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SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Komisija za ustavna vprašanja 

PREAMBULA 

Izhajajoč iz 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ter 
temeljnih človekovih pravic in svoboščin, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samood- 
ločbe, in iz zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev 
izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost, 
sprejema Skupščina Republike Slovenije 

USTAVO 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Slovenija je demokratična republika. 

2. člen 
Slovenija je pravna in socialna država. 

3. člen 
Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki 
temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do 
samoodločbe. 
V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo 
izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti 
na zakonodajno, izvršilno in sodno. 

4. člen 
Slovenija je ozemeljsko enotna in nedeljiva država. 

5. člen 
Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in 
temeljne svoboščine. Varuje in zagotavlja pravice avtohtone 
italijanske in madžarske narodne manjšine. Skrbi za avtoh- 
tone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za 
slovenske izseljence in zdomce, ter pospešuje njihove stike 
z domovino. Skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kul- 
turne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski 
in kulturni razvoj Slovenije. 
Slovenci brez slovenskega državljanstva lahko uživajo v Slo- 
veniji posebne pravice in ugodnosti. Vrsto in obseg teh pravic 
in ugodnosti določa zakon. 

6. člen 
Grb Slovenije ima obliko ščita. V sredini ščita je na modri 
podlagi lik Triglava v beli barvi, pod njim sta dve valoviti modri 
črti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa so v obliki 
navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate šestero- 
krake zvezde. Ščit je ob stranicah rdeče obrobljen. Grb se 
oblikuje po določenem geometrijskem in barvnem pravilu. 
Zastava Slovenije je belo-modro-rdeča slovenska narodna 
zastava z grbom Slovenije. Razmerje med širino in dolžino 
zastave je ena proti dve. Barve zastave gredo po vrstnem 
redu: bela, modra, rdeča. Vsaka barva zavzema po širini 
tretjino prostora zastave. Grb je v levem gornjem delu zastave 
tako, da sega z eno polovico v belo polje, z drugo pa v modro. 
Himna Slovenije je Zdravljica. 
Uporabo grba, zastave in himne ureja zakon. 

7. člen 
Država in verske skupnosti so ločene. 
Verske skupnosti so enakopravne; njihovo delovanje je svo- 
bodno. 

8. člen 
Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljav- 
nimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogod- 
bami, ki obvezujejo Slovenijo. Objavljene mednarodne 
pogodbe se uporabljajo neposredno. 

9. člen 
V Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava. 

10. člen 
Glavno mesto Slovenije je Ljubljana. 

11. člen 
Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih občin, 
v katerih živita italijanska ali madžarska narodna manjšina, je 
uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina. 

12. člen 
Državljanstvo Slovenije ureja zakon. 

13. člen 
Tujci imajo v Sloveniji, v skladu z mednarodnimi pogodbami, 
vse pravice, zagotovljene s to ustavo in zakoni, razen tistih, ki 
jih imajo po ustavi ali po zakonu samo državljani Slovenije. 

II. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE 

14. člen 
(enakost pred zakonom) 

V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pra 
vice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso 
spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno sta 
nje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli druge 
osebno okoliščino. 
Vsi so pred zakonom enaki. 

15. člen 
(uresničevanje in omejevanje pravic) 

Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujeje 
neposredno na podlagi ustave. 
Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja člove 
kovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa ustava 
ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice al 
svoboščine. 
Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene same 
s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava. 
Zagotovljeni sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljni! 
svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve. 
Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene 
v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevat 
z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznav; 
v manjši meri. 

16. člen 
(začasna razveljavitev in omejitev pravic) 

S to ustavo določene človekove pravice in temeljne svoboš 
čine je izjemoma dopustno začasno razveljaviti ali omejit 
v vojnem in izrednem stanju. Človekove pravice in temeljne 
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svoboščine se smejo razveljaviti ali omejiti le za čas trajanja 
vojnega ali izrednega stanja, vendar v obsegu, ki ga tako 
stanje zahteva in tako, da sprejeti ukrepi ne povzročajo 
neenakopravnosti, ki bi temeljila le na rasi, narodni pripadno- 
sti, spolu, jeziku, veri, političnem ali drugem prepričanju, 
gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi, družbenem položaju ali 
katerikoli drugi osebni okoliščini. 
Določba prejšnjega odstavka ne dopušča nobenega začas- 
nega razveljavljanja ali omejevanja pravic, določenih v 17., 
18., 21., 27., 28., 29. in 41. členu. 

17. člen 
(nedotakljivost človekovega življenja) 

Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne 
kazni. 

18. člen 
(prepoved mučenja) 

Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali poni- 
žujočemu kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepove- 
dano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez 
njegove svobodne privolitve. 

19. člen 
(varstvo osebne svobode) 

Vsakdo ima pravico do osebne svobode. 
Nikomur se ne sme vzeti prostost, razen v primerih in po 
postopku, ki ga določa zakon. 
Vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, mora biti v materinem 
jeziku ali v jeziku, ki ga razume, takoj obveščen o razlogih za 
odvzem prostosti. V čim krajšem času mu mora biti tudi pisno 
sporočeno, zakaj mu je bila prostost odvzeta. Takoj mora biti 
poučen o tem, da ni dolžan ničesar izjaviti, o tem, da ima 
pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika, ki si ga 
svobodno izbere, in o tem, da je pristojni organ na njegovo 
zahtevo dolžan o odvzemu prostosti obvestiti njegove bližnje. 

20. člen 
(odreditev in trajanje pripora) 

Oseba, za katero obstaja utemeljen sum, da je storila kaznivo 
dejanje, se sme pripreti samo na podlagi odločbe sodišča, 
kadar je to neogibno za potek kazenskega postopka ali za 
varnost ljudi. 
Ob priporu, najkasneje pa v 24 urah po njem, mora biti 
priprtemu vročena pisna, obrazložena odločba. Proti tej 
odločbi ima priprti pravico do pritožbe, o kateri mora sodišče 
odločiti v 48 urah. Pripor sme trajati samo toliko časa, dokler 
so za to dani zakonski razlogi, vendar največ tri mesece od 
dneva odvzema prostosti. Vrhovno sodišče sme pripor podalj- 
šati še za nadaljnje tri mesece. 
Če do izteka teh rokov obtožnica ni vložena, se obdolženec 
izpusti. 

21. člen 
(varstvo človekove osebnosti in dostojanstva) 

Zagotovljeno je spoštovanje človekove osebnosti in njego- 
vega dostojanstva v kazenskem in v vseh drugih pravnih 
postopkih, in prav tako med odvzemom prostosti in izvrševa- 
njem kazni. 
Prepovedano je vsakršno nasilje nad osebami, ki jim je pro- 
stost kakorkoli omejena, ter vsakršno izsiljevanje priznanj in 
izjav. 

22. člen 
(enako varstvo pravic) 

Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic 
v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi organi, 
organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odlo- 
čajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. 

23. člen 
(pravica do sodnega varstva) 

Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter 
o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča 
neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. 
Sodi mu lahko samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej 
določenih z zakonom in s sodnim redom. 

24. člen 
(javnost sojenja) 

Sodne obravnave so javne. Sodbe se izrekajo javno. Izjeme 
določa zakon. 

25. člen 
(pravica do pravnega sredstva) 

Vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega 
pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih 
organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih poo- 
blastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih 
ali pravnih interesih. 

26. člen 
(pravica do povračila škode) 

Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi 
z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega 
organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil 
s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako 
službo ali dejavnost opravlja. 
Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva 
povračilo tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo pov- 
zročil. 

27. člen 
(domneva nedolžnosti) 

Kdor je obdolžen kaznivega ravnanja, velja za nedolžnega, 
dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo. 

28. člen 
(načelo zakonitosti v kazenskem pravu) 

Nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon 
določil, daje kaznivo, in ni zanj predpisal kazni, še preden je 
bilo dejanje storjeno. 
Dejanja, ki so kazniva, se ugotavljajo in kazni zanje izrekajo 
po zakonu, ki je veljal ob storitvi dejanja, razen če je novi 
zakon za storilca milejši. 

29. člen 
(pravna jamstva v kazenskem postopku) 

Vsakomur, ki je obdolžen kaznivega dejanja, morajo biti ob 
popolni enakopravnosti zagotovljene tudi naslednje pravice: 
- da ima primeren čas in možnosti za pripravo svoje 
obrambe; 
- da se mu sodi v njegovi navzočnosti in da se brani sam ali 
z zagovornikom; 
- da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist; 
- da ni dolžan izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje, ali 
priznati krivdo. 

30. člen 
(pravica do rehabilitacije in odškodnine) 

Kdor je bil po krivem obsojen za kaznivo dejanje ali mu je bila 
prostost neutemeljeno odvzeta, ima pravico do rehabilitacije, 
do povrnitve škode, in druge pravice po zakonu. 

31. člen 
(prepoved ponovnega sojenja o isti stvari) 

Nihče ne sme biti ponovno sojen ali kaznovan zaradi kazni- 
vega dejanja, za katero je bil kazenski postopek zoper njega 
pravnomočno ustavljen ali je bila obtožba zoper njega prav- 
nomočno zavrnjena, ali je bil s sodbo oproščen ali obsojen. 

32. člen 
(svoboda gibanja) 

Vsakdo ima pravico, da se prosto giblje in si izbira prebiva- 
lišče, da zapusti državo in se vanjo kadarkoli vrne. 
Ta pravica se sme omejiti z zakonom, vendar samo, če je to 
potrebno, da bi se zagotovil potek kazenskega postopka, da 
bi se preprečilo širjenje nalezljivih bolezni, zavaroval javni 
red, ali če to zahtevajo interesi obrambe države. 
Tujcem se na podlagi zakona lahko omeji vstop v državo in 
čas bivanja v njej. 

33. člen 
(pravica do zasebne lastnine in dedovanja) 

Zagotovljena je pravica do zasebne lastnine in dedovanja. 
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34. člen 
(pravica do osebnega dostojanstva in varnosti) 

Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. 

35. člen 
(varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic) 

Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne 
celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. 

36. člen 
(nedotakljivost stanovanja) 

Stanovanje je nedotakljivo. 
Nihče ne sme brez odločbe sodišča proti volji stanovalca 
vstopiti v tuje stanovanje ali v druge tuje prostore, niti jih ne 
sme preiskovati. 
Pri preiskavi ima pravico biti navzoč tisti, čigar stanovanje ali 
prostori se preiskujejo, ali njegov zastopnik. 
Preiskava se sme opraviti samo v navzočnosti dveh prič. 
Pod pogoji, ki jih določa zakon, sme uradna oseba brez 
odločbe sodišča vstopiti v tuje stanovanje ali v tuje prostore in 
izjemoma brez navzočnosti prič opraviti preiskavo, če je to 
neogibno potrebno, da lahko neposredno prime storilca kaz- 
nivega dejanja ali da se zavarujejo ljudje in premoženje. 

37. člen 
(varstvo tajnosti pisem in drugih občil) 

Zagotovljena je tajnost pisem in drugih občil. 
Samo zakon lahko predpiše, da se na podlagi odločbe 
sodišča za določen čas ne upošteva varstvo tajnosti pisem in 
drugih občil in nedotakljivost človekove zasebnosti, če je to 
nujno za uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za varnost 
države. 

38. člen 
(varstvo osebnih podatkov) 

Zagotovljeno je varstvo osebnih podatkov. Prepovedana je 
uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega 
zbiranja. 
Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo 
tajnosti osebnih podatkov določa zakon. 
Vsakdo ima pravico seznaniti se z zbranimi osebnimi podatki, 
ki se nanašajo nanj, in pravico do sodnega varstva ob njihovi 
zlorabi. 

39. člen 
(svoboda izražanja) 

Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega 
nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izraža- 
nja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in 
mnenja. 
Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za 
katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v prime- 
rih, ki jih določa zakon. 

40. člen 
(pravica do popravka in odgovora) 

Zagotovljena je pravica do popravka objavljenega obvestila, 
s katerim sta prizadeta pravica ali interes posameznika, orga- 
nizacije ali organa, in prav tako je zagotovljena pravica do 
odgovora na objavljeno informacijo. 

41. člen 
(svoboda vesti) 

Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in jav- 
nem življenju je svobodno. 
Nihče se ni dolžan opredeliti glede svojega verskega ali dru- 
gega prepričanja. 
Starši imajo pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zago- 
tavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo. Usmerjanje 
otrok glede verske in moralne vzgoje mora biti v skladu 
z otrokovo starostjo in zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti, 
verske in druge opredelitve ali prepričanja. 

42. člen 
(pravica do zbiranja in združevanja) 

Zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in javnih zboro- 
vanj. 
Vsakdo ima pravico, da se svobodno združuje z drugimi. 

Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, če to zahteva 
varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem 
nalezljivih bolezni. 
Poklicni pripadniki obrambnih enot in policije ne morejo biti 
člani političnih strank. 

43. člen 
(volilna pravica) 

Volilna pravica je splošna in enaka. 
Vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, ima pravico voliti in biti 
voljen. 
Zakon lahko določi, v katerih primerih in pod katerimi pogoji 
imajo volilno pravico tujci. 

44. člen 
(sodelovanje pri upravljanju javnih zadev) 

Vsak državljan ima pravico, da v skladu z zakonom nepo- 
sredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju 
javnih zadev. 

45. člen 
(pravica do peticije) 

Vsak državljan ima pravico do vlaganja petici] in do drugih 
pobud splošnega pomena. 

46. člen 
(pravica do ugovora vesti) 

Ugovor vesti je dopusten v primerih, ki jih določi zakon, če ss 
s tem ne omejujejo pravice in svoboščine drugih oseb. 

47. čien 
(izročitev) 

Državljana Slovenije ni dovoljeno izročiti tuji državi. Tujca ji 
dovoljeno izročiti samo v primerih, predvidenih z mednarod 
nimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. 

48. člen 
(pribežališče) 

V mejah zakona je priznana pravica pribežališča tujim držav 
Ijanom in osebam brez državljanstva, ki so preganjane zarac 
zavzemanja za človekove pravice in temeljne svoboščine. 

49. člen 
(svoboda dela) 

Zagotovljena je svoboda dela. 
Vsakdo prosto izbira zaposlitev. 
Vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovn« 
mesto. 
Prisilno delo je prepovedano. 

50. člen 
(pravica do socialne varnosti) 

Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravici 
do socialne varnosti. 
Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko ii 
drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje. 

51. člen 
(pravica do zdravstvenega varstva) 

Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, I 
jih določa zakon. 
Zakon določa pravice do zdravstvenega varstva iz javnih srec 
stev. 
Nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, i 
jih določa zakon. 

52. člen 
(pravice invalidov) 

Invalidom je v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo t( 
usposabljanje za delo. 
Otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter drug 
huje prizadete osebe imajo pravico do izobraževanja in uspt 
sabljanja za dejavno življenje v družbi. 
Izobraževanje in usposabljanje iz prejšnjega odstavka £ 
financira iz javnih sredstev. 



53. člen 
(zakonska zveza in družina) 

Zakonska zveza temelji na enakopravnosti zakoncev. Sklene 
se pred pristojnim državnim organom. 
Zakonsko zvezo in pravna razmerja v njej, v družini in v zunaj- 
zakonski skupnosti ureja zakon. 
Država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mla- 
dino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. 

54. člen 
(pravice in dolžnosti staršev) 

Starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in 
vzgajati svoje otroke. Ta pravica in dolžnost se staršem lahko 
odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja 
otrokovih koristi določa zakon. 
Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze, imajo enake pravice 
kakor otroci, rojeni v njej. 

55. člen 
(svobodno odločanje o rojstvih otrok) 

Pravica človeka je, da svobodno odloča o rojstvih svojih 
otrok. 
Ta pravica se lahko omeji samo iz zdravstvenih razlogov. 
Država ustvarja razmere za uresničevanje te pravice in raz- 
mere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih 
otrok. 

56. člen 
(pravice otrok) 

Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in 
temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s svojo starostjo 
in zrelostjo. 
Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, 
socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in 
zlorabljanjem. Takšno varstvo ureja zakon. 
Otroci in mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo 
staršev ali so brez ustrezne družinske oskrbe, uživajo 
posebno varstvo države. Njihov položaj ureja zakon. 

57. člen 
(izobrazba in šolanje) 

Izobraževanje je svobodno. 
Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz 
javnih sredstev. 
Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo 
ustrezno izobrazbo. 

58. člen 
(avtonomnost univerze in drugih visokih šol) 

Državne univerze in državne visoke šole so avtonomne. 
Način njihovega financiranja ureja zakon. 

59. člen 
(svoboda znanosti in umetnosti) 

Zagotovljena je svoboda znanstvenega in umetniškega 
ustvarjanja. 

60. člen 
(avtorske pravice) 

Zagotovljeno je varstvo pravic, ki izvirajo iz umetniške, znan- 
stvene, raziskovalne in izumiteljske dejavnosti. 

61. člen 
(izražanje narodne pripadnosti) 

Vsakdo ima pravico, da svobodno izraža pripadnost k svo- 
jemu narodu a|i narodni skupnosti, da goji in izraža svojo 
kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo. 

* opomba k 55. členu 

Ustavna komisija je oblikovala predlog nove ustave s skupnim 
soglasjem, izhajajoč iz načela, da naj ustava vsebuje tisto, kar 
je za Slovenijo in njene državljane splošno sprejemljivo. 
Pri 55. členu ustavna komisija še ni uspela doseči vsebin- 
skega soglasja. Zato ga predloga v besedilu, ki ga je kot 
možno rešitev oblikovala usklajevalna (medstrankarska) sku- 
pina ustavne komisije v iskanju splošno sprejemljive rešitve. 

62. člen 
(pravica do uporabe svojega jezika in pisave) 

Vsakdo ima pravico, da pri uresničevanju svojih pravic in 
dolžnosti ter v postopkih pred državnimi in drugimi organi, ki 
opravljajo javno službo, uporablja svoj jezik in pisavo na 
način, ki ga določi zakon. 

63. člen 
(prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti 

ter prepoved spodbujanja k nasilju in vojni) 
Protiustavno je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski 
ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, ras- 
nega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. 
Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni. 

64. člen 
(posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske 

narodne manjšine v Sloveniji) 
Avtohtoni italijanski in madžarski narodni manjšini ter njunim 
pripadnikom je zagotovljena pravica, da svobodno uporab- 
ljajo svoje narodne simbole in da za ohranjanje svoje narodne 
identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, 
kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti 
na področju javnega obveščanja in založništva. V skladu 
z zakonom imata ti narodni manjšini in njuni pripadniki pra- 
vico do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku oziroma do 
dvojezične vzgoje in izobraževanja, ter do oblikovanja in 
razvijanja svoje oziroma dvojezične vzgoje in izobraževanja. 
Zakon določa območja, kjer je dvojezično šolstvo obvezno. 
Narodnima manšinama in njunim pripadnikom je zagotov- 
ljena pravica, da gojijo odnose s svojima matičnima naro- 
doma in njunima državama. Država gmotno in moralno pod- 
pira uveljavljanje teh pravic. 
Na območjih, kjer ti manjšini živita, ustanovijo njuni pripad- 
niki za uresničevanje svojih pravic svoje samoupravne skup- 
nosti. Na njihov predlog lahko država pooblasti samoupravne 
manjšinske skupnosti za opravljanje določenih nalog iz 
državne pristojnosti ter zagotavlja sredstva za njihovo uresni- 
čevanje. 
Narodni manjšini sta neposredno zastopani v predstavniških 
organih lokalne samouprave in v državnem zboru. 
Zakon ureja položaj in način uresničevanja pravic italijanske 
oziroma madžarske narodne manjšine na območjih, kjer 
živita, obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti za uresni- 
čevanje teh pravic, ter tiste pravice, ki jih pripadniki teh 
narodnih manjšin uresničujejo tudi zunaj teh območij. Pra- 
vice obeh narodnih manjšin ter njunih pripadnikov so zago- 
tovljene ne glede na število pripadnikov teh manjšin. 
Zakoni, drugi predpisi in splošni akti, ki zadevajo uresničeva- 
nje v ustavi določenih pravic in položaja zgolj narodnih manj- 
šin, ne morejo biti sprejeti brez soglasja predstavnikov narod- 
nih manjšin. 

65. člen 
(položaj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji) 
Položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Slove- 
niji, ureja zakon. 

III. GOSPODARSKA IN SOCIALNA RAZMERJA 

66. člen 
(varstvo dela) 

Država ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zago- 
tavlja njuno zakonsko varstvo. 

67. člen 
(lastnina) 

Zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da 
je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka 
funkcija. 
Zakon določa način in pogoje dedovanja 

. 68. člen 
(lastninska pravica tujcev) 

Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico do nepremičnin 
pod pogoji, ki jih določa zakon. 
Do zemljišč tujci ne morejo pridobiti lastninske pravice, razen 
z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti. 
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69. člen 
(razlastitev) 

Lastninska pravica do nepremičnine se lahko v javno korist 
odvzame ali omeji proti nadomestilu v naravi ali proti odškod- 
nini pod pogoji, ki jih določa zakon. 

70. člen 
(javno dobro in naravna bogastva) 

Do javnega dobra se lahko pridobi posebna pravica uporabe 
pod pogoji, ki jih določa zakon. 
Zakon določa pogoje, pod katerimi se smejo izkoriščati 
naravna bogastva. 
Zakon lahko določi, da smejo naravna bogastva izkoriščati 
tudi tuje osebe,in določi pogoje za izkoriščanje. 

71. člen 
(varstvo zemljišč) 

Zakon določa zaradi smotrnega izkoriščanja posebne pogoje 
za uporabo zemljišč. 
Zakon določa posebno varstvo kmetijskih zemljišč. 
Država skrbi za gospodarski, kulturni in socialni napredek 
prebivalstva na gorskih in hribovitih območjih. 

72. člen 
(zdravo življenjsko okolje) 

Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenj- 
skega okolja. 
Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon 
določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in dru- 
gih dejavnosti. 
Zakon določa, ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je 
povzročitelj škode v življenjskem okolju dolžan poravnati 
škodo. 

73. člen 
(varovanje naravne in kulturne dediščine) 

Vsakdo je dolžan v skladu z zakonom varovati naravne zna- 
menitosti in redkosti ter kulturne spomenike. 
Država in lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in 
kulturne dediščine. 

74. člen 
(podjetništvo) 

Gospodarska pobuda je svobodna. 
Zakon določa pogoje za ustanavljanje gospodarskih organi- 
zacij. Gospodarska dejavnost se ne sme izvajati v nasprotju 
z javno koristjo. 
Prepovedana so dejanja nelojalne konkurence in dejanja, ki 
v nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco. 

75. člen 
(soodločanje) 

Delavci sodelujejo pri upravljanju v gospodarskih organizaci- 
jah na način in pod pogoji, ki jih določa zakon. 

76. člen 
(sindikalna svoboda) 

Ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje je 
svobodno. 

77. člen 
(pravica do stavke) 

Delavci imajo pravico do stavke. 
Če to zahteva javna korist, se lahko pravica do stavke, upošte- 
vajoč vrsto in naravo dejavnosti, z zakonom omeji. 

78. člen 
(primerno stanovanje) 

Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo 
primerno stanovanje. 

79. člen 
(v Sloveniji zaposleni tujci) 

V Sloveniji zaposleni tujci in člani njihovih družin imajo 
posebne pravice, določene z zakonom. 

IV. DRŽAVNA UREDITEV 

a) Državni zbor 

80. člen 
(sestava in volitve) 

Državni zbor sestavljajo poslanci državljanov Slovenije in 
šteje 90 poslancev. 
Poslanci se volijo s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim 
glasovanjem. 
V državni zbor se vedno izvoli po en poslanec italijanske in 
madžarske narodne manjšine. 
Volilni sistem ureja zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvo- 
tretjinsko večino glasov vseh poslancev. 

81. člen 
(mandatna doba državnega zbora) 

Državni zbor se voli za štiri leta. 
Če bi se mandatna doba državnega zbora iztekla med vojno 
ali v času trajanja izrednega stanja, preneha njegov mandat 
šest mesecev po prenehanju vojne ali izrednega stanja, lahko 
pa tudi prej, če sam tako sklene. 
Volitve v državni zbor razpiše predsednik republike. Nov 
državni zbor se izvoli najprej dva meseca in najkasneje 15 dni 
pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega državnega 
zbora. Če se državni zbor razpusti, se izvoli nov najkasneje 
dva meseca po razpustu prejšnjega. Mandatna doba prejš- 
njega državnega zbora se konča s prvo sejo novega držav- 
nega zbora, ki jo skliče predsednik republike najkasneje 20 
dni po njegovi izvolitvi. 

82. člen 
(poslanci) 

Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na 
kakršnakoli navodila. 
Zakon določa, kdo ne more biti izvoljen za poslanca, ter 
nezdružljivost funkcije poslanca z drugimi funkcijami. 
Državni zbor potrdi poslanske mandate. Proti odločitvi držav- 
nega zbora je v skladu z zakonom mogoča pritožba na 
ustavno sodišče. 

83. člen 
(poslanska imuniteta) 

Poslanec državnega zbora ni kazensko odgovoren za mnenje 
ali glas, ki ga je izrekel na sejah državnega zbora ali njegovih 
delovnih teles. 
Poslanec ne more biti priprt niti se zoper njega/če se sklicuje 
na imuniteto, ne more začeti kazenski postopek brez dovolje- 
nja državnega zbora, razen če je bil zaloten pri kaznivem 
dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let. 
Državni zbor lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo 
ni skliceval ali ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju iz prejš- 
njega odstavka. 

84. člen 
(predsednik državnega zbora) 

Državni zbor ima predsednika, ki ga izvoli z večino glasov 
vseh poslancev. 

85. člen 
(zasedanja državnega zbora) 

Državni zbor dela na rednih in izrednih sejah. 
Redne in izredne seje sklicuje predsednik državnega zbora; 
izredno sejo mora sklicati, če to zahteva najmanj četrtina 
poslancev državnega zbora ali predsednik republike. 

86. člen 
(odločanje) 

Državni zbor sklepa, če je na seji navzoča večina poslancev. 
Državni zbor sprejema zakone in druge odločitve ter ratificira 
mednarodne pogodbe z večino opredeljenih glasov navzočih 
poslancev, kadar ni z ustavo ali zakonom določena drugačna 
večina. 

87. člen 
(zakonska pristojnost državnega zbora) 

Pravice in obveznosti državljanov ter drugih oseb lahko 
državni zbor določa samo z zakonom. 

88. člen 
(zakonska iniciativa) 

Zakone lahko predlaga vlada ali vsak poslanec. Zakon lahko 
predloži tudi najmanj pet tisoč volilcev. 
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89. člen 
(zakonodajni postopek) 

Državni zbor sprejema zakone v večfaznem postopku, če ni 
s poslovnikom drugače določeno. 

90. člen 
(zakonodajni referendum) 

Državni zbor lahko o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, 
razpiše predhodni referendum. Državni zbor je vezan na izid 
referenduma. 
Državni zbor lahko razpiše predhodni referendum na svojo 
pobudo, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj tretjina 
poslancev, državni svet ali štirideset tisoč volilcev. 
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki 
imajo volilno pravico. 
Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina 
volilcev, ki so glasovali. 
Referendum se ureja z zakonom, ki ga sprejme državni zbor 
z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. 

91. člen 
(razglasitev zakona) 

Zakone razglaša predsednik republike najkasneje 8 dni po 
njihovem sprejemu. 
Državni svet lahko v sedmih dneh od sprejetja zakona in še 
pred njegovo razglasitvijo zahteva, da državni zbor o njem še 
enkrat odloča. Pri ponovnem odločanju mora za sprejem 
zakona glasovati večina vseh poslancev, razen če ustava za 
sprejem obravnavanega zakona predvideva večje število gla- 
sov. Ponovna odločitev državnega zbora je dokončna. 

92. člen 
(vojno in izredno stanje) 

Izredno stanje se razglasi, kadar velika in splošna nevarnost 
ogroža obstoj države. O razglasitvi vojnega ali izrednega 
stanja, nujnih ukrepih in njihovi odpravi odloča na predlog 
vlade državni zbor. 
Državni zbor odloča o uporabi obrambnih sil. 
Kadar se državni zbor ne more sestati, odloča o zadevah iz 
prvega in drugega odstavka predsednik republike. Odločitve 
mora dati v potrditev državnemu zboru takoj, ko se ta sestane. 

93. člen 
(parlamentarna preiskava) 

Državni zbor lahko odredi preiskavo o zadevah javnega 
pomena, mora pa to storiti na zahtevo tretjine poslancev 
državnega zbora ali na zahtevo državnega sveta. V ta namen 
imenuje komisijo, ki ima v zadevah poizvedovanja in preuče- 
vanja smiselno enaka pooblastila kakor pravosodni organi. 

94. člen 
(poslovnik državnega zbora) 

Državni zbor ima poslovnik, ki ga sprejme z dvotretjinsko 
večino glasov navzočih poslancev. 

95. člen 
(nagrajevanje poslancev) 

Poslanci državnega zbora dobivajo plačo ali nadomestilo, ki 
sta določeni z zakonom. 

b) Državni svet 

96. člen 
(sestava) 

Državni svet je zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, 
poklicnih in lokalnih interesov. 
Državni svet ima 40 članov. 
Sestavljajo ga: 
- štirje predstavniki delodajalcev; 
- štirje predstavniki delojemalcev; 
- štirje predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih po- 
klicev; 
- šest predstavnikov negospodarskih dejavnosti; 
- dvaindvajset predstavnikov lokalnih interesov. 
Organizacijo državnega sveta ureja zakon. 

97. člen 
(pristojnost državnega sveta) 

Državni svet lahko: 
- predlaga državnemu zboru sprejem zakonov; 
- daje državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove 
pristojnosti; 
- zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona 
o njem še enkrat odloča; 
- zahteva razpis referenduma iz drugega odstavka 90. člena; 
- zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena iz 93. člena. 
Na zahtevo državnega zbora mora državni svet izreči mnenje 
o posamezni zadevi. 

98. člen 
(volitve) 

Volitve v državni svet ureja zakon, ki ga sprejme državni zbor 
z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev. 
Člani državnega sveta se volijo za dobo petih let. 

99. člen 
(odločanje) 

Državni svet sklepa, če je na seji navzoča večina članov. 
Državni svet odloča z večino opredeljenih glasov navzočih 
članov. Zahtevo za razpis referenduma sprejme državni svet 
z večino glasov vseh članov. 

