabljen tako, da bi 
izpolnili vse zahteve: 
- prioriteta je bila dana identifikaciji tovora, za kar so bile 
angažirane tako strokovne institucije kot proizvajalci od- 

-^zvedena so bila vsa potrebna dela za imobilizacijo iztekajo- 
čih snovi in ureditev tovora za nadaljnji transport, 
- ves čas je Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora 
iskalo novo možno lokacijo za ves tovor ali njegov del, 
- ves čas je Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora 
proučevalo in iskalo ponudbe tudi za nove tehnološke in 
sistemske rešitve za ravnanje s posebnimi odpadki. 
Rezultati aktivnosti so bili pozitivni, pravočasno je bila izpol- 
njena zahteva o umiku neidentificiranega tovora iz občine 
Jesenice, ie nove lokacije ni bilo možno najti, največkrat 
zaradi načelnega odpora prizadetih. . ... , 
Tudi novo postavljeni rok za odvoz odpadkov iz občine Jese- 
nice 26. 7. 1991 je za pridobitev ekološko primerne rešitve 

prekratek. Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prosto 
opozarja, da je problem ravnanja s posebnimi odpad 
v Republiki Sloveniji mnogo zahtevnejši, predvsem pa dime 
zijsko mnogo večji, od tega, kar je postalo očitno z vrnitvi 
odpadkov iz Bosne in Hercegovine. Količina, ki se nahaja i 
kompoziciji v Železarni Jesenice, predstavlja le okoli 5% 
posebnih odpadkov take ali podobne vrste, ki je skladiščei 
po dvoriščih tovarn in podjetij po celotnem slovenskem pr 
štoru. Zato je Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje pr 
štora pripravilo strategijo, ki bo v svojih korakih pokn 
celotno problematiko ravnanja z odpadki in na osnovi kater 
daje tudi konkretna predloga, ki jih je možno povzeti z našle; 
njim: . j 
- Železarni Jesenice se ponudi možnost sklenitve konce;, 
skega razmerja z Republiko Slovenijo za procesiranje pose, 
nih odpadkov z incineracijo, in 
— izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, oziroma Zci 
Sklad za sofinanciranje programov varstva okolja takoj d 
stopi k nakupu mobilnega ali transportabilnega incineratol 
s kapaciteto 5000 t letno. 

Kaj je s kazenskimi ovadbami zoper povzročite 
vojne agresije? _:( 

JANKO HALB, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je vf( 
šal ali in kje so bile vložene kazenske ovadbe zoper pov; 
čitelje vojne agresije (JA in posebej proti tistim posame 
kom, ki so se še zlasti»izkazali«) in ali so sploh upošteva 
kdo vodi preiskovalne postopke: je kdo od ovajanih pri 
jim bodo sodila jugoslovanska vojaška sodišča, ki so l 
rana v Sloveniji ali civilna sodišča Republike Slovenije; 

Na navedena vprašanje je Ministrstvo za pravosodje 
upravo pripravilo naslednji odgovor: . 

1. Za kazniva dejanja, storjena v času agresije JA_v R? 
bi i ki Sloveniji, so pristojni organi za notranje zadeve že vl< 
53 ovadb pri pristojnih temeljnih javnih tožilstvih. V pribit 
30 primerih še poteka zbiranje obvestil, ki so potrebn| 
vložitev kazenske ovadbe, pri čemer se večina teh primi 
nanaša na sum storitve kaznivega dejanja vojnega hude 
stva. Od vloženih kazenskih ovadb se večje število (14) nar 
na premoženjske delikte, ki naj bi jih storile znane ozir< 
neznane vojaške osebe, 13 kazenskih ovadb se n a n a sj 
kaznivo dejanje vojnega hudodelstva zoper civilno preb 
stvo, 10 kazenskih ovadb pa se nanaša na kazniva dej 
zoper splošno varnost ljudi in premoženja, 8 kazenskih ov 
pa na kazniva dejanja umora oziroma poskusa umora. V i 
agresije je bil v skladu z zadevnimi določbami zaf 
o kazenskem postopku s strani organov za notranje zat 
odrejen pripor 46 oseb iz JA, 5 oseb pa je bilo prived 
k preiskovalnemu sodniku in so bile po zaslišanjih v sk 
z določbami zakona izpuščene na prostost. Trenutno z i 
navedenih dejanj ni nikogar v preiskovalnem zaporu. 

Pripomniti je še treba, da se večje število kazenskih o- 
nanaša na neznane vojaške osebe, zato tudi v tem trenut 
mogoče dati točnih podatkov o številu oseb, ki naj bi, 
utemeljeno osumljene storitve navedenih kaznivih dejan 

2. Na podlagi že vloženih kazenskih ovadb tečejo posij 
pri pristojnih temeljnih javnih tožilstvih, ki so nekatera 
ovadb že posredovali v dopolnitev, v nekaterih primerih (lj 
vložene ovadbe zoper neznane storilce) so zahtevali ou 
posameznih preiskovalnih dejanj. j 

3 Preiskavo kot posebno fazo kazenskega postopk( 
teče pred sodiščem, bodo opravljala pristojna redna so« 
na podlagi zahtev temeljnih javnih tožilcev za preiskav- 
opravljanje posameznih preiskovalnih dejanj v primet; 
prejšnje točke, ki so jih pristojni tožilci že zahtevali, p 
z zakonom pooblaščeni organi za notranje zadeve. t 

4. V tem trenutku zoper nobeno od oseb, zoper katero; 
vložene kazenske ovadbe, ni odrejen pripor. 

5. Z uveljavitvijo ustavnega zakona za izvedbo ten" 
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ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) je v Republiki Sloveniji 
prenehala pristojnost vojaških pravosodnih organov. Zato je 
zapostopanjev navedenih zadevah podana pristojnost rednih 
sodišč (na prvi stopnji temeljnih sodišč), torej državnih sodnih 
organov Republike Slovenije. Enako velja tudi za oraane 
javnih tožilstev. 

Je nagradna igra Slovencih novic dopustna? 

JANEZ LAMPRET, delegat v Družbenopolitičnem zboru je 
pristojne organe vprašal naslednje: 
SLOVENSKE NOVICE dnevno nagrade izžrebanega bralca 
z novim osebnim avtom Citroen ZX vrednim nad 320.000 din 
A'' "e..gre v ,em Pr.in?eru za nel°ia'no konkurenco? Poslovni običaji sicer dovoljujejo nagrade kupcem, vendar le v okviru 
običajnih daril, ne pa nagrade nadpovprečne vrednosti, 
v kolikor taka darila niso dovoljena in predstavljajo kršitev 
dobrih poslovnih običajev, zakaj pristojna inšpekcijska 
služba proti kršitelju ne ukrepa? 
Mestna uprava za inšpekcijske službe - Tržni inšpektorat mu 
|e pripravil naslednji odgovor: 
V zvezi z nagradno igro, ki jo izvajata podjetje Slovenske 
novice in tovarna avtomobilov Cimos iz Kopra, vam sporo- 
čamo, da je bil dne 7. 6. 1991 opravljen inšpekcijski pregled, 

ri tem je bilo ugotovljeno, da tovarna avtomobilov Cimos 
<oper prispeva določeno število osebnih avtomobilov Cimos 
-itroen ZX Avantage za obdaritev oseb, katerih naključno 
zbrane matične številke se objavljajo v časopisu Slovenske 
lovice. 
Tržni inšpektor Mestne uprave za inšpekcijske službe Ljub- 
lana je, upoštevaje veljavno zakonodajo, ugotovil, da ome- 
ljene prodajne akcije ne moremo označiti kot igro na srečo 

zakonu o igrah na srečo je namreč opredeljeno, da so iqre 
>a srečo kot so loterija, tombola, loto, športna napoved in 
Iruge podobne igre opredeljene kot igre na srečo takrat 
adar imajo udeleženci za plačilo določenega zneska mož- 
iost zadeti dobitek, izid igre pa ni odvisen od njihoveqa 
nanja ali spretnosti, temveč od naključnega ali kakšneaa 
negotovega dogodka. 
iarilne akcije Slovenskih novic in tovarne avtomobilov ne 
loremo označiti kot igro na srečo, ker pridobitev nagrade ni 
ezana na plačilo kakšnegakoli zneska, 
rav tako ne gre za dejanje nelojalne konkurence s strani 
odjetja Slovenske novice, saj je slednji le izvajalec darilne 
kcije v smislu vodenja in reklamiranja. V pravilih igre se ne 
ogojuje nakup časopisa Slovenske novice za pridobitev 
agrade. Izžrebanec se je dolžan do 12. ure zglasiti v uredni- 
tvu časopisa osebno, preko telefaxa, telexa ali telegrama 
naslednjih 24 urah pa dokazati, da je imetnik izžrebane 

iaticne številke. 
re za obliko propagandne akcije, v kateri proizvajalec 

arja osebni avto, za predstavitev in reklamiranje te akcije 
i uporablja časopis Slovenske novice, 
prašanje istega poslanca DPZ v zvezi z neenakopravnim 
Jlozajem zasebnih obrtnikov in podjetnikov v primerjavi 
družbenim sektorjem pri poravnavanju obveznosti za dobav- 
no blago ali opravljene storitve vas obveščamo, da je bilo 
irasanje odstopljeno Službi družbenega knjigovodstva 
Republiki Sloveniji - Centrala v Ljubljani, Tržaška c. 16, 

li farme za vzrejo prašičev še naprej dobivajo 
natna sredstva? 

AJ£°D0BNIK. delegat v Družbenopolitičnem zboru, 
°ragovan> delegat v Zboru občin in ANTON □RVAT, delegat v Zboru združenega dela so republiško 

ado vprašali ali je res, da kmetijski kombinati in farme 
'sebej prašičjerejske, še naprej dobivajo znatna sredstva 

zamenjavo tehnologij in druge namene. Zahtevajo, da 
3da pripravi natančne podatke o sredstvih, ki so jih prejeli ietijski kombinati in farme, namenskost teh sredstev in 
Janska poraba. 
delegatsko vprašanje g. Antona Horvata, g. Slavka Drago- 

na in g. Marjana Podobnika v zvezi z vlaganjem proračun- 

skih sredstev v kmetijske kombinate in farme, Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije odgovarja naslednje: 
Od 16. maja 1990, ko je Skupščina Republike Slovenije izvo- 

a nov Izvršni svet, pa do 24. 6. 1991 so bila kmetijskim 
kombinatom odobrena in dodeljena finančna sredstva pred- 
vsem za investicijske posege za zmanjšanje obremenitve 
okolja. 
Iz sredstev Sklada za varstvo okolja, ki je pri Ministrstvu za 
varstvo okolja in urejanje prostora, sta bila v letu 1990 sofi- 
nancirana le dva projekta iz programa B, in sicer sofinancira- 
nje dokončanja III. faze sanacije odpadnih voda farme Ihan 
v višini 4,133.093,00 din ter sofinanciranje gradnje mehanske 
čistilne naprave na farmi prašičev Draženci Kmetijskega kom- 
binata Ptuj v vrednosti 1,378.382,00 din. V letu 1991 je predvi- 
deno le sofinanciranje dokončanja sanacije odpadnih voda 
farme Ihan. 
Po programu pospeševanja tržne proizvodnje hrane v letu 
1990 (Ur. I. SRS, št. 2/90) Republiškega sekretariata za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano je bilo odobrenih oziroma izpla- 
čanih dvema kmetijskima organizizacijama 851.535,30 din za 
investicije v opremo, silos in za stojišča za krave in goveje 
pitance. Navedenim organizacijam so bile podpore odobrene 
le iz namena A 17 — govedoreja — koncentracija prireje mesa 
in mleka. Za druge investicijske namene (prašičereja itd.) 
podpore niso bile odobrene in ne izplačane. 
Preostala sredstva, ki so jih uveljavljale kmetijske organizacije 
v obdobju po 16. maju 1990, so bila za regrese, premije in 
druga nadomestila za živinorejo. 
Razvidno je, da nekatere organizacije še niso prejele sredstev, 
odobrenih po programu pospeševanja tržne proizvodnje 
hrane. Vzrok za to je, da je bil lani avgusta znižan republiški 
proračun, kar je vplivalo tudi na izplačila podpor kmetijskim 
organizacijam. Poleg tega je bilo iz sredstev programa pospe- 
ševanja tržne proizvodnje hrane v letu 1990 odobrenih in 
izplačanih predvsem kmetom za odpravo škode po poplavah 
novembra 1990 več kot 35 mio din. 
Obveznosti, ki so bile sprejete s programom pospeševanja 
trzne proizvodnje hrane še v letu 1990, se poravnavajo 
skladno z dinamiko priliva sredstev iz republiškega prora- 
čuna. 
Novih programov, pripravljenih na podlagi letošnjega Odloka 
o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetij- 
stva ter proizvodnje hrane za leto 1991 (Ur. I. RS, št. 21/91), še 
nismo prejeli. Iz sredstev finančnih intervencij za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1991 je bil KZ 
Gornja Radgona izplačan 23. 4. 1991 predujem v višini 7,1 mio 
din za gradnjo nadomestnih stojišč za prašiče pri kmetih, ki 
bodo potrebna po razselitvi prašičerejske farme Podarad KK 
Gornja Radgona. 
Eden od najpomembnejših pogojev za uporabo sredstev 
namenjenih vlaganjem v novogradnje in rekonstrukcije hle- 
vov za govedo ali prašiče, je, da morajo biti pri takih vlaganjih 
zagotovljene kmetijske površine, na katerih je možno pridelati 
večino osnovne krme in ki omogočajo neškodljivo uporabo 
gnojevke oziroma gnoja. Poleg tega morajo uporabniki teh 
sredstev po preteku 25 mesecev za novogradnje in 21 mese- 
cev za rekonstrukcije od dneva nakazila sredstev predložiti 
komisijski zapisnik o tehničnem prevzemu objekta,, sicer 
pomeni, da so sredstva dobljena neupravičeno in jih morajo 
vrniti s pripadajočimi obrestmi vred. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravilo odgovor Ministrstvo za kmetijstvo, aozdar- 
stvo in prehrano. 

OPOMBA: Odgovor sekretariata za finance na to vprašanje 
smo že objavili v Poročevalcu, številka 21, ki je izšel 25. julija 
1991 

Kdaj in kakšne menjave v slovenski vladi? 