100. člen 
(nezdružljivost funkcije in imuniteta) 

Član državnega sveta ne more biti hkrati poslanec v državnem 
zboru. 
Člani državnega sveta uživajo enako imuniteto kakor poslan- 
ci.O imuniteti odloča državni svet. 

101. člen 
(poslovnik državnega sveta) 

Državni svet ima poslovnik, ki ga sprejme z večino glasov vseh 
članov. 

c) Predsednik republike 

102. člen 
(funkcija predsednika republike) 

Predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je 
vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil. 

103. člen 
(volitve predsednika republike) 

Predsednik republike se izvoli na neposrednih, splošnih in 
tajnih volitvah. 
Za predsednika republike je kandidat izvoljen z večino veljav- 
nih glasov. 
Predsednik republike je izvoljen za dobo petih let, vendar 
največ dvakrat zaporedoma. Ce se mandatna doba predsed- 
nika republike izteče med vojno ali med trajanjem izrednega 
stanja, mu mandat preneha šest mesecev po prenehanju 
vojnega ali izrednega stanja. 
Za predsednika republike je lahko izvoljen le državljan Slove- 
nije. 
Volitve za predsednika republike razpiše predsednik držav- 
nega zbora. Predsednik republike mora biti izvoljen najkas- 
neje 15 dni pred potekom mandatne dobe prejšnjega pred- 
sednika. 

104. člen 
(prisega predsednika republike) 

Pred nastopom funkcije izreče predsednik republike pred 
državnim zborom naslednjo prisego: 
»Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da bom rav- 
nal(a) po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval(a) za 
blaginjo Slovenije.« 

105. člen 
(nezdružljivost funkcije predsednika republike) 

Funkcija predsednika republike je nezdružljiva z opravljanjem 
druge javne funkcije ali poklica. 
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106. člen 
(nadomeščanje predsednika republike) 

V primeru trajnega zadržka, smrti, odstopa ali drugega prene- 
hanja predsednikove funkcije do izvolitve novega predsed- 
nika funkcijo predsednika republike začasno opravlja pred- 
sednik državnega zbora. V tem primeru je treba razpisati 
volitve za novega predsednika republike najkasneje v 15 dneh 
po prenehanju funkcije prejšnjega. 
Predsednik državnega zbora začasno opravlja funkcijo pred- 
sednika republike tudi med zadržanostjo predsednika repu- 
blike. 

107. člen 
(pristojnosti predsednika republike) 

Predsednik republike: 
- razpisuje volitve v državni zbor; 
- razglaša zakone; 
- imenuje državne funkcionarje, kadar je to določeno z za- 
konom; 
- postavlja in odpoklicuje veleposlanike in poslanike repu- 
blike in sprejema poverilna pisma tujih diplomatskih pred- 
stavnikov; 
- izdaja listine o ratifikaciji; 
- odloča o pomilostitvah; 
- podeljuje odlikovanja in častne naslove; 
- opravlja druge zadeve, določene s to ustavo. 
Na zahtevo državnega zbora mora predsednik republike izreči 
mnenje o posameznem vprašanju. 

108. člen 
(uredbe z zakonsko močjo) 

Kadar se državni zbor zaradi izrednega stanja ali vojne ne 
more sestati, lahko predsednik republike na predlog vlade 
izdaja uredbe z zakonsko močjo. 
Z uredbo z zakonsko močjo se lahko izjemoma omejijo posa- 
mezne pravice in temeljne svoboščine, kakor to določa 16. 
člen te ustave. 
Predsednik republike mora uredbe z zakonsko močjo predlo- 
žiti v potrditev državnemu zboru takoj, ko se ta sestane. 

109. člen 
(odgovornost predsednika republike) 

Če predsednik republike pri opravljanju svoje funkcije krši 
ustavo ali huje krši zakon, ga državni zbor lahko obtoži pred 
ustavnim sodiščem. Le-to ugotovi utemeljenost obtožbe ali 
obtoženega oprosti, z dvotretjinsko večino glasov vseh sodni- 
kov pa lahko odloči o odvzemu funkcije. Potem ko ustavno 
sodišče dobi sklep državnega zbora o obtožbi, lahko odloči, 
da predsednik republike do odločitve o obtožbi začasno ne 
more opravljati svoje funkcije. 

č) Vlada 

110. člen 
(sestava vlade) 

Vlado sestavljajo predsednik in ministri. Vlada in posamezni 
ministri so v okviru svojih pristojnosti samostojni in odgo- 
vorni državnemu zboru. 

111. člen 
(volitve predsednika vlade) 

Predsednik republike po posvetovanjih z vodji poslanskih 
skupin predloži državnemu zboru kandidata za predsednika 
vlade. 
Predsednika vlade voli državni zbor z večino glasov vseh 
poslancev, če ni s to ustavo drugače določeno. Glasovanje je 
tajno. 
Če kandidat ne dobi potrebne večine glasov, lahko predsed- 
nik republike po ponovnih posvetovanjih v štirinajstih dneh 
predloži drugega ali ponovno istega kandidata, prav tako pa 
lahko predlagajo kandidate tudi poslanske skupine ali naj- 
manj deset poslancev. Če je bilo v tem roku vloženih več 
predlogov, se glasuje o vsakem posebej, in sicer najprej 
o kandidatu predsednika republike, če ta ni izvoljen, pa še 
o drugih kandidatih po vrstnem redu vložitve predlogov. 
Če ni izvoljen noben kandidat, predsednik republike razpusti 
državni zbor in razpiše nove volitve, razen če državni zbor 
v oseminštiridesetih urah z večino opredeljenih glasov navzo- 

čih poslancev ne sklene izvesti ponovne volitve predsednika 
vlade, kjer zadošča za izvolitev večina opredeljenih glasov 
navzočih poslancev. Na ponovnih volitvah se glasuje o posa- 
meznih kandidatih po vrstnem redu števila glasov, dobljenih 
pri prejšnjih glasovanjih, nato pa o novih, do volitev vloženih 
kandidaturah, med katerimi ima prednost morebitni kandidat 
predsednika republike. 
Če tudi pri teh volitvah noben kandidat ne dobi potrebne 
večine glasov, predsednik republike razpusti državni zbor in 
razpiše nove volitve. 

112. člen 
(imenovanje ministrov) 

Ministre imenuje in razrešuje državni zbor na predlog pred- 
sednika vlade. 
Predlagani minister se mora pred imenovanjem predstaviti 
pristojni komisiji državnega zbora in odgovarjati na njena 
vprašanja. 

113. člen 
(prisega vlade) 

Predsednik vlade in ministri izrečejo po izvolitvi oziroma po 
imenovanju pred državnim zborom prisego, določeno s 104. 
členom. 

114. člen 
(organizacija vlade) 

Predsednik vlade skrbi za enotnost politične in upravne 
usmeritve vlade ter usklajuje delo ministrov. Ministri so 
skupno odgovorni za delo vlade, vsak minister pa za delo 
svojega ministrstva. 
Sestavo in delovanje vlade, število, pristojnosti in organiza- 
cijo ministrstev ureja zakon. 

115. člen 
(prenehanje funkcije predsednika in ministrov vlade) 

Funkcija predsednika vlade in ministrov preneha, ko se po 
volitvah sestane nov državni zbor, funkcija ministrov pa tudi 
z vsakim drugim prenehanjem funkcije predsednika vlade ter 
z razrešitvijo ali odstopom ministra, morajo pa opravljati 
tekoče posle do izvolitve novega predsednika vlade oziroma 
do imenovanja novih ministrov. 

116. člen 
(nezaupnica vladi) 

Državni zbor lahko izglasuje nezaupnico vladi le tako, da na 
predlog najmanj desetih poslancev z večino glasov vseh 
poslancev izvoli novega predsednika vlade. S tem je dotedanji 
predsednik vlade razrešen, mora pa skupaj s svojimi ministri 
opravljati tekoče posle do prisege nove vlade. 
Med vložitvijo predloga za izvolitev novega predsednika vlade 
in volitvami mora poteči najmanj oseminštirideset ur, razen če 
državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev ne 
sklene drugače, ali če je država v vojnem ali izrednem stanju. 
Če je bil predsednik vlade izvoljen na temelju četrtega 
odstavka 111. člena, mu je izrečena nezaupnica, če državni 
zbor na predlog najmanj desetih poslancev izvoli novega 
predsednika vlade z večino opredeljenih glasov. 

117. člen 
(zaupnica vladi) 

Predsednik vlade lahko zahteva glasovanje o zaupnici vladi. 
Če vlada ne dobi podpore večine glasov vseh poslancev, mora 
državni zbor v tridesetih dneh izvoliti novega predsednika 
vlade ali dotedanjemu predsedniku pri ponovljenem glasova- 
nju izglasovati zaupnico, sicer predsednik republike razpusti 
državni zbor in razpiše nove volitve. Predsednik vlade lahko 
vprašanje zaupnice veže tudi na sprejem zakona ali druge 
odločitve v državnem zboru. Če odločitev ni sprejeta, se šteje, 
da je bila vladi izglasovana nezaupnica. 
Med zahtevo za glasovanje o zaupnici in glasovanjem mora 
poteči najmanj oseminštirideset ur. 

118. člen 
(interpelacija) 

Najmanj deset poslancev lahko sproži v državnem zboru inter- 
pelacijo o delu vlade ali posameznega ministra. 
Če po razpravi o interpelaciji večina vseh poslancev izreče 
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nezaupnico vladi ali posameznemu ministru, državni zbor 
vlado ali ministre razreši. 

119. člen 
(obtožba zoper predsednika vlade in ministre) 

Predsednika vlade ali ministre lahko državni zbor pred ustav- 
nim sodiščem obtoži kršitve ustave in zakonov, storjene pri 
opravljanju njihovih funkcij. Ustavno sodišče obravnava 
obtožbo na način, kakor je določen v 109. členu. 

d) Uprava 

120. člen 
(organizacija in delo uprave) 

Organizacijo uprave, njene pristojnosti in način imenovanja 
njenih funkcionarjev ureja zakon. 
Upravni organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru in 
na podlagi ustave in zakonov. 
Proti odločitvam in dejanjem upravnih organov in nosilcev 
javnih pooblastil je zagotovljeno sodno varstvo pravic in zako- 
nitih interesov državljanov in organizacij. 

121. člen 
(naloge upravnih organov) 

Naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva. 
Z zakonom lahko lokalne in druge samoupravne skupnosti, 
podjetja in druge organizacije ter posamezniki dobijo javno 
pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave. 

122. člen 
(zaposlitev v upravnih službah) 

Zaposlitev v upravnih službah je mogoča samo na temelju 
javnega natečaja, razen v primerih, ki jih določa zakon. 

e) Obramba države 

123. člen 
(dolžnost sodelovanja pri obrambi države) 

Obramba države je za državljane obvezna v mejah in na način, 
ki ga določa zakon. 
Državljanom, ki zaradi svojih religioznih, filozofskih ali huma- 
nitarnih nazorov niso pripravljeni sodelovati pri opravljanju 
obrambnih obveznosti, je treba omogočiti, da sodelujejo pri 
obrambi države na drug način. 

124. člen 
(obramba države) 

Vrsto, obseg in organizacijo obrambe nedotakljivosti in celo- 
vitosti državnega ozemlja ureja zakon, ki ga sprejme državni 
zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. 
Izvajanje obrambe nadzoruje državni zbor. 
Pri zagotavljanju varnosti izhaja država predvsem iz mirovne 
politike ter kulture miru in nenasilja. 

f) Sodstvo 

125. člen 
(neodvisnost sodnikov) 

Sodniki so pri opravljanju sodniške funkcije neodvisni. Vezani 
sona ustavo in zakon. 

126. člen 
(ureditev in pristojnost sodišč) 

Ureditev in pristojnosti sodišč določa zakon. 
Izrednih sodišč ni dovoljeno ustanavljati, v mirnem času pa 
tudi vojaških sodišč ne. 

127. člen 
(Vrhovno sodišče) 

Vrhovno sodišče je najvišje sodišče v državi. 
Odloča o rednih in izrednih pravnih sredstvih ter opravlja 
druge zadeve, ki jih določa zakon. 

128. člen 
(udeležba državljanov pri izvajanju sodne oblasti) 

Zakon ureja primere in oblike neposredne udeležbe državlja- 
nov pri izvajanju sodne oblasti. 

129. člen 
(trajnost sodniške funkcije) 

Funkcija sodnika je trajna. Zakon določa starostno mejo in 
druge pogoje za izvolitev. 
Zakon določa starostno mejo, pri kateri se sodnik upokoji. 

130. člen 
(izvolitev sodnikov) 

Sodnike voli državni zbor na predlog sodnega sveta. 

131. člen 
(sodni svet) 

Sodni svet sestavlja enajst članov. Pet članov izvoli na pred- 
log predsednika republike državni zbor izmed univerzitetnih 
profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov, šest članov 
pa izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško 
funkcijo. Predsednika izberejo člani sveta izmed sebe. 

132. člen 
(prenehanje in odvzem sodniške funkcije) 

Sodniku preneha sodniška funkcija, če nastopijo razlogi, ki 
jjh določa zakon. 
Če sodnik pri opravljanju sodniške funkcije krši ustavo ali 
huje krši zakon, lahko državni zbor na predlog sodnega sveta 
odredi, da se sodnik razreši. 
V primeru naklepno storjenega kaznivega dejanja z zlorabo 
sodne funkcije, ugotovljenega s pravnomočno sodno 
odločbo, državni zbor sodnika razreši. 

133. člen 
(nezdružljivost sodniške funkcije) 

Funkcija sodnika ni združljiva s funkcijami v drugih državnih 
organih, v organih lokalne samouprave in v organih političnih 
strank, ter z drugimi funkcijami in dejavnostmi, za katere to 
določa zakon. 

134. člen 
(imuniteta sodnika) 

Nikogar, ki sodeluje pri sojenju, ni mogoče klicati na odgovor- 
nost za mnenje, ki ga je dal pri odločanju v sodišču. 
Sodnik ne more biti priprt, niti ne more biti brez dovoljenja 
državnega zbora zoper njega začet kazenski postopek, če je 
osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju sodniške funkcije. 

g) Državno tožilstvo 

135. člen 
(državni tožilec) 

Državni tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožbe in ima 
druge z zakonom določene pristojnosti. 

Ureditev in pristojnosti državnih tožilstev določa zakon. 

136. člen 
(nezdružljivost funkcije državnega tožilca) 

Funkcija državnega tožilca ni združljiva s funkcijami v drugih 
državnih organih, v organih lokalne samouprave in v organih 
političnih strank ter z drugimi funkcijami in dejavnostmi, za 
katere to določa zakon. 

h) Odvetništvo in notariat 

137. člen 
(odvetništvo in notariat) 

Odvetništvo je kot del pravosodja samostojna in neodvisna 
služba, ki jo ureja zakon. 
Notariat je javna služba, ki jo ureja zakon. 

V. SAMOUPRAVA 

a) Lokalna samouprava 

138. člen 
(uresničevanje lokalne samouprave) 

Prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v obči- 
nah in drugih lokalnih skupnostih. 

poročevalec 9 



139. člen 
(občina) 

Občina je samoupravna lokalna skupnost. 
Območje občine obsega naselje ali več naselij, ki so povezana 
s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. 
Občina se ustanovi z zakonom po prej opravljenem referen- 
dumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem 
območju. Zakon tudi določi območje občine. 

140. člen 
(delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti) 

V pristojnost občine spadajo zadeve splošnega značaja, ki jih 
občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce 
občine. 
Po predhodnem soglasju občine ali širše samoupravne 
lokalne skupnosti lahko država z zakonom prenese na občino 
ali širšo samoupravno lokalno skupnost opravljanje posamez- 
nih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi sred- 
stva. 
V zadevah, ki jih je na organe lokalne skupnosti prenesla 
država, opravljajo državni organi tudi nadzor nad primer- 
nostjo in strokovnostjo njihovega dela. 

141. člen 
(mestna občina) 

Mesto lahko dobi po postopku in ob pogojih, ki jih določa 
zakon, status mestne občine. 
Mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene 
naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. 
Mesto Ljubljana ima poseben položaj, ki ga določa zakon. 

142. člen 
(dohodki občine) 

Občina se financira iz lastnih virov. Občinam, ki zaradi slabše 
gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravlja- 
nja svojih nalog, država v skladu z zakonsko določenimi 
načeli in merili zagotovi dodatna sredstva. 

143. člen 
(širše samoupravne lokalne skupnosti) 

Občine se samostojno odločajo o povezovanju v širše samou- 
pravne lokalne skupnosti, tudi v pokrajine, za urejanje in 
opravljanje lokalnih zadev širšega pomena. V sporazumu 
z njimi prenese država nanje določene zadeve iz državne 
pristojnosti v njihovo izvirno pristojnost in določi udeležbo 
teh skupnosti pri predlaganju ter izvrševanju nekaterih zadev 
iz državne pristojnosti. 
Načela in merila za prenos pristojnosti iz prejšnjega odstavka 
ureja zakon. 

144. člen 
(nadzor državnih organov) 

Državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih 
skupnosti. 

b) Druga samouprava 

145. člen 
(samouprava na področju družbenih dejavnosti) 

Državljani se lahko za uveljavljanje svojih interesov samou- 
pravno združujejo. 
Državljanom se lahko z zakonom prepusti samoupravno ure- 
janje posameznih zadev iz državne pristojnosti. 

VI. JAVNE FINANCE 

146. člen 
(financiranje države in lokalnih skupnosti) 

Država in lokalne skupnosti pridobivajo sredstva za uresniče- 
vanje svojih nalog z davki in z drugimi obveznimi dajatvami 
ter s prihodki od lastnega premoženja. 
Država in lokalne skupnosti izkazujejo vrednost svojega pre- 
moženja s premoženjskimi bilancami. 

147. člen 
(davki) 

Država z zakonom predpisuje davke, carine in druge dajatve. 
Lokalne skupnosti predpisujejo davke in druge dajatve ob 
pogojih, ki jih določata ustava in zakon. 

148. člen 
(proračun) 

Vsi prihodki in izdatki države in lokalnih skupnosti za financi- 
ranje javne porabe morajo biti zajeti v njihovih proračunih. 
Če proračun ni sprejet do prvega dne, ko ga je potrebno 
začeti izvrševati, se upravičenci, ki se financirajo iz prora- 
čuna, začasno financirajo po prejšnjem proračunu. 

149. člen 
(krediti v breme države) 

Krediti v breme države in poroštvo države za kredite so dovo- 
ljeni le na podlagi zakona. Krediti se lahko najemajo le za 
izredne izdatke proračuna. 

150. člen 
(računsko sodišče) 

Računsko sodišče je najvišji organ kontrole državnih raču-. 
nov, državnega proračuna in celotne javne porabe, ki jo 
financira država, ter javne porabe v lokalnih skupnostih. 
Ureditev in pristojnosti računskega sodišča določa zakon. 
Računsko sodišče je pri svojem delu neodvisno in vezano na 
ustavo in zakon. 

151. člen 
(imenovanje članov računskega sodišča) 

Člane računskega sodišča imenuje državni zbor. 

152. člen 
(centralna banka) 

Slovenija ima centralno banko. V svojem delovanju je ta 
banka samostojna in odgovarja neposredno državnemu 
zboru. Centralna banka se ustanovi z zakonom. 
Guvernerja centralne banke imenuje državni zbor. 

VII. USTAVNOST IN ZAKONITOST 

153. člen 
(usklajenost pravnih aktov) 

Zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti 
v skladu z ustavo. 
Zakoni morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli med- 
narodnega prava in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki 
jih je ratificiral državni zbor, podzakonski predpisi in drugi 
splošni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi 
pogodbami. 
Podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu 
z ustavo in zakoni. 
Posamični akti in dejanja državnih organov, organov lokalnih 
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil morajo temeljiti na 
zakonu ali na zakonitem predpisu. 

154. člen 
(veljavnost predpisov in njihovo objavljanje) 

Predpisi morajo biti objavljeni, preden začno veljati. Predpis 
začne veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njem drugače 
določeno. 
Državni predpisi se objavljajo v državnem uradnem listu, 
predpisi lokalnih skupnosti pa v uradnem glasilu, ki ga te 
same določijo. 

155. člen 
(prepoved povratne veljave pravnih aktov) 

Zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka 
za nazaj. 
Samo zakon lahko določi, da imajo posamezne njegove 
določbe učinek za nazaj, če to zahteva javna korist in če se 
s tem ne posega v pridobljene pravice. 

156. člen < 
(postopek za oceno ustavnosti) 

Če sodišče pri odločanju meni, da je zakon, ki bi ga moralo, 
uporabiti, protiustaven, mora postopek prekiniti in sprožiti, 
postopek pred ustavnim sodiščem. Postopek pred sodiščem: 
se nadaljuje po odločitvi ustavnega sodišča. 

i 
157. člen 

(upravni spor) 
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov, s katerimi državni; 
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil 
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odločajo o pravicah ali o obveznostih in pravnih koristih 
posameznikov in organizacij, odloča v upravnem sporu pri- 
stojno sodišče, če za določeno zadevo ni z zakonom predvi- 
deno drugo sodno varstvo. 
Če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo, odloča v upravnem 
sporu pristojno sodišče tudi o zakonitosti posamičnih dejanj 
in aktov, s katerimi se posega v ustavne pravice posameznika. 

| 158. člen 
(pravnomočnost) 

Pravna razmerja, urejena s pravnomočno odločbo državnega 
organa, je mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti le 
v primerih in po postopku, določenih z zakonom. 

159. člen 
(varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin) 

Za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v raz- 
merju do državnih organov, organov lokalne samouprave in 
nosilcev javnih pooblastil se z zakonom določi varuh pravic 
državljanov. 
Z zakonom se lahko za posamezna področja določijo posebni 
varuhi pravic državljanov. 

VIII. - USTAVNO SODIŠČE 

160. člen 
(pristojnosti ustavnega sodišča) 

Ustavno sodišče odloča: 
- o skladnosti zakonov z ustavo; 
- o skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi 
mednarodnimi pogodbami in s splošnimi načeli mednarod- 
nega prava; 
- o skladnosti podzakonskih predpisov z ustavo in z zakoni; 
- o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in z za- 
koni; 
- o skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih 
pooblastil, z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi; 
- o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin s posamičnimi akti; 
- o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skup- 
nostmi, in med samimi lokalnimi skupnostmi; 
- o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi držav- 
nimi organi; 
- o sporih o pristojnostih med državnim zborom, predsedni- 
kom republike in vlado; 
- o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank; 
- in o drugih zadevah, ki so mu naložene s to ustavo ali 
z zakoni. 
Na predlog predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev 
državnega zbora izreka ustavno sodišče v postopku ratifika- 
cije mednarodne pogodbe mnenje o njeni skladnosti z ustavo. 
Državni zbor je vezan na mnenje ustavnega sodišča. 
Če zakon ne določa drugače, odloča ustavno sodišče 
o ustavni pritožbi le, če je bilo izčrpano pravno varstvo. O tem, 
aii ustavno sodišče ustavno pritožbo sprejme v obravnavo, 
odloči na podlagi meril in postopka, določenih z zakonom. 

161. člen 
(razveljavitev zakona) 

Če ustavno sodišče ugotovi, da je zakon protiustaven, ga 
v celoti ali delno razveljavi. Razveljavitev učinkuje takoj ali 
v roku, ki ga določi ustavno sodišče. Ta rok ne sme biti daljši 
od enega leta. Druge protiustavne ali nezakonite predpise ali 
splošne akte ustavno sodišče odpravi ali razveljavi. Ustavno 
sodišče lahko pod pogoji, ki jih določa zakon, do končne 
odločitve v celoti ali delno zadrži izvrševanje akta, katerega 
ustavnost ali zakonitost presoja. 
Če ustavno sodišče pri odločanju o ustavni pritožbi ugotovi 
tudi protiustavnost predpisa ali splošnega akta, ga lahko, 
/ skladu z določbami prvega odstavka, odpravi ali razveljavi, 
'ravne posledice odločitev ustavnega sodišča ureja zakon. 

162. člen 
(postopek pred ustavnim sodiščem) 

Postopek pred ustavnim sodiščem ureja zakon. 
Predlagatelje zahteve za začetek postopka pred ustavnim 

[sodiščem določa zakon. Vsakdo lahko da pobudo za začetek 
postopka, če izkaže svoj pravni interes. 
Ustavno sodišče odloča z večino glasov vseh sodnikov, če 

ustava ali zakon za posamezne primere ne določata drugače. 
O tem, ali bo začelo postopek na podlagi ustavne pritožbe, 
lahko ustavno sodišče odloča v ožji sestavi, ki jo določa 
zakon. 

163. člen 
(sestava in volitve) 

Ustavno sodišče je sestavljeno iz devetih sodnikov, ki jih na 
predlog predsednika republike izvoli državni zbor, na način, 
ki ga določa zakon. 
Sodniki se izvolijo izmed pravnih strokovnjakov.Predsednika 
ustavnega sodišča izvolijo sodniki izmed sebe za dobo treh 
let. 

164. člen 
(predčasna razrešitev ustavnega sodnika) 

Sodnik ustavnega sodišča je lahko predčasno razrešen na 
način, ki ga določa zakon, samo: 
- če to sam zahteva, 
- če je kaznovan za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema 
prostosti, ali 
- zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje svoje 
funkcije. 

165. člen 
(mandat sodnikov) 

Sodniki ustavnega sodišča so izvoljeni za dobo devetih let. 
Ustavni sodniki ne morejo biti ponovno voljeni. 
Po izteku časa, za katerega je bil ustavni sodnik izvoljen, 
opravlja funkcijo še do izvolitve novega sodnika. 

166. člen 
(nezdružljivost funkcije) 

Funkcija sodnika ustavnega sodišča ni združljiva s funkcijami 
v državnih organih, v organih lokalne samouprave in v orga- 
nih političnih strank, ter z drugimi funkcijami in dejavnostmi, 
ki po zakonu niso združljive s funkcijo sodnika ustavnega 
sodišča. 

167. člen 
(imuniteta) 

Sodniki ustavnega sodišča uživajo enako imuniteto kakor 
poslanci državnega zbora. O imuniteti odloča državni zbor. 

IX. POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE 

168. člen 
(predlog za začetek postopka) 

Predlog za začetek postopka za spremembo ustave lahko da 
dvajset poslancev državnega zbora, vlada ali najmanj trideset 
tisoč volilcev. 
O predlogu odloči državni zbor z dvotretjinsko večino glasov 
navzočih poslancev. 

169. člen 
(akt o sprejemu ustave) 

Državni zbor sprejme akt o spremembi ustave z dvotretjinsko 
večino glasov vseh poslancev. 

170. člen 
(potrditev spremembe ustave na referendumu) 

Državni zbor mora predlagano spremembo ustave predložiti 
v sprejem volilcem na referendum, če to zahteva najmanj 
trideset poslancev. 
Sprememba ustave je na referendumu sprejeta, če zanjo 
glasuje večina volilcev, ki so glasovali, pod pogojem, da se 
glasovanja udeleži večina vseh volilcev. 

171. člen 
(razglasitev spremembe ustave) 

Sprememba ustave začne veljati z razglasitvijo v državnem 
zboru. 

X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 

172. člen 
Ta ustava začne veljati z dnem razglasitve. 

173. člen 
Določbe te ustave se uporabljajo z dnem razglasitve, razen če 
v ustavnem zakonu za izvedbo te ustave ni drugače določeno. 
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Oblikovanje predloga ustave Republike Slovenije 
Dne 12. 10. 1990 je Komisija Skupščine Republike Slovenije 
za ustavna vprašanja določila osnutek nove slovenske ustave 
in ga ponudila v javno razpravo. V obdobju javne razprave ter 
vse do oblikovanja predloga ustave Republike Slovenije je 
Komisija za ustavna vprašanja prejemala in obravnavala pri- 
pombe in pobude posameznikov, raznih družbenih skupin, 
strokovnih in drugih institucij ter organizacij. 
Predlog ustave Republike Slovenije je Komisija za ustavna 
vprašanja oblikovala, izhajajoč iz besedila ustavnega osnutka, 
ki ga je na podlagi pripomb in pobud iz javne razprave ter na 
osnovi stališč političnih strank in strokovnjakov z različnih 
področij ustrezno izpopolnila. Pri tem so v okviru Komisije za 
ustavna vprašanja posamezna ustavna poglavja preučile 
posebne strokovno-politične skupine, sporna politična vpra- 
šanja pa je obravnavala medstrankarska koordinacijska sku- 
pina, sestavljena iz članov ustavne komisije. Redakcijo bese- 
dila je opravila strokovno-redakcijska skupina. 

Izhodišča pri oblikovanju nove slovenske ustave 
Ustavna komisija je pri svojem delu vseskozi upoštevala neka- 
tera temeljna, v Sloveniji splošno sprejeta izhodišča za obliko- 
vanje nove ustave. Najpomembnejša med njimi so: 1. konsti- 
tuiranje bistvenih prvin slovenske državnosti; 2. zagotovitev 
demokratičnega političnega sistema s parlamentarno obliko 
oblasti; 3. varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter 
posebno varstvo italijanske in madžarske narodne manjšine 
v Sloveniji; 4. zagotovitev temeljnih sistemskih okvirov gospo- 
darskih in socialnih razmerij; 5. zagotovitev lokalne samou- 
prave kot osnovne oblike organiziranja lokalnih skupnosti. Ob 
vsem tem je bilo temeljno vodilo, da nova ustava ne sme 
znižati ravni pravnega varstva, ki je bilo zagotovljeno že 
z ustavo iz leta 1974 ter z njenimi spremembami in dopolnili. 
Besedilo predloga je bilo oblikovano v skladu z temeljnim 
načelom, da naj ustava vsebuje tisto, kar je za Slovenijo in 
njene državljane splošno sprejemljivo. 
Drugo temeljno izhodišče ustavnega besedila, ki v predlogu 
ni izrecno navedeno, predstavlja načelo, da ustava dopušča 
vse, česar izrecno ne omejuje ali prepoveduje. V skladu s tem 
ustava ne ureja oz. ne ureja podrobneje tistih družbenih 
področij, ki so del civilne družbe, oziroma so prepuščena 
v urejanje državljanom in drugim subjektom na podlagi nji- 
hove lastne iniciative ter interesov. Na to področje torej 
državna oblast ne sme posegati s predpisovanjem obveznosti 
ali z omejevanjem ustavnih pravic in svoboščin. Takšno sta- 
lišče omogoča oblikovanje relativno kratke in razumljive 
ustave, ki na eni strani določa pravno obliko temeljnim struk- 
turnim okvirom organiziranja države, na drugi pa pušča pro- 
stor za različne oblike družbenega organiziranja in delovanja, 
pri čemer posebej varuje temeljne pravice in svoboščine 
posameznikov in drugih subjektov. 

Ustavna oblika 
Preambula je uvod v ustavo. Le-ta je razdeljena na deset 
poglavij, nekatera pa so razdeljena še na podpoglavja. Členi 
ustave so naslovljeni, razen v I. in X. poglavju, kjer to zaradi 
narave določil ni primerno. Naslovi nimajo normativnega zna- 
čaja in so namenjeni zgolj preglednosti besedila. 

PREAMBULA 

Preambula ni del ustavnega besedila in nima normativne 
narave, navaja pa tista dejstva in dogodke, ki so ustavi izho- 
dišče. 
Temeljna izhodišča predloga ustave so: 1. Temeljna ustavna 
listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
kot ustavnopravni akt, s katerim je bila dne 25. junija 1991 
konstituirana slovenska država; 2. temeljne pravice in svoboš- 
čine človeka; 3. temeljna in trajna pravica slovenskega naroda 
do samoodločbe; 4. zgodovinsko dejstvo, da je'slovenski 
narod v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izobliko- 
val svojo narodno samobitnost in uveljavil svojo državnost, 
s čimer so zaobsežene vsa prizadevanja ter vrste in načini 
boja za slovensko nacionalno osamosvoiitev. 
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V predlogu sta iz preambule izpuščeni besedni zvezi »svetos 
življenja« in »narodnoosvobodilnega boja slovenskegi 
naroda«, ki ju je osnutek ustave vseboval kot osnovno ozi 
roma variantno besedilo. Javna razprava in stališča političnit 
strank so pokazala, da navedeni sintagmi v Sloveniji nisti 
nedvoumni in kot takšni splošno sprejemljivi za ustavno pred 
postavko. Prva besedna zveza je iz preambule izpuščena 
druga pa je v predlogu nadomeščena z besedilom, ki točnejt 
in dovolj splošno izraža zgodovinski razvoj slovenskegi 
narodnega osamosvajanja, še posebej glede na dejstvo, da jt 
potrebno sedaj med ključna dejanja slovenskega večstolet 
nega narodnoosvobodilnega boja uvrstiti tudi nedavni upešn 
odpor zoper agresijo jugoslovanske vojske. 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
V prvih štirih členih predloga ustave so določene temeljnt\ 
značilnosti Slovenije kot suverene države; pri tem je v nadalj 
njih določbah ustavnega besedila izraz Slovenija sinonim zt 
državo. Določbe 1.člena predloga osnutek ustave ni vseboval 
za nadaljnje razumevanje ustavnega besedila pa je ta določbi 
potrebna, saj opredeljuje dve temeljni značilnosti države. 
Ustavne določbe zagotavljajo, v skladu s 1.členom, demokra 
tični politični sistem. Poglavje o državni ureditvi vzpostavi ji 
parlamentarni sistem oblike oblasti z mehanizmi, kakor jitt 
poznajo zahodne parlamentarne demokracije, seveda ob upo t 
števanju posebnosti slovenskega prostora. Poleg tega ustavi 
zagotavlja demokratični sistem z zagotavljanjem svobodi 
združevanja in različnih oblik sodelovanja pri oblikovanji 
odločitev tako v politični sferi kakor tudi pri drugih oblikah ir 
vrstah sprejemanja odločitev (npr. členi 44, 75, 128; tud 
poglavje o lokalni in drugi samoupravi). Nadaljnjo prvine 
demokracije je mogoče videti tudi v široko odprti možnost 
referendumskega odločanja (90. člen). Ne nazadnje je demo 
kratičnost sistema zagotovljena s posebnim varstvom manj 
šinskih skupin. Tako sta posebej varovani avtohtona italijan 
ska in madžarska narodna skupnost (člen 5, 11, 64 in 3 
odstavek 80.člena), pod določenimi pogoji pa tudi drugt 
manjšinske skupnosti (65.člen) in manjšinske kategorije v šir 
šem pomenu, npr. tujci (13.člen), azilanti (48.člen) in v Slove 
niji zaposleni tujci (79. člen). V državnem zboru je politični 
manjšina pri sprejemanju odločitev v določenih primeril 
varovana predvsem z zahtevo po poostrenemu (kvalificira 
nem) večinskem odločanju (npr. člen 80/4, 4. odstavek 9(. 
člena, 124. člen, 169. člen). 
Slovenija je republika, kar je na eni strani vidik demokratično 
sti sistema, na drugi pa opredelitev oblike vladavine, t.j. repu 
blike, kjer je poglavar država picu^Jnik, politično odgovorei 
in izvoljen za določeno mandatno dobo. 
2. člen predloga, določa, da je Slovenija pravna država, kar jt 
nadaljnji vidik demokratičnosti. Vsebinsko to pomeni, di 
ustava in drugi pravni akti zagotovljajo človekove pravice ii 
svoboščine, ter da so posamezniki pa tudi drugi subjekt 
varovani pred nedopustnimi posegi države. Formalno tc 
pomeni, da država zagotavlja varstvo ustavnosti in zakonito 
sti, kar je posebej urejeno v VII. poglavju. Isti člen opredeljuj 
Slovenijo kot socialno državo, kar je konkretizirano v nekate 
rih temeljnih socialnih pravicah (npr. členi: 49 do 52, 53/3, 5t 
75 do 77, 79), ki jih, odvisno od njihove narave, zagotavljata I 
in III. poglavje (slednje ureja tudi pomembna socialna raz 
merja). 
3. člen predloga določa, da je Slovenija organizirana p 
državljanskem načelu, njena državnost pa temelji na pravil 
slovenskega naroda do samoodločbe. Drugi odstavek daj 
oblast ljudstvu Slovenije, izvajanje oblasti pa prenaša n 
slovenske državljanke in državljane, ki jo lahko izvajajo bodi. 
ali neposredno ali pa z volitvami. Posebna navedba »drža\ 
Ijank in državljanov« je odmik od pravila, po katerem s 
naslovljenci glede na status ali funkcijo v pravnih aktih ozni 
čeni kot subjekti v brezspolni obliki. S takšno navedbo j 
simbolično dodatno poudarjeno načelo enakopravnos 
žensk in moških oziroma vseh ljudi ne glede na spol, ka\ 
določa 14. člen. 
Izvajanje državne oblasti temelji na načelu funkcionalne deli\ 
tve te oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno (2. odstavek 
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3. člena), kar posebej ureja IV. poglavje. Ta delitev je dodatna 
izpeljava načela oziroma lastnosti demokratičnosti države iz 
prvega člena, kajti v konkretni izpeljavi tega načela so zago- 
tovljeni tudi mehanizmi zavor in ravnotežja, t.j. tisti meha- 
nizmi, ki omogočajo in narekujejo medsebojni nadzor in ome- 
jevanje navedenih treh vej državne oblasti. 
4. člen predloga opredeljuje ozemeljsko celovitost države in 
s tem njeno suverenost oz. ozemeljsko samostojnost. Sloven- 
ske državne meje določa že Temeljna ustavna listina. 
5. člen predloga določa izhodišča za varstvo človekovih pra- 
vic in posebno varstvo avtohtone italijanske in madžarske 
narodne manjšine. Hkrati zavezuje državo k skrbi za avtoh- 
tone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah, ter za 
slovenske izseljence in zdomce. Država mora pospeševati 
njihove stike z domovino in na druge dopustne in mogoče 
načine skrbeti za Slovence in slovenske skupnosti v sosednjih 
in drugih državah. Drugi odstavek posebej določa, da lahko 
v Sloveniji tudi Slovenci brez slovenskega državljanstva uži- 
vajo posebne pravice in ugodnosti. Vrsto in obseg teh pravic 
in ugodnosti bo določil zakon. 
Ureditev državljanstva je v celoti prepuščena zakonu, tujcem 
pa so, v skladu z mednarodnimi pogodbami, v Sloveniji zago- 
tovljene ustavne in zakonske pravice, kolikor te niso z ustavo 
ali z zakonom pridržane zgolj državljanom Slovenije (13. 
člen). 
6. člen predloga določa slovenske državne simbole. Glede 
državnega grba in zastave je sprejeta rešitev, ki se ujema 
z vsebino amandmaja C (1oo) k ustavi iz leta 1974 in je 
v dosedanjem obdobju po konstituiranju slovenske državno- 
sti že dobila splošno sprejemljiva vsebinska soznačja, predv- 
sem v zvezi z osamosvojitvenimi dejanji. Himna Slovenije 
ostaja Zdravljica; uporabo grba, zastave in himne bo uredil 
zakon. Glede zastave je določeno, da ima Slovenija zgodovin- 
sko belo-modro-rdečo tribarvnico kot narodno zastavo, 
državna zastava pa je narodna zastava z grbom Slovenije, 
tako da bo zakon uporabo obeh zastav lahko uredil različno. 
7. člen predloga vzpostavlja načelo laičnosti države. Zaradi 
gledišča, ki naj omogoči enakopravno obravnavanje cerkve(a) 
in raznih drugih verskih skupnosti, je prvi odstavek oblikovan 
v bolj splošnem besedilu, drugi odstavek pa poleg enakoprav- 
nosti posebej zagotavlja tudi svobodno delovanje verskih 
skupnosti. 
V Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava (9.člen), to 
posebej ureja prvo podpoglavje V. poglavja (Lokalna samou- 
prava). Glavno mesto države je Ljubljana (10.člen). Uradni 
jezik je slovenščina, v določenih območjih pa tudi italijanš- 
čina ali madžarščina (11. člen). 
8. člen predloga določa, da morajo biti zakoni in drugi pred- 
pisi v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava 
in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. 
Objavljene pogodbe, ki so kot takšne že ratificirane s strani 
Slovenije, se uporabljajo neposredno. Seveda ostajajo 
ustavna določila hierarhični vrh državnega pravnega reda. 
Zakoni in drugi predpisi pa morajo biti tudi v skladu z navede- 
nimi mednarodnimi standardi. Neposredna uporaba objavlje- 
nih pogodb pomeni, da jih morajo državni organi in drugi 
pravni naslovljenci uporabljati že zgolj na podlagi njihovih 
objavljenih določil. Kadar bo to brez zakonske ali podzakon- 
ske konkretizacije posameznih konvencijskih določb nemo- 
goče, bo potrebno počakati na takšno notranjo (izvedeno) 
pravno ureditev. 

II. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE 

1. To poglavje tako kot v osnutku, tudi v predlogu ustave ni 
razdeljeno na podpoglavja, čeprav je mogoče njegova dolo- 
čila razvrstiti na več skupin. Takšna razvrstitev v ustavnem 
besedilu ne bi bila ustrezna, kajti nekatere pravice in svoboš- 
čine so po svoji naravi mejne, t. j. ni jih mogoče v celoti uvrstiti 
zgolj v eno skupino pravic, nekatere druge pravice oziroma 
določila pa kot celota ne sodijo v nobeno od skupin ustavnih 
členov tega poglavja. 
Določila tega poglavja se glede na snov, ki jo urejajo, po 
obsežnosti precej razlikujejo. V Komisiji za ustavna vprašanja 
je tako kot pri sestavljavcih osnutka ustave prevladalo sta- 
lišče, da naj bodo določila, ki zagotavljajo temeljne pravice in 
svoboščine v kazenskem postopku ter v drugih postopkih 
pred državnimi organi, bolj izčrpno zajeta že v ustavi, saj se 

glede na pretekle izkušnje tako v največji meri vzpostavlja 
pravna varnost. Tudi določbe, ki urejajo posebne pravice in 
položaj italijanske in madžarske narodne manjšine, so glede 
na druge bistveno bolj obsežne, saj je ohranitev in izpopolni- 
tev dosedanje ravni pravnega varstva obeh manjšin eden 
pomembnih elementov za demokratični razvoj v Sloveniji. 
Dejstvo, da je besedilo večine drugih določb tega poglavja 
krajše, nikakor ne zmanjšuje potrebne ravni ustavnega var- 
stva pravic in svoboščin. Številne od teh določb izvirajo iz 
mednarodnopravnih dokumentov o človekovih pravicah ter iz 
dosedanje ustavne ureditve in pomenijo obče civilizacijske 
standarde na tem področju. Ob tem je treba poudariti, da se 
določbe iz mednarodnih konvencij, ki obvezujejo Slovenijo, 
neposredno uporabljajo (8. člen), kar pomeni, da so v Sloveniji 
neposredno zagotovljene tudi tiste temeljne pravice in svo- 
boščine, ki so vsebovane v teh mednarodnih aktih. 
Besedilo ustavnega predloga ohranja in dograjuje raven 
dosedanje ustavne zaščite človekovih pravic in temeljnih svo- 
boščin. Nekatere pravice iz dosedanje ustavne ureditve niso 
prenesene v novo ureditev kot ustavne pravice, saj je bodisi 
njihova v praksi neudejanjena ideološkost (npr.pravica do 
samoupravljanja) bodisi njihova programska narava, t.j. 
realna ne možnost za zagotovitev njihovega učinkovitega 
pravnega varstva (npr. pravica do dela), zniževala raven učin- 
kovitosti in s tem tudi obseg veljavnosti ustavni ureditvi iz leta 
1974. Prevzem takšnih programskih »pravic« v novo ustavo bi 
tako dejansko znižal raven pravnega varstva ljudi in državlja- 
nov, zato Komisija za ustavna vprašanja takšnih ideoloških 
oziroma programskih pravic bodisi ni vnesla v ustavo, ali pa 
jih je preoblikovala v obveznost države, da zagotavlja razmere 
oziroma pogoje za bodočo vzpostavitev pravnega varstva 
takšnih pravic (glej III. poglavje). 
Pri oblikovanju določil o človekovih pravicah, so bila posebej 
upoštevana stališča pravnih strokovnjakov z različnih podro- 
čij. V soglasju z njimi je bilo zavzeto tudi stališče, da naj 
ustava ne vsebuje določb o kaznivosti, ki jih bo na podlagi 
ustave opredelil zakon. 
2. V členih od 14. do 16. predloga so vsebovane izhodiščne 
oziroma splošne določbe glede človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Vsakomur so zagotovljene enake človekove pra- 
vice in temeljne svoboščine, ne glede na katerokoli od nave- 
denih (14.člen) osebnih okoliščin. Med za zgled naštete 
naštete osebne okoliščine iz 14. člena sodi npr. tudi »isto- 
spolna usmerjenost« posameznika, zato so osebe s takšno 
usmerjenostjo že zajete z določbo tega člena. Komisija za 
ustavna vprašanja v tem členu ni izrecno navedla nobene od 
osebnih okoliščin, ki jih konvencijska in ustavna besedila 
praviloma ne naštevajo, saj je tudi tako zagotovljeno njihovo 
sodno in drugačno pravno varstvo. 
Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo 
neposredno na podlagi ustave. Z zakonom je mogoče predpi- 
sati le način njihovega uresničevanja, če tako določa ustava, 
ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali 
svoboščine (člen 15/1 in 2). Dopustna je tudi njihova začasna 
izjemna razveljavitev ali omejitev, vendar le v vojnem ali izred- 
nem stanju, pri čemer ustava oži prostor take omejitve ali 
razveljavitve (člen 16/1). Niti začasno pa ni mogoče razveljaviti 
ali omejiti pravic, ki jih zagotavljajo naslednji členi: 17. člen 
(nedotakljivost človekovega življenja); 18. člen (prepoved 
mučenja); 21. člen (varstvo človekove osebnosti in dostojan- 
stva v pravnih postopkih); 27. člen (domneva nedolžnosti); 28. 
člen (načelo zakonitosti v kazenskem pravu); 29. člen (pravna 
jamstva v kazenskem postopku) in 41. člen (svoboda vesti). 
3. 17. člen predloga zapoveduje nedotakljivost človekovega 
življenja in prepoveduje smrtno kazen, 18. člen pa prepove- 
duje mučenje ter drugačno nečloveško ali ponižujoče ravna- 
nje. V členih od 19 do 31 so nato vsebovane pravice in 
svoboščine, ki posamezniku predvsem zagotavljajo ustrezno 
pravno varstvo v kazenskem in v drugih pravnih postopkih. 
Poudarek je na procesnih jamstvih, ki jih imajo osebe, obdoi- 
žene kaznivih dejanj. Večina določb je prevzeta iz mednarod- 
nih paktov o človekovih pravicah ter iz sodobne kazensko- 
pravne doktrine, ki poudarja, da morajo biti posamezniku 
nasproti državi kot bistveno močnejši stranki v sporu zagotov- 
ljene vse tiste pravice in možnosti, ki mu zagotavljajo pošten 
in zakonit postopek ter vsestransko pripravo in izvedbo svoje 
obrambe. Še posebej so v tem pogledu pomembna določila, 
navedena v prejšnjem odstavku. 
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4. Členi od 32. do 41. predloga vsebujejo t. i. klasične liberalne 
pravice in svoboščine, členi od 42. do 48. pa zagotavljajo 
v tem okviru večinoma specifične politične pravice in svoboš- 
čine. Zagotovljene so pravice do zasebne lastnine in dedova- 
nja (33. člen), pravica do osebnega dostojanstva in varnosti 
(34.člen), posebej so varovani stanovanjski prostori (36.člen), 
tajnost pisem in drugih občil (37. člen) in osebni podatki 
(38.člen). Kot temeljne svoboščine so zavarovane različne 
oblike izražanja (39. in 40. člen), izpovedovanje vere in drugih 
opredelitev (41. člen) ter zbiranje in združevanje (42. člen). 
Predlog ustave določa v drugem odstavku 42.člena, da ima 
vsakdo pravico, da se svobodno združuje z drugimi; to zajema 
vse vrste in načine združevanja, kakor kot je združevanje 
v politične stranke, društva, sindikate itd. Poklicni pripadniki 
obrambnih enot in policije ne morejo biti člani političnih 
strank (4.odst. 42.člena). Poleg opredelitve volilne pravice 
(43.člen) določa ustava tudi pravico vsakega državljana, da 
v skladu z zakonom sodeluje pri upravljanju javnih zadev (44. 
člen) ter njegovo pravico, da vlaga peticije in druge pobude 
splošnega pomena (45.člšn). 
Posebno mesto ima v okviru tega poglavja t.i. generalna 
klavzula, to je določilo 35. člena, ki zagotavlja splošno varstvo 
osebnostnim pravicam. Na podlagi tega določila bodo npr. 
lahko zakonodajalec, sodstvo in ustavno sodišče v skladu 
z zahtevami družbenega razvoja širili kategorijo osebnostnih 
pravic, ki jim je že z ustavo zagotovljeno pravno varstvo. 
Iz teh in nekaterih drugih določil (npr. členi 32/3, 47, 48, 50) je 
razvidno, da so nekatere pravice pridržane zgolj za držav- 
ljane, nekatera določila pa posebej opredeljujejo obseg ures- 
ničevanja pravic s strani tujcev in drugih kategorij oseb. 
Takšen način je primerjalnopravno utemeljen, kajti ustavno 
poglavje o človekovih pravicah in svoboščinah se ne more 
omejiti zgolj na klasični repertoar liberalnih človekovih pravic 
in svoboščin, temveč mora zagotavljati kompleksno ureditev 
temeljnih pravic in svoboščin, za katero so glede na realnost 
notranjih in mednarodnih odnosov ter razmer značilne 
tovrstne omejitve oziroma kategorizacije. 
Novost v ustavni ureditvi je pravica do ugovora vesti, ki jo je 
ob možnosti iz 2. odstavka 123. člena (ugovor vesti glede 
opravljanja obrambnih dolžnosti) mogoče uveljavljati tudi 
v drugih primerih, ki pa jih bo določil zakon. Uresničevanje 
ugovora vesti pri tem ne sme omejevati pravic in svoboščin 
drugih oseb. 
5. Členi od 49. do 56. predloga zagotavljajo predvsem varstvo 
temeljnih socialnih pravic in svoboščin. Socialne pravice so 
kot takšne v ustavnem besedilu varovane do tiste mere, ki jim 
omogoča realno pravno (zakonsko) ureditev ter sodno in 
drugačno pravno varstvo. Poleg svobode dela in proste izbire 
zaposlitve (49. člen) so na splošno zagotovljene pravice do 
socialne varnosti in socialnega zavarovanja (50. člen) ter 
zdravstvenega varstva (51. člen); to materijo bo natančneje 
uredil zakon. Posebno varstvo in usposabljanje je zagotov- 
ljeno invalidom in otrokom z motnjami v telesnem ali drušev- 
nem razvoju (52. člen), država pa mora še posebej varovati 
družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter 
ustvarjati za to varstvo primerne razmere (53/3 člen). 
Odnose in pravice, ki neposredno zadevajo družino, urejajo 
členi 53 do 55, pravice otrok pa še posebej 56. člen. Zakonska 
zveza, ki temelji na enakopravnosti zakoncev, se sklepa pred 
pristojnim državnim organom. Zunajzakonska zveza, ki jo je 
doslej opredeljeval zakon in določal njene pravne posledice, 
je sicer postala ustavna kategorija, ki pa je tudi nadalje pre- 
puščena zakonskemu urejanju. Otroci, rojeni zunaj zakonske 
zveze, pa imajo že po ustavi enake pravice kakor otroci, rojeni 
v njej. Poleg tega uživajo otroci še posebno varstvo in skrb, 
kar posebej določa 56. člen. 
55. člen predloga določa, da je človekova pravica, da svo- 
bodno odloča o rojstvih svojih otrok. Ta pravica se lahko 
omeji samo iz zdravstvenih razlogov. Pri tem je država dolžna 
ustvarjati razmere za uresničevanje te pravice in razmere, ki 
omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok. 
6. Členi od 57. do 62. zagotavljajo predvsem varstvo kulturnih 
pravic in pravic, ki izvirajo iz znanstvene in drugih ustvarjalnih 
dejavnosti. Izobraževanje je svobodno, obvezno pa je le 
osnovnošolsko izobraževanje, ki se financira iz javnih sred- 
stev (57. člen). Obsega in značilnosti osnovnošolskega izo- 
braževanja ustava ne ureja, zato bo to uredil zakon. Država 
mora na splošno ustvarjati možnosti, da si državljani lahko 

pridobijo ustrezno izborazbo (57/3. člen). V členih 58 do 60 je 
opredeljena avtonomnost državnih univerz in državnih viso- 
kih šol, zagotovljena je svoboda znanstvenega in umetni- 
škega ustvarjanja ter varstvo pravic, ki izvirajo iz umetniške, 
znanstvene, raziskovalne in izumiteljske dejavnosti. Člen 61 in 
62 zagotavljata svobodno izražanje narodne pripadnosti ter 
pravico do uporabe svojega jezika in pisave. 
63. člen prepoveduje spodbujanje h kakršnikoli neenakoprav- 
nosti ter razpihovanje različnih oblik sovraštva ali nestrpnosti. 
Kot protiustavno določa tudi vsakršno spodbujanje k nasilju 
in vojni. 
7. Posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske 
narodne manjšine v Sloveniji so določene v 64. členu, ki 
ohranja in dograjuje dosedanjo raven zaščite obeh narodnih 
manjšin, izpopolnjuje ustavnih določb o njunem položaju in 
pravicah pa prepušča zakonu. Posebej je določeno (zadnji 
odstavek 64. člena), da zakoni, drugi predpisi in splošni akti, 
ki zadevajo uresničevanje ustavnih pravic in položaja zgolj 
narodnih manjšin, ne morejo biti sprejeti brez soglasja njunih 
predstavnikov. Pri sprejemanju pravnih aktov, ki zadevajo 
torej zgolj obe skupnosti, razpolagata ti z absolutnim vetom. 
V skladu s 65. členom bo položaj in posebne pravice romske 
skupnosti, ki živi v Sloveniji, uredil zakon. 

III. GOSPODARSKA IN SOCIALNA RAZMERJA 

1. Podlago za urejanje gospodarskih in socialnih razmerij 
daje že 2. člen predloga, ki določa, da je Slovenija pravna in 
socialna država. Podlago za urejanje gospodarskih in social- 
nih razmerij daje tudi zadnji stavek prvega odstavka 5. člena 
predloga, ki določa, da država skrbi za ohranjanje naravnega 
bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skla- 
den civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. Ustavne določbe 
v III. poglavju konkretizirajo ta ustavna izhodišča. 
2. Posebno poglavje o gospodarskih in socialnih razmerjih je 
bilo že v osnutku ustave. Kljub nekaterim predlogom, da bi 
bilo treba ustavne določbe iz tega poglavja razvrstiti deloma 
v poglavje o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, 
deloma pa v poglavje o državni ureditvi, je Komisija za 
ustavna vprašanja v predlogu ustave obdržala to poglavje. 
Določbe o gopodarski, socialni in ekonomski funkciji last- 
nine, o lastninski pravici tujcev, o javnem dobru in naravnih 
bogastvih, o možnostih za razlastitev in omejitev lastninske 
pravice, o varstvu zemljišč, o skrbi za zdravo okolje in varova- 
nje naravne in kulturne dediščine, o svobodni gospodarski 
pobudi in o soodločanju delavcev pri upravljanju gospodar- 
skih podjetij sestavljajo zaokroženo celoto. Kolikor vsebujejo 
tudi nekatere pravice (pravico do zdravega življenjskega oko- 
lja, pravice priseljenih delavcev, pravico do soodločanja pri 
upravljanju, pravico do stavke), te pravice niso razvite do take 
ravni, da bi jih bilo mogoče učinkovito zavarovati pred sodiš- 
čem, kakor je to pravilo pri vseh človekovih pravicah in 
temeljnih svoboščinah, ki so uvrščene v II. poglavje. Predlog 
ustave pa opredeljuje funkcijo države na teh področjih. 
3. Glede na predloge, naj se nekatere ekonomske in socialne 
pravice uvrstijo v poglavje o človekovih pravicah in temeljnih 
svoboščinah, je Komisija za ustavna vprašanja v predlog uvr- 
stila ali pa natančneje izdelala v II.poglavju o človekovih 
pravicah in temeljnih svoboščinah pravico do zasebne last- 
nine (33. člen), svobodo dela (49. člen), pravico do socialne 
varnosti (50. člen), pravico do zdravstvenega varstva (51. člen) 
in pravice invalidov (52. člen). Te pravice so po vsebini in 
obsegu opredeljene tako, da jim je mogoče dati učinkovito 
sodno varstvo. Določbe o nekaterih drugin ekonomskih in 
socialnih razmerjih pa je, kakor že omenjeno, Komisija za 
ustavna vprašanja obdržala v posebnem poglavju. 
V zvezi z ekonomskimi in socialnimi pravicami so nekateri 
predlagali tudi obširnejša besedila, sklicujoč se na sedanjo 
ustavno ureditev (krčenje sedanjega besedila bi po njihovem 
mnenju pomenilo oženje pravic) in ratificirane mednarodne 
konvencije. Vendar je Komisija za ustavna vprašanja preso- 
dila, da ne gre vnašati v ustavo programskih norm in želja. 
Poleg tega predlog že uveljavlja načelo primata mednarod- 
nega prava (8. in 153. člen), tako da ponavljanje konvencijskih 
določb v ustavi ni potrebno. Predlaganega ustavnega bese- 
dila zato tudi ni mogoče razumeti kot oženje ekonomskih in 
socialnih pravic. 
4. Predlog ustave vsebuje zlasti v tem poglavju tudi pojme, 
katerih vsebine v ustavi ni mogoče natančneje opredeliti. Taki 
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pojmi so npr.javno dobro, javna korist, nelojalna konkurenca, 
primerno stanovanje.Gre za pravne standarde, ki jim dajejo 
vsebino in začrtujejo meje šele zakonodaje, odločbe ustav- 
nega sodišča, sodne odločbe in odločbe upravnih organov. 
Opis teh pojmov ni ustavna kategorija. 
5. Predlog ustave opredeljuje gospodarsko, socialno in ekolo- 
ško funkcijo lastnine. Lastninska razmerja so tista, ki vplivajo 
na razvoj družbenoekonomskih odnosov oziroma vseh druž- 
benih odnosov, vštevši tudi politične. Tako predlog v 33. 
členu zagotavlja pravico do zasebne lastnine in dedovanja, 
v poglavju o gospodarskih in socialnih razmerjih pa seveda 
poudarja socialno funkcijo lastnine in se s tem, tako kakor 
tudi vse druge moderne države s tržnim sistemom gospodar- 
jenja, oddaljuje od liberalističnega pojmovanja zasebne last- 
nine. 
6. Kar se tiče pravice do dela, predlog ustave vsebuje oprede- 
litev, da država ustvarja razmere in možnosti za zaposlovanje 
in delo. Priznavati pravico do dela (zlasti do pridobitve dela) in 
ji dajati sodno varstvo je po oceni Komisije za ustavna vpraša- 
nja nerealno. Isto velja tudi za obveznost države, da ustvarja 
možnosti za pridobitev primernega stanovanja s strani držav- 
ljanov. Zakon pa bo povedal, v kolikšni meri in na kakšen 
način je mogoče sodno uveljavljati pravico do zdravega živ- 
ljenjskega okolja. Prav tako bo zakon tudi posebej opredelil 
pravice delavcev brez stalnega prebivališča v Sloveniji, ki 
nimajo slovenskega državljanstva. 
7. Eno od osrednjih vprašanj, ki se nanašajo na lastnino je 
tudi vprašanje lastninske pravice tujcev. Predlog ustave vse- 
buje v 68. členu opredelitev, za katero se je zavzela večina 
udeležencev ustavne razprave. Tako tujci po predlogu prido- 
bivajo lastninsko pravico do nepremičnin pod pogoji, ki jih 
določa zakon, medtem ko sploh ne morejo pridobiti lastnin- 
ske pravice do zemljišč, razen z dedovanjem ob pogoju vza- 
jemnosti. Komisija za ustavna vprašanja je presodila, da glede 
na geografski in ekonomski položaj Slovenije in ekonomsko 
moč njenih državljanov ne bi kazalo tujcem preširoko omogo- 
čati pridobivanja lastninske pravice do nepremičnin. Posebej 
zemljišča je treba zavarovati pred »razprodajo« tujcem. Obe- 
nem pa je seveda treba upoštevati tudi evropsko ureditev in 
evropske standarde glede lastninske pravice tujcev do nepre- 
mičnin. 
8. Predlog v 70. členu tudi opredeljuje, da se lahko pridobi 
posebna pravica uporabe do javnega dobra, in sicer pod 
pogoji, ki jih določa zakon, ter da zakon tudi določa pogoje, 
pod katerimi se smejo izkoriščati naravna bogastva. Predvi- 
deva tudi možnost podeljevanja koncesije tujcem za izkoriš- 
čanje naravnih bogastev. To besedilo v razpravi ni bilo pose- 
bej sporno, čeprav vsebuje številna vprašanja odločilnega 
pomena za oblikovanje gospodarskega sistema. Javno dobro 
tako pomeni nepremičnino, ki je namenjena uporabi vseh 
glede na samo naravo stvari ali pa glede na njen namen, 
posebej opredeljen s predpisi. Katera so naravna bogastva in 
kakšno varstvo uživajo, bo opredelila zakonodaja. Sem ned- 
vomno štejejo rudna bogastva, živalski in rastlinski svet, 
v ekonomskem smislu pa tudi zemljišča, gozdovi, vode in 
vodna moč, nafta, plin itd. 
9. Razlastitev je prav tako predvidena, saj jo v primeru, ko to 
terja javna korist, poznajo vse moderne države. Predlog pa 
vsebuje posebno opredelitev, da je mogoče odvzeti ali omejiti 
lastninsko pravico do nepremičnine proti (denarni) odškod- 
nini ali proti nadomestilu v naravi. Ta zadnja opredelitev 
o priznavanju nadomestila v naravi bo posebnost slovenske 
ustavne ureditve, je pa zlasti v zvezi z razlastitvijo kmetijskih 
zemljišč smotrna. 
10. Zemljišča morajo biti smotrno izkoriščena, kmetijska zem- 
ljišča pa morajo uživati posebno varstvo (zlasti pri spreminja- 
nju namembnosti kmetijskega zemljišča najboljše kakovosti). 
Te ustavne določbe vsebuje predlog v 71. členu. V tem členu 
pa vsebuje predlog tudi določbo programske narave, da 
država skrbi za vsestranski napredek prebivalstva na gorskih 
in hribovitih območjih. Programskih usmeritev naj bi ustava 
ne vsebovala, ta pa je smotrna zaradi narave slovenskega 
ozemlja in socialne strukture njegovega prebivalstva. 
11. Pravica do zdravega življenjskega okolja je v 72. členu 
uvrščena v predlog ustave, seveda pa bo moral zakon oprede- 
liti, v katerih elementih jo je mogoče sodno zavarovati. Pose- 
bej je opredeljena skrb države za zdravo življenjsko okolje. Da 
to zagotovi, država z zakonom določa pogoje in načine za 

opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti. To velja tako 
za že obstoječe kakor tudi za nove vrste proizvodnje. Na tem 
področju ni mogoče priznavati nekakšnih »pridobljenih« pra- 
vic tistih onesnaževalcev okolja, ki opravljajo sicer oblastno 
dovoljeno dejavnost. 
12. Predlog seveda vsebuje tudi opredelitev, da je gospodar- 
ska pobuda svobodna, da zakon določa pogoje za ustanavlja- 
nje gospodarskih organizacij, in da se gospodarska dejavnost 
ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. V 74. členu 
predlog vsebuje tudi določbo o prepovedi dejanj nelojalne 
konkurence in dejanj, ki v nasprotju z zakonom omejujejo 
konkurenco. Tovrstne določbe so nujne za tržni sistem 
gospodarjenja, varstvo konkurence pa je ena temeljnih držav- 
nih funkcij v takem sistemu. 
13. Sodelovanje delavcev pri upravljanju v gospodarskih 
podjetjih je primerjalnopravno gledano uveljavljeno v vseh 
modernih tržnih sistemih, čeprav glede na čas sprejema dru- 
gih ustav ta pravica ni ustavna kategorija. Glede na usklajena 
stališča političnih subjektov pa je Komisija za ustavna vpraša- 
nja to pravico uvrstila v predlog. Seveda bo zakon določil 
način in pogoje za tako sodelovanje pri upravljanju. Pri tem 
bo zlasti šele zakon opredelil, ali naj delavci sodelujejo pri 
upravljanju s svojim zastopstvom v skupnih organih podjetij, 
ali naj bodo ustanovljeni za uveljavitev te pravice posebni 
organi, pri sprejemanju katerih odločitev naj delavci sodelu- 
jejo, itd. 
14. Predlog v 76. členu posebej opredeljuje, da je ustanavlja- 
nje sindikatov in delovanje ter včlanjevanje vanje svobodno. 
Tako opredelitev vsebuje predlog zato, ker želi poudariti sin- 
dikalno svobodo kot bistven sestavni del gospodarskega 
sistema. Taka odločitev sicer ne bi bila potrebna, saj vsebuje 
predlog že v 42. členu med človekovimi pravicami in temelj- 
nimi svoboščinami posebej tudi pravico vsakogar, da se svo- 
bodno združuje z drugimi. Kot bistven element ekonomskih in 
socialnih razmerij je treba razumeti tudi pravico do stavke, ki 
jo predlog opredeljuje v 77. členu, pri čemer pa seveda predvi- 
deva tudi možnost zakonskega omejevanja te pravice, kadar 
to zahteva javna korist (npr. v posameznih družbenih dejavno- 
stih, v gospodarski infrastrukturi ipd.). 

IV. DRŽAVNA UREDITEV 
a) Državni zbor 

1. V predlogu ustave ostajajo funkcije, sestava in način odlo- 
čanja nosilca zakonodajne oblasti v primerjavi z osnutkom 
v precejšnji meri nespremenjeni. Državljani Slovenije so pred- 
stavljeni v državnem zboru, katerega poslanci se volijo za štiri 
leta na podlagi splošne volilne pravice. Pri nekaterih odloči- 
tvah državnega zbora sodeluje državni svet, v katerem je 
zagotovljeno zastopstvo nekaterih posebnih družbenih inte- 
resov. 
V primerjavi z osnutkom je v predlogu predvideno nekoliko 
manjše število poslancev v državnem zboru, in sicer 90 
poslancev, kar je bolj primerno velikosti in številu prebivalcev 
Republike Slovenije. V primerjavi z variantnim dodatkom k 85. 
členu osnutka je glede na zmanjšano število članov držav- 
nega zbora zmanjšano tudi število predstavnikov madžarske 
in italijanske narodne skupnosti tako, da ima vsaka skupnost 
v državnem zboru zagotovljenega po enega poslanca. Volilni 
sistem bo uredil zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvotret- 
jinsko večino vseh poslancev. 
Določba o mandatni dobi državnega zbora (81. člen) je dopol- 
njena tako, da lahko mandat državnega zbora preneha tudi 
prej ko šest mesecev po prenehanju vojne ali izrednega stanja 
(kar je določal že osnutek), če sam zbor tako sklene. Državni 
zbor bi lahko namreč presodil, da ni potrebnet da se mu 
mandatna doba podaljša za omenjeno dobo, ter da je smo- 
trno, da se že prej izvoli nov zbor. V predlogu je izrecno 
določeno, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva in niso 
vezani na navodila, kar je bilo v osnutku predvideno samo kot 
variantni dodatek (82. člen). To načelo je namreč tako 
pomembno, da ga je primerno posebej zapisati v ustavo, kajti 
državni zbor je zamišljen kot telo, ki naj bi predstavljalo vse 
državljane ne glede na njihovo socialno, politično ali inte- 
resno opredeljenost. 
2. Nekoliko spremenjen je tudi način delovanja državnega 
zbora, Predsednik državnega zbora se je po osnutku volil 
z večino glasov poslancev, ki so glasovali, po predlogu pa se 
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voli z večino glasov vseh poslancev. Tak način je primernejši 
zaradi predsednikovega položaja v zboru, ki mora temeljiti na 
zaupanju večine vseh članov zbora. Nekoliko je spremenjena 
tudi določba o zasedanju državnega zbora, predvsem glede 
sklicevanja zbora na izredno zasedanje. Po osnutku je bilo 
namreč zamišljeno, da sklicuje izredno zasedanje zbora pred- 
sednik republike, v predlogu pa je določeno, da ga sklicuje 
predsednik državnega zbora (ki sklicuje tudi redna zaseda- 
nja), ki pa ga mora sklicati tudi, če to zahteva predsednik 
republike. Do spremembe je prišlo zlasti zato, ker je prejšnja 
določba preveč krepila položaj presednika republike nasproti 
državnemu zboru. 
Predlog ne našteva pristojnosti državnega zbora. Pri tem 
izhaja iz splošno veljavnega parlamentarnega načela, da velja 
domneva pristojnosti v korist parlamenta, t.j. državnega 
zbora. Pri tem je pomembna novost v predlogu tudi posebna 
določba o zakonski pristojnosti državnega zbora, po kateri 
lahko pravice in obveznosti državljanov ter drugih oseb 
določa državni zbor samo z zakonom. V tej določbi je poudar- 
jeno eno od pomembnih načel sodobne pravne države, po 
katerem se pravice in dolžnosti državljanov ne smejo določati 
z nižjim pravnim aktom od zakona. 
V predlogu je tudi jasneje opredeljen način sprejemanja zako- 
nov ter drugih odločitev (86. člen). Državni zbor namreč lahko 
sprejema zakone in druge odločitve ter ratificira mednarodne 
pogodbe z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev, 
kadar ni z ustavo ali zakonom določena drugačna večina. Tu 
gre predvsem za tiste zakone, ki jih je osnutek opredelil kot 
ustavne zakone in je tudi določal zahtevnejšo večino za njihov 
sprejem. Predlog ustave ne uporablja več splošnega naziva 
ustavni zakon, ker so bili ob tem izraženi pomisleki, da ni 
jasen položaj takega zakona v pravnem sistemu. Namesto 
tega je na ustreznih mestih posebej povedano, s kakšno 
zahtevnejšo večino se sprejemajo nekateri pomembnejši 
zakoni. Ob tem je potrebno opozoriti še na novost, da se 
odloča z večino »opredeljenih« glasov. To pomeni, da odloča 
pri sprejemanju odločitev zgolj razmerje med glasovi »za« in 
»proti«. Pri tem se torej šteje, da poslanci, ki so se glasovanja 
vzdržali, niso opredeljeni. Enako načelo velja tudi za glasova- 
nje v državnem svetu. 
3. Glede zakonske iniciative (88. člen) je pomembna spre- 
memba v primerjavi z osnutkom ta, da je število volilcev, ki 
lahko predlagajo zakon, bistveno manjše, kakor je bilo prej. 
Osnutek je namreč določal, da lahko zakon predlaga najmanj 
20 (v varianti pa celo 30) tisoč volilcev, medtem ko po pred- 
logu lahko poda zahtevo najmanj 5.000 volilcev. 
Zakonodajni postopek (89. člen) je opredeljen v predlogu 
krajše in jasneje kakor v osnutku, čeprav ohranja temeljno 
vsebino iz osnutka. Izpuščena je določba, po kateri naj bi vsak 
zakonski predlog preučile pristojne komisije zbora, za katero 
je bila že v osnutku predložena varianta, da se črta. Ocenjeno 
je namreč bilo, da tega ni treba posebej določati v ustavi, ker 
je bila tradicija predhodnega obravnavanja zakonskega pred- 
loga v delovnih telesih že doslej dodobra uveljavljena, zato 
naj bi se način obravnavanja v teh telesih določil v skupščin- 
skem poslovniku. Prav tako ni bil v predlog sprejet variantni 
dodatek iz osnutka ustave, po katerem bi lahko ustavni zakon 
določil, da lahko poslanci ali organi lokalnih skupnosti iz 
posameznih območij republike zahtevajo izvedbo posebnega 
postopka, s katerim se zagotovi upoštevanje posebnih intere- 
sov posameznih območij republike. Takšna formulacija 
namreč ne bi dajala trdnega ustavnega poroštva za tak posto- 
pek. Na drugi strani pa je uveljavljanje lokalnih interesov 
v zadostni meri zagotavljeno s sestavo državnega sveta in 
z njegovimi pristojnostmi. 
Drugače kakor v osnutku je v predlogu predviden samo pred- 
hodni in ne tudi poznejši zakonodajni referendum (90. člen). 
Predhodni referendum namreč že vnaprej pokaže ljudsko 
voljo oziroma odnos do določenega zakona, na katerega je 
državni zbor vezan, medtem ko poznejši referendum verificira 
ali zavrne zakon, ki ga je državni zbor že sprejel. Pri poznej- 
šem referendumu je zato potrebno počakati z uveljavitvijo 
zakona do poteka roka, do katerega se še lahko zahteva 
referendum. Ta čas bi se lahko še podaljšal, ker lahko po 
sprejemu zakona in pred njegovo uveljavitvijo državni svet 
zahteva, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu. Zato bi 
poznejši referendum lahko preveč podaljšal čas za uveljavitev 
sprejetega zakona. Tudi odločanje o uvedbi referenduma je 

nekoliko drugače urejeno kakor v osnutku. Državni zbor mora 
namreč razpisati referendum ne le na zahtevo 40.000 volilcev, 
temveč tudi na zahtevo najmanj tretjine poslancev ali držav- 
nega sveta. Referendum je urejen z zakonom, ki ga sprejme 
državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslan- 
cev, tega osnutek ni določal. 
Drugače kakor v osnutku mora po predlogu predsednik repu- 
blike razglasiti zakon že v osmih dneh po njegovem sprejemu; 
to omogoča hitrejšo uveljavitev zakona. Toda še pred razgla- 
sitvijo (v sedmih dneh po sprejemu zakona v državnem zboru) 
lahko državni svet zahteva, da državni zbor o zakonu še 
enkrat odloča. Tu se predlog bistveno razlikuje od osnutka, ki 
je predvideval previco odložnega veta za predsednika repu- 
blike in ne za državni svet. Poleg tega je položaj državnega 
sveta pri sprejemanju zakonov poudarjen še s tem, da državni 
zbor pri ponovnem odločanju o zakonu lahko sprejme zakon 
le z večino vseh poslancev in ne le z večino navzočih poslan- 
cev, kakor sicer odloča o zakonu. S tem je poudarjena vloga 
državnega sveta, vloga predsednika republike pa prilagojena 
njegovemu položaju, kakršen je zamišljen v predlogu ustave. 
4. Predlog vsebuje tudi določbo o vojnem iz izrednem stanju 
(92. člen), ki se razglasi, kadar velika in splošna nevarnost 
ogroža obstoj države. O razglasitvi takega stanja ter o nujnih 
ukrepih in njihovi odpravi odloča na predlog vlade državni 
zbor, kadar pa se ta ne more sestati, pa predsednik republike, 
ki mora tako odločitev dati v potrditev državnemu zboru takoj, 
ko se ta sestane. Takšno stanje in ukrepi, povezani z njim, 
namreč v taki meri posegajo tako v pravice in obveznosti 
državljanov, kakor tudi v ustavno določena razmerja in pri- 
stojnosti državnih organov, da jih je treba posebej urediti 
v ustavi. Državni zbor odloča tudi o uporabi obrambnih sil. 

b) Državni svet 
1. Podobno kakor v osnutku je tudi v predlogu državni svet 
opredeljen kot zastopnik nosilcev socialnih, gospodarskih, 
poklicnih in lokalnih interesov (96. člen), vendar pa je struk- 
tura sveta določena nekoliko podrobneje, v enem delu pa tudi 
nekoliko drugače kakor v osnutku. Državni svet naj bi imel 40 
članov, kar je nekoliko manj, kakor je bilo predvideno 
v osnutku, sestavljali pa naj ga bi po štirje predstavniki delo- 
dajalcev in delojemalcev, štirje predstavniki kmetov, obrtni- 
kov in samostojnih poklicev, šest predstavnikov negospodar- 
skih dejavnosti in 22 predstavnikov lokalnih interesov. Novost 
je predvsem v tem, da naj bi bili v državnem svetu posebej 
predstavljeni delodajalci in delojemalci, to naj bi že na državni 
ravni omogočalo usklajevanje njihovih medsebojnih intere- 
sov. Poglavitni del članov sveta pa naj bi sestavljali predstav- 
niki lokalnih interesov, kar je v skladu s predlogi in zahtevami 
po zastopanju lokalnih interesov na državni ravni, kakršni so 
bili izraženi v razpravi o osnutku ustave. Volitve v državni svet 
bo uredil zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko 
večino glasov vseh poslancev. Člani državnega sveta se dru- 
gače kakor člani državnega zbora volijo za pet let, to naj bi 
zagotavljalo kontinuiteto dela na tem področju državne 
oblasti. 
V primerjavi z osnutkom so nekoliko okrepljene tudi pristoj- 
nosti državnega sveta (97. člen). Pri tem je zlasti pomembno, 
da lahko državni svet zahteva uvedbo zakonodajnega referen- 
duma, kar krepi predvsem njegov položaj nasproti državnemu 
zboru. Vendar mora državni zbor o tako pomembni odločitvi, 
kakor je zahteva za uvedbo referenduma, odločiti z večino 
glasov vseh svojih članov, čeprav sicer za njegove odločitve 
zadošča večina opredeljenih glasov navzočih članov. Na 
drugi strani pa ima tudi državni zbor pravico zahtevati, da 
državni svet izreče mnenje o posamezni zadevi. Državni svet v 
lahko tudi predlaga državnemu zboru sprejem zakonov ter 
zahteva od državnega zbora, da uvede parlamentarno prei- 
skavo o določenih zadevah. 

c) Predsednik republike 
1. Položaj in funkcije predsednika republike ostajajo v primer- 
javi z osnutkom v bistvu nespremenjene, le da v razpravi ob 
osnutku ni bila sprejeta varianta, po kateri bi bil njegov 
položaj močnejši v odnosu do vlade, s tem pa tudi do parla- 
menta. V razpravi je bila odklonjena tudi varianta, po kateri t 
naj bi predsednika republike volil državni zbor, temveč je bila 
sprejeta osnovna zamisel iz osnutka, po kateri se predsednik 
izvoli neposredno. To je v skladu z javnimi zahtevami po 
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neposrednih volitvah poglavarja države, kakor so bile večkrat 
izražene v zadnjih letih. Predlog se loči od osnutka tudi v tem, 
da ne vsebuje več starostne omejitve glede izvolitve predsed- 
nika republike (103. člen). 
Glede nadomeščanja predsednika republike je v predlogu 
opuščena določba, po kateri bi lahko ob zadržanosti predsed- 
nika državnega zbora, ki sicer lahko nadomešča predsednika 
republike v primerih, kakor so določeni v ustavi, začasno 
opravljal funkcijo predsednika republike predsednik ustav- 
nega sodišča. Presojeno je bilo, da bi to ne bilo primerno 
z vidika položaja in funkcij ustavnega sodišča. 
V predlogu je kot nepotrebna in neprimerna položaju pred- 
sednika republike in njegovi funkciji, kakor je zamišljena 
v predlogu, opuščena določba o sopodpisovanju aktov pred- 
sednika s strani predsednika vlade in pristojnega ministra. 
2. Pristojnosti predsednika republike so večinoma ostale 
v predlogu enake kakor v osnutku. Z vidika odnosov med 
državnim zborom in predsednikom republike pa je 
pomembna novost, po kateri je predsednik republike dolžan 
izreči mnenje o posamezni zadevi, če to zahteva državni zbor, 
medtem ko je po osnutku dajal tako mnenje po lastni presoji 
in na lastno pobudo. Novost v primerjavi z osnutkom je tudi, 
da mora predsednik republike uredbe z zakonsko močjo, ki 
jih sicer lahko izdaja v izrednih razmerah ali po posebnem 
pooblastilu državnega zbora, predložiti v potrditev državnemu 
zboru takoj, ko se ta sestane, aH pa v roku, ki ga določi sam 
državni zbor. Ta določba je pomembna zato, da se, brž ko 
minejo izredne ali posebne razmere, torej takoj, ko lahko 
državni zbor zopet normalno opravlja funkcije, zakonodajno 
pooblastilo vrne državnemu zboru, ki ga sicer opravlja po 
ustavi. 

č) Vlada 
1. Glede položaja in načina oblikovanja vlade je v predlogu 
obveljala prva varianta iz osnutka, torej parlamentarni sistem 
z zgolj reprezentativno vlogo poglavarja države in ne druga 
varianta, v kateri bi se ta sistem kombiniral s predsedniškim 
sistemom, s poudarjeno vlogo poglavarja države. Po predlogu 
(110. člen) je torej vlada odgovorna državnemu zboru, ki voli 
predsednika vlade. Vendar se predlog razlikuje od osnutka po 
tem, da državnemu zboru ne odgovarja samo vlada kot celota, 
temveč tudi posamezni ministri v okviru svojih pristojnosti. 
V predlogu je torej kolektivna odgovornost vlade kombinirana 
s posamično odgovornostjo ministrov. 
Pomembna razlika v primerjavi z osnutkom je v predlogu tudi 
ta, da ministrov ne imenuje in ne razrešuje predsednik repu- 
blike, kar je sicer običajno za parlamentarni sistem, temveč jih 
imenuje državni zbor na predlog predsednika vlade (112. 
člen). To nedvomno krepi položaj državnega zbora nasproti 
vladi in povečuje odgovornost vlade nasproti parlamentu. 
V razpravah ob osnutku je bilo namreč poudarjeno, da je 

, treba položaj državnega zbora nasproti vladi kakor tudi 
j nasproti predsedniku republike okrepiti v primerjavi z osnut- 
j kom. Taka usmeritev se kaže tudi pri ustavni opredelitvi neza- 
' upnice vladi (116. člen), pri kateri je izpuščena določba o tem, 

da lahko novega predsednika vlade predloži tudi predsednik 
republike, kakor je bilo določeno v osnutku. Pri tem je nova 
tudi določba, po kateri je lahko rok, ki mora poteči med 
vložitvijo predloga za izvolitev novega predsednika vlade in 

i volitvami (to je najmanj 48 ur), tudi drugačen, če tako sklene 
; državni zbor z dvotretjinsko večino vseh poslancev, ali če je 

država v vojnem ali izrednem stanju. 
2. V zvezi z glasovanjem o zaupnici vladi, ki ga predloži 

t predsednik vlade (117. člen), je v primerjavi z osnutkom novo 
j to, da lahko predsednik vlade vprašanje zaupnice veže tudi na 

sprejem zakona ali druge odločitve v državnem zboru. 
Pri interpelaciji (118. člen) je dodana pomembna novost, po 
kateri je državni zbor dolžan razrešiti posameznega ministra, 
če se po razpravi o interpelaciji, ki je bila sprožena o delu 
posameznega ministra, večina vseh poslancev izreče za neza- 
upnico temu ministru. Tudi ta novost je pomembna z vidika 
razmerja med vlado in državnim zborom, ker krepi ne samo 
odgovornost vlade proti državnemu zboru, temveč tudi odgo- 
vornost posameznega ministra. 

d) Uprava 
j 1. Poglavje o upravi je v predlogu urejeno v bistvu na enak 

način kakor v osnutku. Glede na ustavno razpravo pa je 

v drugi odstavek 121. člena predloga uvrščena določba, da 
lahko lokalne in druge samoupravne skupnosti, podjetja in 
druge organizacije ter posamezniki z zakonom dobijo javno 
pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave. 
Ta določba je v skladu z drugim odstavkom 140. člena pred- 
loga, po katerem lahko država z zakonom prenese na občino 
ali širšo samoupravno lokalno skupnost z njenim soglasjem 
opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti. 
2. Proti odločitvam in dejanjem upravnih organov in nosilcev 
javnih pooblastil je zagotovljeno na podlagi tretjega odstavka 
120. člena predloga sodno varstvo pravic in zakonitih intere- 
sov državljanov in organizacij. V skladu z določbami, ki ure- 
jajo sodstvo, bo tako mogoče ustanoviti tudi specializirana 
upravna sodišča. 

e) Obramba države 
1. Vprašanja v zvezi z obrambo države so zbujala v ustavni 
razpravi veliko pozornost. Nekateri so predlagali, naj bo slo- 
venska vojska ustavna kategorija, drugi, naj se predvidi 
postopna demilitarizacija Slovenije, tretji pa so menili, naj bi 
ustava opredeljevala kot ustavno kategorijo obrambo države 
le na splošno, njeno podrobnejšo ureditev pa prepustila v ure- 
ditev zakonu. Glede na znana dogajanja ob razglasitvi neod- 
visnosti in samostojosti Republike Slovenije, in upoštevajoč 
mnenje državljanov Slovenije, je ustavna komisija uvrstila 
v besedilo predloga opredelitev, da vrsto, obseg in organiza- 
cijo obrambe nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja 
ureja zakon. Ta rešitev omogoča na eni strani obstoj vojske ali 
drugih obrambnih enot v sedanjem času, ko država oboro- 
žene sile brez dvoma potrebuje, na drugi strani pa omogoča 
tudi kasnejšo postopno demilitarizacijo. 
2. Seveda mora izvajanje obrambe nadzorovati državni zbor. 
To bo opravljal sam ali po svojih delovnih telesih. Glede na 
predloge iz ustavne razprave je Komisija za ustavna vprašanja 
v 124. člen uvrstila tudi določbo, po kateri naj država pri 
zagotavljanju varnosti izhaja tudi oziroma predvsem iz 
mirovne politike ter kulture miru in nenasilja. 
f) Sodstvo 
1. V skladu z načelom delitve oblasti na zakonodajno, izvršno 
in sodno so v določbah o sodstvu opredeljena temeljna 
načela organizacije in opravljanja sodne oblasti in zlasti 
ustavne garancije za neodvisnost sodstva. Neodvisnost sodni- 
kov naj bi zagotavljali med drugim trajnost sodniške funkcije, 
sistem volitev in razrešitev sodnikov, določbe o nezdružljivo- 
sti sodniške funkcije z drugimi funkcijami in dejavnostmi, ter 
določbe o imuniteti sodnika. 
2. Predlog ustave v 125. členu govori predvsem o neodvisno- 
sti sodnikov kot nosilcev sodne funkcije in ne o neodvisnosti 
sodišč kot institucij. S tem poudarja bistvo sodne funkcije. 
3. V 126. členu vsebuje predlog določbo, da zakon določa 
ureditev in pristojnost sodišč, ter da izrednih sodišč ni dovo- 
ljeno ustanavljati, v mirnem času pa tudi ne vojaških sodišč. 
Na podlagi te določbe bo lahko zakon predvidel sodišča 
splošne pristojnosti ter specializirana sodišča, kakor so npr. 
gospodarska sodišča, upravna sodišča in sodišča za delovne 
spore. Ker pa predlog v 127. členu opredeljuje vrhovno 
sodišče republike kot najvišje sodišče v državi, s tem izklju- 
čuje možnost ustanovitve upravnega sodišča republike, prire- 
jenega vrhovnemu sodišču. 
4. Zakon bo uredil primere in oblike neposredne udeležbe 
državljanov pri izvajanju sodne oblasti (128. člen). Tako 
ustavno besedilo omogoča uvedbo porote, obenem pa tudi 
ohranitev sedanjih oblik sodelovanja državljanov pri sojenju. 
5. Bistven element sodnikove neodvisnosti je trajnost njegove 
funkcije. Drugače kakor osnutek v 129. členu predlog ne 
predvideva več nekakšne ■>preizkusne« dobe za sodnika. Tak 
predlog iz osnutka namreč v razpravi ni bil podprt. Trajnost 
sodnikove funkcije pa seveda zahteva, da se za sodnike volijo 
priznani in izkušeni pravniki. Predlog ustave zaradi tega pred- 
videva, da bo zakon določil starostno mejo in druge pogoje za 
izvolitev. 
Glede vprašanja, kdo naj sodnike voli, so bila stališča 
v ustavni razpravi različna. Nekateri so se zavzemali, da naj bi 
jih volil sodni svet ali imenoval predsednik republike. Komisija 
za ustavna vprašanja je v predlog uvrstila večinsko stališče, 
po katerem voli sodnike državni zbor. Trajnost sodniške funk- 
cije je tudi ob takem sistemu volitev zadostno zagotovilo za 
neodvisnost sodnikov. 
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6. Precej razprav se je ukvarjalo tudi s funkcijo in sestavo 
sodnega sveta (131. člen). Njegova funkcija je pomembna, saj 
je le sodni svet tisti, ki predlaga volitev, premestitev ali razreši- 
tev sodnika. Tudi ta pristojnost sodnega sveta, v katerem 
imajo večino predstavniki sodnikov, prispeva k njihovi neod- 
visnosti. Glede sestave sodnega sveta velja dodati, da sodijo 
v krog izrecno naštetih pravnikov tudi drugi uveljavljeni prav- 
niki, kot npr. državni tožilci. 

g) Državno tožilstvo 
1. Državni tožilec je državni organ, ki predvsem vlaga in 
zastopa kazenske obtožbe, ima pa lahko tudi druge z zako- 
nom določene pristojnosti. Organizacijo in delovanje držav- 
nih tožilstev bo seveda uredil zakon (135. člen). Vsebinsko 
enako besedilo osnutka ustave v ustavni razpravi ni bilo 
sporno. 
2. Predlog pa vsebuje v 136. členu tudi določbe o nezdružlji- 
vosti funkcije državnega tožilstva s funkcijami v drugih držav- 
nih organih, v organih lokalne samouprave in v organih poli- 
tičnih strank, ter z drugimi funkcijami in dejavnostmi, za 
katere to določa zakon. Poleg pripadnikov obrambnih sil, 
sodnikov in nekaterih državnih funkcionarjev namreč tudi 
javni tožilci opravljajo tako funkcijo, ki je z nekaterimi drugimi 
funkcijami in deli nezdružljiva. 

h) Odvetništvo in notariat 
1. Kakor osnutek tudi predlog ustave predvideva v 137. členu 
odvetništvo in notariat. Drugače ko v osnutku pa odvetništvo 
ni več posebej opredeljeno kot samostojna »javna« služba, ki 
jo ureja zakon. S tem je poudarjeno, da gre pri odvetništvu 
predvsem za zaupno razmerje med stranko in odvetnikom, ki 
stranko zastopa, ter da prinašanje elementov javnosti v odvet- 
ništvo to zaupno razmerje krni. To pa ne izključuje, da ne bi 
imela združenja odvetnikov (npr.odvetniška zbornica) tudi 
javnih pooblastil. 
2. Pač pa je notariat opredeljen kot javna služba. Notariat bo 
služil tudi opravljanju nekaterih zadev, ki so jih doslej oprav- 
ljala sodišča, kakor so npr. overovitev podpisov, vodenje 
nespornih zapuščinskih postopkov, ipd. 