BORUT PAHOR, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 
predsednika vlade prosil, da parlament in javnost uradno 
seznani z naravo krize v vladi ter kadrovskimi in program- 
skimi pričakovanji, ki naj bi jih prinesle načrtovane spre- 
membe. 
Predsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
mu je odgovoril: 
Menim, da po nesprejetem predlogu za personalne spre- 

) roče vale c 
85 



membe v oblastnih strukturah, ne moremo govoriti o krizi 
vlade ki svoje posle normalno opravlja. Na Svetu Demosa je 
bilo doaovorjeno, da bomo v zelo kratkem času obravnavali 
možnosti za rekonstrukcijo vlade, vendar se sam zavzemam 
za tak pristop, ki bi kar najmanj prizadel tekoče delo vlade, ki 
je prav sedaj pred izvajanjem najzahtevnejših nalog na poti do 
polne samostojnosti slovenske države. 
Menim tudi, da ni potrebe po spreminjanju programa. Ce pa 
se bomo dogovorili za personalne spremembe, bom o tem 
seveda pravočasno in primerno obvestil Skupščino in javnost. 

Je republiška vlada res zaprosila za pomoč USIA 
za pripravo zakona o omejevanju svobode? 

BORUT PAHOR, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 
pristojne vprašal ali so resnične trditve o zaprosilu vlade 
Republike Slovenije za pomoč USIA za pripravo zakona 
o omejevanju svobode? 
Dobil je naslednji odgovor: . 
V sobotnem Delu, 13. julija letos, je bil objavljen prispevek /po 
Tanjugu/, v katerem je zapisano, da je v poročilu Mednarod- 
nega sklada za medije rečeno, da je »nova slovenska vlada 
nekajkrat prosila Ameriško informativno agencijo /USIA/ za 
pomoč pri pripravi zakona o nadzoru sredstev obveščanja.« 
Na zasedanju Skupščine Republike Slovenije 17. julija letos je 
v Družbenopolitičnem zboru delegat Borut Pahor postavil 
delegatsko vprašanje, »ali držijo trditve o zaprosilu vlade 
Republike Slovenije za pomoč USIA za pripravo zakona 
o omejevanju svobode.« , . ... 
Ministrstvo za informiranje Republike Slovenije kot tudi 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije nista nikoli prosila 
Ameriške informativne agencije za kakršnokoli pomoč pri 
pripravi zakona o javnih glasilih, katerega predlog za izdajo je 
pripravil takratni Sekretriat za informiranje in je bil obravna- 
van na seji Skupščine Republike Slovenije 19. marca letos. 
V Izvršnem svetu tudi nikoli nismo razmišljali o pripravi 
zakona, ki bi nadzoroval sredstva javnega obveščanja, ampak 
smo pripravili predlog za izdajo zakona o javnih glasilih, ki je 
upošteval spoznanja iz evropskih zakonov, ki urejajo to 
področje, k pripravi pa so bili povabljeni tudi predstavniki 
strokovne javnosti, časopisnih in RTV organizacij in novinarji. 
Predvsem pa v programu dela ministrstva, vlade in skupscine 
nikoli ni bila in ni predvidena obravnava in sprejem zakona 
o omejevanju svobode tiska, kot to sprašuje gospod Borut 
Pahor. 

Še enkrat o »jeseniških« odpadkih  

EMIL MILAN PINTAR, delegat v Družbenopolitičnem zboru, 
je v zvezi z »dogajanjem« ob odpadkih, ki so se vrnili iz BiH, 
vladi in pristojnemu ministru postavil naslednja vprašanja: 
- ali je vlada hkrati s prevzemom teh odpadkov dobila 
nazaj tudi sredstva, ki so bila vplačana za njihovo procesi- 

— na koga je mislil gospod minister Jazbinšek, ko je v jav- 
nih nastopih dal vedeti, da je bila odločitev o ponovnem 
prevzemu odpadkov ministrstvu vsiljena; 
— kako minister strokovno in politično opravičuje vrsto 
nerešenih in neuresničljivih izjav o tem, kdaj in kako bo 
problem rešil, nazadnje v zvezi z mobilno napravo za proce- 
siranje, ki jo kani ministrstvo kupiti pred izdelavo integral- 
nega koncepta, ki lahko pokaže, da je taka rešitev nesmi- 
selna. Take stroke in politike ne razumem. 
- nisem ekološki strokovnjak, čeprav sem za ekološko 
usodo Slovenije že dolgo zaskrbljen, zlasti pa zadnje leto, 
ko so čedalje bolj vidni različni koncepti vlade, pa tudi 
konflikti članov vlade, glede teh vprašanj. Poudarjam, nisem 
strokovnjak, zato vprašujem ministra, od kje njemu ideja, da 
ponuja ekološko napravo prav Jeseničanom. Nobene 
ustrezne študije, ki bi to opravičevala, ne poznam. Zdrava 
pamet pa me opozarja, da je nekaj narobe s presojo tistega, 
ki tako napravo, s tem v zvezi pa tudi skladiščenje in 
ustrezne transporte, potiska v tisti del Slovenije, kjer so 
edini izviri naših voda. Kot laik bi pričakoval, da je to 
povsem drugače. 
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Vse to me prepričuje, da tudi na tem področju delovanj 
vlade nestrokovno, zaletavo, brezkonceptualno. Zato ostr 
protestiram proti takemu delovanju in v imenu Gorenjce 
zahtevam, da se odpadki v skladu s sklepom Skupščin 
občine Jesenice takoj odpeljejo. Osebno pa predlagam, d 
se do nadaljnjega oziroma do celovite rešitve stacioniraj 
na dvorišču tistega člana vlade, ki je dovolil prevzem te 
odpadkov, oziroma ki je odgovoren za urejevanje teh zade 

V zvezi z delegatskim vprašajem g. Emila Milana Pintarj 
delegata v DPZ posreduje Ministrstvo za varstvo okolja 
urejanje prostora naslednje odgovore: , , _ 
1 Vlada Republike Slovenije ima zagotovilo vlade Bosne 
Hercegovine, da bo le-ta poravnala sredstva dogovorjene! 
procesiranja odpadkov v BiH in sicer, v višini 10 mio din. 
2. Ob odločanju dela slovenske vlade - g. Lojze Peterle, 
Andrej Ocvirk, g. Izidor Rejc, g. Leo Šešerko, da se odpae 
lahko vrnejo v Slovenijo sem imel pomisleke tako pravne k 
tehnične narave, da se odpadki vrnejo v Slovenijo. Vene 
sem kot zadnji izmed navedenih ministrov pristal na vrnit 
odpadkov, kajti šlo je za politično odločitev do vlade BiH, ki 
je problem prerasel in ogrožal. . 
3. Nikoli nisem dajal neuresničljivih izjav. Ne uresničljivi r< 
pa so bili vedno ultimativno določeni. 
Natečaj za izdelavo integralnega koncepta ni razpisi 
v »praznem prostoru« tako glede strokovnih spoznanj kot ti 
praktičnih aktivnosti. Ministrstvo za varstvo okolja in urejai 
prostora ne more prekinjati aktivnosti tam kjer je prepričat 
da so strokovno spoznane rešitve v vsakem primeru vklji 
Ijive v bodoči koncept. Eno takih področij je subsistem incif 
racije, ki ga obvladujemo na nivoju koncepta in na mv< 
investicijskega programa. Gre za potrebo po incineraciji lel 
cca 25.000 ton odpadkov od tega 1/5 v sistemu »INHOUv 
rešitev ostalo v sistemu javne službe od tega 1/4 z mobilr 
incineratorjem. ^ . . . 
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora je zder 
koncept ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji, ki vključi 
tudi mobilno napravo za procesiranje organskih odpadkov 
nastajajo v industriji. . 
Nakopičeni odpadki po tovarnišKih dvoriščih so najvecK 
brez ustreznega nadzora in evidence ter pomenijo resne gi 
nje degredacije okolja v Sloveniji. Tudi zato je Ministrstvo 
varstvo okolja in urejanje prostora med prioritetnimi nalog- 
(novega mandata) izdelalo Zakon o gospodarskih javnih s! 
bah in Zakon o varstvu okolja, ki omogočata sistemsko c< 
vite rešitve tudi na področju ravnanja z odpadki. 
4. Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora ima ja 
koncept varovanja okolja v Republiki Sloveniji kar odra^ 
prej navedena zakona.   
Iz poročila o ravnanju s posebnimi odpadki, ki je priložen 
razvidno, da je bil tovor z odpadki v Slovenijo vrnjen enost; 
sko in preuranjeno. Prihod kompozicije odpadkov v Slove 
je zahtevala takojšnje iskanje lokacije za skladiščenje, 
iskanju nove lokacije je bila ocenjena v tehničnem sm 
(dolžina tirov, razpoložljivost ustreznih služb) kot naj ust. 
nejša lokacija železarna Jesenice. Predhodno so bili o za' 
obveščeni predstavniki jeseniške občine in železarne. 
Ministrstvo je bilo mnenja, da bi zaradi opuščanja primi 
dejavnosti železarne in že izgrajene infrastrukture v tovarr 
ta lahko opravljala visoko profesionalno dejavnost proce; 
nja odpadkov (glej točko 3.) kar bi bilo v smislu njen 
prestrukturiranja ena od možnosti za izboljšanje ekon 
skega položaja občine. .. .. 
Na podlagi strokovnih gradiv predvidene tehnične re< 
(med drugim tudi priporočil ameriške agencije za var 
okolja) nove emisije ne bi prispevale k dodatnim obrerT 
tvam okolja, saj med drugim tovrstne naprave delujejo 
v raznih centrih zahodne Evrope. Pripominjamo, da ta res 
za Jesenice ne bi bila stalna, saj gre za mobilno napravo k 
tendenca in način reševanja teh problemov tudi v razv 
svetu. Gre za procesiranje odpadkov, na mestu nastank. 
situ). Po izvedbi procesiranja se bi naprava preselila na s 
lokacije po Sloveniji — tja kjer so koncentracije odpa< 
največje. Kot primer take vrhunske tehnične rešitve, ki ; 
okolje sprejemljiva tudi ob strožjih normativih kot pn 
navajamo mesto Niborg na Danskem, kjer moderna se2 
niča deluje kar sredi mesta. , 
Menimo, da so nakazane rešitve za slovensko okolje spre 
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''ive. celovite in dolgoročne. Podedovano stanje in sedaj še 
veljavna zakonodaja pa narekuje koncentriranje in hranjenje 
odpadkov na že prenatrpanih tovarniških dvoriščih, kar je za 
varovanje okolja nesprejemljivo. Zato so bili za presego teqa 
stanja storjeni zgoraj navedeni koraki. 

POROČILO O RAVNANJU S POSEBNIMI ODPADKI KI SO BILI 
■22. 6. 1991 VRNJENI IZ BOSNE IN HERCEGOVINE ZA ČAS 
OD 22. 6. DO 7. 7. 1991 

1. Uvod 
27. 3. 1991 j© Ministrstvo za zdravstvo, delo in socialno var- 
stvo SR BiH obvestilo Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje 
prostora Republike Slovenije, da sta dve podjetji iz Sarajeva 
(Granov Adnan in Ekohemija) uvozili v BiH večje količine 
posebnih odpadkov iz Slovenije. Zahtevalo je, da se transport 
<eh odpadkov v SR BiH takoj ustavi, in da zaradi pomanjkljive 
dokumentacije organi Republike Slovenije obvestijo Ministr- 
stvo SR BiH o tem, ali odpadki vsebujejo snovi, ki jih je moč 
obravnavati kot strupe v smislu Zakona o prometu strupov 
(Ur. I. SFRJ, št. 13/91). Na ta poziv je kot pristojni organ za 
nadzor nad posebnimi odpadki dne 11. 4. 1991 odgovoril 
Republiški sanitarni inšpektorat. Obvestil je organe SR BiH 
ia je prepovedal nadaljnji odvoz odpadkov v BiH in jih infor- 
miral, da so bili odpadki odpremljeni skupaj z Evidenčnimi 
isti o ravnanju s posebnimi odpadki, kot to zahteva Pravilnik 
3 ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi 
Ur. I. SRS, št. 20/86). Opozoril je tudi, da je bilo pogodbeno 
logovorjeno, da se eden od slovenskih partnerjev (Kemis 
Radomlje) obvezuje predelati 200 t odpadnih kloriranih topil 
; področja SRBiH. 
' naslednjim dopisom 7. 6. 1991 predsedniku Izvršnega sveta 
skupščine Republike Slovenije je vlada SR BiH opozorila, da 
aradi omenjenih odpadkov prihaja do velikega vznemirjenja 
javnosti in da bo po njihovi oceni treba odpadke vrniti iz SR 

iiH nazaj podjetjem, od koder odpadki izvirajo. Zadeva je bila 
ibravnavana tudi na sestanku predstavnikov vlad obeh repu- 
blik v Ljubljani. Ob tem je slovenska stran izrazila predhodno 
n načelno soglasje, da se ti odpadki v količini približno 900 
lahko vrnejo v Republiko Slovenijo. 