V. SAMOUPRAVA 

a) Lokalna samouprava 
Poglavje o lokalni samoupravi je v predlogu ustave precej 
spremenjeno in dopolnjeno. Predvsem so v ustavi poleg 
občine predvidene tudi druge lokalne skupnosti (138. člen). 
Ustava sicer ne določa obveznega povezovanja občin v širše 
samoupravne lokalne skupnosti, temveč se občine o takem 
povezovanju samostojno odločajo (143. člen). 
Novo je tudi to, da se lahko na samoupravno lokalno skupnost 
prenese opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti 
le po vnaprejšnjem soglasju take skupnosti, medtem ko po 
osnutku ta pogoj ni bil predviden. S tem je poudarjen samou- 
pravni položaj občine nasproti državni oblasti. Ta je še bolj 
poudarjen v razmerju do širših samoupravnih skupnosti, 
glede katerih predlog določa, da država v sporazumu z njimi 
prenese nanje določene zadeve iz državne pristojnosti v nji- 
hovo izvirno pristojnost in določi tudi udeležbo teh skupnosti 
pri predlaganju ter opravljanju nekaterih zadev iz državne 
pristojnosti. 
Na novo je posebej urejen položaj mest (141. člen). Mesto 
namreč lahko dobi po postopku in ob pogojih, ki jih določa 
zakon, status mestne občine, ki lahko opravlja kot svoje tudi 
nekatere z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, 
ki se nanašajo na razvoj mest. Ob tem je določeno tudi, da ima 
mesto Ljubljana poseben položaj, ki ga bo določil zakon. 
Pomembno dopolnilo v primerjavi z osnutkom je tudi, da je že 
v ustavi urejen nadzor državnih organov nad delom organov 
lokalnih skupnosti (144. člen). Glede na z ustavo zagotovljeno 
samoupravo v teh skupnostih lahko državni organi v zadevah 
lokalne samouprave nadzorujejo le zakonitost dela lokalne 
skupnosti. Pač pa lahko v zadevah, katerih opravljanje je na 
organe lokalne skupnosti prenesla država, državni organi 
nadzorujejo ne samo zakonitost, temveč tudi primernost in 
strokovnost dela organov lokalne skupnosti, ker ti v takem 
primeru opravljajo zadeve, za katere je odgovorna država, 
(140. člen). 

b) Druga samouprava 
Poleg lokalne samouprave predlog predvideva tudi samou- 
pravo na področju družbenih dejavnosti. Pri tem v bistvu 
vsebinsko ohranja zamisel iz osnutka, ki pa jo jasneje oprede- 
ljuje. Pač pa je pomembna novost, da se lahko samoupravnim 
združenjem z zakonom prepusti samoupravno urejanje zadev, 
s katerimi se ta združenja ukvarjajo in ki so sicer v državni 
pristojnosti. 

VI. JAVNE FINANCE 

1. Predlog ustave vsebuje novo poglavje o javnih financah, ki 
ureja vsebinsko zaokroženo materijo, ki deloma sodi med 
gospodarska razmerja, deloma pa v državno ureditev kot 
funkcija države na gospodarskem področju. Tako vsebuje 
predlog v 146. členu v ustavni razpravi nesporno določbo, da 
država in lokalne skupnosti pridobivajo sredstva za uresniče- 
vanje svojih nalog z davki in z drugimi obveznimi dajatvami 
ter s prihodki od lastnega premoženja. Vrednost svojega 
premoženja pa država in lokalne skupnosti izkazujejo s pre- 
moženjskimi bilancami. 
2. Poglavje o javnih financah vsebuje tudi določbe, da država 
z zakonom predpisuje davke, carine in druge dajatve, da pa 
lokalne skupnosti predpisujejo davke in druge dajatve ob 
pogojih, ki jih določata ustava in zakon. Brez zakonske pod- 
lage torej lokalne skupnosti ne smejo predpisovati davkov in 
drugih dajatev. Zakon bo omogočil predpisovanje davkov in 
drugih dajatev za uresničevanje izvirnih funkcij lokalnih skup- 
nosti, ali pa za uresničevanje posameznih nalog iz državne 
pristojnosti, ki jih bo država z zakonom prenesla na te lokalne 
skupnosti (v skladu s 140. členom). 
3. Vsi prihodki in izdatki države in lokalnih skupnosti za 
financiranje javne porabe morajo biti zajeti v njihovih prora- 
čunih (148. člen). Zunajproračunska poraba države in lokalnih 
skupnosti torej nima podlage v ustavnem besedilu. 
4. Država se lahko po 149. členu predloga zadolži ali da 
poroštvo za kredit le na podlagi zakona in le za izredne 
izdatke proračuna. Predlog torej predvideva za vsako zadolži- 
tev države sprejem posebnega zakona, kar seveda državo 
omejuje na področju proračunske porabe, hkrati pa tudi uve- 
ljavlja vlogo državnega zbora na tem področju. 
5. Tako kakor osnutek tudi predlog kljub različnim predlogom 
v ustavni razpravi predvideva v 150. in 151. členu ustanovitev 
računskega sodišča kot najvišjega organa kontrole državnih 
računov, državnega proračuna in celotne javne porabe, ki jo 
financira država, ter javne porabe v lokalnih skupnostih. 
Člane računskega sodišča imenuje državni zbor. Posebej je 
določeno, da je računsko sodišče pri svojem delu neodvisno. 
6. Osnutek ustave je glede centralne banke vseboval tudi 
opredelitev njenih funkcij, to sta izdajanje denarja in emisij- 
ska politika. V ustavni razpravi je prevladalo stališče, naj 
ustava predvidi le institucijo centralne banke, njeno smaostoj- 
nost in odgovornost državnemu zboru, da pa naj ne vsebuje 
opredelitev o njenih funkcijah. Te funkcije so namreč stro- 
kovno dovolj pojasnjene. 

VII. USTAVNOST IN ZAKONITOST 

1. Že 2. člen predloga vsebuje opredelitev, da je Slovenija 
pravna država. Celotno poglavje o ustavnosti in zakonitosti 
vsebuje institucije, ki naj to zagotovijo. To so zlasti določbe 
o usklajenosti oz.hierarhiji pravnih aktov, o objavljanju pred- 
pisov, preden začno veljati, o prepovedi retroaktivnosti oz. 
učinka predpisov za nazaj, o funkcijah ustavnega sodišča pri 
ocenjevanju ustavnosti in zakonitosti, o sodnem nadzoru 
odločanja državnih organov (upravni spor), o pravnomočnosti 
in o posebni instituciji varuha človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. 
2. Predpisi morajo biti objavljeni, preden začno veljati (154. 
člen). Izključena je torej možnost t. i.tajnih uradnih listov in 
splošne veljave predpisov, ki sploh niso bili javno objavljeni. 
3. Izredno pomembna je določba, da predpisi ne smejo imeti 
učinka za nazaj (prepoved retroaktivnosti). Retroaktivno 
veljavo imajo lahko samo posamezne zakonske določbe, če to 
zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene 
pravice. Ta izjemno demokratična in za pravno državo 
pomembna ustavna določba seveda zahteva, da se pravnopo- 
litično in strokovno opredelita pojem in vsebina t.i.pridoblje- 
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nih pravic. Pri tem je jasno, da se tistim subjektom, ki so že 
nosilci pravno pridobljenih pravic, te ne smejo omejevati ali 
odvzeti. Tako so na primer v prihodnje zagotovljene tudi 
pravice tistim kategorijam oseb, ki so bile v javni razpravi 
posebej omenjane, t.j. vojaškim in delovnim invalidom, bor- 
cem narodnoosvobodilne vojne, žrtvam fašističnega nasilja in 
civilnim žrtvam vojne in vojnega materiala, španskim borcem 
in predvojnim revolucionarjem, borcem za severno mejo, slo- 
venskim vojnim prostovoljcem itd.. 
4. Kadar sodišče meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti, 
protiustaven, mora postopek prekiniti in sprožiti postopek 
pred ustavnim sodiščem (156. člen). Take dolžnosti sodišče 
nima, kadar je mnenja, da je protiustaven ali v nasprotju 
z zakonom podzakonski predpis. V takem primeru bo sodišče 
sprejelo odločitev in šele nato sprožilo ustavni spor. 
5. Zoper končne posamične akte državnih organov, organov 
lokalnih skupnosti in nosilcev javnih oblasti je po 157. členu 
predloga mogoč upravni spor, v katerem odloča sodišče. Ali 
bo to sodišče splošne pristojnosti ali specializirano upravno 
sodišče, bo uredil zakon. Predlog ustave namreč sam ne 
institucionalizira specializiranih sodišč, omogoča pa njihovo 
ustanovitev. 
6. Tako kakor osnutek tudi predlog vsebuje določbo o institu- 
ciji varuha človekovih pravic in temeljnih svoboščin (159. 
člen). Ta institucija je namenjena varovanju človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, orga- 
nov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. Kakšne 
pristojnosti bo imel tak varuh pravic državljanov, kakšna bo 
njegova morebitna funkcija v sodnih in drugih postopkih, ter 
za katera posamezna področja bo posebej določen, pa bo 
opredelil zakon. 

VIII. USTAVNO SODIŠČE 

1. Predlog ustave krepi funkcijo ustavnega sodišča. Le-to naj 
predvsem zagotavlja stabilnost in delovanje pravnega ter 
posredno, v nekaterih primerih pa tudi neposredno, politič- 
nega sistema. Med njegovimi pristojnostmi, ki jih kot za 
zglede navaja 160. člen (zakon bo lahko določil še druge 
- zadnja alinea 1 odstavka 160. člena) so tudi nekatere, ki 

i bistveno presegajo tiste, določene v ustavni ureditvi iz leta 
1974. V skladu z novimi pristojnostmi (160. člen) odloča 
ustavno sodišče tudi: 
a) o skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi 
mednarodnimi pogodbami in s splošnimi načeli mednarod- 
nega prava; 
b) o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin s posamičnimi akti; 
c) o sporih o pristojnostih med državnim zborom, predsedni- 
kom republike in vlado; 
d) o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank; 
e) o odgovornosti predsednika republike (109. člen); 
f) o obtožbi zoper predsednika vlade in ministre (119. člen). 
2. Pri odločanju o ustavni pritožbi zaradi kršitev človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin bo seveda ustavno sodišče 
predvsem varovalo pravice in svoboščine iz drugega poglavja 
ustave. Lahko pa bo kot temeljno pravico ali svoboščino 
opredelilo tudi katero drugo, ki jo bodo npr. vsebovale med- 
narodne listine in konvencije, ali pa se bo na drugačen način 
(npr. z zakonodajo ali s sodno prakso na podlagi generalne 
klavzule v 35. členu) uveljavila v našem pravnem redu. Pravi- 
loma bo sodišče odločalo o ustavni pritožbi le, če bo prej že 
izčrpano drugo pravno varstvo. O tem, ali bo ustavno pritožbo 
sprejelo v obravnavo, bo odločilo na podlagi meril in 
postopka, ki jih bo določil zakon (tretji odstavek, 160. člen). 
Ustavno sodišče bo posebej odločalo o protiustavnem delo- 
vanju in aktih političnih strank. Kadar bi torej določena poli- 
tična stranka delovala tako, da bi npr.kršila določila te ustave 
o človekovih pravicah in svoboščinah, bo ustavno sodišče 
njena dejanja razglasilo za protiustavna. Temu bodo sledile 
ustrezne sankcije, ki jih bo lahko natančneje uredil zakon. To 
ne pomeni, da si poliitčne stranke ne bi mogle prizadevati za 
morebitno spremembo ustave oziroma določenih prvin prav- 
nega reda, seveda pa bodo to lahko delale le v skladu 
z ustavno in zakonsko predvidenimi postopki in načini. Glede 
na številna določila te ustave, ki prepovedujejo kršitve pravic 

in svoboščin posameznikov in določenih družbenih skupin, je 
ustavno onemogočeno vsakršno skrajnje oziroma totalitarno 
delovanje političnih strank. V tej smeri določa posebno pre- 
poved takšnega delovanja tudi 63. člen, ki prepoveduje spod- 
bujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti ter spodbujanje 
k nasilju in vojni. 

Pristojnosti ustavnega sodišča iz 109. in 119. člena urejata t.i. 
»impeachment«, to je odgovornost najvišjih državnih pred- 
stavnikov oziroma funkcionarjev za hujše pravne kršitve pri 
opravljanju njihovih funkcij. Čeprav je odločanje o takšni 
odgovornosti v praksi izjemno redko, oziroma da v daljših 
časovnih obdobjih, v primerjalnih ureditvah, ki to odgovor- 
nost poznajo, do njega ne prihaja, pomeni ta pristojnost 
precejšno okrepitev avtoritete ustavnega sodišča. 
3. Ustavno besedilo nadalje ureja razveljavitev protiustavnih 
ali nezakonitih predpisov in aktov (161. člen) in postopek pred 
ustavnim sodiščem (162. člen). Ustavno sodišče je sestavljeno 
iz devetih sodnikov, ki jih iz vrst pravnih strokovnjakov na 
predlog predsednika republike izvoli državni zbor na način, 
kakor ga določa zakon (163. člen). Ustavni sodniki so izvoljeni 
za dobo devetih let in ne morejo biti ponovno voljeni (165. 
člen). Njihova funkcija ni združljiva s funkcijami v državnih 
organih, v organih lokalne samouprave in v organih političnih 
strank, ter z drugimi dejavnostmi, ki po zakonu niso združljive 
s funkcijo ustavnega sodnika (166. člen). Ustavni sodniki 
uživajo enako imuniteto kakor poslanci državnega zbora (167. 
člen), posebna določba pa predvideva tudi načine predčasne 
razrešitve ustavnega sodnika (164. člen). 

IX. POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE 

Postopek za spremembo ustave je v primerjavi z osnutkom 
v predlogu urejen krajše in preprosteje. Predlog za začetek 
postopka za spremembo ustave lahko da 20 poslancev držav- 
nega zbora, vlada ali najmanj 30.000 volilcev, ne pa tudi 
predsednik republike, kakor je bilo določeno v osnutku. 
V nasprotju z osnutkom je državni zbor dolžan predlagano 
spremembo ustave predložiti v sprejem volilcem na referen- 
dumu le, če to zahteva najmanj 30 poslancev, medtem ko je 
bilo v osnutku predvideno, da je treba spremembo ustave dati 
na referendum, če to zahteva najmanj 50.000 volilcev. 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA USTAVNEGA ZAKONA ZA 
IZVEDBO USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. Predlog ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike 
Slovenije v 1. členu vsebuje določbe, ki urejajo prehod na nov 
pravni sistem Republike Slovenije, ki bo izoblikovan na pod- 
lagi nove ustave, obenem pa tudi opredeljuje vprašanja 
v zvezi z veljavnostjo predpisov in drugih splošnih aktov, ki so 
veljali na dan razglasitve nove ustave. 
Tako 1. člen predloga ustavnega zakona določa, da ostanejo 
predpisi in drugi splošni akti, ki so veljali na dan razglasitve te 
ustave, v veljavi, da pa je določbe teh predpisov, ki niso 
v skladu z novo ustavo, treba z njo uskladiti najkasneje do 
31.12.1993. Ustavni zakon ne predpisuje drugih rokov za 
uskladitev posameznih predpisov za novo ustavo. Seveda pa 
bo potrebno nekatere zakone (zakone o volitvah v državni 
zbor in državni svet, o volitvah predsednika, o državni upravi 
in vladi) sprejeti tako zgodaj, da bo mogoče opraviti vse 
volitve in imenovanja novih državnih organov. 
2. Izredno pomembno je vprašanje, kdo naj ocenjuje ustav- 
nost predpisov, sprejetih do razglasitve Temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in 
ustavnega zakona za njeno izvedbo, in v kakšnem obsegu. 
Sprejeto je bilo restriktivno stališče, da lahko skladnost teh 
predpisov z novo ustavo ocenjuje le Ustavno sodišče Repu- 
blike Slovenije in še to le v pogledu njihove skladnosti s tistimi 
določbami nove ustave, ki urejajo človekove pravice in 
temeljne svoboščine. Drugače pa 1. člen predloga v drugem 
odstavku izrecno pravi, da do uskladitve z ustavo oziroma do 
izteka uskladitvenega roka ni mogoče začeti postopka za 
oceno ustavnosti navedenih predpisov. Te določbe je Komi- 
sija za ustavna vprašanja uvrstila v predlog zaradi zagotovitve 
načela pravne varnosti. Take določbe so tudi v skladu z izho- 
diščem, da temelji nova ustava na ureditev na načelu kontinu- 
itete. Izključujejo tudi subjektivno oceno naslovljencev doslej 
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veljavnih predpisov glede njihove skladnosti z novo ustavno 
ureditvijo. 
3. Predlog ustavnega zakona v 2. in 3. členu vsebuje tudi roke 
za opravo volitev v državni zbor in državni svet in za prve 
volitve predsednika republike. Te volitve naj bi se opravile 
najkasneje eno leto po sprejemu ustave. Dotlej pa bodo zbori 
Skupščine Republike Slovenije sprejemali zakone in druge 
akte na način in po postopku, določenem z ustavo Republike 
Slovenije iz leta 1974 in z njenimi spremembami in dopolnili, 
medtem ko bo do izvolitve predsednika Republike Slovenije 
opravljalo njegove funkcije, kakor jih ima predsednik po novi 
ustavi, Predsedstvo Republike Slovenije. Pomembna je še 
določba, da sprejemajo vse zakone, ki urejajo volilni sistem, 
zbori z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev. Zaradi 
take določbe ni bilo treba v predlog ustave vnašati več določb 
o volitvah v najvišje državne organe. 
4. Do izvolitve predsednika vlade in imenovanja ministrov bo 
Izvršni svet Republike Slovenije nadaljeval delo. 
5. Predlog ustavnega zakona ne vsebuje posebnih določb 
o rokih, v katerih je treba sprejeti zakon o lokalni samoupravi 
oziroma o območjih občin. V 5. členu pa predlog predpisuje, 
da do prevzema državnih funkcij s strani države (republike) 
opravljajo dosedanje funkcije občin občinski organi. 
6. Tudi sodišča, javna tožilstva, javna pravobranilstva in druž- 
beni pravobranilci samoupravljanja bodo po določbi 6. člena 
predloga ustavnega zakona do sprejema novih predpisov 
nadaljevali delo po dosedanjih predpisih. Taka določba omo- 
goča sprejem novih zakonov o ureditvi navedenih organov 
v različnih rokih. Verjetno bodo na podlagi zakonov najpoprej 
prenehali delovati sodišča združenega dela in družbeni pra- 
vobranilci samoupravljanja. 
7. Ustavno sodišče Republike Slovenije bo v skladu s 7. 
določbo ustavnega zakona delovalo na podlagi nove ustave. 
Ker pa nova ustava vrsto vprašanj, ki se nanašajo ha ureditev 
in delovanje ustavnega sodišča, prepušča zakonski ureditvi, 
vsebuje ta določba predloga tudi opredelitev, da se glede 
vprašanj postopka pred ustavnim sodiščem in pravnih posle- 

dic odločb ustavnega sodišča, ki z ustavo niso urejena, do 
sprejema zakona o ustavnem sodišču smiselno uporabljajo 
dosedanje ustavne in zakonske določbe. 
8. Da bi zagotovili kontinuiteto delovanja pravosodnih orga- 
nov in kontinuiteto delovanja Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije, vsebuje 8. člen pomembno določbo, da sodniki 
ustavnega sodišča in sodišč in javni tožilci opravljajo svojo 
funkcijo do izteka mandatne dobe, za katero so bili izvoljeni 
ali imenovani. Ker pa bo potrebna reorganizacija sodišč in 
javnih tožilstev, je bilo treba zapisati v ustavni zakon tudi 
določbo drugega odstavka 8. člena. Sodniki rednih sodišč in 
sodišč združenega dela ter javni tožilci bodo v primeru nove 
ureditve sodišč in državnega tožilstva dokončali svoj mandat 
v novih pravosodnih organih. To pa pomeni, da bodo lahko 
nekateri sodniki in javni tožilci tudi razporejeni na funkcije 
v novih pravosodnih organih in da bodo to funkcijo opravljali 
do izteka svojega mandata. Ustavni zakon predvideva, da se 
sodnikom in javnim tožilcem, ki jim bo mandat potekel pred 
uveljavitvijo novih predpisov o ureditvi sodišč in državnega 
tožilstva, mandat podaljša. 
9. Predlog ustave v 68. členu predvideva sprejem zakona, ki 
bo uredil pridobitev lastninske pravice tujcev do nepremičnin. 
Doslej je ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v dru- 
gem odstavku 16. člena določal, da do ureditve pravic tujih 
oseb do nepremičnin te osebe ne morejo pridobiti lastninske 
pravice ali drugih stvarnih pravic do nepremičnin na območju 
Republike Slovenije, razen na podlagi dedovanja in ob pogoju 
dejanske vzajemnosti. Da ne bi prišlo do pravne praznine in 
nakupov nepremičnin na območju Slovenije s strani tujcev, 
predlog ustavnega zakona v 9. členu določa, da do sprejema 
zakona iz 68. člena ustave tujci ne morejo pridobiti lastninske 
pravice do nepremičnin. Izjemo pa je bilo treba narediti za 
lastninsko pravico tujih držav do tistih nepremičnin, ki jih 
uporabljajo za dejavnost diplomatsko — konzularnih pred- 
stavništev. 

Predlog USTAVNEGA ZAKONA ZA IZVEDBO USTAVE REPUBLIKE 

SLOVENIJE - ESA 487 

USTAVNI ZAKON ZA IZVEDBO USTAVE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. člen 
Predpisi in drugi splošni akti, ki so veljali na dan razglasitve te 
ustave, ostanejo v veljavi. Določbe predpisov, ki niso v skladu 
s to ustavo, je treba z njo uskladiti najkasneje do 31. 12. 1993. 
Do uskladitve z ustavo oziroma do izteka uskladitvenega roka 
ni mogoče začeti postopka za oceno ustavnosti predpisov in 
drugih splošnih aktov, sprejetih do razglasitve Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije, oziroma prevzetih z ustavnim zakonom za izvedbo 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije, razen če ti predpisi in drugi splošni akti 
posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine. 

2. člen 
Skupščina Republike Slovenije nadaljuje delo do prve seje 
državnega zbora. 
Prve volitve v državni zbor in državni svet se opravijo najkas- 
neje eno leto po sprejemu te ustave. 
Do konstituiranja državnega zbora in državnega sveta spreje- 
majo zbori Skupščine Republike Slovenije zakone in druge 
akte na način in po postopku, določenem z ustavo Republike 
Slovenije iz leta 1974 in z njenimi spremembami ter dopolnili. 
Zakone, ki urejajo volilni sistem, sprejemajo zbori z dvotretjin- 
sko večino glasov vseh poslancev. 

3. člen 
Do izvolitve predsednika Republike Slovenije opravlja nje- 
gove funkcije, kakor jih določa ta ustava, Predsedstvo Repu- 
blike Slovenije. 
Prve volitve predsednika republike se opravijo hkrati z voli- 
tvami v državni zbor. 

4. člen 
Izvršni svet Republike Slovenije nadaljuje delo do izvolitve 
predsednika vlade in imenovanja ministrov. 

5. člen ( 
Dokler država ne prevzame državnih funkcij, ki jih je doslej i 
opravljala občina, opravljajo te funkcije organi občine. 

6. člen 
Sodišča, javna tožilstva, javna pravobranilstva in družbeni 
pravobranilci samoupravljanja nadaljujejo delo po dosedanjih 
predpisih do sprejema novih. i 

7. člen 
Ustavno sodišče Republike Slovenije deluje po tej ustavi, 
glede vprašanj postopka pred ustavnim sodiščem in pravnih 
posledic odločb ustavnega sodišča, ki z ustavo niso urejena, 
pa do sprejema zakona o ustavnem sodišču smiselno uporab- , 
Ija dosedanje ustavne in zakonske določbe. 1 

8. člen 
Sodniki ustavnega sodišča, sodišč in javni tožilci opravljajo 
funkcijo do izteka mandatne dobe, za katero so bili izvoljeni 
ali imenovani. 
Sodniki rednih sodišč in sodišč združenega dela ter javni ' 
tožilci lahko v primeru nove ureditve sodišč in državnega 
tožilstva dokončajo svoj mandat po prvem odstavku tega 
člena v novih pravosodnih organih. 
Sodnikom rednih sodišč in sodišč združenega dela ter javnim 
tožilcem, ki jim bo mandat potekel pred uveljavitvijo novih 
predpisov o ureditvi sodišč in državnega tožilstva, se mandat 
podaljša in jim preneha v šestih mesecih po uveljavitvi novih 
predpisov. 
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9. člen 
Do sprejema zakona iz 68. člena te ustave tujci ne morejo 
pridobiti lastninske pravice do nepremičnin. 
Tuje države lahko pridobijo lastninsko pravico do nepremič- 
nin, ki jih uporabljajo za dejavnost diplomatsko-konzularnih 
predstavništev. 

10. člen 
Ta ustavni zakon se lahko spremeni z dvotretjinsko večino 
glasov vseh poslancev na skupni seji vseh zborov skupščine 
oziroma na seji državnega zbora. 

Osnutek zakona o SOCIALNEM VARSTVU — ESA 434 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 136. seji 
28. 11. 1991 določil besedilo: 
- OSNUTKA ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU, 
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 Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije z 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 socialn? varstvo, 
- Jože VALENČIČ, pomočnik ministrice za zdravstvo, dru- 
žino in socialno varstvo. 

Osnutek zakona o socialnem varstvu bodo obravnavali Druž- 
beno politični 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 

V osnutku zakona o socialnem varstvu je obsežena 
celotna ureditev sistema socialnega varstva, ki je bilo 
dosedaj urejeno z zakonom o socialnem skrbstvu, samo- 
upravnim sporazumom o uresničevanju socialnovar- 
stvenih pravic ter drugimi zakoni in predpisi. 
Temeljna načela ureditve socialnega varstva so s plura- 
listično organiziranimi izvajalci pomagati posamezni- 
kom, družinam in skupinam prebivalstva, ki si ne morejo 
zagotoviti preživetja ali pa zaradi osebnih težav in stisk 
ne morejo uspešno funkcionirati v svoji okolici. 
V ta namen država vspostavlja javno službo ter ustvarja 
pogoje zato, da se v dejavnost vključi tudi privatni sektor 
in neformalni sektor v obliki dobrodelnosti, samopomoči 
ter drugih oblik prostovoljnega dela. 
Osnutek uvaja selektiven pristop v nuđenju pomoči 
s ciljem vspodbujati upravičence do pomoči, da poiščejo 
lastne sposobnosti za reševanje svojih stisk in težav ob 

pomoči strokovnjakov ter nazadnje s sistemom denarnih 
pomoči. 
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 redno delo. 
Osnutek namenja pozornost tudi prizadevanjem za stro- 
kovni dvig dejavnosti, skozi določbe o strokovnem svetu, 
združevanju strokovnih delavcev v socialno zbornico ter 
vzpostavitvi inštituta kot znanstveno raziskovalnega 
zavoda na področju socialnega varstva. 
Osnutek prinaša določbe o postopku pri izvajanju stori- 
tev z namenom varstva pravic posameznikov. 
Vzpostavljena je obveznost rednega strokovnega in 
upravnega nadzora, ki dosedaj na tem področju ni bila 
ustrezno regulirana. 
Osnutek vzpostavlja zbirke podatkov za učinkovit infor- 
macijski sistem, kot temelj vsake moderne politike načr- 
tovanja. 

OSNUTEK ZAKONA o socialnem varstvu 

OSNUTEK ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 
Socialnovarstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševa- 
nje socialne problematike posameznikov, družin in skupin 
prebivalstva. 

2. člen 
Država zagotavlja in razvija delovanje socialnovarstvenih 
zavodov, ustvarja pogoje za zasebno delo v socialnovarstveni 
dejavnosti ter podpira in vzpodbuja razvoj samopomoči, 
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,družin in skupin prebivalstva ter 
dajatve namenjene tistim posameznikom, ki si sami materi- 
alne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere 
ne morejo vplivati. 

4. člen 
Pravice do storitev in dajatev socialnega varstva se uveljav- 
ljajo po načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik za vse 
upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon. 

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

6. člen 
Dejavnosti, potrebne za delovanje in razvoj sistema social- 
nega varstva, obsegajo zlasti vzpostavitev, vzdrževanje in 
razvijanje zbirk podatkov s področja socialnega varstva in 
informacijski sistem, raziskovalne dejavnosti, eksperimen- 
talne programe, izobraževanje in usposabljanje kadrov po 
programih, ki ustrezajo potrebam dejavnosti in mednarodnim 
standardom in druge dejavnosti, potrebne za načrtovanje in 
spremljanje socialne in socialnovarstvene politike ter razvoj 
stroke. 

7. člen 
Informacijske, analitične, strokovno - dokumentacijske in 
programske dejavnosti za področje socialnega varstva ter 
izvajanje temeljnega, aplikativnega in razvojno raziskoval- 
nega dela na tem področju opravlja inštitut, ki ga ustanovi 
republika. 

8. člen 
Za spremljanje politike ter dajanje pobud in mnenj k razvoj- 
nim usmeritvam na področju socialnega varstva se pri repu- 
bliškem upravnem organu, pristojnem za zadeve socialnega 
varstva, ustanovi strokovni svet. 
Strokovni svet opravlja zlasti tele naloge: 
- sodeluje pri pripravi socialnovarstvenega programa; 
- spremlja potrebe na področju socialnega varstva v Repu- 
bliki Sloveniji in predlaga programe ukrepov; 
- sodeluje pri pripravi normativov in standardov storitev; 
- predlaga in spremlja programe znanstvenoraziskovalnih 
nalog na področju socialnega varstva. 
Člane strokovnega sveta imenuje predstojnik republiškega 
upravnega organa, pristojnega za zadeve socialnega varstva, 
iz vrst priznanih strokovnjakov s področja socialne politike 
v Republiki Sloveniji. 

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 socialni položaj prebivalcev Republike 
Slovenije kakor tudi na razvoj demografsko ogroženih po- 
dročij. 
Ukrepe iz prejšnjega odstavka določijo področni zakoni. 

II. SOCIALNOVARSTVENE STORITVE 

10. člen 
Socialnovarstvene storitve (v nadaljnjem besedilu: storitve), 
namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav (socialna 
preventiva), obsegajo aktivnosti in pomoč za samopomoč 
posamezniku, družini in skupinam prebivalstva. 

11. člen 
Storitve, namenjene odpravljanju socialnih stisk in težav, so: 
1. prva socialna pomoč, 
2. osebna pomoč, 
3. pomoč družini, 
4. institucionalno varstvo, 
5. vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, 
6. pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter drugih organiza- 
cijah. 