'o vsebini tovora gre pretežno za ostanke topil, lakov in lepil 
i so bili sicer proizvedeni na ozemlju Republike Slovenije Po 
redpisih so morali proizvajalci oziroma »izvozniki« odpad- 
ov te prijaviti Republiški sanitarni inšpekciji. Podatki iz 
premljajoče dokumentacije pa kažejo/da odpadki že ob 
dvozu iz Republike Slovenije niso bili v celoti deklarirani 
skladu z zahtevami omenjenega pravilnika o ravnanju 

posebnimi odpadki. 
gotovljene so pomanjkljive ključne številke odpadkov (tri- 
estne namesto petmestnih), manjkajoče navedbe enot mere 

'i. količin in napake v navajanju »povzročitelja«, »zbiralca« 
miroma »odstranjevalca« odpadkov. Sodi ob odvozu niso bili 
inačeni ne s šifro odpadka, ki so ga vsebovali, ne z imenom 
astnika«. Zato je bila kasneje skrajno otežena identifikacija 
>dov po vsebini, kar je s stališča procesiranja odpadkov 
ijpomembnejše. 

primerjavo podatkov iz spremljajoče dokumentacije in 
ijanskega stanja na vagonih je bilo ugotovljeno, da je bilo 
njenih odpadkov manj kot je bilo deklarirano. Gre za 
jmembno razliko, kajti po deklaracijah naj bi šlo za cca 6700 
idov odpadkov, vrnjena kočina po dejanskem stanju na 
igonih pa je 4650 sodov. Razliko je mogoče tolmačiti kot 
>sledico malomarnosti pri odvozu iz BiH ali pa kot posledico 
'jstva, da je bil del odpadkov v BiH že procesiran. 
?jstvo je, da je bil omenjeni tovor posebnih odpadkov iz SR 
H vrnjen na območje Republike Slovenije enostransko in 
euranjeno. S strani Republike Slovenije je bila namreč 
edčasno izražena zahteva, da se tovor pred odvozom identi- 
ira in kontrolira s strani organov Republike Slovenije kar 
slovenski strani ni bilo omogočeno, 

vor je bil enostransko napoten s postaje Alipašin most na 
stajo Dobova in na naslovnika »Vlada Republike Slove- 
e«, kamor je dospel dne 22. 6. 1991 ob 12. uri. Odpadki so 
speli na popolnoma neprimerno lokacijo železniške 
staje Dobova in bilo je treba sprejeti takojšnjo odločitev 
premiku kompozicij. Vrnitev v SR BiH na podoben način je 
a ocenjena kot neproduktivna. Pri iskanju nove lokacije za 
kovne kompozicije z odpadki je bila ocenjena v tehničnem 

iročevalec 

smislu (dolžina tirov, razpoložljivost potrebnih služb) kot naj- 
primernejša lokacija Železarna Jesenice. Odpadki so zgodaj 
zjutraj 23. 6. 1991 prispeli na področje Železarne Jesenice. 
O zadevi sta bila obveščena predsednika Skupščine in Izvrš- 
nega sveta Skupščine občine Jesenice. 
2. Aktivnosti za varstvo okolja, zaščito zaposlenih in prebival- 
stva ter varnost tovora 
Minister MVOUP g. Miha Jazbinšek je takoj po prejetju obve- 
stila iz postaje Dobova 22. 6. 1991 osebno prevzel vodenje 
aktivnosti za obvladanje nastalega problema. V ekipi MVOUP 
so bili neposredno angažirani še mag. Mitja Bricelj, namest- 
nik ministra, mag. Bogdan Babšek, pomočnik ministra, Dušan 
Butina, dipl. ing. svetovalec ministra ter kot zunanji sodelavec 
in pooblaščeni koordinator s strani MVOUP Radovan Gačeša 
dipl. ing. 
Kronologija dogodkov je opisana v nadaljevanju v tem 
poglavju pa so opisane aktivnosti, ki so zagotovile varno 
ravnanje s tovorom, preverjanje stanja v okolju in iskanje 
primernih rešitev za nadaljnje ravnanje s tovorom. 
2.1. Delo inšpekcijskih služb 
Kompozicije z odpadki so si na pobudo MVOUP takoj ogledali 
predstavniki inšpekcijskih služb (glavni republiški in republi- 
ški inšpektorji) in sicer: 
- Republiška požarna inšpekcija 23. 6. 1991, 
- Republiški sanitarni inšpektorat, 22., 23., 25. 26. 6. 1991, 
199^ePub|iški vodnogospodarski inšpektorat 25. in 26. 6. 

- Republiški inšpektorat za delo 25. 6. 1991, 
Inšpektorji so zapisniško ugotovili stanje in postavili zahteve 
ki so bile pri izvajanju varstvenih ukrepov takoj upoštevane. 
Težišče zahtev je bilo na varstvu zaposlenih in varstvu čred 
požarom. 
Ob prvem ogledu 22. 6.1991 v Dobovi je bil prisoten tudi član 
mobilne enote Inštituta Jožef Štefan, vendar ni bil opremljen 
za merjenje imisij, niti ni mogel vzeti vzorcev za kontrolno 
analizo sestavin iztekajočih snovi. 
Ves čas manipuliranja z odpadki (pretovarjanje in urejanje 
tovora) od 27. 6. do 7. 7.1991 je delo potekalo pod izmeničnim 
nadzorstvom predstavnikov inšpekcijskih služb. Končna pre- 
gleda dne 3. 7. in 5. 7. 1991 sta bila opravljena skupno s strani 
Uprave inspekcijskih služb za Gorenjsko, inšpektorja za želez- 
niški promet, predstavnikov ŽG Ljubljana, Železarne Jese- 
nice predstavnika MVOUP in tovarne Colorja, ki je s svojimi 
strokovnimi ekipami izvajalo preureditev tovora Zaključna 
ugotovitev zadnjega pregleda je, da so zahteve izpolnjene, 
oziroma, da bodo v primeru dveh vagonov takoj izpolnjene, 
da so pa sodi v veliki večini v slabem stanju in da je možno da 
tudi v bodoče pride do iztekanja snovi, kar je treba sproti 
preprečiti. 
2.2. Delo služb Ministrstva za varstvo okolja in urejanje pro- 

Delo strokovnih služb MVOUP ter pooblaščenega koordina- 
torja je potekalo v treh osnovnih smereh: 
- preprečitev neposredne nevarnosti za okolje in zaposlene 
ter preureditev tovora, 
- iskanje možnosti za začasno skladiščenje na tire ali izven 
njega in 
- iskanje možnosti za procesiranje teh odpadkov doma ali 
v inozemstvu. 

dosego prvega namena je MVOUP angažiralo inšpekcijske 
službe, mobilno enoto IJS za ugotovitev neposredne nevarno- 
sti za zaposlene, pridobilo ustrezne posode za prestrezanje 
iztekanja in preložitev (»over size«) kritičnih sodov in angaži- 
ralo strokovno usposobljene skupine delavcev (Color, Helios, 
Javna higiena Ljubljana) za manipuliranje z nevarnimi 
snovmi. Ves razpoložljivi čas do 7. 7. 1991 je bil do skrajnosti 
smotrno izrabljen za preureditev tovora v skladu z zahtevami 
inšpekcijskih služb. 
Pri iskanju možnosti za začasno skladiščenje je MVOUP 
v začetku akcije sodelovalo tudi s strokovnjaki ŽJ, s katerimi 
je bil izvršen tudi ogled eventuelne lokacije, to je objektov 
opuščene aglomeracije. Ti bi lahko ustrezali za začasno skla- 
diščenje, toda zaradi dvomov o možni nevarnosti za zapo- 
slene in širše prebivalstvo je bila ta ideja opuščena 

MVOUP ugotavlja, da je bil kritični rok 7. 7. 1991 za umik 
odpadkov z Jesenic prekratek kljub temu, da je bil tovor 
pravočasno preurejen. Na to so vplivali različni zunanji dejav- 
niki, predvsem pa izredne razmere v Republiki Sloveniji, ki so 
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zožile možnost za izvedbo sklepa SO Jesenice v zahtevanem 
roku. Zunanji dejavniki so se pokazali kot podjetniškj ali 
lokalni odpori, oziroma celo blokade kakršnih koli rešitev 
povezanih z novo lokacijo. Nekaj možnih lokacij pa je odpadlo 
zaradi izrednih razmer, ki preprečujejo dostop do njih ali 
njihovo uporabo. . . 
Pri iskanju možnosti za procesiranje odpadkov se je tudi takoj 
pokazalo, da so v Republiki Sloveniji le omejene možnosti za 
ekološko sprejemljivo predelavo odpadkov. 
MVOUP je zato v času reševanja problema odpadkov, vrnjenih 
iz BiH, sprožilo več aktivnosti za pridobitev ponudb za tehno- 
loške postopka za ravnanje s posebnimi odpadki, posebej 
incineratorje (visokotemperaturne sežigalnice). Vzpostavitev 
takega sistema predstavlja sodobno in ekološko ne9porečno 
rešitev problema odpadkov, ki so trenutno na tirih ZJ. 
2.3. Kontrolne meritve in analize 
2 3 1 Delo mobilne enote Inštituta Jožef Štefan 
Na iniciativo MVOUP je bila mobilna enota Inštituta Jožef 
Štefan angažirana že 24. 6. 1991, da bi zagotovili takojšen 
nadzor nad stanjem kakovosti zraka v neposredni blizini 
vagonov, kjer so se nahajali zaposleni Železarne Jesenice. 
Meritve emisij in imisij so bile opravljene 24. jn 25. 6. 1991 
okoli kompozicij 1 in 3, ki sta se nahajali bliže delovnemu 
področju ZJ. Meritve emisije (na izvoru) so bile opravljene na 
3 lokacijah, ki so predstavljale največjo morebitno možno 
nevarnost za okolico. 4. lokacija (v bližini tehtnice) je bila 
približno 10 m oddaljena od iztekajočih snovi. V emisiji so 
ugotovili prisotnost aromatov (ksilen, toluen, benzin, stiren). 
Pri vlakovni kompoziciji 2, ki je stala na najbolj odmaknjenem 
tiru ob meritvah 25. 6. 1991 ni bilo ugotovljenih povečanih 
emisij. 
2.3.2. Izvajanje kontrolnih analiz 
Za izvajanje kontrolnih analiz vsebine sodov sta bili angazi- 
rani strokovno preizkušeni in verificirani inštituciji Kemijski 
inštitut Boris Kidrič in Inštitut za varstvo okolja Maribor. 
Ekipi obeh inštitutov sta 25. 6.1991 v dogovoru s pooblaščen- 
cem MVOUP vzeli vzorce po načelu, da je treba kontrolirati 
najbolj sumljive situacije ter tiste snovi, ki iztekajo. Vzeto je 
bilo skupno 32 vzorcev, ki so po dogovoru analizirani na 14 
parametrov. L... 
Preliminarni poročili o analizi teh vzorcev sta bi 11 predstavljeni 
na sestanku na MVOUP v Ljubljani že 26. 6. 1991, končno 
poročilo pa je oddal KIBK 1. 7. 1991, Inštitut za varstvo okolja 
Maribor pa 5. 7. 1991. 
2.3.3. Ugotovitve o sestavi odpadkov 
Glede na ugotovljeno sestavo odpadkov in stanje, v katerem 
se trenutno nahajajo, so možni naslednji zaključki o sestavi, 
lastnostih in ravnanju: 
1 Velika količina lahkovnettjivih odpadkov (plamenisce, 
sestava topil) na vlakovni kompoziciji pomeni predvsem 
požarno nevarnost za okolico. Nevarnost je sicer bistveno 
zmanjšana z ustavitvijo iztekanja vsebine poškodovanih in 
prevrnjenih sodov, vendar zaradi vročine še vedno obstaja. 
2. V nobenem slučaju pri preiskovanih vzorcih, vzorčenih na 
preskok, ni bilo ugotovljeno odstopanje med deklaracijo 
odpadkov in ugotovitvami analiz, kot tudi ne prisotnost 
posebno nevarnih odpadkov ali komponent. Prisotnost 
organskih halogeniranih snovi je bila ugotovljena v nekaj 
vzorcih. Hlapnih fenolov in formaldehida je pod 0,5 g/kg. 
3. Nevarnost odpadkov za okolico, izvirajoč iz njihove toksič- 
nosti, je zmerna. Vsebina analiziranih sodov kaže pretežno na 
mešanice delno želiranih ali trdnih smol in topil (v glavnem 
nehalogeniranih), v posameznih slučajih tudi starih olj, lakov 
in barv (pigmenti). 
4. Za sode neidentificiranega porekla je bila predlagana 
izvedba analize in osamitev do ugotovitve nevarnosti, kar je 
bilo izvedeno, za celotno kompozicijo odpadkov pa izvedba 
statističnega vzorčenja in analiz teh vzorcev (približno 50 
sodov). . . ., 
2 4 Usklajevanje aktivnosti z bivšimi lastniki odpadkov 
MVOUP je takoj, 23. 6. 1991 stopilo v stik s podjetji, ki so 
izvozile odpadke R BiH in katerih odpadki so po dokumenta- 
ciji bili vrnjeni v R Slovenijo. To je bilo nujno predvsem zaradi 
identifikacije odpadkov. 
Zaradi dvoma glede možnosti, da so na vagonih poleg sodov, 
ki so jih poslala podjetja v BiH tekom leta 1990 in 1991, tudi 
drugi odpadki, je bilo treba identificirati količine in »lastnike« 
sodov na vsakem vagonu. V ta namen so bili pozvani pred- 
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stavniki podjetij Kemis, LTH, Sava in Planika, da so posla 
svoje strokovne sodelavce za aktivno sodelovanje v prvei 
identifikacijskem popisu. Rezultati popisa, ki je bil izveden 2 
6. 1991, so razvidni iz predhodnega poročila o pregled 
vlakovne kompozicije, ki so ga podpisali predstavniki omenji 
nih podjetij, RSVOUP in Železarna Jesenice. Povzetek 
minarnega poročila: 
- število vagonov - 72. 
- skupaj sodov po 2001 
- skupaj sodov po 501 
- identificialnih sodov po 200 I ^ 
s strani bivših lastnikov ™ 
- neidentificiranih sodov 
Problem neidentificiranih sodov je bil kot najbolj urgent 
rešen v naslednjih 48 urah na naslednji način. 
- 4 sodi so bili odpeljanj z Jesenic na začasno skladiščen 
dokler se ne ugotovi lastnik odpadka, 
- 16 sodov nima znanega lastnika niti znane vsebine, zato 
jih odpeljali iz Jesenic na novo lokacijo, 
- 27 sodov je bilo naknadno identificiranih. 
MVOUP - je zahtevalo od prizadetih podjetij vserazpolozlj 
analize odpadkov, ki so bili odposlani v BiH, vendar se 
izkazalo, da so podatki zelo kvalitativni ali celo samo opis 
2.5. Tehnični ukrepi za ureditev tovora 
2.5.1. Varnostni ukrepi ob prihodu 
Takoj po prihodu kompozicij na lokacijo Železarne Jesen 
so bili s strani osebja Železarne Jesenice izvedeni preventi 
varnostni ukrepi: . 
- kompoziciji po 32 vagonov sta bili postavljeni na tire, ki 
malofrekventni; . . 
- preostali del kompozicije (8 vagonov) je bil postavljen 
stranski tir; . . 
- osebje Železarne Jesenice je takoj izvedlo ukrepe izolac 
in fizičnega in požarnega varovanja prostora, kjer so se na 
jali vagoni; 
- takoj so bile podstavljene posode za prestrezanje snovi 
mestih, kjer so te iztekale iz vagona. 
2.5.2. Preureditev tovora 
Delo na sanaciji vagonov je potekalo na podlagi predhoc 
dogovorjene akcije in sicer v naslednjem vrstnem redu. 
23 -25. 6. 1991: celotna kompozicija vagonov je bila za 
tena na tistih mestih, kjer se je pojavilo iztekanje iz prevr 
nih ali poškodovanih sodov, s polietilentsko folijo in plas 
nimi hoboki, da bi preprečili nadaljnje prodiranje izli 
v nasip (haldo). . 
26. 6. 1991: neidentificirani sodi so bili izločevani iz komp 
cije, premeščeni v novo embalažo (over size) in naložen 
tovornjak. V celoti je bilo odpremljenih na novo lokacije 
sodov. . ... 
27 6 1991 do 3. 7.1991: preostali sodi v kompoziciji so s< 
vrstnem redu urejali, po potrebi premeščali z vagonov 
vagon, da se na ta način zagotovi varen nadaljnji trans 
kompozicije. Delo pri sanaciji se je izvajalo na našle 
način: , . 
- poškodovane oz. odprte 50 litrske hoboke so presta\ 
v neoporočno 200 litrsko embalažo z registracijo premesti 
- poškodovane sode so prestavljali v večje sode (over si 
- odprte sode so prekrivali s politilensko folijo in zavar< 
z jekleno žico. 
Vse delo je bilo opravljeno na neprepustni podlagi in z< 
teno pred atmosferskimi vplivi (naknadno zgrajena nads 

Rezultat tako opravljenega dela je urejen tovor z zmanjšat 
števila vagonov od 72 na 60. Stopnja dosežene identifik; 
se je ohranila. 

3. Kronologija najpomembnejših dogodkov od 22. 6. 195 
7. 7. 1991 
3.1. Dobova 22. 6. 1991 
- Vlakovni kompoziciji z odpadki sta se zadrževali na Dc 
takole: 

1. komp. 2. komp. 

Prihod 
Odhod 

22. 6. 91 ob 12.01 
22. 6. 91 ob 20.30 

22. 6. 91 ob V. 
22. 6. 91 ob 2f 

— V Dobovi so si ogledali kompoziciji predstavniki Mi 
stva za obrambo (Stuoica), Ministrstva za varstvo oko 
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urejanje prostora (mag. Bricelj, namestnik ministra) in Repu- 
bliškega sanitarnega inšpektorata (dr. Macarol-Hiti, glavna 
republiška san. inšpektorica) ter Mobilne enote Inštituta Jožef 
Štefan (Smodiš). Vzorci odpadkov niso bili odvzeti. Ugotov- 
ljeno je bilo iztekanje snovi iz vagonov in razširjanje vonjav. 
- Izvršni svet Skupščine občine Brežice je imel izredno sejo, 
ki ji je prisostvoval tudi namestnik ministra Ministrstva za 
varstvo okolja in urejanje prostora (mag. Bricelj). 
- Z dogodkom so bila seznanjena sredstva obveščanja; prva 
slikovna informacija se je tega dne pojavila na 3. dnevniku 
TVS. 
- V vmesnem času je ministrstvo uspelo najti novo lokacijo 
(Železarna Jesenice), kajti premik kompozicij z Dobove je bil 
nujen zaradi tehnično — prometnih vzrokov. Dogovorjeni so 
bili tudi potrebni takojšnji ukrepi na novi lokaciji. 
- MVOUP je angažiralo strokovnjake tovarne Sava Kranj za 
izdelavo gumijastih ali drugačnih nepropustnih folij, s kate- 
rimi bi lahko zaščitili tla pri eventuelnem začasnem skladiš- 
čenju. 
3.2. Jesenice 
23. 6. 1991 
- Prihod kompozicij v Železarno Jesenice 

1. komp. 
23. 6. 91 ob 1.52 

2. komp. 
23. 6. 91 ob 4.40 

Vodstvo Železarne Jesenice je za svojega pooblaščenega 
predstavnika določilo Emila Ažmana, dipl. ing. 
- Vodenje del je prevzel osebno minister Miha Jazbinšek, 
v organizacijo del pa so bili na strani MVOUP vključeni še 
namestnik ministra, g. Bricelj, sodelavca g. Babšek in g. 
Butina, za usklajevanje aktivnosti s strani MVOUP pa je bil 
imenovan zunanji sodelavec g. Radovan Gačeša. 
- Ob 8. uri je bil v ŽJ prvi sestanek predstavnikov ŽJ, 
MVOUP, RSI in Save Kranj. V teku sestanka sta se pridružila 
tudi ga. Klinarjeva, predsednica IS in g. Brudar, predsednik 
SO Jesenice. Po sestanku je bil opravljen skupni ogled vla- 
kovnih kompozicij in možnih lokacij za začasno skladiščenje 
odpadkov (opuščeni objekti aglomeracije), ki so bile ocenjene 
kot ustrezne. 
- Ob 13. uri sta si ogledala kompoziciji tudi predstavnika 
MLO (civilna zaščita) in MNZ (požarna varnost). 
- MVOUP je navezal prve stike s projektantsko-inženiring 
brganizacijo, za sodelovanje pri projektiranju in izvedbi even- 
tuelnega začasnega skladiščenja. 
24. 6. 91 

Ob 10. uri razširjena izredna seja Izvršnega sveta Skupš- 
iine občine Jesenice, ki so ji prisostvovali tudi predstavniki 
MVOUP z ministrom Jazbinškom na čelu. Obravnavana je bila 
udi ponudba Železarne Jesenice za začasno skladiščenje, 
zvršni svet je prepustil odločitev o rokih Skupščini občine 
(esenice za sejo 26. 6. 1991. 

MVOUP je vzpostavilo stik za dobavo sodov »over size«, 
' katere "je možno vstavljati običajne 200 I sode. 
- Postavljene so bile posode za prestrezanje iztekajočih 
novi. 
- MVOUP je vzpostavil stik za dobavo posod (hobok) in 
lovih 200 I sodov. 

Na poziv MVOUP je ob 14.30 prispela ekipa Mobilne enote 
nštituta JS za merjenje emisij oz. imisij in tekom popoldneva 
ipravila prve meritve. 

Na poziv MVOUP so ob 16.30 prispeli predstavniki firm 
ava Kranj, Kemis Radomlje, LTH Škofja Loka in Planika 
ranj, zaradi identifikacije tovora. V možnostih predstavnikov 
IVOUP in ZJ ter s pomočjo gasilske brigade ŽJ je bila 
lentifikacija opravljena še isto popoldne. Izdelano poročilo 
izvoru in količinah odpadkov je služilo kot osnova za plani- 

inje nadaljnjih aktivnosti. 
Na iniciativo MVOUP je bila izdelana fotodokumentacija 

>ega tovora. 
5. 6. 91 

Minister Jazbinšek je v soglasju z vodstvom ŽJ določil za 
jdjo preureditve tovora Dušana Butino, dipl. ing. 

Dostavljeni novi sodi iz Colorja. 
Formirani dve ekipi strokovno usposobljenih delavcev iz 

olorja za manipuliranje s sodi. 
Javila se je posebna ekipa ljubljanskega komunalnega 

jdjetja s specialnim vozilom za prečrpavanje iz sodov, ki pa 
ustrezalo obstoječim razmeram in ni moglo biti uporab- 

ljeno. 
- Mobilna enota Inštituta JS je ponovila meritve emisij 
- Kompoziciji so si ogledali predstavniki Republiškega sani- 
tarnega, vodnogospodarskega inšpektorata in inšpektorata 
za delo. 
- Na poziv MVOUP sta prispeli ekipi Kemičnega inštituta 
tloris Kidrič in Inštituta za varstvo okolja Maribor in odvzeli 
vzorce vsebine sodov za kontrolne analize 
26. 6. 91 
- Začelo se je sistematično preurejanje tovora. 
- MVOUP je ponovno, tokrat pisno zahtevalo od poslovod- 
nih organov Kemisa, Save, LTH in Planike, da dostavijo ana- 
lize odpadkov, ki so jih poslali v BiH. 

1.200 na MVOUP sestanek s strokovnjaki Mobilne enote Instituta JS, KIBK, in Inštituta za varstvo okolja Maribor; 
poročanje o prvih izsledkih analiz opravljenih 24. in 25 6 
1991 in skupna strokovna ocena situacije. 
- Prispeli so »over size« sodi. 
- Ob 18.00 izredna seja skupščine občine Jesenice v prisot- 
nosti ministra g. Jazbinška. Skupščina sprejme sklepe o rav- 
nanju z odpadki iz BiH na področju Jesenic. Najpomembnejša 
sklepa sta: 
»Sodi, katerih vsebine lastniki niso prepoznali in nimajo 
dokumentacije, morajo do 27. 6. 1991 do 15. ure zapustiti 
občino Jesenice. 
Ostali sodi, oziroma tovor mora v roku najkasneje do 7 7 
1991 do 2. ure zjutraj zapustiti občino Jesenice«. 

16 sodov neznanega lastnika in vsebine je bilo odpeljanih 
z Jesenic (izpolnjena zahteva Skupščine). 
- 4 sodi, pri katerih je podan sum na lastnika, so bili odpe- 
ljani z Jesenic (izpolnjena zahteva Skupščine) 
27. 6. 1991 do 7. 7. 1991 
- Preurejanje tovora pod stalnim inšpekcijskim nadzorom. 
Poleg dveh ekip iz Colorja angažirana ekipa iz Heliosa. 
- Intenzivno iskanje možnih lokacij za prestavitev tovora 

z lokacije v Železarne Jesenice (industrijski tiri, komercialna 
skladišča, podjetja). 
- 1. 7. 1991 Izdelano in oddano poročilo KIBK. 
- 3. 7. Inšpekcijski pregled kompozicij s preurejenim to- 
vorom. ' 
- 5. 7.1991 Ponovljen inšpekcijski pregled kompozicij s pre- 
urejenim tovorom. 
- 5 7. 1991 izdelano in oddano poročilo Inštituta za varstvo 
okolja Maribor. 
4. Ugotovitve in predlogi 
4.1. Stanje tovora 
- Po podatkih dokumentacije, ki je bila vrnjena skupaj 
s tovorom, je bilo poslanih v R BiH skupno 6201 sodov 
z odpadki. Po pregledu in preureditvi vrnjenega tovora pa je 
ugotovljeno, da je bilo vrnjeno 4642 sodov. 

Vlakovna kompozicija s posebnimi odpadki na tej lokaciji 
predstavlja požarno nevarnost, medtem ko je toksičnost 
odpadkov za okolje zaradi organskih topil in drugih ugotovlje- 
nih komponent majhna. Dodatne analize, razen morda na 
vsebnost PCB, ne bi bistveno prispevale k pravilnim odloči- 
tvam za nadaljnjo obravnavo teh odpadkov. Problem požarne 
nevarnosti variira v odvisnosti od visokih dnevnih temperatur. 

Meritve emisij in imisij so pokazale, da so bile vse izmer- 
jene koncentracije nižje od zakonsko določenih MDK vredno- 
sti. Lahko so bile moteče (smrad), niso pa v času meritev bile 
zdravju škodljive. Največjo obremenitev je 24. 6. 1991 pred- 
stavljala prisotnost stirena v zraku, vendar so bile izmerjene 
koncentracije na izvoru še vedno za faktor 10 pod MDK 
vrednostjo. 
- Iztekanje snovi iz sodov je zaustavljeno in pod kontrolo. 
MVOUP si bo prizadevalo pridobiti dodatne »over size« sode, 
ki so se izkazali kot najprimernejše sredstvo za hitro posredo- 
vanje ob iztekanju snovi iz poškodovanih sodov. 
- Pomembna ugotovitev kontrolnih analiz (čeprav samo del- 
nih) je, da urejeni tovor po sestavi ustreza tovoru, kakršen je 
bil deklariran ob odvozu v BiH. 
- Tovor v sedanji obliki je možno imeti pod učinkovitim 
nadzorom in ga je možno prepeljati na novo lokacijo. 
4. 2. Načini možnega procesiranja odpadkov doma 
- V R Sloveniji še ni naprav in obratov za primerno ravnanje 
s tovrstnimi odpadki, ki bi ustrezale sodobnim zahtevam pro- 
cesiranja brez dodatne obremenitve okolja. 
Možnosti uporabe domačih naprav sta samo dve: 

o roče valeč 
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- Sežig v domači cementni peči: možnost sežiga tekočega 
dela odpadkov, ki ne vsebujejo klora (ca 50% količine na 
vlakovni kompoziciji), ostali strjeni del zahteva težavno pred- 
pripravo (drobljenje). Prvi, vendar delni rezultati s to tehnolo- 
gijo so možni v enem letu, 
- Sežig v termoelektrarniški peči na premog, opremljeni 
s čistilno napravo za dimne pline: možnost sežiga vseh 
odpadkov po ustrezni pripravi. Prvi rezultati, tehnološko ne 
dovolj preverjeni, so možni po izgradnji čistilnih naprav (Ter- 
moelektrarna Šoštanj v treh letih). 
4.3. Interventni načini procesiranja odpadkov s pomočjo tu- 
jine 
Možnosti sta naslednji: 
- Izvoz odpadkov: MVOUP je poslalo zahteve za ponudbe 21 
vodilnim evropskim firmam na področju procesiranja odpad- 
kov. V Evropski skupnosti je bilo leta 1989 v obratovanju 524 
velikih incineratorjev za komunalne in industrijske odpadke. 
Letno se po teh postopkih procesira cca 27 milijonov ton 
odpadkov, to je cca 76 ton dnevno. Povprečna zmogljivost 
evropskih incineratorjev je 145 ton na dan. Največ odpadkov 
se incinerira v Nemčiji: cca 8,5 milijonov ton v 47 velikih 
incineratorjih. 
- Začasni uvoz mobilnega inceneratorja: ponudba z mož- 
nostjo začetka delovanja v avgustu 1991 je na poti. 
4.4. Predlog sistemske rešitve 
MVOUP se je po proučitvi stanja pri procesiranju posebnih 
odpadkov v svetu odločilo, da kot osnovni element sistema za 
procesiranje odpadkov v Sloveniji uvede incineracijo poseb- 
nih odpadkov. Ugotovljeno je bilo, da je za sežig v incenera- 
torju letno proizvedenih približno 30.000 ton odpadkov. Za 
odstranjevanje takih količin bi bila potrebna v sistemu javne 
službe ena mobilna enota približno zmogljivosti 5000 t letno, 
ter ena stacionarna enota s približno zmogljivostjo 20.000 ton 
letno Kot je razvidno iz opisov možnosti za procesiranje 
v prejšnjih poglavjih, je MVOUP proučilo vse realne možnosti 
in podvzelo tudi konkretne akcije za uresničitev opisane kon- 
cepcije (razpisi). Trenutno se kaže kot najhitrejša rešitev izpo- 
soja mobilnega inceneratorja, vendar bo treba oceniti stroške 
v primerjavi z nabavo mobilnega ali stacionarnega incinera- 
torja. Zahteve za ponudbe so bile poslane 23 vodilnim evrop- 
skim firmam za to področje. 
5. Predlog rešitev za odpadke v železarni Jesenice in ocena 
njihove izvedljivosti 
5.1. Iskanje nove lokacije 
S sklepom SO Jesenice sta bila postavljena dva roka. 
- do 15.00 ure dne 27. 6. 1991 je treba odstraniti s področja 
občine jesenice vse neidentificirane sode z odpadki, 
- do 9.00 ure dne 9. 9. 1991 pa morajo vsi odpadki zapustiti 
Jesenice. 
Prva zahteva je bila izpolnjena 26. 6. 1991. 
Druai rok je zahteval, da se zaradi zaščite okolja na področju 
železarne Jesenice in tudi prevoza na drugo lokacijo tovora 
uredi predvsem zato, da ne bodo snovi iztekale iz vagonov 
v tla. Ta pogoj je bil lahko izpolnjen samo z maksimalnim 
anaažiranjem vseh sodelujočih in dodatnih ekip strokovno, 
usposobljenih delavcev. V tem času si je MVOUP na vso moč 
prizadeval dobiti novo lokacijo, vendar brez uspeha. 
Pri iskanju druge ustrezne lokacije za začasno namestitev 
kompozicije je MVOUP izhajalo iz dveh osnovnih usmeritev: 
- Iskanje lokacije, na kateri bi lahko začasno namestili 
celotno kompozicijo in se s tem izognili prekladanju tovora in 
odvečnemu manipuliranju z vagoni na železniških postajah 
oz. križiščih.   ..... 
- Razselitev tovora na več ustreznih lokacij, s cimer bi omilili 
nevarnost požara ali posledic bojnega delovanja, do katerega 
je ravno te dneve prišlo. . . 
Vse obravnavane lokacije so v končni fazi preverjanja odpadle 
zaradi različnih vzrokov (geološki pogoji, ogroženost podtal- 
nice, odklanjanje s strani vodstvenih struktur). 
Preverjena so bila tudi vsa podjetja v Sjoveniji, ki se profesi- 
onalno ukvarjajo s skladiščenjem in njihova usposobljenost 
ter kapacitete za skladiščenje nevarnih snovi. Ugotovljeno je, 
da tovrstne zmogljivosti v Sloveniji sicer obstajajo, vendar 
zaradi zasedenosti niso mogli sprejetiniti dela tovora nevarnih 
odpadkov. V Sloveniji pa sicer ne razpolagamo z zmoglji- 
vostmi za ustrezno skladiščenje tovrstnega tovora v celoti. 
MVOUP kljub dosedanjim negativnim izidom se vedno 
poskuša najti nove lokacije. 