12. člen 
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 svetovanje, urejanje, 
vodenje in pogajanje z namenom, da bi posamezniku omogo- 
čili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljšanje soci- 
alnih 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 in 
pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani ter pri 
skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene 
vloge v vsakdanjem življenju. 
Pomoč družini na domu obsega socialno nego upravičenca 
v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, 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 ali dopolnjujejo 
funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizi- 
rana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. 
Institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za 
normalno družinsko življenje ter otrok in mladoletnikov z mot- 
njami vedenja in osebnosti po tem zakonu obsega poleg 
storitev iz prejšnjega odstavka še vzgojo in priprave za življe- 
nje. 
Institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov z zmerno, težjo 
ali težko motnjo v druševnem razvoju obsega poleg storitev iz 
prvega odstavka tega člena še usposabljanje po posebnem 
zakonu, oskrbo in vodenje. 

16. člen 
Vodenje in varstvo po tem zakonu obsegata organizirano 
celovito skrb za osebo odraslega telesno in duševno prizade- 
tega, razvijanje individualnosti in harmoničnega vključevanja 
v skupnost in okolje. 
Zaposlitev pod posebnimi pogoji po tem zakonu obsega take 
oblike dela, ki omogočajo prizadetim ohranjanje pridobljenih 
znanj ter razvoj 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 storitev iz 12., 13. in drugega odstavka 14. 
člena tega zakona je vsakdo, ki se znajde v socialni stiski. 

19. člen 
Storitve iz 1., 2.,3., 4. in 5. točke 11. člena tega zakona se 
izvajajo po normativih in standardih, ki jih predpiše Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije. 

III. SOCIALNOVARSTVENE DAJATVE 

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

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 52 % zajam- 
čene plače in se izplačuje, dokler trajajo okoliščine, ki so bile 
podlaga za odločitev. 
Poleg dajatve iz prejšnjega odstavka, pripada upravičencu 
enkrat letno denarna pomoč kot edini vir preživljanja, v funk- 
cionalni obliki. 
Če je upravičenec do dajatve po prvem odstavku dolžan 
plačevati stroške uporabe stanovanja, se mu denarna pomoč 
kot edini vir preživljanja poveča največ za višino najemnine, ki 
bi jo plačeval v socialnem stanovanju. 

b) Denarni dodatek 

26. člen 
Do denarnega dodatka je upravičena oseba, ki sebi oziroma 
svoji družini začasno ne more zagotoviti minimalnih sredstev 
za preživetje po merilih iz 27. člena tega zakona, iz razlogov, 
na katere ne more vplivati. 

27. člen 
Posameznik je upravičen do denarnega dodatka, če mesečni 
dohodek na družinskega člana ne doseže višine, ki znaša: 
1. za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29 % zajamčene 
plače; 
2. za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta 34 
% zajamčene plače; 
3. za otroke od 15. leta starosti do zaključka rednega šolanja 
42 % zajamčene plače; 
4. za odrasle osebe 52 % zajamčene plače; 

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 kakor tudi osebni prejemki iz 16. 
člena zakona o dohodnini (Uradni list RS št. 48/90), razen: 
- dodatka za pomoč in postrežbo; 
- prejemkov iz naslova rejnin ter oskrbe v tuji družini; 
- otroškega dodatka; 
- štipendije. 
VARIANTA: Zadnji dve alinei se črtata. 

, Med dohodke iz prejšnjega odstavka se ne štejejo tudi 
: enkratne pomoči ob elementarnih nesrečah. 

29. člen 
V dohodnek iz prejšnjega člena se štejejo vsi dohodki in 
prejemki, ki jih je posameznik in njegov družinski član prido- 
bil v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka. 

Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki ( odškodnine, 
odpravnine, nagrade, ipd.) se v letu, ko so izplačani, štejejo 
v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni 
delež. 
Pri ugotavljanju dohodka po tem zakonu se odštejejo izpla- 
čane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova in dol- 
goročne kreditne obveznosti, ki izhajajo iz nakupa stanovanja 
ali gradnje hiše, razen obveznosti, ki izhajajo iz privatizacije 
stanovanj po stanovanjskih predpisih. 

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 eno leto v življenjski skupno- 
sti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo; 
- otroci osebe, ki uveljavlja pravico do denarnega 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 ngčin iz 28. člena tega 
zakona in zneskom, določenim po merilih za denarni dodatek 
iz 27. člena tega zakona. 
Upravičencu, ki je trajno nezmožen za delo in mu je za 
osnovne življenjske potrebe nujna pomoč drugega, se na 
podlagi prejšnjega odstavka izračunan denarni dodatek 
poveča za 20% , razen v primeru, če prejema dodatek za tujo 
nego in pomoč po drugih predpisih. 
Če ima upravičenec do dajatve iz 26. člena tega zakona 
stroške za uporabo stanovanja, se mu na način iz prvega 
odstavka tega člena izračunana višina denarnega dodatka 
poveča za 10 %. 

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 ogrožena socialna varnost upravičenca 
in družinskih članov, ker je premoženje upravičenca in dru- 
žinskih članov takšno, da bi mu lahko dajalo dohodke, ozi- 
roma bi mu lahko zagotavljalo preživetje; 
- 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 
Osebi, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji 
lahko center za socialno delo mimo določil iz 32. in 34. člena 
tega zakona dodeli enkratno pomoč za vrnitev v kraj stalnega 
bivanja, vendar največ 20 % denarne pomoči iz prvega 
odstavka 25. člena tega zakona. 
Denarna pomoč iz prejšnjega odstavka se praviloma izplača 
v funkcionalni obliki. 

36. 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.). 
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37. člen 44. 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 spremenile. 

c) Izplačevanje dajatev 

38. člen 
Dajatve se izplačujejo upravičencu oziroma njegovemu zako- 
nitemu zastopniku. V izjemnih primerih, ko upravičenec 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. 
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. 
Denarni dodatek, izračunan na način iz 32. člena tega zakona, 
ki zhaša manj kot 6 % zajamčene plače, se upravičencu 
izplača v enkratnem znesku vsake tri mesece. 

d) Dolžnosti upravičenca do dajatve 

40. člen 
Upravičenec je dolžan sporočiti vsako spremembo dejstev in 
okoliščin, ki so bile podlaga za dodelitev in določitev 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 dobljena sredstva, valorizirana pg stop- 
njah zamudnih obresti, ki veljajo za davke in prispevke. 

41. člen 
Kadar poseben zakon dopušča uveljavljanje vračila izplačanih 
dajatev v sodnem postopku, je zavezanec za vračilo dolžan 
vrniti izplačane dajatve, valorizirane po stopnjah obresti, ki se 
obračunavajo za hranilne vloge na vpogled. 

IV. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA 

42. člen 
Javna služba na področju socialnega varstva obsega nasled- 
nje storitve: 
- socialno preventivo; 
- prvo socialno pomoč; 
- osebno pomoč; 
- pomoč družini za dom; 
- institucionalno varstvo; 
- vodenje in varstvo. 
Javno službo opravljajo javni socialnovarstveni zavodi, ki jih 
ustanovijo republika, mesto ali občina, na podlagi koncesije 
pa tudi druge pravne in fizične osebe. 

43. člen 
Občina ali mesto zagotavlja mrežo javne službe za socialno 
preventivo, prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč 
družini za dom, institucionalno varstvo iz prvega odstavka 15. 
člena tega zakona ter za vodenje in varstvo. 
Republika zagotavlja mrežo javne službe za institucionalno 
varstvo otrok in mladoletnihkov, prikrajšanih za normalno 
družinsko življenje ter otrok in mladoletnikov z motnjami 
vedenja in osebnosti iz drugega odstavka 15. člena tega 
zakona, mrežo javne službe za institucionalno varstvo otrok in 
mladoletnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem 
razvoju iz tretjega odstavka 15. člena tega zakona in mrežo 
javne službe za posebne oblike institucionalnega varstva 
odraslih, 
Merila za postavitev mreže javne socialnovarstvene službe 
določi s socialnovarstvenim programom Skupščina Repu- 
blike Slovenije. 

Koncesijo za opravljanje javne službe iz prvega odstavka 
prejšnjega člena podeli na podlagi mnenja socialne zbornice 
občinski upravni organ, pristojen za zadeve socialnega var- 
stva s soglasjem republiškega upravnega organa, pristojnega 
za zadeve socialnega varstva. 
Koncesijo za opravljanje javne službe iz drugega odstavka 
prejšnjega člena podeli na podlagi mnenja socialne zbornice 
republiški upravni organ, pristojen za zadeve socialnega var- 
stva. 
S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita 
razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe in pogoje pod 
katerimi mora koncesionar opravljati javno službo, predvsem 
pa: 
- vrsto in obseg izvajanja storitve za katero se daje koncesija, 
- začetek izvajanja koncesije, 
- rok za odpoved koncesije, 
- sredstva, ki jih za opravljanje storitve zagotavlja koncedent. 

45. člen 
Kadar se ugotovi, da koncesionar ne opravlja javne službe 
v skladu s predpisi, odločbo o koncesiji ter pogodbo o konce- 
siji, mu koncedent določi rok za odpravo pomanjkljivosti. 
Ce koncesionar ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi 
v določenem roku, se koncesija odvzame z odločbo. 
V primeru odvzema koncesije je koncedent dolžan zagotoviti 
nemoteno izvajanje storitev v okviru mreže javne službe ali pa 
s podelitvijo koncesije na podlagi javnega natečaja. 

46. člen 
Koncesija se podeli na osnovi javnega natečaja. 

47. člen 
Pomoč družini na domu lahko opravljajo na podlagi dovolje- 
nja republiškega upravnega organa, pristojnega za zadeve 
socialnega varstva, domače in tuje fizične in pravne osebe, če 
izpolnjujejo pogoje določene s tem zakonom. 
Pomoč delavcem v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah 
lahko opravljajo socialne službe organizirane v podjetjih, 
zavodih in drugih organizacijah. 
1. Javni socialnovarstveni zavodi 
a) Vrste zavodov 

48. člen 
Center za socialno delo opravlja storitve prve socialne 
pomoči, storitve osebne pomoči, pomoči družini za dom, 
naloge socialne preventive ter sproži skupnostne akcije za 
socialno ogrožene skupine prebivalstva. 
Center za socialno delo opravlja tudi naloge, ki so centrom za 
socialno delo z zakonom poverjene kot javna pooblastila. , 
Center za socialno delo ustanovi občina ali mesto. 

49. člen 
Dom za starejše opravlja institucionalno varstvo starejših pq 
prvem odstavku 15. člena tega zakona, ter pomoč posamez^ 
niku in družini na domu. , 
Dom za starejše opravlja tudi naloge, ki obsegajo priprave, 
okolja, družine in posameznikov na starost. 
Dom za starejše lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost,če 
je ta namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših 
občanov. j 
Dom za starejše ustanovi občina ali mesto. 

50. člen 
Posebni socialnovarstveni zavod za odrasle (v nadalnjem; 
besedilu: posebni zavod) opravlja posebne oblike instituci-l 
onalnega varstva za odrasle duševno in telesno prizadete 
osebe po prvem odstavku 15. člena tega zakona. 
Posebni zavod ustanovi republika, mesto ali občina. 
Mesto ali občina ustanovi posebni zavod s soglasjem republi-i 
škega upravnega organa, pristojnega za zadeve socialnega1- 
varstva. 

51. člen 
Varstveno delovni center opravlja naloge vodenja in varstva 
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ter organizira zaposlitev pod posebnimi pogoji za duševno in 
telesno prizadete odrasle osebe.Poleg storitev iz prejšnjega 
odstavka lahko varstveno delovni center opravlja tudi institu- 
cionalno 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. 
Varstveno delovni center ustanovi občina ali mesto s soglas- 
jem republiškega upravnega organa, pristojnega za zadeve 
socialnega varstva. 

52. člen 
Vzgojni zavod opravlja naloge institucionalnega varstva otrok 
in mladoletnikov prikrajšanih za normalno družinsko življenje 
ali otrok in mladoletnikov z motnjami vedenja in osebnosti po 
drugem odstavku 15. člena tega zakona. 
Vzgojni zavod ustanovi republika. 
Za izobraževanje otrok in mladoletnikov, vključenih v vzgojne 
zavode iz prvega odstavka tega člena, se uporabljajo šolski 
predpisi. 

53. člen 
Socialnovarstveni zavod za usposabljanje opravlja instituci- 
onalno varstvo otrok in mladoletnikov z zmerno, težjo ali 
težko motnjo v duševnem razvoju po tretjem odstavku 15. 
člena tega zakona.Socialnovarstvni zavod za usposabljanje 
ustanovi republika. 

b) Organi zavoda 

54. člen 
Javni socialnovarstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga 
poleg predstavnikov ustanovitelja in delavcev, ki opravljajo 
dejavnost za katero je zavod ustanovljen, sestavljajo še: 
- predstavniki lokalne samouprave v centru za socialno delo; 
- predstavniki oskrbovancev v domu za starejše; 
- predstavniki zakonitih zastopnikov varovancev v posebnem 
zavodu in v varstveno delovnem centru; 
- predstavniki staršev ali zakonitih zastopnikov otrok in mla- 
doletnikov v vzgojnih zavodih in v socialnovarstvenih zavodih 
za usposabljanje. 
Podrobnejšo sestavo in številčno razmerje predstavnikov 
v svetu zavoda določi ustanovitelj z aktom o ustanovitvi. 
Z aktom o ustanovitvi se določi tudi način imenovanja ozi- 
roma izvolitve članov sveta. 

55. člen 
Strokovno delo in poslovanje socialnovarstvenega zavoda 
vodi direktor, ki mora imeti visoko ali višjo strokovno izo- 
brazbo iz 70. člena tega zakona in pet let delovnih izkušenj. 
Direktorja imenuje svet socialnovarstvenega zavoda s soglas- 
jem ustanovitelja. 

56. člen 
Strokovni svet socialnovarstvenega zavoda je kolegijski stro- 
kovni organ zavoda. 
Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta se 
določijo s statutom ali pravili zavoda, v skladu z aktom o usta- 
novitvi. 

2) Drugi socialnovarstveni zavodi 

57. 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 koncesije. 

3. Skupne določbe 
58. 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- 
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. 

59. 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. 

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

4. Zasebno delo 
61. člen 

Socialnovarstvene storitve lahko opravlja zasebnik, ki izpol- 
njuje naslednje pogoje: 
- da ima ustrezno strokovno izobrazbo v skladu s 70. ali 71. 
členom tega zakona; 
- da ima opravljen strokovni izpit in je pridobil mnenje 
socialne zbornice; 
- da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, na 
kate rem bo opravljal zasebno 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. 
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko posamezne 
storitve v okviru javne službe v skladu z zakonom opravlja 
rejnik ali tretja oseba, če za te storitve sklene pogodbo s cen- 
trom za socialno delo. 

62 člen 
Zasebnik, ki izpolnjuje pogoje iz prvega oastavka prejšnjega 
člena, lahko prične opravljati socialnovarstvene storitve 
z dnem izdaje odločbe o vpisu v register zasebnikov, ki 
opravljajo socialnovarstvene storitve. 

63 člen 
Register zasebnikov, ki opravljajo socialnovarstvene storitve, 
vodi republiški upravni organ , pristojen za zadeve socialnega 
varstva. 

64. člen 
Izbris iz registra zasebnikov, ki opravljajo socialnovarstvene 
storitve se opravi če: 
- zasebnik odjavi opravljanje socialnovarstvenih storitev; 
- mu pristojni upravni organ z odločbo prepove opravljati 
storitve; 
- zasebnik 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 več predpisanih pogojev za 
opravljanje storitev. 

V. SOCIALNA ZBORNICA 

65. člen 
Strokovni delavci iz 70. člena in strokovni sodelavci iz 71. 
člena tega zakona se obvezno združujejo v socialno zbornico. 
Socialna zbornica je pravna oseba. 
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66. člen 
Socialna zbornica skrbi za razvoj in strokovni dvig socialno- 
varstvene dejavnosti.Socialna zbornica opravlja zlasti nasled- 
nje 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 socialnovarst 
vene 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. 

67. člen 
Delo zbornice se financira iz: 
- prispevkov članov; 
- daril in volil; 
- drugih virov; 
- iz republiškega proračuna za naloge iz 2. in 3. točke 
prejšnjega člena. 

68. člen 
Zbornica sprejme statut, s katerim določi svojo organizacijo, 
organe in njihove pristojnosti. 

VI. DELAVCI, KI OPRAVLJAJO SOCIALNOVARSTVENE 
STORITVE 

69. člen 

Socialnovarstvene storitve opravljajo strokovni delavci in 
strokovni sodelavci. 

70. 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. 
Strokovni delavci v vzgojnih zavodih in v socialnovarstvenih 
zavodih za usposabljanje so strokovni delavci iz prvega 
odstavka tega člena in delavci, ki so končali višjo ali visoko 
šolo pedagoške, socialnopedagoške, psihološke ter defekto- 
loške smeri in so opravili pripravništvo in strokovni izpit. 

71. 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 predpisom ni drugače določeno. 

72. člen 
Pogoje in način opravljanja pripravništva in strokovnega 
izpita predpiše republiški upravni organ, pristojen za zadeve 
socialnega varstva, če z drugimi predpisi ni drugače dolo- 
čeno. 

73. člen 
Posamezne socialnovarstvene storitve lahko opravljajo poleg 
strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev s prostovoljnim 
in nepoklicnim delom tudi laični delavci, za katere strokovna 
izobrazba ni posebej predpisana. 

74. člen 
Strokovni delavci in strokovni sodelavci v javnih socialnovar- 
stvenih zavodih so se dolžni izobraževati in usposabljati. 
Strokovni delavci in strokovni sodelavci z višješolsko stro- 
kovno izobrazbo, lahko napredujejo v naziv samostojni sveto- 
valec, strokovni delavci in strokovni sodelavci z visokošolsko 
strokovno izobrazbo pa v naziv višji svetovalec. 
Podrobnejše določbe o strokovnem izobraževanju in uspo- 
sabljanju ter napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih 
sodelavcev predpiše republiški upravni organ pristojen za 
zadeve socialnega varstva. 

75. člen 
Republika Slovenije podeljuje strokovnim delavcem, strokov- 
nim sodelavcem ter laičnim delavcem na področju socialnega 
varstva nagrade in priznanja kot posebna družbena priznanja 
za izjemne uspehe pri delu na področju socialnega varstva. 
Republiški upravni oregan, pristojen za zadeve socialnega 
varstva predpiše natančnejše pogoje za podeljevanje nagrad 
in priznanj iz prejšnjega odstavka, sestavo komisije in posto- 
pek za podeljevanje nagrad in priznanj. 

VII. SOCIALNO VARSTVENE STORITVE, KI SE 
OPRAVLJAJO IZVEN SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI 

76. člen 
Če posamezne socialnovarstvene storitve po tem zakonu, 
opravljajo socialne službe organizirane kot del enotnega 
sistema vzgoje in izobraževanja, zdravstva, zaposlovanja ter 
pravosodja, se te storitve opravljajo po normativih in standar- 
dih iz 19. člena tega zakona. 

VIII. POSTOPKI 

1) Krajevna pristojnost 

77. člen 
Krajevna pristojnost v vseh zadevah, za katere so pristojni 
centri za socialno delo, se določi po stalnem prebivališču 
osebe, ki potrebuje pomoč in varstvo. Če oseba nimastalnega 
prebivališča se določi krajevna pristojnost po njenem začas- 
nem prebivališču, če nima niti tega, pa po njenem zadnjem 
stalnem prebivališču oziroma zadnjem začasnem prebiva- 
Ijšču. 
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. 

78. člen 
Ce se med postopkom spremenijo okoliščine, na podlagi 
katerih je bila po tem zakonu določena krajevna pristojnost, 
nadaljuje postopek glede na spremenjene okoliščine pristojni 
center za socialno delo. 

79. člen 
Ce nastane spor o pristojnosti, mora center za socialno delo, 
ki je začel postopek, svoje delo opravljati vse dotlej, dokler se 
ne odloči o sporu. 

80. člen 
V sporih o krajevni pristojnosti med centri za socialno delo na 
območju Republike Slovenije odloča republiški upravni 
organ, pristojen za zadeve socialnega varstva. 
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81. 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. 

2) Odločanje v izvrševanju javnih pooblastil 

82. 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 po 
zakonu o splošnem upravnem postopku, če niso posamezna 
vprašanja postopka v tem ali drugem zakonu drugače ure- 
jena. 

83. člen 
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, 
(Uradni list SRS, št. 15/76 in 1/89) si morajo v posebnem 
ugotovitvenem postopku pred odločitvijo pridobiti mnenje 
strokovne komisije in razpisati ustno obravnavo. 
Strokovno komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje svet cen- 
tra za socialno delo, če ni z drugim zakonom določena 
posebna komisija. 

84. člen 
O pritožbah zoper odločbe socialnovarstvenih zavodov 
odloča republiški upravni organ, pristojen za zadeve social- 
nega varstva. 
Izvršbo odločb, ki jih v upravnem postopku izdajajo socialno- 
varstveni zavodi dovoljuje in opravlja za socialno varstvo 
pristojni občinski upravni organ. 

3) Postopek pri uveljavljanju in izvajanju storitev 

85. 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. 

86. 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, delodajalec in sindi- 
kat. 
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. 

87. člen 
Kadar socialnovarstveni zavod oziroma strokovni delavec ob 
uveljavljanju storitve ugotovi, da zadeva sodi v njegovo pri- 
stojnost, si je dolžan prizadevati, da z upravičencem doseže 
dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve. 

88. člen 
Postopki izvajanja storitev morajo biti vodeni tako, da zago- 
tavljajo zaupnost podatkov ter osebno integriteto in dostojan- 
stvo upravičenca. 

89. člen 
Če upravičenec ni zadovoljen s posamezno storitvijo lahko 
zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca 
vloži ugovor pri direktorju socialnovarstvenega zavoda, zoper 

opravljeno storitev zasebnika pa na republiški upravni organ, 
pristojen za zadeve socialnega varstva.Ugovor je potrebno 
vložiti v roku 8 dni od opravljene storitve, zoper katero ugo- 
varja. 

90. 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. 

91. člen 
Kadar socialnovarstveni zavod odloča o namestitvi, premesti- 
tvi ali odpustu v zvezi z uveljavljanjem pravice do instituci- 
onalnega varstva, je dolžan postopati po določilih zakona 
o splošnem upravnem postopku. 

IX. FINANCIRANJE 

92. 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. 

1) Financiranje socialnovarstvene dejavnosti iz proračuna 
Republike Slovenije 

93. člen 
Iz proračuna Republike Slovenije se financirajo: 
- dejavnosti, potrebne za delovanje in razvoj sistema social- 
nega varstva iz 6. in 7. člena tega zakona; 
- socialna preventiva; 
- izvrševanje javnih pooblastil; 
- prva socialna pomoč; 
- institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov; 
- denarna pomoč kot edini vir preživljanja; 
- denarni dodatek; 
- investicije v socialnovarstvene zavode, ki jih ustanovi repu- 
blika; 
- skupne naloge socialnega varstva iz programa, ki ga vsako 
leto določi Skupščina Republike Slovenije; 
- naloge socialne zbornice iz 2. in 3. točke 66. člena tega 
zakona. 
Iz republiškega proračuna se do 31.12.1993 zagotavljajo sred- 
stva za dokončanje novogradenj iz programa naložb v soci- 
alne zavode za obdobje 1986 - 1990. 
Iz republiškega proračuna se zagotovijo tudi sredstva za 
vzpostavitev mreže varstveno delovnih centrov po programu 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, izdelane na 
podlagi meril iz socialnovarstvenega programa. 

2) Financiranje socialnovarstvene dejavnosti iz proračuna 
občine oziroma mesta 

94. člen 
Iz proračuna občine oziroma mesta se financirajo: 
- osebna pomoč; 
- pomoč družini za dom; 
- institucionalno varstvo starejših in posebne oblike instituci- 
onalnega varstva odraslih; 
- vodenje, varstvo, zaposlitev pod posebnimi pogoji in insti- 
tucionalno varstvo v varstveno delovnih centrih; 
- investicije v socialnovarstvene zavode iz mreže, ki jo zago- 
tavlja občina oziroma mesto; 
- pomoč pri uporabi stanovanja. 

3) Plačilo storitev 

95. člen 
Upravičenci so dolžni plačati vse po tem zakonu opravljene 
storitve, razen storitev socialne preventive, prve socialne 
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pomoči in institucionalnega varstva v socialnovarstvenih 
zavodih za usposabljanje, ki so za vse upravičence brez- 
plačne. 
Prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja in 
prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o družbe- 
nem varstvu odraslih telesno in duševno prizadetih oseb 
(Uradni list SRS, št. 41/83) so oproščeni plačila vseh storitev 
razen storitev institucionalnega varstva po prvem odstavku 
15. člena tega zakona. :F7 Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije predpiše merila, po katerih je upravičenec delno ali 
v celoti oproščen plačila storitev. 
Stroške v zvezi s storitvami iz 17. člena tega zakona krije 
podjetje, zavod ter druga organizacija, ki te storitve zago- 
tavlja. 

96. člen 
Cene storitev, ki se izvajajo po normativih in standardih iz 19. 
člena tega zakona določi ustanovitelj zavoda. 
K cenam storitev, ki jih kot del javne službe izvajajo zasebniki, 
da soglasje koncedent. 
Metodologijo oblikovanja cen storitev določi republiški 
upravni organ, pristojen za zadeve socialnega varstva. 

X. NADZOR 

97. člen 
Nadzor nad strokovnostjo dela in upravni nadzor po tem 
zakonu organizira in opravlja republiški upravni organ, pristo- 
jen za zadeve socialnega varstva. 

98. člen 
Nadzor po tem zakonu se opravi na zahtevo upravičenca do 
storitve ali njegovega zakonitega zastopnika. 
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. 

99. člen 

Pobudo za nadzor nad strokovnostjo dela lahko dajo družin- 
ski člani upravičenca ter zainteresirana javnost. 

100. člen 
Strokovni nadzor obsega pregled stanja glede organizacije 
dela, dela strokovnih delavcev in sodelavcev in uporabe 
metod dela ter kvalitete in obsega opravljenih storitev. 
Upravni nadzor obsega nadzor nad izvajanjem tega zakona in 
drugih predpisov s področja socialnega varstva. 
O opravljenem nadzoru komisija za strokovni nadzor sestavi 
poročilo z ugotovitvami in rokom za odpravo pomanjkljivosti. 

101. 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. 

102. člen 
Metodologijo izvajanja strokovnega nadzora, sestavo komisij, 
postopek in način izvedbe nadzora predpiše republiški 
upravni organ, pristojen za zadeve socialnega varstva. 

XI. ZBIRKE PODATKOV NA PODROČJU SOCIALNEGA 
VARSTVA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

103. člen 
Za potrebe načrtovanja politike socialnega varstva, spremlja- 
nja stanja ter za znanstvenoraziskovalne namene, se na 

področju socialnega varstva vodijo zbirke podatkov, ki zaje- 
majo celotni nacionalni sistem socialnega varstva. 
Zbirke podatkov vsebujejo podatke o: 
- materialnih in socialnih stiskah in težavah posameznikov, 
družin in skupin prebivalstva; 
- storitvah in dajatvah; 
- izvajalcih socialnovarstvene dejavnosti; 
- socialnovarstvene storitvah, ki se opravljajo izven socialno- 
varstvene dejavnosti; 
- financiranju socialnovarstvene dejavnosti. 

104. člen 
Zbirke podatkov, ki vključujejo podatke o materialnih in soci- 
alnih stiskah in težavah upravičencev vsebujejo naslednje 
osebne podatke: 
- ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega za- 
stopnika, 
- enotna matična številka občana, 
- rojstne podatke, 
- podatke o prebivališču, 
_ Poc!atke'„ 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, kategorija stano- 
vanja, 
- podatke o izobrazbi in pridobljenih znanjih, 
- podatke o invalidnosti: vrsta in stopnja, 
- podatki o dosedanjih in zadnji zaposlitvi, 
- podatke o socialnem in ekonomskem stanju: o osebnih 
dohodkih, 
drugih prejemkih, lastništvu nepremičnin ali premičnin večjih 
vrednosti, izdatkih. 

105. člen 
Socialnovarstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe, ki 
opravljajo socialnovarstveno dejavnost po tem zakonu, so za 
svoje področje dolžni zbirati podatke iz 103. in 104. člena tega 
zakona. 
Upravljalec zbirk podatkov iz prejšnjega odstavka je inštitut iz 
7. člena tega zakona. 

106. člen 
Socialnovarstveni zavod in inštitut iz 7. člena tega zakona 
lahko osebne podatke iz 104. člena tega zakona pridobita iz 
drugih uradnih evidenc, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za 
to pooblaščeni organi in organizacije. 
V primerih iz prejšnjega odstavka, posameznikov, na katere 
se podatki nanašajo, ni potrebno predhodno seznaniti. 

107. člen 
Za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela lahko uporabi 
osebne podatke o upravičencih iz 104. člena tega zakona tudi 
upravljalec zbirke, vendar na način , ki onemogoča identifika- 
cijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo. 

108. 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 

109. člen 
Z denarno kaznijo od 20.000 do 50.000 SLT se kaznuje za 
prekršek pravna ali fizična oseba, če ne zbira podatkov, pred- 
pisanih s tem zakonom (105. člen).Z denarno kaznijo od 1.000 
SLT do 5.000 SLT se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka odgovorna oseba pravne osebe. 
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110. člen 
Z denarno kaznijo 20.000 do 50.000 SLT se kaznuje za prekr- 
šek pravna ali fizična oseba oseba, če v roku ne odpravi 
pomanjkljivosti oziroma ukrene, kar ji je bilo naloženo v poro- 
čilu in ugotovitvah strokovnega nadzora (3. odstavek 100. 
člena). 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 SLT se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

111. člen 
Socialnovarstveni zavodi morajo svojo organiziranost uskla- 
diti s tem zakonom v devetih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 
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. 

112. člen 
V občinah, kjer do uveljavitve tega zakona niso bili ustanov- 
ljeni, se centri za socialno delo ustanovijo v treh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 
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. 

113. 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 in Uradni list RS 
št. 8/90). 

114. člen 
Socialna zbornica se ustanovi v šestih mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. 

115. člen 
Ne glede na določbe 51. člena tega zakona ustanovi Delovno 
varstveni zavod Ponikve Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije. 