5.2. Procesiranje odpadkov 
V skladu z usmeritvami na področju procesiranja odpadko 
ki so trenutno v ŽJ (glej poglavje 4), je MVOUP v času c 
dospetja odpadkov na Jesenice do 16. 9.1991 pridobilo 6 pr 
liminarnih ponudb za incineratorje nevarnih odpadkov t 
5 ponudb za procesiranje odpadkov, ki so trenutno v i 
Pričakovati je možno še nove ponudbe obeh vrst. Trenutno | 
sta najbolj zanimivi dve ponudbi: 
- Firma ITO (USA) sodi v ožji izbor najboljših svetovr 
proizvajalcev take opreme. ITO ponuja »takojšnjo« doba 
incineratorja, ki bi ustrezal sedanjim in bodočim potreba 
MVOUP je je zahtevalo podrobnejše tehnične podatke, ce 
in predvsem razjasnitev realnega roka dobave. 
- Firma ECO-LINE (Italija) je ponudila sežig odpadkov v poi 
jenem incineratorju, ki bi ga v roku enega meseca lah 
pripeljali in postavili. Rok za sežig tovora, ki se nahaja v ZJ 
7—10 mesecev. Ponudba je zanimiva zaradi možnega hitre 
štarta toda zaradi zelo visoke cene in dolgega časa, potrf 
neqa za sežig 900 t odpadkov (to je majhne kapacitete) nuj 
potrebuje podrobnejšo analizo. MVOUP je zahtevalo dodal 

V sklopu del za razrešitev problematike posebnih odpadi 
v R Sloveniji je MVOUP pripravilo tudi javni razpis v R Slo 
niii za sežig nevarnih odpadkov. Zahteve razpisa temeljno 
idejah opisanih v poglavju 4. 4. Predlog sistemske rešit 
R Slovenija bo koncesionarju garantirala monopol, pa t 
sodelovala s kapitalskim vložkom. MVOUP je mnenja, da bi 
lahko kandidirala za tako koncesijo, saj se je doslej pokaži 
da lokacija, infrastrukturni objekti, usposobljeni kadri in r 
položljiv odprt in pokrit prostor zagotavljajo dobre osnove 
razvoj dejavnosti, ki jo bo R Slovenije morala razviti cim p 

ZBOR OBČIN 

Kako se uresničuje projekt odžvepljevanja d 
nih plinov na TE Šoštanj?  

IVAN ATELŠEK, delegat v Zboru občin, je Izvršni s 
vprašal ali so govorice, da bo nastala nova zakasnitev 
projektu odžveplevanja oziroma čiščenja dimnih plinov 
TE Šoštanj, zaradi nerešenih finančnih vprašanj, resnič 
oziroma kako je z izvedbo tega projekta? 

Govorice, ki menda krožijo v Velenju, o zakasnitvi pri j 
jektu razžvepljevanja dimnih plinov na bloku 4, so neute 
Ijene. Kot je bilo že sporočeno, je Termoelektrarna Soš 
objavila mednarodni razpis 17. 4. 1991 z rokom za ponu 
17 7. 1991. Po tem razpisu je bila zahtevana tudi finan 
podpora projekta, t. j. organiziranje polnega kreditn 
aranžmaja za dobavo opreme. Možni dobavitelji imajo te2 
pri organiziranju kreditnih linij zaradi negotovosti, ki jih 
finančni krogi vidijo v našem položaju. Da bi zagotovili 
merno udeležbo kandidatov za razpis, je Termoelektri 
Šoštanj v dogovoru z Republiškim sekretariatom za ene 
tiko 3. junija 1991 vsem možnim ponudnikom poslala ol 
stilo, da odstopa od zahteve po polnem kreditiranju dob 
ne odstopa pa od roka za ponudbe, niti od zahtevane d 
mike gradnje objekta. Poleg tega je bila ponujena dot 
električne energije, bodisi kot delno odplačilo za dobav^ 
pa kot dodatno jamstvo za odplačilo posojil. 

S tem nadaljujemo usmeritev, da je treba napravo za ci 
nje dimnih plinov na bloku 4 čim prej zgraditi in, kc 
razvidno iz navedenih podatkov, ne dopuščamo možnos 
nadaljnje zakasnitve. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike 
venije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za ene 
tiko v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za var 
okolja in urejanje prostora. 

Vprašanja v zvezi z razbremenitvijo gospodar 

Dr. PETER GLAVIČ, delegat v Zboru občin, je 15. 5. 
postavil delegatsko vprašanje v katerem sprašuje, k; 
so rezultati ukinitve 12% davka na izplačane os 
dohodke. Zanima ga koliko je razbremenitev gospoda 
vplivala na povečanje likvidnosti in zmanjšanje izgi 
koliko na povečanje osebnih dohodkov. 
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K navedenemu vprašanju dajemo naslednje pojasnilo. 
Zakon o prenehanju veljavnosti zakona o davku na izplačane 

d°hodke <u,r- '■ RS. št. 13/91) je začel veljati z dnevom 
?qqT/0i V Urad"em llstu Republike Slovenije, to je 29. marca 
rV J* navedenega izhaja, da davka ne izplačane osebne dohodke ni bilo treba plačati vsem pravnim osebam, ki so 
izplačale osebne dohodke za marec po 29. marcu 1991. 
Podatki Zavoda Republike Slovenije za statistiko nam kažejo 
5,1 /o rast osebnih dohodkov v gospodarstvu v marcu letoš- 
njega leta glede na predhodni mesec. Nemogoče pa je uqoto- 
viti koliko je na to vplivala ukinitev davka, saj so imela 
podjetja možnost, da povečajo osebne dohodke za neizkoriš- 
čene pravice iz preteklega meseca ter za 8,7% v skladu s 3 
členom zakona o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih 
drugih prejemkov delavcev za 1991. leto (Ur. I. RS, št. 48/90) 
Za obravnavo v Izvršnem svetu skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za delo. 

O intervencijah v gospodarstvu lani in letos 

Dr. CVETO GRADIŠAR, delegat v Zboru občin, je v imenu 
Izvršnega sveta Skupščine občine Sevnica postavil delegat- 
?0M,pr®San'e ^ zvezi z deli,v'i° sredstev intervencij v letu 
v let '"gg*a'an'em zakona o intervencijah v gospodarstvu 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na zastavljeno 
vprašanje odgovarja naslednje: 

Za zagotovitev sredstev za prestrukturiranje gospodarstva je 
Republika Slovenija na podlagi zakona o izdaji obveznic 
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 5/90) izdala obveznice 
v dinarski protivrednosti 200 mio DEM. Sredstva iz obveznic 
Republike Slovenije v skupni višini 1.338 mio din je v obdobju 
od 7. maja 1990 do 25. januarja 1991 (skupno 5 delitev) prejelo 
54 podjetij oziroma 64 podjetij ob upoštevanju, da je v okviru 
podjetij Slovenijales DRF Ljubljana sredstva prejelo 5 podjetij 
v°kv|ru Lesne Slovenj Gradec 6 podjetij in v okviru Sloven- 
skih zelezarn 2 podjetji. Pri tem sta podjetji tovarna uporov in 
opreme Šentjernej in Videm Krško sredstva dobili dvakrat 
Seznam podjetij in višina sredstev, ki so jih posamezna 
podjetja prejela, sta razvidna s priloženih tabel. 
Sredstva iz obveznic Republike Slovenije so se posameznim 
podjetjem usmerila na podlagi zakona o kriterijih za usmerja- 
nje sredstev za prestrukturiranje gospodarstva (Ur. I. RS, št. 5/ 

Poseben poudarek pri usmerjanju sredstev podjetjem je bil 
namenjen njihovi izvozni naravnanosti. Vrednost izvoza 
podjetij, ki so prejela sredstva iz obveznic Republike Slove- 
nije, predstavlja četrtino izvoza industrije in rudarstva Slove- 
nije v letu 1990. Dejstvo, da so ta podjetja aktivni izvozniki, 
potrjuje tudi ugotovitev, da je povprečen izvoz na zaposle- 
nega za 71,7 % večji kot v gospodarstvu in za 35,3 % večji kot 
v industriji in rudarstvu. V povprečju pa znaša delež izvoza 
v celotnem prihodku 30 %. 
2. 
Skupščina Republike Slovenije je z namenom pospeševanja 
sanacije in razvoja predvsem tistega dela gospodarstva, ki je 
ključnega pomena za narodno gospodarsko samostojnost 
Republike Slovenije, in gospodarstva, ki je sposobno uspešno 
poslovati v obstoječih tržnih razmerah, 6. decembra 1990 
S,-,23*0" 0 infervencijah v gospodarstvu (Ur. I. RS, št. 45/90). Zakon predvideva, da se sredstva za intervencije zago- 
tavljajo z izdajo vrednostnih papirjev in zadolževanjem 
v tujini. Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje investicij- 
skih in razvojno-sanacijskih programov podjetij in nosilcev 
samostojnega osebnega dela, katerih prestrukturiranje naj bi 
prispevalo k razvojnim ciljem Republike Slovenije. Sredstva 
se uporabljajo tudi za odkup zapadlih terjatev po posebnih 
predpisih. Po zakonu sredstva za intervencije v gospodarstvu 
ne smejo preseči 4.900 mio din. 
Skladno s 5. členom zakona o intervencijah v gospodarstvu je 
zvrsni svet Skupščine Republike Slovenije sprejel sklep o kri- 

terijih in postopku pridobivanja sredstev Republike Slovenije 
za pospeševanje gospodarskega razvoja in za razvojno sana- 
cijo podjetij (Ur. I. RS, št. 7/91). Na podlagi 9. člena tega 
sklepa Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije razpiše 

v Uradnem listu Republike Slovenije natečaj za predložitev 
programov za sofinanciranje investicijskih oziroma razvojno- 
sanacijskih programov iz sredstev za intervencije v oospodar- 
stvu. 
Natečaj za pridobitev programov še ni bil objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije, ker sredstva za operacionalizacijo 
zakona še niso zagotovljena. 
Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo je ne glede na to, da 
sredstva za intervencije v gospodarstvu še niso zagotovljena, 
do konca junija evidentiralo 83 programov, ki so predhodno 
že pridobili pozitivno mnenje Inštituta za ekonomiko investicij 
pri Ljubljanski banki, d. d. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravilo stališče Ministrstvo za industrijo in aradbe- 
ništvo. 

DELITEV SREDSTEV IZ OBVEZNIC REPUBLIKE SLOVENIJE 
1. DELITEV (7. maj 1990) 
1 Inpol Slovenska Bistrica 
2 Slovenske Železarne 1) 
3 TAM Maribor 
4 Videm Krško 
SKUPAJ 
Opomba: 1) V okviru Slovenskih Železarn sta 
Železarna Jesenice 
Železarna Štore 
SKUPAJ 
2. DELITEV (26. julij 1990) 
1 Alples Železniki 
2 Bombažna predilnica in tkalnica Tržič 
3 Gorenje Gospodinjski aparati Velenje 
4 Gorenje Varstroj Lendava 
5 IMV Novo mesto 
6 Inštitut za kakovost in metrologijo Ljubljana 
7 Iskra Bateri(e Zmaj 
8 Iskra Hipot Šentjernej 
9 Iskra Inštrumenti Otoče 
10 Iskra Polprevodniki Trbovlje 
11 Iskra Tovarna uporov in opreme Šentjernej 
12 Lesna Slovenj Gradec 2) 
13 Litostroj Ljubljana 
14 Mehano Izola 
15 Metalna Maribor 
16 Novoles Novo mesto 
17 Novoteks Novo mesto 
18 Papirnica Količevo 
19 Rotomatika Spodnja Idrija 
20 Strojna tovarna Trbovlje 
21 Varnost Zagorje 
22 Zdravilišče Rogaška Slatina 
SKUPAJ 
Opomba: 2) V okviru Lesne Slovenj Gradec 
razdeljena naslednjim podjetjem: 
Tovarna ivernih plošč Otiški vrh 
Tovarna pohištva Pameče 
Tovarna pohištva Prevalje 
Tovarna stav. poh. Radlje-Podvelka 
Trgovina - Inženiring 
Lesna (krovno podjetje) 
SKUPAJ 
3. DELITEV (13. september 1990) 
1 Belt Črnomelj 
2 Gorenje Elektronika Velenje 
3 Gorenje Glin Nazarje 
4 Gorenje Metalplast Ruše 
5 Ines Sevnica 
6 Iskra AETTolmin 
7 Iskra Antene Vrhnika 
8 Iskra Avtoelektrika Nova Gorica 
9 Iskra Elektromotorji Železniki 
10 Iskra Elektronika Kostanjevica pri Krki 
11 Iskra Feriti Ljubljana 
12 Iskra Kibernetika Podjetja Stikala 
13 Iskra Specialni elementi in materiali 
14 Iskra Tovarna kondenzatorjev Semič 
15 Iskra Tovarna uporov in opreme Šentjer. 
16 Iskra Unitel Blejska Dobrava 
17 Metalflex Tolmin 

v mio din 
35.00 

175.00 
175.00 
35.00 

420.00 
sredstva prejeli: 