116. člen 
Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za 
zadeve socialnega varstva izda izvršilne predpise iz prvega 
odstavka 58. člena, 72. člena, tretjega odstavka 74. člena, 
drugega odstavka 75. člena, tretjega odstavka 96. člena, 102. 
člena in 108. člena tega zakona v roku šestih mesecev po 
uveljavitvi tega zakona. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije izda izvršilna 

predpisa iz 19. člena in tretjega odstavka 95. člena tega 
zakona v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

117. člen 
Do izdaje izvršilnih predpisov iz prvega odstavka 58. člena in 
72. člena se uporabljajo izvršilni predpisi izdani na podlagi 
zakona o socialnem skrbstvu (Uradni list SRS, št. 35/79, 1/89, 
Uradni list RS, št. 8/90), kolikor niso v nasprotju s tem za- 
konom. 

118. 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 dajatev po tem 
zakonu. 

119. 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, dokler ne bodo izdane nove odločbe, v skladu 
s tem zakonom. 
Za osebe, ki uveljavljajo eno od pravic iz prejšnjega odstavka 
v času od uveljavitve tega zakona pa do izdaje izvršilnega 
predpisa iz tretjega odstavka 95. člena tega zakona, se upo- 
rabljajo materialnopravna določila samoupravnega spora- 
zuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic (Uradni list, 
SRS št. 26/84 in 14/89). 

120. člen 
Ne glede na določbe Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91) se za social- 
novarstvene zavode iz 52. in 53. člena tega zakona, v delu, ki 
se nanaša na opravljanje socialnovarstvene dejavnosti upo- 
rabljajo določbe tega zakona o ustanovitvi zavodov in drugih 
statusnih zadevah, podeljevanju koncesij, financiranju in nad- 
zoru. 

121. 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 Uradni iist RS, št. 8/ 
90). 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati: 
- Zakon o socialnem skrbstvu (Uradni list SRS, št. 35/79 in I/ 
89 ter Uradni list RS, št. 8/90); 
- Zakon o delovno varstvenem zavodu Ponikve (Uradni list 
SRS, št. 29/72). 

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

Zbori Skupščine Republike Slovenije so na sejah dne 12.sep- 
Itembra in 3. oktobra 1991 ob sprejetju predloga za izdajo 
i zakona o socialnem varstvu naročili predlagatelju, da pripravi 
i osnutek zakona, v katerem naj upošteva pripombe, predloge 
; in mnenja delovnih teles skupščine, pisne pripombe poslan- 

cev ter pripombe iz razprave na sejah zborov. 
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo je ob 
skupščinski razpravi organiziralo šest regijskih posvetov, na 
katerih so sodelovali poleg izvajalcev še posamezni poslanci 
ter predstavniki občinskih upravnih organov. Posebne 
delovne posvete je ministrstvo organiziralo tudi s predstavniki 
posameznih strok. 
Po naročilu skupščinskih zborov je predlagatelj pripravil tudi 

nekatere izračune, ki naj bi pokazali finančne učinke posa- 
meznih rešitev in jih predstavlja kot prilogo obrazložitvi. 
Predlagatelj je skrbno proučil vse pripombe in pobude, ki pa 
so bile bolj redakcijske narave in jih večino upošteval pri 
pripravi tega osnutka. Pregled pripomb in pobud ter način, na 
katerega so upoštevane v osnutku zakona, je razviden iz 
obrazložitev k posameznim členom. 
V razpravi o predlogu za izdajo zakona so prevladale ocene, 
da je predlagani sistem pravne ureditve socialnega varstva 
v pogojih, s katerimi se bomo srečevali v Republiki Sloveniji 
dovolj sodoben, da je napreden in inovativen. Na podlagi 
takih ocen predlagatelj ni spreminjal v razpravi preverjenih 
temeljnih načel in ciljev, ki jih želimo doseči s predlaganim 
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zakonom, kljub temu pa je vsebinsko upošteval vse načelne 
pripombe. 
Tako osnutek ureja posebnosti v zvezi z upravljanjem javnih 
socialnovarstvenih zavodov in zagotavlja vpliv civilne družbe 
na načrtovanje in izvajanje dejavnosti, vzpostavlja pogoje za 
delo avtonomne stroke ter zlasti vzpodbuja upravičence, da 
sami iščejo mehanizme za lastno preživetje in jih postavlja 
v funkcijo enakopravnega udeleženca, ki skupaj s strokovnimi 
službami, prostovoljci, dobrodelnostjo in na druge načine, 
iščejo možnosti za preživetje ter za osebnostni razvoj. 

Obrazložitev k posameznim členom 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
Socialnovarstvena dejavnost vključuje vsa prizadevanja in 
ukrepe, ki so neposredno povezani z reševanjem socialnih 
stisk in težav prebivalstva. Namenjena je posameznikom, dru- 
žinam in skupinam, ki so zaradi različnih razlogov v materialni 
stiski in si ne morejo zagotoviti dostojnega preživetja ali pa 
zaradi osebnih težav ne morejo uspešno funkcionirati v svoji 
okolici. Takim posameznikom, družinam in skupinam prebi- 
valstva 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 dobrodelnosti in 
v drugih oblikah prostovoljnega dela. Ena pomembnejših 
pridobitev, ki se večkrat jasno izrazi v osnutku zakona, je po 
mnenju tujih strokovnjakov prav model enovitega socialno- 
varstvenega sistema na nacionalni ravni. Gre za povezovanje 
vseh vrst dejavnikov socialnega varstva v koherehten sistem 
v katerem se posamezni sektorji (državni, zasebni, prosto- 
voljni) 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 rezidenti, 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 nada- 
ljevanju tega zakona. Ta določba izhaja iz dejstva, da social- 
novarstvene pravice zagotavlja država iz proračuna, torej iz 
davkov, dohodnin itd., v katerega prispeva vsak, ki ima stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji. V posameznih primerih pa 
se zagotavlja del storitev tudi drugim (npr. prva socialna 
pomoč), (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 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 soci- 
alno varstvo. Gre za institucijo, ki bi opravljala temeljne infor- 
macijske, analitične ter druge programsko strokovne naloge, 
s katerimi bi bilo mogoče vzpodbujati in razvijati sistem ter 
nove oblike dela. Istočasno bi inštitut pripravljal strokovne 
podlage za politično in upravno ukrepanje. Do zdaj opravlja te 
naloge v minimalnem obsegu team 4-5 strokovnjakov Uni- 
verzitetnega zavoda za zdravstveno varstvo v okviru Inštituta 
za socialno medicino in socialno varstvo, posamezne pro- 
jektne naloge pa so bile poverjene še ad hoc skupinam 
strokovnjakov iz drugih področij. 'Take oblike dela se niso 

obnesle in izkazala se je nujna potreba po uveljavitvi inštitu 
cije, ki bi zvečine vključila obstoječe kadre Univerzitetnegi 
zavoda za zdravstveno varstvo ter iz nekaterih drugih institu 
cij, ki sicer razvijajo posamezne programe socialnega varstva 
Njihova dosedanja nepovezanost pomeni veliko oviro za učin 
kovito delo (6. in 7. člen). 
Da bi učinkovito uresničevali moderno zasnovano politike 
socialnega varstva, se je pokazala potreba po ustanovitv 
republiškega strokovnega sveta, ki bi sicer deloval pri pristoj 
nem ministrstvu, vendar bi v njem sodelovali priznani strokov 
njaki s področja socialnega varstva. 
Predlagatelj je pri oblikovanju funkcije strokovnega svete 
zlasti upošteval pomisleke Odbora za delo, zaposlovenje ir 
socialno politiko in natančneje opredelil njegove naloge te, 
tako vzpostavil pogoje za avtonomnost stroke, obenem pč 
zagotovil njen vpliv na načrtovanje in izvajanje socialnovar 
stvene politike (8. člen). 
Socialnovarstveno področje je dokaj heterogeno in posegi 
na večino področij življenja in dela državljanov. Zelc 
pomembno je, da zato država pri načrtovanju ukrepov računa 
tudi z učinki, ki jih imajo ukrepi drugih področij na socialne 
varstvo. Osnutek zavezuje zlasti področja davčne politike, 
zaposlovanja in dela, štipendijske in stanovanjske politike tei 
družinske politike, zdravstva itd., da morajo skrbeti p rek i 
svojih mehanizmov za to, da se preprečuje socialnovarstvena 
ogroženost državljanov. Po zgledu zakonske ureditve razvoja 
demografsko ogroženih 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 le-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. Gre v glavnem za dejavnosti, s kate- 
rimi se potencialno ogroženim na različne načine pomagal 
tako, da si bodo lahko v čimvečji možni meri sami pomagaliJ 
da bodo razvili mehanizme »odpornosti« in zato ne bodol 
vstopili v sistem, v katerem jim bo potrebno zagotoviti social-1 
novarstvene storitve kurativnega značaja (10. člen). J 
Posameznikom, družinam ali družbenim skupinam, ki se kljulm 
vsemu znajdejo v socialni stiski ali osebni težavi so na voljo? 
storitve, ki se zagotavljajo s posegi strokovnjakov po metodalV 
dela :F7 različnih strok ali pa na druge organizirane načine, kV 
jih zagotavljajo posebej usposobljeni izvajalci. Sem sod' 
sedem oblik pomoči, med katerimi so oblike osebne pomođj 
(prva socialna pomoč, svetovalne dejavnosti), organiziranip 
varstvo, ki upravičencem nadomešča funkcijo doma in dru\- 
žine ter nekatere druge aktivnosti, ki se pod posebnimi pogofi 
in na specifične načine nudijo ravno kategorijam oseb v socij- 
alnih stiskah (11. člen). i 
Tako kot imamo za druga področja življenja in dela organizir 
rane nujne in osnovne oblike intervencij (internistična prvš 
pomoč, psihiatrična prva pomoč, požarna itd.) tako je nujnd 
ljudem v osebni stiski in v socialni težavi zagotoviti prvd 
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 sposobnošf' 
za reševanje in pri iskanju osebnih potencialov za adekvatnP 
ukrepanje. Istočasno strokovnjak predstavi upravičenci' 
možne rešitve ter mrežo vseh tistih, ki nudijo specifične oblik8 

pomoči. Naloga »triažerja« je tudi, da upravičenca vzpodbuj? 
za to, da si bo sam pomagal oziroma, da se bo po načelip 
svobodne izbire sam odločil za postopek reševanja njegovi 
težave. Ta storitev naj bi upravičenca osvestila tako, da bi sarr) 
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 moreio skrbeti za 
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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 upravičenčev 
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, prizadetim še usposabljanje, 
vsem zdravstveno varstvo itd.). 
Institucionalno varstvo se torej izvaja v okviru javnih in konce- 
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 njihovih 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 in po predpisanih standar- 

. dih, socialne službe, ki jih za svoje delavce organizirajo 
podjetja, zavodi in druge organizacije. Osnutek zakona sicer 
določa osnovna delovna področja teh služb, vendar te službe 
niso opredeljene kot javne službe, ki jih zagotavlja država (17. 
člen). 
Glede zakonske ureditve tega vprašanja je potrebno pojasniti, 
da zlasti zakonodajnopravna komisija Skupščine Republike 
Slovenije opozarja na nedopustnost take rešitve, saj je jasno, 
da vprašanje socialnih služb v podjetjih pa tudi v zavodih in 
drugih organizacijah ne sodi v okvir socialnega varstva, ki ga 
zagotavlja država. Kljub temu pa je predlog dobil polno pod- 
poro tako v matičnem odboru kot v široki javni razpravi, zato 
ga predlagatelj ponovno uvršča v osnutek. 
Vsem storitvam je potrebno določiti normative in standarde 
s katerimi bodo opredeljeni osnovni elementi, ki sestavljajo 
pravico. Na podlagi strokovnih ekspertiz bo normative in 
standarde socialnovarstvenih storitev s podzakonskim aktom 
predpisal Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, v roku 
šestih mesecev po uveljavitvi zakona (19. člen). 

III. SOCIALNOVARSTVENEDAJATVE 
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 primeru, da živijo v domači oskrbi (22. člen). 
Trajno nezmožnost za delo se dokazuje le z izvedenskim 
mnenjem pristojne komisije. Take komisije so ustanovljene 
po drugih zakonih (npr. o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju, na področju usposabljanja za delo itd.). Predlagatelj 
ni mogel sprejeti pobude iz razprave, naj bi kot dokaz o trajni 
nezmožnosti za delo upoštevali le mnenje lečečega zdrav- 
nika. Razlogi za take poenostavitve niso prepričljivi, res pa je, 
da je mogoče sam postopek oblikovanja izvedenskega mne- 
nja prilagoditi vsakokratnim okoliščinam (npr. že zbrana 
zdravstvena dokumentacija, itd.) (23. člen). 
Višina denarne pomoči kot edinega vira preživljanja je dolo- 
c ■ina z 52% zajamčene plače, kar pomeni na dan 1. decembra 
1991 4.800,00 SLT mesečno. V razpravah ob predlogu za 
izdajo zakona sta imela pomisleke zoper naslonitev višine 
socialnovarstvenih pomoči na zajamčeno plačo tako odbor za 
delo, zaposlovanje in socialno politiko kot tudi predstavnik 
Svobodnih sindikatov Slovenije. Predlagatelj je zate ponovno 
in posebej skrbno proučil to vprašanje. Pri tem ugotavlja, da 
kategorija zajamčene plače v sedanjih razmerah dejansko 
zasluži resno strokovno razpravo, zlasti glede podlag za dolo- 
čanje elementov, ki se uporabijo pri izračunih le-te, venaar te 
težave, pa tudi vprašanja namembnosti zajamčene plače niso 
ovira za to, da bi zajamčena plača služila kot osnova za 
določitev razmerij, iz katerih se izračunavajo socialnovar- 
stvene dajatve. Izračuni namreč kažejo, da znesek denarne 
pomoči kot edinega vira preživljanja predstavlja le stroške, ki 
jih imajo prejemniki s prehrano. 
V zneskih socialnovarstvenih dajatev niso vključeni ostali 
stroški npr. za obleko, kurjavo, stanovanje itd., zato osnutek 
predvideva, da bi prejemniki denarne pomoči kot edinega vira 
preživljanja enkrat letno prejeli vsaj za ozimnico in kurjavo še 
trinajsto denarno pomoč v funkcionalni obliki. 
V času razprave je Skupščina Republike Slovenije sprejela 
stanovanjski zakon ki predvideva privatizacijo družbenih sta- 
novanj, uvaja kategorijo socialnih in neprofitnih stanovanj ter 
odpravlja zakonsko podlago za subvencioniranje stanarin. 
Zato je bilo potrebno nekdanje področje socialnih pravic 
v stanovanjski sferi urediti v matičnem predpisu, to je zakonu 
o socialnem varstvu. Kategoriji pridobitno popolnoma nespo- 
sobnih, to je prejemnikov denarne pomoči kot edinega vira 
preživljanja, ki ima stroške z uporabo stanovanja (najemnin) 
in teh stroškov ne more pokriti z denarno pomočjo v obliki 
edinega vira, se višina le-tega poveča za višino stroškov 
najemnine. Stroški se na ta način pokrivajo v celoti, vendar ne 
smejo presegati stroškov najema socialnega ali neprofitnega 
stanovanja. 
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 in je izračunan po metodologiji, ki se 
uporablja za izračun življenjskih stroškov. V nobenem pri- 
meru prag preživetja ne presega 52 % zajamčene plače. 
Višina denarnega dodatka do katerega je upravičena oseba, 
se določi kot razlika med ugotovljenim doseženim dohodkom 
na družinskega člana in med določeno ravnjo preživetja 
v okviru posameznih skupin prebivalstva. Gre za sistem, ki ne 
vzpodbuja vključevanja v sistem socialnega varstva, pač pa 
sili upravičence, da storijo vse za to, da si zagotovijo ustrezne 
dohodke, ki jim zagotavljajo dostojnejše življenje. 
Nominalni zneski iz 27. člena osnutka, ki obenem prestavlja 
vstopne kriterije za pridobitev denarnega dodatka po starost- 
nih skupinah, pomenijo na dan 1. november 1991 naslednje 
vrednosti: 
1. otroci do dopolnjenega 6. leta starosti 2.700,00 SLT 
2. otroci od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta 3.100,00 
SLT 
3. otroci od 15. leta starosti do zaključka rednega šolanja 
3.900,00 SLT 
4. odrasle osebe 4.800,00 SLT (26., 27. člen) 
Osnutek določa, da se med dohodke, na podlagi katerih se 
ugotavlja upravičenost do denarnega dodatka štejejo vsi pre- 
jemki, ki so vir dohodnine, tudi dediščine in darila. Gre za 
izredno restriktiven pristop, vendar je potrebno povdariti, da 
so lahko prav vsi viri dohodka podlaga za preživetje. Po 
mnenju predlagatelja so tu posebej izvzeti le ozko namenski 
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prejemniki kot dodatek za pomoč in postrežbo, enkratne 
pomoči ob elementarnih nesrečah, štipendije ter otroški 
dodatek, ki z novim zakonom o družinskih dajatvah dobiva 
vlogo pravega funkcionalnega dodatka za posebne stroške, ki 
jih imajo družine z otroki (28. in 29. člen). 
Tudi denarni dodatek po tem osnutku predstavlja le pomoč, ki 
zagotavlja kritje stroškov prehrane, tako da je potrebno pose- 
mezne druge stroške priznati upravičencem še posebej. Gre 
za upravičence, 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). 
Osnutek zakona uvaja pri določanju višine denarnega 
dodatka t.i. diskrecijo navzdol, kar pomeni, da center za 
socialno delo lahko dodeli upravičencu tudi nižjo pomoč kot 
bi mu sicer pripadala, če ugotovi, da so dejanske razmere 
upravičenca ugodne ali da k skupnim stroškom preživljanja 
prispevajo tudi druge osebe, ki niso družinski člani (33. člen). 
Predlagatelj predvideva, da se bodo posledice osamosvojitve 
Slovenije na področju socialnega varstva odrazile predvsem 
v povečanju obsega migracij prebivalcev iz drugih republik 
nekdanje Jugoslavije v Slovenijo. 
Predvideva se, da bodo ti ljudje, predvsem v socialni ter 
materialni stiski iskali oblike pomoči na centrih za socialno 
delo v Sloveniji. Ker zakon zagotavlja socialne pravice le 
državljanom in prebivalcem Slovenije, osnutek določa mož- 
nost, da center za socialno delo dodeli nerezidentu namensko 
pomoč v višini 20 % denarne pomoči kot edinega vira preživ- 
ljanja za povratek v kraj stalnega bivanja oziroma do državne 
meje. Ta pomoč bi se praviloma dodeljevala v funkcionalni 
obliki (vozna karta, plačilo prehrane ipd.) (35. člen). 
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 (36. 
člen). 
Denarni dodatki se dodelijo upravičencem vedno za določen 
čas, najdlje za šest mesecev. Takrat center za socialno delo 
ponovno preveri aH še obstajajo okoliščine, na podlagi katerih 
je bil dodatek dodeljen in ponovno odloči (37. 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). 
V razpravi ob predlogu za izdajo zakona so udeleženci na več 
regijskih posvetih postavljali vprašanje o tem ali je smotrno 
izvesti celoten postopek ter nato nakazovati tudi najmanjši 
denarni dodatek npr. le nekaj SLT. Centri za socialno delo so 
podpirali rešitev, da je potrebno upravičencu izplačati zakon- 
sko zagotovljeno pomoč, čeprav je ta minimalna. Predlagatelj 
je upošteval načelo pravičnosti do vseh, ki imajo po zakonu 
pravico tudi do minimalnega zneska denarnega dodatka, le 
da je potrebno ob tem upoštevati manipulativne stroške poši- 
ljanja oziroma nakazovanja, zato osnutek predlaga rešitev, po 
kateri bi v teh primerih denarni dodatek nakazovali upravi- 
čencu v enkratnem znesku na vsake tri mesece (39. člen). 
Upravičenca pa bi zavezoval tudi zakon, da mora sproti javljati 
vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na izplačevanje 
pomoči. Če tega ne bi storil ali če bi pravico pridobil na 
podlagi lažnih podatkov mora upravičenec vrniti že prejeto 
dajatev, vendar valorizirano tako, da ohranja vrednost, ki jo je 
imela dajatev v času izplačila ob takratnem upoštevanju ele- 
mentov kazni. (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, valorizirane po 
stopnji obresti, ki se obračunavajo za hranilne vloge na vpo- 
gled (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, ter vse druge pravne in fizične osebe na podlagi 
koncesije. Javna pooblastila bi opravljali le centri za socialno 
delo, kot javno službo (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 pro- 
gramom. 
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 zmerno, težjo ali težko motnjo 
v duševnem razvoju, bi določila republika. Občina ali mesto 
pa bi določila mrežo javne službe za ostale socialnovarstvene 
storitve (43. člen). 
S koncesijo, ki bi jo podelil pristojni organ, bi posameznik ali 
zavod dobil možnost opravljati javno službo tudi na področju 
socialnega varstva (44. člen). 
Z obveznostjo razpisa javnega natečaja pred podelitvijo kon- 
cesije se bi zagotovil dejanski vstop pluralistično organizira- 
nih izvajalcev v t.i. »državno socialo« ter posredna obveznost 
pristojnih organov, da sprotno ocenjujejo kvaliteto in obseg 
dela zavodov, ki so v mreži. 
Predlog za izdajo zakona je predvideval prednost dobrodelne 
organizacije in organizacije za samopomoč pri dodelitvi kon- 
cesije v primeru, vendar taka organizacija ispolnjuje vse 
pogoje natečaja. Dobrodelna organizacija ali organizacija za 
samopomoč bi po mnenju predlagatelja lahko imela prednost 
pred drugimi potencialnimi koncesionarji zato, ker je izpo- 
stavljena skozi svoje civilno zalednje stalnemu nadzoru 
civilne družbe. Ker je bil interes s strani drugih nevladnih 
organizacij civilne družbe pritiska, ki pri pridobitvi koncesije 
v zakonu niso bile opredeljene kot prednostne in bi se s tako 
razširitvijo kroga prednostnih subjektov dejansko zmaličil 
namen zakonodejalca po zagotovitvi pluralnosti opravljanja 
dejavnosti, je zakonodajalec apriorno prednost nekaterih 
subjektov iz osnutka zakona črtal. Prevladalo je stališče, da 
mora biti edini kriterij pri podelitvi koncesije kvaliteta progra- 
mov in strokovnost izvajalca (46. člen). 
Republika bi določila tudi mrežo javne službe za posebne 
oblike institucionalnega varstva odraslih duševno bolnih in 
prizadetih oseb, ki so oskrbovani v posebnih zavodih. 

1. Javni socialnovarstvenizavodi 
Osnutek zakona opredeljuje kot javne socialnovarstvene 
zavode centre za socialno delo, domove za starejše, posebne 
socialnovarstvene zavode za odrasle, varstveno delovne cen- 
tre, vzgojne zavode in socialnovarstvene zavode za usposab- 
ljanje. 
Center za socialno delo ustanovi občina ali mesto za opravlja- 
nje nalog osnovnega socialnega varstva. 
Centri za socialno delo bi opravljali storitve prve socialne 
pomoči, osebno pomoč ter pomoč družini za dom in socialno 
preventivo. Centri za socialno delo bi bili zadolženi tudi za 
sprožitev skupnostnih akcij za socialno ogrožene skupine 
prebivalstva. Te naloge pa bi pristojni organi lahko poverili 
tudi drugim izvajalcem na podlagi koncesije. 
Centri za socialno delo bi opravljali tudi naloge, ki so jim 
z drugimi zakoni poverjene kot javna pooblastila. Gre zlasti za 
izvajanje določil v zvezi z zakonsko zvezo in družinskimi 
razmerji, izvajanje vzgojnih in drugih ukrepov, ki jih sodišča 
izrečejo mladoletnim storilcem kaznivih dejanj, naloge, ki jih 
centrom za socialno delo nalaga še več drugih materialnih in 
procesnopravnih predpisov iz področja usposabljanja in izo- 
braževanja, nepravdnega postopka, izvrševanja kazenskih 
sankcij, ter področja notranjih zadev (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 starejše. 
Dom za starejše bi poleg naštetih nalog opravljal tudi pomoč 
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družini na domu, naloge, ki obsegajo priprave okolja, družine 
in posameznikov na starost ter gospodarsko dejavnost, če ta 
služi osnovnemu namenu doma za starejše (49. 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 (50. 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 zanje 
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 (51. člen). 
Za zagotovitev osnovnih funkcij družine, predvsem pa vzgoje, 
ki jih družina začasno, zaradi različnih razlogov ne more 
zadovoljivo opravljati, ustanovi republika vzgojni zavod za 
otroke in mladoletnike, ki so prikrajšani za normalno družin- 
sko življenje - tak zavod je Dom Malči Belič, in za otroke in 
mladoletnike 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. 
V vzgojnih zavodih, ki imajo v okviru zavoda organizirane 
oddelke rednega izobraževanja, se za izobraževalno dejav- 
nost uporabljajo šolski predpisi, tako za področje statusnih 
zadev, doktrinarnih zadev, nadzor ter financiranje šolskega 
dela dejavnosti zavoda (52. člen). 
Republika ustanovi tudi socialnovarstveni zavod za usposab- 
ljanje za tiste zmerno, težje in težko duševno prizadete otroke 
in mladoletnike, ki jim je namesto rednega šolanja potrebno 
zagotoviti usposabljanje, poleg tega pa še vodenje in varstvo. 
Taki zavodi so v Dornavi, Dragi pri Igu, Crni, Kamni gorici in 
Dobrni (53. člen). 
Osnutek je nekaj določb namenil tudi upravljanju zavodov, 
tako da je določil za posamezne vrste zavodov predstavnike, 
ki poleg predstavnikov ustanovitelja in delavcev sestavljajo 
svet zavoda (54. člen). 
Direktorji socialnovarstvenih zavodov bi vodili strokovno delo 
in poslovaje zavodov. Predlagatelj torej ni sledil možnosti, ki 
jo ponuja zakon o zavodih, da bi zakon določil primere, ko bi 
bili funkcija strokovnega vodenja in poslovodstvo v zavodu 
ločeni.Razprava pa je pokazala, da je nujno postaviti visoko- 
šolsko strokovno izobrazbo, kot pogoj za imenovanje direk- 
torjev vseh sociainovarstavenih zavodov ter določiti pre- 
hodno obdobje, v katerem bi si morali direktorji, ki temu 
pogoju ne bi zadoščali, pridobiti visoko strokovno izobrazbo. 
Predlagatelj teh stališč ni mogel upoštevati. Kljub veliki hete- 
regenosti poklicev strokovnih delavcev, ki lahko delujejo na 
področju socialnega varstva, je socialno delo vendarle 
matična stroka na tem področju. Višja šola za socialne 
delavce, ki izobražuje strokovnjake na tem področju pa v tem 
trenutku ne izpolnjuje pogojev za izobraževanje na visoki 
stopnji. Ob upoštevanju dejstva, da ima samo tretjina sedanjih 
direktorjev socialnovarstvenih zavodov zaključeno visokošol- 
sko izobrazbo, bi s postavitvijo visokošolske izobrazbe kot 
pogoja za direktorja dejansko odrezali matično stroko od 
možnosti za zasedbo poslovodnih in strokovnovodstvenih 
funkcij na področju socialnega varstva (55. člen). 

2) 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 (57. člen). 

3) 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 (58. 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 (59. 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 (60. člen). 

4) Zasebno 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. 
Zaradi materialnopravnih 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 (61. 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 
strokovnih 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 
(65. in 66. člen). 

VI. DELAVCI, KI OPRAVLJAJOSOCIALNOVARSTVENE 
STORITVE 
Zakon opredeljuje dve kategoriji delavcev, ki bi lahko oprav- 
ljali socialnovarstvene storitve, to so strokovni delavci in 
strokovni 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 socialnega 
varstva. 
Zaradi posebnosti dela v vzgojnih zavodih in socialnovarstve- 
nih zavodih za usposabljanje je bilo potrebno določiti tudi 
temeljni poklic v teh zavodih, to je poleg socialnega delavca 
tudi psiholog, socialni pedagog in defektolog (70. člen). 
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 
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izpita, da bi lahko opravljali socialnovarstvene storitve (71 in 
73. člen). ' 
Osnutek prinaša tudi nove določbe o strokovnem izpopolnje- 
vanju in s tem povezanem napredovanju delavcev, ki oprav- 
ljajo socialnovarstveno dejavnost v javnih socialnovarstvenih 
zavodih, pri čemer osnutek glede podrobnejših določb napo- 
tuje na izvršilni predpis (74. člen). 
Izvršilni predpis bo tudi uredil postopek in pogoje za podelje- 
vanje nagrad za izjemne dosežke v dejavnosti (75. člen). 

VII. SOCIALNOVARSTVENE STORITVE, KISE OPRAVLJAJO 
IZVEN SOCIALNOVARSTVENE DEJA VNOSTI 
Glede na dejstvo, da so številne šole, zdravstvene ustanove, 
zavodi za zaposlovanje ter sodišča vzpostavila socialne 
službe, je osnutek določil, da se socialnovarstvene storitve 
lahko izvajajo tudi kot del enotnega sistema vzgoje in izobra- 
ževanja, zdravstva, zaposlovanja ali pravosodja, vendar po 
normativih in standardih, ki jih za opravljanje socialnovarstve- 
nih storitev predpiše Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije (76. 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 77. do 80.). 
Novost osnutka zakona je delegacija pristojnosti v primerih, 
ko je ta potrebna zaradi lažje izvedbe postopka ali drugih 
tehtnih razlogov (81. 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 odkazuje na uporabo zakona o splošnem upravnem 
postopku s tem, da uvaja poseben upravni postopek (obvezno 
mnenje strokovne komisije), ko centri za socialno delo odlo- 
čajo o pravicah in koristih otroka po zakonu o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih. 
Pristojnost za dovolitev in opravljanje izvršb pravnomočnih 
odločb centrov za socialno delo prenaša osnutek zakona od 
občinskih upravnih organov, pristojnih za zadeve obče 
uprave na občinske upravne organe, pristojne za zadeve 
socialnega varstva. S tem se prenese tudi odločanje v izvršil- 
nem postopku na drugi stopnji 08 Ministrstva za pravosodje 
m upravo na Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno 
varstvo (82. do 84. člen). 