117 mio din 
58 mio din 

175 mio din 
v mio din 

21.00 
12.00 

105.00 
14.00 
56.00 
10.50 
14.00 
21.00 

4.20 
35.00 

3.50 
14.00 
70.00 
21.00 
70.00 
14.00 
14.00 
21.00 
49.00 
21.00 
14.00 
14.00 

618.20 
so bila sredstva 

3.23 mio din 
1.96 mio din 
2.38 mio din 
1.68 mio din 
3.22 mio din 
1.53 mio din 

14.00 mio din 
v mio din 

12.00 
7.00 

14.00 
3.50 
1.44 
7.00 
1.40 

16.00 
10.00 
7.00 

10.00 
10.00 
2.80 

12.00 
5.00 
1.66 

12.00 
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18 Slovenijales DRF Ljubljana 3) 
19 Šport EL 2000 
20Tehnostroj Ljutomer 
21 Tekstilna tovarna Tabor Maribor 
22Toko Domžale 
23 ZLIT Združena lesna industrija Tržič 
SKUPAJ 
Opomba. 3) V okviru Slovenijales DRF 
prejelo 5 podjetij: 
Sora Medvode 
Stilles Sevnica 
Svea Zagorje 
Tovarna meril Slovenj Gradec 
Tovarna pohištva Brežice 
SKUPAJ 
4. DELITEV (oktober 1990) 
1 Brest Cerknica 
2 Emona Hoteli Bernardin Portorož 
3 Lik Kočevje 
4 Videm Krško 
SKUPAJ 
5. DELITEV (25. januar 1991) 
1 Keral Tovarna keramike Lendava 
2 Golfturist Hotel Lipa Lendava 
3 Tekstilna industrija Otiški vrh 
SKUPAJ 
VSE SKUPAJ 

14.00 
14.00 

7.00 
14.00 
7.00 
5.00 

193.80 
Ljubljana je sredstva 

0.85 mio din 
2.15 mio din 
2.00 mio din 
7.00 mio din 
2.00 mio din 

14.00 mio din 
v mio din 

21.00 
14.00 
14.00 
21.00 
70.00 

v mio din 
3.00 

15.00 
18.00 
36.00 

1,338.00 

Kaj je - bo narejeno za ohranitev reke Kolpe in 
Pokolpja?    

ZVONKO IVANUŠIČ, delegat v Zboru občin, je na seji tega 
zbora, 12. 2.1991 vprašal, kaj je bilo narejeno oziroma kaj se 
bo za določitev statusa reke Kolpe? 

Na vprašanje odgovarjamo naslednje:   
Republika Slovenija je oblikovala medrepubliško komisijo 

za opredelitev namenske rabe območja reke Kolpe na obeh 
straneh republik. Strokovna komisija se je večkrat sestala in 
proučila naravne danosti ter možnosti dolgoročnega razvoja 
območja ob Kolpi. Ob upoštevanju teh ugotovitev je sloven- 
ska stran zastopala opredelitve, sprejete v dolgoročnem 
planu Republike Slovenije, v katerem ni predvidena energet- 
ska izraba reke Kolpe. 

Hkrati Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pripravlja 
strokovne predloge za razglasitev območja reke Kolpe za 

^Zafobravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je pripravilo stališče Ministrstvo za varstvo okolja in 
urejanje prostora. 

Kaj je z izplačili za grozdje v KZ Vipava?  

BRUNO PODVERŠIČ, delegat v Zboru občin, je opozoril 
Sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da so 
v novo organizirani KZ Vipava vsem bivšim članom TOK, ki 
se niso včlanili v zadrugo in vsem članom, ki niso oddali 
vsega grozdja (celotnega tržnega viška), zadržali sredstva 
zapadlih izplačil za grozdje in jim predpisali penale. Meni, 
da je to kršenje osnovnih obligacijskih norm oziroma da je 
to nezakonito ravnanje in prosi omenjeni sekretariat, da 
ustrezno postopa. 
V zvezi z delegatskim vprašanjem Bruna Podveršiča, delegata 
Zbora občin Skupščine Republike Slovenije, zaradi zadrževa- 
nja sredstev zapadlih izplačil za grozdje, je Republiški sekre- 
tariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano od Kmetijske 
zadruge Vipava zahteval dokumentacijo o reorganizaciji ter 
pogodbenih odnosih s kooperanti v bivši temeljni organizaciji 
kooperantov oziroma sedanjimi zadružniki v novi zadrugi. 
Po pregledu formularja pogodbe o dolgoročnem proizvod- 
nem sodelovanju v vinogradniški proizvodnji, obvestila vino- 
gradnikom o doplačilu grozdja letnika 1989 in 1990, akta 
o ustanovitvi Kmetijske zadruge Vipava in_vpisa Kmetijske 
zadruge Vipava v sodni register, je Republiški sekretariat za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ugotovil: 

Plačilo grozdja je urejeno s pogodbo o dolgoročnem proiz- 
vodnem sodelovanju v vinogradniški proizvodnji, ki jo je skle- 
nil vsak pridelovalec grozdja s KK Vipava - TOK Kooperacija 
Vipava, kot pravnim prednikom sedanje Kmetijske zadruge 
Vipava. Ker gre torej za pogodbene obveznosti strank, je treba 
medsebojna razmerja urejati sporazumno, če pa to ni 
mogoče, pa je treba začeti ustrezni postopek pred pristojnim 
sodiščem. 
Republiški upravni organi in Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije nimajo pristojnosti in ne pooblastil za posredovanje 
v pogodbenih razmerjih med strankami. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. 

Vprašanja v zvezi z nekaterimi aktivnostmi za 
razvoj turizma    

TONE KRAMARIČ, delegat v Zboru občin, je sekretariat za 
turizem in gostinjstvo vprašal: 

1. Kako se bo vključil v propagandno dejavnost na 
področju turizma pred in med glavno turistično sezono 
v letošnjem letu? . 

2. Kako bo vzpodbujal proizvajalce k izdelavi novih in 
zanimivih izdelkov (pregled stanja bo VELIKI PLANINSKI 
SEJEM v Mariboru, ki bo od 16. do 22. junija 1991)? 

3. Kako ponuditi gostom široko pahljačo zlasti tistih 
uslug, ki so v svetu dobro znane in jih znajo drugod učinko- 
vito prodajati? 

4. Kako bo sekretariat vplival na povečanje ponudbe in 
povpraševanje in s tem dosegel boljšo kakovost uslug in 
nižje cene? 

Dobil je naslednji odgovor: 
Ad 1) Kar zadeva propagandno dejavnost smo podprli pro- 

mocijske aktivnosti, ki so bile iniciirane in podprte s strani 
turističnega gospodarstva in so se nekatere že končale, npr.: 
v Nemčiji in Avstriji, medtem ko akcija v Italiji še teče. Prav 
tako sodelujemo pri akciji letovanje doma - s tem smo 
udeleženi pri akciji na domačem trgu. Poleg tega smo se 
posebej predlagali, da se v okviru banke poišče možnost za 
obročno odplačevanje ali drugačno pomoč za letovanje doma 
(predlog na Republiškem sekretariatu za finance). 

Ad 2 in 3) Tovrstne naloge so naloge gospodarstva in ne 
Sekretariata za turizem. Vendar pripravljamo zakonske reši- 
tve s katerimi naj bi se spodbujala kvalitetna gostinska in 
turistična ponudba. Naši predlogi so bili podani na področju 
davčne zakonodaje. Obenem smo pripravili zakon o gostinski 
dejavnosti, ki je trenutno v skupščinski razpravi, pripravljamo 
pa tudi sistemsko zakonodajo za pospešitev turizma v Slove- 
niji, ki je po programu izvršnega sveta terminirana v jeseni 
letos. Seveda pa je najbolj učinkovita vzpodbuda tržišče. 

Ad 4) Tudi na to vprašanje je podan odgovor pod točko 2 in 
3. Nedvomno pa je edino tržišče tisto, ki najbolj učinkovito 
vpliva na ponudbo in povpraševanje, kakovost in konku- 
renčne cene. Gre za področje, ki spada v gospodarsko poslo- 
vanje. 

Kako obeležiti novo državno mejo?  

DANIEL STARMAN, delegat v Zboru občin, je opozoril ru 
postavljanje državnih obeležij ob reki Dragonji, kjer je mej£ 
z Republiko Hrvaško. Vprašal je, zakaj Komunalna inšpek 
cija piranske občine ali drug pristojni državni organ ni stori 
ničesar za vzpostavitev zakonitega stanja na tem območju 
Republiški sekretariat za promet in zveze mu je odgovoril: 
Na delegatsko vprašanje g. Danijela Starmana, delegat; 
Zbora občin Skupščine Republike Slovenije, v zvezi s postav 
Ijenim obvestilnim prometnih znakom z napisom »Republik. 
Hrvaška« na slovenski strani reke Dragonje dajemo naslednj 
odgovor: . 
Po določbi 90. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, st. 2 
88, prečiščeno besedilo) postavlja prometne znake organiza 
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cija za reano vzdrževanje in varstvo cest. Pred postavitvijo 
prometnega znaka mora pridobiti soglasje občinskega uprav- 
nega organa, pristojnega za promet. 
Kot smo seznanjeni s strani Cestnega podjetja Koper, teqa 
zr! a ni Postavilo to podjetje, niti ni bilo po njegovi informa- ciji zahtevano in pridobljeno kakršnokoli soglasje za postavi- 
tev omenjenega znaka. 
Ta sekretariat je naložil Republiškemu prometnemu inšpek- 
torju, da v skladu z določbo 6. točke 117. člena zakona 
o cestah po kateri je republiški inšpektor za ceste pristojen 
odrediti da se odstranijo brez dovoljenja postavljeni prometni 
znaki, ukrepa za takojšnjo odstranitev spornega znaka. Izvrši- 
tev tega ukrepa bo naložena Cestnemu podjetju Koper. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Zakaj Izvršni svet ni pripravil zakona o OD za 
delavce v vzgoji in izobraževanju? 

RUDI MOGE, delegat v Zboru združenega dela, je vprašal 
zakaj Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ni pripravil 
zakona o osebnih dohodkih za delavce v vzgoji in izobraže- 
vanju. 

Dobil je odgovor: 
Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi sklepa Zbora 

Združenega dela pripravilo predlog za izdajo zakona o oseb- 
nih dohodkih in drugih prejemkih delavcev v vzgoji in izobra- 
ževanju z osnutkom zakona ter ga predložilo Izvršnemu svetu 
Skupščine Republike Slovenije v postopek. Predlog za izdajo 
zakona z osnutkom je bil obravnavan na odboru za družbene 
dejavnosti in na odboru Izvršnega sveta za državno ureditev in 
lavno upravo pri Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije. Zaradi trenutnih razmer v Republiki Sloveniji zakon 
o osebnih dohodkih in drugih prejemkih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju na predlog odbora za družbeno ureditev in 
javno upravo pri Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove-' 
nije trenutno ne bo dan v nadaljnji skupščinski postopek. 
Predhodno je treba zaradi povzročene škode na ozemlju 
republike ponovno proučiti možnosti za zagotovitev prora- 
čunskih sredstev. Osnutek zakona namreč s predvidenimi 
rešitvami zahteva večji obseg proračunskih sredstev za 
osebne dohodke delavcev v vzgoji in izobraževanju. 

V razpravah na odborih je bila dana tudi pobuda, da bi se na 
podoben način sistemsko uredilo vprašanje osebnih dohod- 
kov za druge družbene dejavnosti. 

Po ugotovitvah proračunskih možnosti in proučitvi možno- 
sti za ureditev vprašanja osebnih dohodkov v vseh družbenih 
dejavnostih se bo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
odločil, ali bo poslal predloženi osnutek zakona v skupščin- 
sko proceduro ali pa bo razmerja, ki jih ureja zakon uredil 
z odlokom. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravilo odgovor Ministrstvo za šolstvo in šport. 

DELEGATSKE POBUDE 

ZBOR OBČIN 

STALIŠČE IN ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo in vprašanje Slavka Dragovana, dele- 
gata v Zboru občin, v zvezi z zakonom o denaci- 
onalizaciji, zakonom o zadrugah in podaljša- 
njem moratorija nad prometom nepremičnin do 
sprejema zakona o denacionalizaciji 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je obravnaval 
pobudo in delegatsko vprašanje Poslanskega kluba Sloven- 
ske kmečke zveze - Ljudske stranke v zvezi z zakonom 
o denacionalizaciji, zakonom o zadrugah in podaljšanjem 
moratorija nad prometom z nepremičninami do sprejema 
zakona o denacionalizaciji in sprejel naslednja stališča in 
odgovor: 

Odbor Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za 
gospodarstvo in Odbor Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije za državno ureditev in javno upravo sta na sejah 9. 
aprila 1991 obravnavala predlog zakona o zadrugah in pred- 
log zakona o privatizaciji. K zakonoma sta imela več pripomb 
in sta naložila pripravljalcem zakona, da pripravijo do seje 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije uskaljena 
predloga zakonov. Med pripravo usklajenih predlogov zako- 
nov pa je prišlo do odločitve, da je treba zakon o privatizaciji 
izdelati na drugačnih izhodiščih, ki jih je predložila skupina 
strokovnjakov, ki jo vodi dr. Sachs. 

Zaradi tesne povezanosti zakona o privatizaciji in tistega 
poglavja zakona o zadrugah, ki ureja vračanje zadružnega 
Dremozenja in lastninsko preoblikovanje podjetij v katerih je 
aivše zadružno premoženje, je treba tudi to poglavje zakona 
3 zadrugah urediti drugače, da bo usklajeno z novim koncep- 
tom privatizacije. Zakon o privatizaciji in zakon o zadrugah se 
pripravljata in se sproti medsebojno usklajujeta, vendar še 
usta toliko dodelana in usklajena, da bi ju že lahko obravna- 
val Izvrsni svet Skupščine Republike Slovenije. 

izistih razlogov zamuja tudi priprava zakona o denacionali- 
:aciji, ki mora biti predhodno prav tako usklajen z obema že 

navedenima zakonoma. Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 

nt^eQu° P-redl0ge vseh naštetih zakonov predložil v obrav- 
hn^n SkuPscml RePubllke Slovenije takoj, ko bodo medse- bojno usklajeni in pripravljeni za sprejem. 

iqqinP/nrlHiRe^UblJke Sloveniie Je na zasedanju 25. junija 1991 na predlog Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 
nije sprejela zakon o spremembi zakona o začasni prepovedi 
sečnje v gozdovih v družbeni lastnini in začasni prepovedi 
prometa z nepremičninami v družbeni lastnini (Ur I RS št 2/ 
?!'■ ® 1:'mer >e Prepoved prometa z nepremičninami v'druž- beni lastnini podaljšana do uveljavitve zakona o denacionali- 
zaciji. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je stališča in odgovor pripravilo Ministrstvo za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom 

„ planiranje in M,„i- 

ODGOVOR " 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Marjana Dvornika in Ervina Antona 
Schvvarzbartla, delegatov v Zboru občin, za pre- 
gled predpisov o izobešanju slik politikov v jav- 
nih prostorih 

Delegata Marjan Dvornik in Ervin-Anton Schvvarzbartl sta 
v Zboru občin Skupščine Republike Slovenije dala naslednjo 
delegatsko pobudo: 
»1. Zahtevava od Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 
nije, da pripravi pregled zakonov in odlokov, ki urejajo izobe- 
sanje slik politikov v javnih prostorih. 
2. V primeru veljavnosti katerega od odlokov in zakonov 
predlaga, da Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pri- 
pravi ustrezen predlog spremembe le-teh«. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja na- 
slednje: ' 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je že 11/9-1990 
odgovoril delegatom v Družbenopolitičnem zboru Skupščine 
Republike Slovenije (prof. dr. Stanku Buserju, Francu Potoč- 
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niku in Petru Rebercu), da veljavna zakonodaja ne predpisuje 
obveznosti namestitve fotografij, kipov, skulptur, reliefov ali 
slik Josipa Broza Tita in Edvarda Kardelja niti drugih osebno- 
sti kot tudi ne obveznega poimenovanja po teh osebnostih. 
Velja le zakon o uporabi imena in podobe Josipa Broza Tita 
(Ur. I. SFRJ, št. 51/84), ki ureja način in pogoje, pod katerimi je 
dovoljeno uporabiti ime in podobo Josipa Broza Tita. Po 20. 
členu navedenega zakona smejo (kar pomeni, da ni predpi- 
sana obveznost) biti predmeti s podobo J. B. Tita v prostorih 
državnih organov in drugih organov in organizacij. 

Torej izobešanje slik politikov v javnih prostorih ni dolo- 
čeno s predpisi. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je 
tudi poudaril, da ni nobene ovire za odstranitev slik, kipov, 
spomenikov prejšnjih politikov, s tem da je treba zagotoviti 
ustrezno hrambo predmetov s kulturno, znanstveno in zgodo- 
vinsko ali estetsko vrednostjo. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za pravoso- 
dje in upravo. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Janeza Juga, delegata v Zboru občin, 
v zvezi z ureditvijo odnosov na področju mor- 
skega ribištva 

Delegat je dal naslednjo pobudo: 
1 Republiško ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano mora odpraviti Odredbo o časovni zapori za lov z glo- 
binskimi povlečnimi mrežami (koče) in ramponi na celotnem 
območju ribolovnega morja, ki pripada Republiki Sloveniji, in 
vzpostaviti ribolovne pogoje, kot jih imajo ribiči v Hrvatski in 
Italiji. . .. 
2. Odpraviti je treba možnost za pridobitev dovoljenja za 
opravljanje gospodarskega ribolova (časovno omejiti 
- 1 leto) kot postranski poklic. V vmesnem obdobju je treba 
določiti čas enega leta, v katerem se morajo dosedanji ribiči, 
ki to dejavnost opravljajo kot postranski poklic, opredeliti, ali 
pridobiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti gospodarskega 
ribolova kot glavno dejavnost ali pa se odpovedati dovoljenju 
za opravljanje dejavnosti kot postranski poklic. 
3 Dovoljenje za opravljanje gospodarskega ribolova na morju 
lahko pridobijo ribiči v treh obalnih občinah, ki mejijo na 
morje. 
4. Z Republiko Hrvatsko in Italijo je potrebno skleniti dogovor, 
s katerim bodo poenoteni pogoji za ribiško dejavnost tako 
glede časovnih obdobij, ko se naj ne bi lovilo, in glede 
uporabe ribolovnih sredstev. Se posebej pa z Republiko 
Hrvatsko glede možnosti gospodarskega ribolova na njenem 
morju. . 
5 Minister za kmetijstvo mora obiskati obalne občine in se 
s predstavniki te panoge pogovoriti o celotni problematiki 
morskega ribištva in načinu reševanja te problematike. 
6 Predlagam, da se v bodoče ustanovi ministrstvo za pomor- 
stvo, kjer bi bilo vključeno tudi morsko ribištvo. To utemelju- 
jem s tem, da smo se sedaj, ali pa se še bomo osvestili, ko 
bomo samostojni, kako pomembno je za slovenski narod, 
oziroma za njegovo gospodarstvo, imeti takšno dobrino kot je 
morje. 
Stališče! 
Republiški sekretariat za kmetijstov, gozdarstvo in prehrano 
je 19/4-1991 z dopisom številka 325-5/91 od Sekretariata za 
občo upravo občine Izola prejel enake pobude, zato nanje 

♦ odgovarjamo z enakimi stališči: 

Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani, Morska biološka 
postaja Piran in Raziskovalni center Marikultura že četrto leto 
opravljata raziskovalno nalogo Fondi pridnenih rib in drugih 
užitnih organizmov obalnih voda SFRJ v Tržaškem zalivu. 
Namen raziskovalne naloge, ki jo je predlagal Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije, je bil ugotoviti in ovrednotiti 
potencialno razpoložljive količine rib ter drugih užitnih mor- 
skih organizmov, ki jih je možno uloviti brez večje škode za 
spremembo biološkega ravnotežja v Tržaškem zalivu, ker je 
bilo določeno v skladu s sporazumom SFRJ-ltalija o skupnem 
ribolovu tudi skupno ribolovno področje. 

Rezultati raziskovalne naloge so pokazali, da je možno v slo- 
venskem delu ribolovnega morja brez škode za matične jate 
letno uloviti le 180 ton raznih vrst bele pridnene ribe skupaj 
z mehkužci, kar pomeni 200 ribolovnih dni za eno ribiško 
ladjo z močjo motorja do 200 KS. Rezultati raziskave so 
v celoti pokazali, da je slovensko morje že do tolikšne mere 
opustošeno, da terja v skladu z zakonom o morskem ribištvu 
omejeni ribolov tudi za domače ribiče. Po posvetovanju in 
v sodelovanju s stroko, občinskimi upravnimi organi, ribiško 
inšpekcijo ter predstavniki ribiškega gospodarstva je Republi- 
ški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letu 1987 
sprejel pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o pogojih in načinu opravljanja gospodarskega in športnega 
ribolova (Ur. I. SRS, št. 27/87). 
V skladu s tem podzakonskim aktom republiški sekretar 
z izjemnimi dovoljenji predpiše vsakoletni režim ribolova. Ker 
se stanje fondov v letu 1990 ni popravilo, ostaja tudi v letu 
1991 nespremenjen režim ribolova. Na predlog raziskovalne 
organizacije tako tudi letos velja prepoved uporabe ramponov 
(dredž) na celotnem območju ribolovnega morja, ki pripada 
Republiki Sloveniji, globinske mreže (koče) pa je dovoljene 
uporabljati vsem ribičem od 15. septembra 1991 do 15. febru^ 
arja 1992 razen v pasu ene morske milje od obale ter nt 
področju detritičnega dna, ki ga omejujejo naslednje koordi 1 

natne točke: 
A 45° 32' 20" N 
B 45° 34' 50" N 
C 45° 32' 30" N 
D 45° 30' 14" N 
E 45° 30' 42" N 

13° 36' 50" 
13° 33' 48" 
13° 31' 30" 
13° 30' 42" 
13° 34' 13" 

kjer je ribolov s povlečnimi mrežami prepovedan. 
2. 
O odpravi pridobitve dovoljenja za opravljanje gospodar 
skega ribolova kot postranski poklic menimo, da je to mogoč 
doseči le s spremembo zakona o morskem ribištvu in obli 
nega zakona. V postopku spreminjanja in dopolnjevanj 
zakonodaje bomo proučili to možnost in v sodelovanju z ribic 
tudi to ustrezno uredili. 
3 
Pobudo, da lahko pridobijo dovoljenje za opravljanje dejavne 
sti gospodarskega ribolova le prebivalci obalnih občin, sm 
že proučevali ob spremembah in dopolnitvah morske zakone 
daje. Moramo reči, da nismo našli pravne podlage za takšn 
rešitev glede na ustavno opredelitev, po kateri je morj 
naravna dobrina splošnega pomena in imajo do nje vsi drza' 
Ijani enake pravice. 

4 
O predlogu, da se z Republiko Hrvatsko in Italijo skler 
dogovor o poenotenju pogojev ribolova, menimo, da v celc 
ni mogoče poenotiti ribolovnega režima. Ta je odvisen c 
lokalnih posebnosti. Z Republiko Hrvatsko na področju mo 
ske zakonodaje tesno sodelujemo in usklajujemo zakonodai 
povsod tam, kjer je to smotrno in potrebno. Pri tem želin- 
poudariti, da v sosednji republiki že pripravljajo spremenit 
zakonodaje, po kateri nameravajo sprejeti nekatere podobr 
omejitve, ki v Sloveniji že veljajo. Glede usklajevanja ribo o 
nih režimov z Italijo se strinjamo, da bi bilo tudi to smiseln 
V podkomisiji Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovent 
za sodelovanje na področju mroskega ribištva smo italijansl 
stran obvestili, da ribolovni fondi v slovenskem delu morja ' 
omogočajo skupnega ribolova v četverokotniku, ki je določi 
v skladu z ratificiranim sporazumom SFRJ-ltalija. Predlag 
smo, da namesto ribolova sodelujemo pri sovlaganjih v ma 
kulturo ter znanstvenoraziskovalnem delu. Smotrna bi b 
skupna raziskava ter spremljanje stanja ribolovnih fondov k 
podlaga za enotno predpisovanje ribolovnih režimov povse 
kjer je to smiselno. Nekatere posebnosti pa bodo tudi v p 
hodnje različno urejene. Ker doslej italijanska stran na orr 
njeno pobudo ni odgovorila, bomo na upravni ravni in sku 
s stroko predlagali ustrezen sestanek. 
Glede možnosti za nadaljnji ribolov slovenskih ribičev v ri 
lovnem morju, ki pripada Republiki Hrvatski, je Republi 
sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelo' 
nju z ribiškim gospodarstvom pripravil predlog sporazui 
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvatsko o nadaljnji 
sodelovanju na področju morskega ribištva. Predlog spo 
zuma bo sestavni del projekta »sodelovanje z republikami« 
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se pripravlja v skladu z osamosvojitvijo Republike Slovenije. 

Sprejemamo tudi pobudo, da se udeležimo čimprejšnjega 
razgovora o celotni problematiki morskega ribištva na Obali. 
Predlagamo, da se v sodelovanju s Skupnostjo obalnih občin 
organizira ustrezni razgovor. Strinjamo se, da si je treba 
razjasniti vse nejasnosti in tudi takšne, ki so povezane z zako- 
nodajo. Ob tem razumemo zaskrbljenost ribičev, ki jim je 
ribolov edini poklic in eksistenca. 
Ker vemo, da se okoli 90% slovenskega ulova opravi na 
ribolovnem območju Republike Hrvatske, je izjemnega 
pomena za nadaljnji razvoj morskega ribištva, kako se bodo 
uredili odnosi v postopku osamosvajanja Slovenije. 
6. 
Na pobudo, da se enako kot v Republiki Hrvatski tudi v Slove- 
niji ustanovi ministrstvo za pomorstvo, kamor bi bilo vklju- 
čeno tudi morsko ribištvo, je ta trenutek nemogoče odgovar- 
i?'- se Prouoila predvideni novi organizaciji državne uprave. Po trenutni organiziranosti sodi morsko ribi- 
štvo v Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in je sestavni del živinoreje. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu skupščine Republike Slove- 
nije je stališče pripravil Republiški sekretariat za kmetijstvo 
gozdarstvo in prehrano. 

ODGOVOR 
Generalnega sekretarja Skupščine Republike 
Slovenije in TV Slovenija na pobudo Tomaža 
Strumblja, delegata v Zboru občin, da zasedanja 
skupščinskih zborov v čim večji meri prenaša 
televizija 

Dne 14. 3. 1991 je Tomaž Štrumbelj, delegat Zbora občin 
Skupščine Republike Slovenije, postavil delegatsko vprašanje 

| oziroma pobudo vodstvu skupščine, v kateri je predlagal da 
se seje zborov in skupne seje zborov Skupščine Republike 
Slovenije neposredno prenašajo na televiziji, v kar se da 
največji možni meri. Podobno pobudo je poslala Skupščini 
Republike Slovenije tudi Skupščina Mesta Ljubljane, ki pov- 
zema pobudo Jadrana Vatovca, delegata te skupščine 

Dne 30. 5. 1991 smo prejeli odgovor TV Slovenija, ki pojas- 
.™oznost' neposrendih TV prenosov zasedanj zborov Skupščine Republike Slovenije. K temu odgovoru želim dati 

nekaj pojasnil. 
Prvi dogovor s takratno Televizijo Ljubljana o vzpostavitvi 

takoimenovanega TV centra v Skupščini Republike Slovenije 
ki bi omogočal neposredne prenose skupščinskih zasedanj 
s pomočjo v skupščini instalirane opreme, sega že v leto 1988. 
Takrat je TOZD Televizija Ljubljana predložila prve predloge 
Saidnji takega centra. Investicija je bila takrat ocenjena na 400 tisoč US dolarjev, plačana pa naj bi bila v treh letih. 

Na podlagi takšne ponudbe in kasnejših razgovorov je bila 
4 1. 1990 podpisana predpogodba med Skupščino Republike 
Slovenije in RTV Ljubljana TOZD TV Ljubljana. S to predpo- 

1 godbo sta se pogodbeni stranki zavezali, da bosta do konca 
■ februarja 1990 sklenili glavno pogodbo, da bo naročnik zago- 

tovil sredstva v višini dinarske protivrednosti 905.280 DEM in 
1 da bo te stroške naročnik plačal izvajalcu v treh letih. Ob 
dtw i'^U PredPogodbe je bilo tudi dogovorjeno, da službe RTV Ljubljana pripravijo celovitejši projekt opreme, instalacij 
in stroškov. Taksen projekt je RTV Ljubljana poslala skupščini 
dne 19 3. 1990 z zahtevo, naj skupščina da k njemu svoje 

4niP9°90 pnp0mbe k Pr°iektu sm° RTV Ljubljana poslali 3. 
! V letu 1989 je bil v Republiškemu sekretariatu za finance 
opravljen razgovor o financiranju tega projekta. Od takrat- 

nega republiškega sekretarja za finance smo dobili zagoto- 
vilo, da bodo potrebna sredstva zagotovljena v treh letih, del 
teh sredstev pa je bil tudi dejansko odobren za leto 1990 

Dne 12. 9.1990 smo sedanjemu Izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovenije poslali pismo, v katerem smo ga seznanili 
z dosedanjimi dogovori in s tem, kaj je bilo doslej narejeneqa 
in mu predlagali - ker gre za večletno financiranje - da to 
vprašanje obravnava in sprejme odločitev ali bo ta sredstva 
zagotovil ali ne. Razložili smo mu tudi, da je podpis končne 

pogodbe o nabavi potrebne opreme in instaliranje TV centra 
v skupščini odvisen od tega ali bodo sredstva zagotovljena 

Hn r priŠI° d0 nikakršnih aktivnosti oz roma 
stva ki inVKniJa Začf69a dela: kolikor sm° seznanjeni, s°ed 
1990, niso bHaaporabUeann

a
Clran,e Pr°jeMa predvide™ - 'eto 

Ker od Izvršnega sveta Skupščine Republike Sloveniie na 

Da taPISw^r0 d0biM od9°vora' v Proračunu za leto 1991 
nntrlhJ rMS0 za9°tov|jena, domnevamo, da bo 
2®^° znova začeti razgovore z izvršnim svetom o financi- 
<5™J.tega projekta- z odgovornimi predstavniki TV Slovenija 
jekta V 90V0ru 0 nadaljevanju priprav za realizacijo pro- 

TV Slovenija (tedaj TV Ljubljana) je že konec leta 1988 
predlagala vodstvu tedanje Skupščine SRS in drugim uporab- 
nikom njihovih prostorov, da svoje sejne dvorane opremi 
s tehnologijo, ki bi televiziji omogočala več neposrednih pre- 
n,0.S0y zasedanj, kvalitetnejša TV snemanja in neposredno vključevanje v informativne oddaje. Dva reportažna avtomo- 
bila, ki ju imamo na voljo za produkcijo celotnega lastneoa 
programa TV Slovenija, tega namreč ne omogočata V Skupš- 
čini instalirana stalna oprema bo za TV Slovenija pomenila 
tudi bistveno številčno zmanjševanje ekipe, ki zdaj opravlja 
vsakokratno vzpostavljanje zvez s TV centrom in TV prenose 
Pa zmanjšanje stroškov. Tehnični projekt, ki smo ga tedaj 
izdelali in posredovali Skupščini, maja lani pa tudi novemu 
vodstvu Skupščine Republike Slovenije, je oblikovan tako da 
bo uporaben tudi za notranje potrebe Skupščine. Njegove 
bistvene sestavine so: sistem napeljav, neposredna audio in 
video povezava s TV centrom, stalna in kakovostnejša osvetli- 
tev, režija in studio. 

Se vedno potekajo usklajevanja projekta s predvidenim 
novim organiziranjem skupščinskega dela ter temu prilaao- 
jene finančne konstrukcije. Takoj, ko bodo vsi podatki s tem 
v zvezi dokončni, bomo lahko pričeli z realizacijo, o čemer bo 
vodstvo Skupščine poslance gotovo obvestilo. 

V svetu je sicer praksa prenašanja vseh zasedanj parlamen- 
tov razmeroma redka (Velika Britanija, Danska) in za to je 
v glavnem na voljo poseben TV kanal. Na TV Slovenija pa 
bomo predvidoma prenašali zasedanja Skupščine Republike 
Slovenije, katerih termini (datumi in trajanje) so popolna 
spremenljivka, predvsem v času, ko nimamo redneaa TV 
programa. Izjeme seveda delamo že zdaj. 

ODGOVOR 
na vprašanje in pobudo Izvršnega sveta Skupš- 
čine Republike Slovenije Daniela Starmana, 
delegata v Zboru občin, o lokaciji terminala ute- 
kočinjenega zemeljskega plina na Debelem 
rtiču (+) 

Delegat Daniel Starman je Izvršni svet vprašal kdo je predla- 
gatelj oziroma iniciator za nova razmišljanja in predloge 
o lokaciji terminala za zemeljski plin na Debelem rtiču in dal 
pobudo, da pristojni organi in službe proučijo možnost da se 
ta del slovenske obale razglasi za zaščiteno cono, to je za 
slovensko letovišče in zdravilišče za otroke, tudi iz ooroženih 
delov sveta. 
(+) OPOMBA: Odgovor Izvršnega sveta, na vprašanje 
Franca Jurija o gradnji terminala na Debelem rtiču je bil 
objavljen v 19. št. Poročevalca, 27. junija 1991. 
Delegat Franco Juri je na 17. seji Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine Republike Slovenije 17. 4. 1991 zastavil vprašanje 
v zvezi z lokacijo terminala za utekočinjeni zemeljski plin 
Predvsem izraža nasprotovanje lokaciji Debeli rtič kjer je 
edino letovišče in zdravilišče za otroke v Sloveniji. 
Na zastavljeno delegatsko vprašanje odgovarja Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije naslednje: 
- V prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana Republike 
Slovenije za obdobje od leta 1986 do 2000, dopolnjenega 
1989, je območje Debelega rtiča prednostno namenjeno 
turizmu in trajni kmetijski rabi. 
- V okviru aktivnosti za pripravo sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin v okviru tega plana bo Republiški sekre- 
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tariat za varstvo okolja in urejanje prostora še enkrat pretehtal 
posamezne koncepte razvoja obale. Ob tem bo vso potrebno 
pozornost posvetil slovenski obali, kot prostorsko omeje- 
nemu, v nacionalnem pomenu izjemno pomembnem 
območju - javnem dobru. Iz naslova ohranjanja in omogoča- 
nja ustreznega razvoja ob varovanju najkvalitetnejših prvin bo 
tudi predlagal možne posege na to območje ter konkretiziral 
pogoje za njihovo izvajanje.    „K 
- Za aradnjo terminala za utekočinjeni zemeljski plin ob 
severnem Jadranu so zainteresirane: Češkoslovaška, Avstrija, 
Madžarska in Jugoslavija. Kot možni najprimernejši lokaciji 
sta bili opredeljena Omišalj na otoku Krku in Koper. Za kon- 
zorcij zainteresiranih držav je ameriška firma Kelogg-Huston 
izdelala študijo, ki je ob zadržku, da je njena natančnost od 
plus do minus 30%, vendarle izkazala minimalno prednost 
lokacij na Krku. Na zahtevo članov konzorcija pa bo studija še 
dopolnjena. 
- Za opredelitev do gradnje terminala za utekočinjeni 
zemeljski plin na Obali in v Sloveniji bo študija, katere nosilec 
je Smelt, skušala prikazati pozitivne in negativne učinke 
takšne gradnje za prebivalce Obale in širšo Slovenijo. 
- Ob tem želimo poudariti, da bo v primeru, da bi prva studija 
dala prednost lokaciji v Kopru, treba izdelati še vrsto podrob- 
nejših študij in elaboratov (predvsem povečanje vplivov na 
okolje). Le na njihovi podlagi se bo možno dokončno oprede- 
liti za ali proti gradnji terminala za utekočinjeni zemeljski plin 
na slovenski obali. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor na delegatsko vprašanje Republiški 
sekretariat za energetiko. 

STALISCE . 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobud Ivana Vodopivca in Aleksandra 
Lovca, delegatov v Zboru občin ter Danila 
Bašina, delegata v Zboru združenega dela, 
v zvezi s stavko italijanskih carinikov in zastoji 
na jugoslovansko-italijanski meji 

Na delegatske pobude v zvezi s stavko italijanskih carinikov 
in zastoji na jugoslovansko-italijanski meji dajemo naslednje 
odgovore in stališča: 

Pristojni republiški upravni organi so se ze med stavko 
italijanskih carinikov vključili v razreševanje nastalega polo- 
žaja Dne 27. marca 1991 je bil v Sežani sestanek Republi- 
škega štaba za civilno zaščito, na katerem je bil izdelan 
program operativnih ukrepov in aktivnosti za sanacijo stanja. 
Izvajani so bili ukrepi s področja prometa, zaščite in varstva 
okolja, sanitarne zaščite itd. Pri izvajanju programa pa so 
sodelovale tudi slovenske humanitarne organizacije. 

Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje je 
v skladu s svojimi pristojnostmi poslal uradno noto General- 
nemu konzulatu Republike Italije v Ljubljani, v kateri je obve- 
stil Generalni konzulat o izrednih razmerah v prometu in na 
meji, ki so bile posledica stavke italijanskih carinikov, ter 
zaprosil za kar najhitrejše ukrepe, ki naj bi jih sprejela italijan- 
ska stran za rešitev nastalega položaja. 

Do predlogov delegatov Skupščine Republike Slovenije pa 
so naša stališča naslednja: .... * ■„ 

1. Promet cestnih motornih vozil se lahko odvija le, če je za 

tak promet zagotovljena ustrezna infrastruktura - ceste. Ta 
pogojenost je upoštevana tudi pri oblikovanem sistemu 
povračil za uporabo cest, ki je splošno uveljavljen in ni neka 
posebna rešitev za našo republiko. Po njem del sredstev' za 
vzdrževanje cest prispevajo vsi možni uporabniki cest-lastniki 
motornih vozil v obliki enkratnega letnega povračila za upo- 
rabo cest (t. i. registrske takse). To povračilo je torej neod- 
visno od dejanske uporabe cest in je namenjeno pokrivanju 
stalnih stroškov vzdrževanja cest, povzročenih z nujnimi del. 
za zagotavljanje njihove prevoznosti. 

V primerjavi s tem povračilom so vsa preostala vezana nc 
dejansko uporabo cest bodisi neposredno (npr. cestnina) al 
posredno (npr. sredstva za ceste v drobnoprodajni cen 
P°lzhajajoč9iz obveznosti, da morajo biti ceste stalno uspo 
sobljene za promet, pri obveznosti plačevanja registrski 
takse normativno niso predvidene njene oprostitve za pri 
mere, ko lastnik registriranega motornega vozila cest nei upo 
rablja. To velja torej tudi za primer, ki ga obravnava delegat 
ska pobuda. Uveljavljena pa je tudi rešitev, da se med narod 
nim cestnim prevoznikom, ki zaradi prevozov po tujim mar 
obremenjujejo domače ceste, povrne del vplačane registrsk 
takse za njihova vozila, in sicer glede na delež v realizaci 
prevoznih storitev na tujem trgu. 

2. Davek od dobička pravnih oseb se plačuje v mesečni 
akontacijah, odvisno od zadnjih razultatov poslovanja.^ C 
davčni zavezanec ne izkazuje davčne osnove, ne placuj 
tekočih akontacij, dokler ne izkaže pozitivne osnove. V sklad 
z 19. členom zakona o računovodstvu lahko pravne osebe, 
uresničujejo določene pravice in obveznosti na podlagi per 
odičnih obračunov, sestavljajo periodične obračune tudi 
krajša odbodja, kot so določena v 16. členu zakona o račune 
vodstvu. Na podlagi periodičnega obračuna iz 19. čler 
zakona o računovodstvu lahko pravne osebe predložijo tuj 
obračun davka za drugačna obračunska obdob|a, kot - 
predvidena z zakonom. Davek, obračunan na tej podlagi, 
glede vseh dejanj (proračun, povračilo, določitev akontaci 
za naprej) izenačen z obračunom v z zakonom določen 

°bMenimo, da lahko na tej podlagi prizadeti zavezanci ugot 
vijo tekočo davčno osnovo kot rezultat svojega poslovanja 
temu primerne akontacije. . ,nHni, 

3. Davek od osebnih prejemkov je kot vrsta dohodnii 
osebni davek, ki ga je dolžan v imenu zavezanca fizične ose 
odtegniti izplačevalec osebnih dohodkov Davek mora izp 
čevalec osebnih dohodkov obračunati in plačati v rokih do 
čenih z zakonom o prispevkih za pokojninsko in invalids 
zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje za plac 
teh prispevkov. Zato se navedeni predlog ne more nanašati 
izplačevalca osebnih dohodkov. 

4 Za zagotovitev dolgoročnih posojil iz različnih virov 
sanacijo nastalih posledic ni pravnih možnosti, na podi; 
katerih bi bilo možno zagotoviti sredstva za te namene, r 
mostitvene variante je treba iskati v neposredni povez 
s finančnimi institucijami. 

5. V juniju je predviden sestanek jugoslovansko italij 
ske mešane komisije za cestni promet, kjer bo Jugoslovan: 
deleaacija italijansko stran seznanila s posledicami sta 
italijanskih carinikov za naše mednarodne cestne prevozni 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike .. 
venije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za pror 
in zveze v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za m 
narodno sodelovanje in Republiškim sekretariatom za 
nance. 

Izdajata Skupščina Republike Slovenije in Skupščina SFRJ - V.d. ođ9°*°rn®9® sV^sFRJ* DraganAider"'^Tredn^kD^agiš^D^rdTev^,'Naslov uredništva: Skupščina 
Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123 - Glavni in odgovorni urednik; Glasila SFRJ. Dragan Ajder. u^n,K urag j ^ |ZVOda 23 dinarjev 

(061) 217-123(215)          j 


	ZAČETNE STRANI
	VARSTVO ŽRTEV VOJAŠKE AGRESIJE
	Predlog zakona o varstvu žrtev vojaške agresije na Republiko Slovenijo od 27. 6. 1991 - ESA 436

	OSEBNI DOHODKI
	Predlog za izdajo zakona o OSEBNIH DOHODKIH IN DRUGIH PREJEMKIH DELAVCEV V JAVNIH VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH z osnutkom zakona - ESA 428

	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
	Predlog stanovanjskega zakona - ESA 167

	JAVNE SLUŽBE
	Osnutek zakona o gospodarskih javnih službah - ESA 399

	SOCIALNO VARSTVO
	Predlog za izdajo zakona o socialnem varstvu z osnutkom zakona - ESA 434

	KEMETIJSKA ZEMLJIŠČA
	Predlog za izdajo zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije z osnutkom zakona - ESA 435

	PREŠERNOVA NAGRADA
	Predlog za izdajo zakona o Prešernovi nagradi z osnutkom zakona - ESA 437

	SINDIKATI
	Predlog za izdajo zakona o reprezentativnosti sindikatov z osnutkom zakona - ESA 438

	SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov Skupščine Republike Slovenije
	VPRAŠANJA DELEGATOV
	DELEGATSKE POBUDE