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 (85. in 86. člen). 
Temelj vsake socialnovarstvene pomoči je dogovor s stranko, 
ki pomoč potrebuje, o vrsti, trajanju in načinu zaaotavliania 
storitve (87. 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 
m dostojanstvo stranke (88. 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 ie 
potrebno rešiti v roku 15 dni od prejema (89. in 90. člen). 
Osnutek zakona odkazuje na uporabo Zakona o splošnem 
upravnem postopku tudi v primerih, ko socialnovarstveni 
zavod odloča, pri uveljavljanju pravice do institucionalnega 
varstva, o namestitivi, premestitvi ali odpustu iz zavoda. Ta 
novost zagotavlja pravno varstvo upravičencev do teh stori- 
tev, ki dosedaj ni bilo urejeno in omejuje morebitno samovo- 
ljo pri odločanju o sprejemu v zavod (91. člen). 

IX. FINANCIRANJE 
Sredstva za socialnovarstvene dejavnosti se zagotavljalo 
v glavnem v okviru proračunov. K posameznim storitvam, ki 
jih sicer zagotavlja država bodo prispevali tudi upravičenci 
osnutek pa daje možnosti, da se med sofinancerje vključijo 
tudi drugi viri, ki jih poznajo v drugih evropskih državah: 
donatorstvo, prispevki dobrodelnih organizacij itd. (92. člen). 
Iz proračuna republike naj bi se financirale zlasti tiste naloae 
ki so pomembne za republiko ali pa sodijo v minimum dejav- 
nosti, ki jih država zagotavlja slehernemu državljanu. 
Osnutek predvideva, da bi se iz republiškega proračuna finan- 
cirala dejavnost, ki sodi v širšo družbeno preventivo kot tudi 
specialna socialna preventiva, razen teh pa še izvrševanje 
javnih pooblastil, prva socialna pomoč ter institucionalno 
varstvo otrok in mladoletnikov. 
Večina dajatev bi se po osnutku prav tako financirala iz 
republiškega proračuna. Ta sistem bi bil racionalen, saj bi 
z vzpostavitvijo učinkovitega informacijskega sistema prese- 
gli dosedanje težave, ki jih imajo posamezne občine, izognili 
pa bi se tudi prenakazovanju sredstev iz enega proračuna 
v drugega in s tem zvezanimi manipulativnimi stroški. 
Med naloge, ki bi se financirale iz republiškega proračuna 
sodijo investicije v socialnovarstvene zavode, ki jih ustanovi 
republika, vzpostavitev mreže varstveno delovnih centrov po 
programu Izvršnega sveta ter začete investicije v tiste domove 
za starejše, ki so v teku in sodijo v Program naložb v socialne 
zavode za obdobje 1986-1990. Poleg tega naj bi se iz republi- 
škega proračuna financirale tudi skupne naloge socialnega 
varstva iz programa, ki ga vsako leto določi Skupščina Repu- 
blike Slovenije. Gre za naloge kot npr.: sofinanciranje social- 
nih programov reševanja problematike Romov, sklad za ino- 
vacije in vzpodbujanje novih oblik dela, plačevanje oskrbnih 
stroškov za osebs neznanega bivališča ter nova naloga spod- 
bujanje razvoja na demografsko ogroženih področjih (93 
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 
financirajo iz občinskega proračuna investicije v tiste social- 
novarstvene zavode, ki jih je dolžna zagotoviti občina. 
Od socialnovarstvenih dajatev bi se iz občinskih proračunov 
financirala le pomoč pri uporabi stanovanja, to je obveznost, 
ki sledi iz stanovanjskega zakona ter sodi sedaj v pristojnost 
socialnega varstva. Razmerja v financiranju nalog na republi- 
škem ali občinskem nivoju temeljijo zlasti na načelih racional- 
nosti 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 financiranje 
tistih nalog, ki jih bo prevzelo avtonomno ali pa po dogovoru 
z mestnimi občinami (94. člen). 
Osnutek uvaja načelo plačljivosti socialnovarstvenih storitev 
ter pooblašča Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, da 
predpiše merila, po katerih bi bili upravičenci lahko delno ali 
v celoti oproščeni teh plačil. Vendar osnutek v 95. členu 
taksativno določa storitve, za katere ni mogoče zahtevati 
plačila ali participacije upravičencev, oziroma kategorije 
upravičencev, ki so v celoti oproščeni plačila posameznih 
storitev (95. 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- 
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tve opravlja zasebnik, si določi cene sam, vendar mora prido- 
biti še soglasje koncedenta. 
Sedanja neurejenost na področju cen, ko imajo istovrstni 
izvajalci 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 organ (96. člen). 

X. NADZOR 
Določbe o nadzoru se od dosedanjega zakona o socialnem 
skrbstvu bistveno razlikujejo. Osnutek zakona uvaja nadzor 
nad strokovnostjo dela in upravni nadzor, pri čemer slednji 
obsega nadzor nad izvajanjem področnih predpisov, stro- 
kovni nadzor pa obsega predvsem pregled opravljenega dela 
po kvaliteti in obsegu, metode, ki se pri delu uporabljajo in 
raven organizacije dela (97. in 100. člen). 
Strokovni nadzor je upravičen zahtevati predvsem upraviče- 
nec do socialnovarstvene 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 (98. člen). 
Nadzor bo republiški upravni organ izvajal po metodologiji, ki 
jo bo sam predpisal, stroške nadzora pa bo v načelu kril 
republiški proračun (101. in 102. 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. 
Predlagatelj zakona ni sledil stališčem izraženim v razpravi, 
da je potrebno izpustiti enotno matično številko občana iz 
obveznih podatkov, ki so jih dolžni zbirati zavodi in zasebniki. 
Strokovnjaki na področju informatike namreč utemeljujejo 
potrebo po podatku o EMŠO z dejstvom, da podatka o vrst- 
nem redu rojstev ni mogoče pridobiti iz nobene druge evi- 
dence. 
Ker predlagatelj meni, da je vprašanje EMŠO spolitizirano, je 
sledil argumentom stroke in enotno matično številko uvrstil 
med tiste podatke, ki so jih zavodi in zasebniki dolžni zbirati in 
tudi zavarovati.Na podlagi zakona je zavezan osebne podatke 
upravičencev do storitev zbirati vsak zavod ali zasebnik, ki te 
storitve opravlja, upravljalec zbirk podatkov pa bo inštitut za 

socialno varstvo,< ki bo agregirane podatke obdeloval in upo- 
rabil za svoje delo (člen od 103. do 108). 

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 spoštuje 
ukrepov, ki so mu bili v zvezi s strokovnim nadzorom naloženi 
(109. in 110. člen). 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
Po prehodnih in končnih določbah (členi od 111. do 122.) 
morajo socialnovarstveni zavodi svojo organiziranost uskla- 
diti z določbami zakona v devetih 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 v treh mesecih 
po uveljavitvi tega zakona, do tedaj pa bodo v občinah kjer 
centra za socialno delo ni (to je v Laškem in Slovenskih 
Konjicah), socialnovarstveno dejavnost opravljali občinski 
upravni organi, pristojni za zadeve socialnega varsiva, 
v upravnih zadevah pa bo za občino Laško in Slovenske 
Konjice odločal Center za socialno 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 kolikor niso v nasprotju s tem zakonom. Zaradi prehoda 
na nov sistem socialnovarstvenih dajatev morajo centri za 
socialno 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. 

Priloga k osnutku zakona o socialnem varstvu 

I. PRIKAZ MINIMALNIH ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV 
Minimalna socialna varnost naj bi pokrivala minimalne indivi- 
dualne življenjske stroške posameznika. Košarice minimalnil- 
nih individualnih življenjskih stroškov po Šumijevi metodolo- 
giji za mesec avgust 1991 so naslednje: 

^MINIMALNI INDIVIDUALNI ŽIVLJENJSKI 
STROŠKI - AVGUST 1991 

KATEGORIJA 

otrok do 1. leta 
otrok od 1 do 6 let 
otrok od 6 do 14 let 
dijak 
študent 
delavec 
upokojenec 

1.759 SLT 
2.313 SLT 
3.424 SLT 
3.859 SLT 
4.203 SLT 
4.339 SLT 
3.013 SLT 

Kolektivni minimalni življenjski stroški na člana gospodinjstva 
so znašali v mesecu avgustu za samska gospodinjstva 3.098 
SLT, za dvočlansko gospodinjstvo 2.649 SLT, za tročlansko 
2.475 SLT, za štiričlansko 2.320 SLT, za petčlansko 2.250 SLT, 
za šestčlansko 2.268 SLT in za sedemčlansko gospodinjstvo 
1.938 SLT. 

II. OCENA ŠTEVILA UPRAVIČENCEV 
V smislu ocenjevanja števila družin, ki bodo po predlaganem 
zakonu prejemale dajatve socialnega varstva, smo izhajali iz 
nekaj temeljnih predpostvk glede na to, da trenutno ni institu- 
cije, ki bi razpolagala z ustreznimi podatki o stanju in dohod- 
kovnem položaju slovenskih družin. 
1. Glede na to, da ne razpolagamo s podatki o številu družin, 
temveč le gospodinjstev po stanjih ob popisih prebivalstva, 
izhajamo iz predpostavke, da sta družina in gospodinjstvo 
identična pojma. 
2. Nadalje je vprašljiv podatek o dohodkovnem položaju dru- 
žin. Pri oceni le-tega izhajamo iz distribucije zaposlenih 
v družbenem sektorju po dohodkovnih razredih z oceno 
poprečnih višin bruto oz. neto dohodka zaposlenih za mesec 
avgust 1991. 
3. Pri ocenjevanju števila družin, ki bodo po novem prejemale 
denarni dodatek, izhajamo iz predpostavke, da je distribucija 
dohodka zaposlenih v slovenskih družinah enaka sloven- 
skemu poprečju. 
4. Tako dobljene podatke pa smo primerjali še s podatki, 
dobljenimi na osnovi števila dosedanjih upravičencev do soci- 
alnovarstvenih pomoči. Pri tem smo upoštevali spremenjene 
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cenzuse po novem zakonu. Po sedanjem zakonu je vstopni 
kriterij opredeljen s 43 % poprečne neto piače na zaposle- 
nega, s predlaganim zakonom pa se kriterij znižuje za 16% in 
pomeni 36 % poprečne neto plače na zaposlenega v Sloveniji. 
5. Prav tako smo pri tej drugi oceni upoštevali tudi število 
brezposelnih, ki jim bo ugasnila pravica do nadomestila za 
brezposelnost ali denarne pomoči iz naslova zaposlovanja 
6. Na osnovi obeh metodologij smo prišli do ocene števila 
potencialnih upravičencev do dajatev po osnutku zakona 
o socialnem varstvu. Ocenjeno število je tako 117 000 upravi- 
čencev, kar predstavlja okoli 35.000 družin. 
7. Glede na to, da imamo na voljo le aproksimativne podatke 
o dohodkovnem položaju družin, da je 27% virov dohodka 
družin izven plače iz rednega delovnega razmerja in pokoj- 
nine in da je število koristnikov socialnovarstvenih dajatev 
praktično vedno nižje od potencialno možnih, ocenjujemo, da 
bo realno število oseb, koristnikov dajatev socialnega varstva 
nekaj čez 90.000 oziroma nekaj čez 28.000 družin. 

TABELA 1: 

Srečn° mesečno število upravičencev v letu 

VRSTA POMOČI POPREČNO ŠTEVILO PREJEMNIKOV 
POMOČI 

Edini vir 
Dopolnilni vir 
Enkratna pomoč 
Začasna pomoč 
Družbena pomoč 
otrokom 
Subvencija stanarin 

1.893 
5.100 
1.822 

848 

152.393 
20.988 

Skupaj 183.044 

TABELA 2: 
POPREČNA MESEČNA PLAČA NA ZAPOSLENEGA — OCENA AVGUST 1991 
PORAZDELITEV DELAVCEV V DRUŽBENEM SEKTORJU PO VELIKOSTI MESEČNEGA DOHODKA V REPUBLIKI SLOVENIJI 

v SLT 

razred bruto dohodek 
(ocena^avgusM9SM) % zaposlenih število delavcev srednja bruto plača srednja neto plača 

1 do 5.431 0.4 , 2.800 5431 ooic 
2 od 5.432 do 6.100 1.1 7 700 5 770 3 5?? 
3 od 6.101 do 6.780 1.5 10.500 6 449 3 936 
4 od 6.781 do 8.140 5.0 34.999 7 468 4 558 
5 od 8.141 do 9.500 7 0 48 999 a r?5 , 
6 od 9.501 do 10.860 8.9 62 298 10 183 6 ?is 
7 od 10.861 do 12.210 9.8 68!598 7M4 
8 od 12.211 do 13.570 9.7 67.898 12 899 7 873 
9 od 13.571 do 16.280 16.2 113.397 14935 9 116 

0 od 16.281 do 19.000 12.4 86.797 17 651 10 773 
1 od 19.001 do 21.710 9.2 64.398 20.366 12.430 12 od 21.711 do 24.430 6.3 44.099 23 082 14 088 

13 od 24.431 do 27.140 3.8 26 599 25 797 
14 od 27.141 do 33.920 4.5 31.499 30.550 8 645 15 od 33.921 do 40.710 1.9 13 300 37 338 22 789 
16 od 40.711 do 47.490 0.9 UoO Zf27 26 932 
11 od 47.491 do 54.280 1 0.5 3.500 50 916 31 076 18 od 54.281 do 61.060 0.3 2 100 57 705 35?1Q 
20 od 61.061 do 67.800 0.2 1^00 64.494 "S    nad 67.800 JU 2.100 67.888 41 434 
Vir: Zavod Republike Slovenije za statistiko 

VARSTVU* PREDLAGANEGA ZAKONA O SOCIALNEM 

^ oce"j®v3nju. učinkov nove zakonodaje na socialni položai slovenskih družin smo izhajali iz vzorčnih modelov družin od 

nann 11 iT*0 cJ®nskll2 Primerjalno glede na obstoječo in predla- gano zakonodajo. Primerjava kaže, da zagotavlja osnutek 

dnhndt ° so?!.a'nem varstvu družinam brez ali z minimalnim dohodkom višji denarni dodatek kot to omogoča sedanji sistem 

rdSs^rd0,^3 t® °,r0Ški đ0da,ek P0 P^'aganenl zTkonu o družinskih dajatvah ne všteva v osnovo dohodka družine 
dru

t
zb®ne Pomoči družini v smislu denarneqa dodatka, ki zagotavlja minimalno socialno varnost, družini z viš- 

jim dohodkom po novem prej preneha. 

Tako bo v primeru 2-članske družine po novem ta prejemala 
denarni dodatek do višine dohodka družine 5.000 SLT, sedaj do 
višine 10.000 SLT; 3-članske družine bodo po novem prejemale 
denarni dodatek do višine dohodka družine 8.000 SLT, sedaj do 
višine 12.000 SLT; 4-članske družine bodo prejemale denarni 
dodatek , če razpolagajo z dohodkom do 10.000 SLT (sedaj do 
16.000 SLT); 5-članske družine pa bodo prejemale družbeno 
pomoč, če bodo razpolagale z do 12.000 SLT dohodka (sedai do 
20.000 SLT). ' 
Ocenjujemo, da bo poprečna višina denarnega dodatka družini 
znašala 6.500 SLT oziroma poprečno 2.000 SLT na upravičenca. 

TABELA 3: 
PRIMERJAVA SOCIALNIH DAJATEV PO OBSTOJEČEM IN 
PREDLAGANEM SISTEMU GLEDE NA DOHODEK DRUŽINE 
TIP DRUŽINE: 2 ČLANSKA: ŠOLSKI OTROK 

1 
brez 
dohodka 5.648 2.824 5 994 2 997 
4000 2.592 3.296 1.994 2 997 
5.000 1.404 3.202 994 2 997 
6000 860 3.430 0 3 000 
8000 334 4.167 0 4.000 
10.000 250 5.125 0 5.000 
12 000  0  6.000 0 6.000 
"^zračunano na osnovi vrednosti zajamčene plače v septembru 

Legenda: 
1 - dohodek družine v SLT 
2 - družbena denarna pomoč po obstoječi zakonodaji (social- 
noskrbstvena pomoč + družbena pomoč otrokom + subvencija 
stanarine) v SLT 
3 - 1+2 na družinskega člana SLT 
4 - denarni dodatek na družino po osnutku zakona o socialnem 
varstvu v SLT 
5 - 1+4 na družinskega člana v SLT 
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TABELA 4: 
PRIMERJAVA SOCIALNIH DAJATEV PO OBSTOJEČEM IN 
PREDLAGANEM SISTEMU GLEDE NA DOHODEK DRUŽINE 
TIP DRUŽINE: 4 ČLANSKA POPOLNA DRUŽINA, 1 PREDŠOLSKI 
IN 1 SREDNJEŠOLSKI OTROK 

1 4* 

brez 
dohodka 
4.000 
5.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
16.000 
18.000 

7.880 
5.676 
4.780 
3.112 
1.008 

808 
604 
404 
200 

0 

1.970 
2.419 
2.445 
2.278 
2.252 
2.702 
3.151 
3.601 
4.050 
4.500 

11.729 
7.729 
6.729 
5.729 
3.729 
1.729 

0 
0 
0 
0 

2.932 
2.932 
2.932 
2.932 
2.932 
2.932 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 

* Izračunano na osnovi vrednosti zajamčene plače v septembru 
1991 eie 
Legenda: 
1 - dohodek družine v SLT 
2 - družbena denarna pomoč po obstoječi zakonodaji (social- 
noskrbstvena pomoč + družbena pomoč otrokom + subvencija 
stanarine) v SLT 
3 - 1+2 na družinskega člana v SLT 
4 - denarni dodatek na družino po osnutku zakona o socialnem 
varstvu v SLT 
5 - 1+4 na družinskega člana v SLT 

IV. OCENA MATERIALNIH POSLEDIC ZA IZVAJANJE 
ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU 
Potrebna letna sredstva za pokritje pravice do edinega vira po 
predloženem zakonu znašajo v višinah meseca avgusta 
91.400.000 SLT, kar je 13 mesečnih edinih virov (sedaj 12 
letno). 

Ob upoštevanju ocene realnih upravičencev do denarnega 
dodatka, ki bodo po predlaganem zakonu pridobili pravico do 
denarnega dodatka, znašajo ocenjena potrebna mesečna 
sredstva v cenah meseca avgusta 1991 180.000.000 SLT, ozi- 
roma 2.160.000.000 SLT na leto. 
Skupna ocenjena letna sredstva za pokrivanje potencialnih 
pravic dajatev po zakonu o socialnem varstvu znašajo tako 
2.251.400.000 tolarjev, kar je sedemkrat toliko kot znašajo 
obstoječe socialnoskrbstvene pomoči. 

V. UČINEK VŠTEVANJA OTROŠKEGA DODATKA 
V DOHODEK DRUŽINE NA VIŠINO DENARNEGA DODATKA 
— varianta 28. člena osnutka zakona o socialnem varstvu 
Ob variantnem predlogu rešitve vštevanja otroškega dodatka 
po 34.tezi zakona o družinskih dajatvah v dohodek družine se 
višina denarnega dodatka družini zmanjšuje in pokriva manjši 
delež minimalnih življenjskih stroškov družine. 
Ob vštevanju otroškega dodatka po 34. tezi zakona o družin- 
skih dajatvah se raven pokrivanja minimalnih življenjskih stro- 
škov družine zmanjšuje za okoli 10%, pri vštevanju višin 
otroškega dodatka po varianti 34. teze pa za 15%. 
Variantni predlog 28. člena osnutka zakona o socialnem var- 
stvu je tudi z vidika funkcije otroškega dodatka nesprejemljiv. 
S tem bi bile namreč iz upravičenosti do denarnega dodatka 
izključene vse družine z otroki, kjer so starši zaposleni in 
prejemajo zajamčeno ali manj kot zajamčeno plačo kot tudi 
vse družine, ki prejemajo kakršnokoli obliko nadomestila iz 
drugega naslova . 
Družine z otroki bi bile še v bistveno slabšem položaju kot 
doslej, saj se tako znižuje raven socialne varsnoti družine. 
Z otroškim dodatkom bi se zagotavljala tudi socialna varnost 
odraslih, kar pa v bistvu izničuje osnovni namen oziroma 
funkcijo otroškega dodatka. 

GRAFIKON 1: DISTRIBUCIJA ZAPOSLENIH PO VIŠINI DOHODKA - AVGUST 1991 
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GRAFIKON 2 SOCIALNE DAJATVE PO OBSTOJEČI ZAKONODAJI IN PREDLAGANEM OSNUTKU ZAKONA 
5 ČLANSKA POPOLNA DRUŽINA 
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GRAFIKON 3: 
DOHODEK NA DRUŽINSKEGA ČLANA VKLJUČNO S SOCIALNO DAJATVIJO 
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Predlog za izdajo zakona o DRUŽINSKIH DAJATVAH s tezami ESA 502 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 136. seji 
28. 11. 1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DRUŽINSKIH DAJA- 
TVAH S TEZAMI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267., in drugega odstavka 274. 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, 
- Maja VOJNOVIČ, pomočnica ministrice za zdravstvo, 
družino in socialno varstvo. 

Predlog za izdajo zakona o družinskih dajatvah s tezami bodo 
obravnavali Družbeno politični zbor, Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela ter Zakonodajna- pravna komisija. Obravnavala 
ga bo tudi Komisija za družino kot matično delovno telo. 

POVZETEK 

V tezah zakona o družinskih dajatvah je na enem mestu 
obsežena celotna ureditev dajatev, do katerih je družina 
upravičena ob in po rojstvu otroka, ki so bili doslej 
splošno določeni v zakonu o družbenem varstvu otrok, 
konkretizirani pa v samoupravnih splošnih aktih. Te 
dajatve so: denarno nadomestilo za čas porodniškega 
dopusta, materinski dodatek, pomoč za opremo novoro- 
jenca in otroški dodatek. 
Pravica do denarnega nadomestila za čas porodniškega 
dopusta ostaja pravica iz dela oziroma denarni preje- 
mek, ki se zagotavlja kot element socialnega zavarova- 
nja in je njena višina zato določena proporcionalno pred- 
hodni plači upravičenca. 
V tezah so predložene tudi nekatere spremembe seda- 
nje ureditve te pravice, s katerimi naj bi bila razrešena 
nesorazmerja, do katerih je prišlo pri njenem izvajanju in 
odpravljene pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene. 
Dosedanjo pravico do družbene pomoči dijakinjam, štu- 
dentkam in iskalkam zaposlitve ob in po rojstvu otroka 

zakon spreminja oziroma dopolnjuje v pravico do mate- 
rinskega dodatka, do katerega so upravičene vse 
matere, ki nimajo pravice do denarnega nadomestila. 
V okviru pomoči za opremo novorojenca sta predloženi 
variantni rešitvi naturalne ali denarne oblike pomoči. 
Otroški dodatek predstavlja pokrivanje dela stroškov za 
vzdrževanje, vzgojo in izobraževanje otrok nad minimu- 
mom zagotovljene socialne varnosti družine, vendar za 
pridobitev pravice še vedno ostaja v veljavi določen 
dohodkovni cenzus. Predloženi sta dve varianti: prva, ki 
zagotavlja otroški dodatek kot univerzalno pravico vsem 
otrokom, razen tistim iz družin z najvišjimi prejemki, in 
druga, po kateri je pridobitev pravice do otroškega 
dodatka in njegova višina omejena s selektivnimi kriteriji 
glede na dohodek družine. 
Pravico do materinskega dodatka, do pomoči za opremo 
novorojenca in do otroškega dodatka zakon postavlja 
v sistem socialne varnosti, kar pomeni, da so te pravice 
zagotovljene ali vsem prebivalcem, ali tistim, ki so 
v slabšem gmotnem položaju in da se sredstva zanje 
zagotavljajo iz Proračuna Republike Slovenije. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o družinskih dajatvah 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 232. členu 
Ustave Republike Slovenije, ki določa, da mati, otrok in dru- 
žina uživajo posebno družbeno varstvo in v 234. členu Ustave 
Republike Slovenije, ki določa, da ima ženska v zvezi z noseč- 
nostjo in rojstvom otroka pravico do socialne varnosti 
v obsegu in trajanju, določenem v skladu z zakonom. Ustavna 
podlaga je podana tudi v 3. podtočki 1. točke amandmaja 
LXVII k Ustavi Republike Slovenije, na podlagi katerega 
Skupščina Republike Slovenije v okviru pravic in dolžnosti 
republike z zakonom ureja razmerja, ki so skupnega pomena 
za delovne ljudi in občane na področju otroškega varstva. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Razvoj družbenega varstva otrok (otroškega varstva) v Repu- 
bliki Sloveniji, ki predstavlja enega od z ustavo določenih 
področij zadovoljevanja skupnih potreb ljudi oziroma družbe- 
nih dejavnosti, je potekal od otroškega dodatka kot edine 
uzakonjene oblike družbene pomoči otrokom k postopnemu 
izgrajevanju integralnejše družbene skrbi za otroka. Leta 1974 
se je začel v okviru otroškega varstva uresničevati drugi del 
porodniškega dopusta (prvi del, 105 dni v zdravstvenem var- 

stvu), leta 1979 pa porodniški dopust v celoti. Leta 1976 se je 
v otroško varstvo prenesla tudi celotna dejavnost vzgoje in 
varstva predšolskih otrok, vključno z maio šolo družinskim 
varstvom in vzgojnimi programi za otroke izven VVO Leta 
1979 je Republika Slovenija uvedla pomoč za opremo novoro- 
jenca, ki predstavlja v sistemu družbenega varstva otrok 
poleg male šole najbolj splošno (univerzalno) socialnovar- 
stveno pravico, saj se zagotavlja vsem otrokom (oziroma 
njihovim materam) s stalnim prebivališčem v Sloveniji. 
Z letom 1986 pa je bila uvedena tudi družbena pomoč ob 
rojstvu otroka za iskalke zaposlitve, dijakinje in študentke. 
V okviru družbenega varstva otrok se je tako istočasno posku- 
šala uresničevati ne le težnja po združevanju programov za 
otroke, temveč tudi težnja obrnjenosti k vsem otrokom in 
s tem k enakovrednejši porazdelitvi družbenih dobrin med vse 
otroke. Pri programih družbenega varstva otrok je šlo pravi- 
loma za nadgradnjo nad zagotavljanjem življenjskega mini- 
muma, ki ga je sicer zagotavljal v okviru družbenih dejavnosti 
drug sistem, to je sistem socialnega skrbstva. 
V skladu s klasično delitvijo socialnih programov na tiste, ki 
alocirajo sredstva oziroma nadomeščajo dohodke ljudi in na 
tiste, ki jim zagotavljajo neposredne storitve, sta v okviru 
obstoječega sistema družbenega varstva otrok dve vrsti pro- 
gramov. Med prve sodijo nadomestila za porodniški dopust, 
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zavitek za opremo novorojenca in družbene pomoči otrokom, 
med druge pa programi vzgoje in varstva otrok. Pravice do 
prve vrste programov so po obstoječi zakonodaji dokaj 
splošno urejene v Zakonu o družbenem varstvu otrok (Ur.l. 
SRS, št. 35/79). Podrobnejša izvedba teh pravic pa je urejena 
s samoupravnimi splošnimi akti in sicer: s Samoupravnim 
sporazumom o porodniškem dopustu (Ur.l. SRS, št. 36/87, 36/ 
88 in 24/89) in Samoupravnim sporazumom o pravicah in 
obveznostih združenih kmetov v zvezi z uresničevanjem pra- 
vice do porodniškega dopusta (Ur.l. SRS, št. 7/82, 17/82, 1/83 
in 34/84) je urejena pravica do nadomestila osebnega 
dohodka za čas porodniškega dopusta; s Sklepom o pomoči 
za opremo novorojenca (Ur.l. SRS, št. 8/80 in 5/89) je urejena 
pravica do pomoči za opremo novorojenca; s Samoupravnim 
sporazumom o uresničevanju socialnovarstvenih pravic (Ur.l. 
SRS, št. 27/89) pa je urejena pravica do denarne oziroma 
družbene pomoči otrokom. Posamezna postopkovna vpraša- 
nja pri uveljavljanju pravice do družbene pomoči otrokom 
ureja še Zakon o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih 
pravic (Ur.l. RS, št. 23/91). 
Pravice do porodniškega dopusta za delavke v delovnem 
razmerju ter dolžino njegovega trajanja ureja še Zakon 
o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 14/90 in 5/91) v poglavju 
Varstvo materinstva in pravice delavcev, ki skrbijo za otroke. 
Zakon v 83. členu daje delavkam, ki izrabijo porodniški 
dopust, tudi pravico do nadomestila osebnega dohodka, 
njeno podrobnejšo ureditev pa prepušča posebnemu zakonu. 
Ker Zakon o družbenem varstvu otrok ureja materialne in 
denarne pravice le s splošnimi določili in so le-te konkretizi- 

rane v posameznih samoupravnih sporazumih, je v skladu 
z novimi sistemskimi spremembami potrebno v novi zakon 
prenesti oziroma integrirati tudi vse določbe o konkretizaciji 
posameznih pravic. 
Zakon o družbenem varstvu otrok je urejal pc^g zgoraj nave- 
denih oblik družbenega varstva otrok oziroma materialnih in 
denarnih pravic tudi osnove družbenoekonomskih odnosov, 
določal načela za samoupravno organiziranje udeležencev 
v svobodni menjavi dela na področju družbenega varstva 
otrok ter vseboval tudi določbe o financiranju dejavnosti. 
Zakon je urejal tudi specifiko odnosov in postopkov družbe- 
nega planiranja na področju družbenega varstva otrok. Dolo- 
čal je obveznosti udeležencev v svobodni menjavi dela, ele- 
mente, ki so jih le-ti medsebojno usklajevali ter vsebino 
samoupravnih sporazumov o temeljih plana občinskih skup- 
nosti otroškega varstva in Skupnosti otroškega varstva Slove- 
nije. 
Republika Slovenija je v letu 1990 pristopila k temeljnim 
sistemskim spremembam na področju organiziranja in uprav- 
ljanja družbenih dejavnosti. Z zakonskimi spremembami so 
bile ukinjene samoupravne interesne skupnosti, njihove 
naloge so bile prenešene na izvršne svete ustreznih družbe- 
nopolitičnih skupnosti, delovne skupnosti teh skupnosti pa so 
prešle v sestavo ustreznih upravnih organov. Pri tem se je 
zaradi prilagoditve obstoječi organizaciji državne uprave, ki 
tega področja ni imela v svoji organizacijski shemi, otroško 
varstvo integriralo v Republiški komite za zdravstveno in 
socialno varstvo. Z Zakonom o organizaciji in delovnem 
področju republiške uprave (Ur.l. RS, št. 27/91) pa je bilo 
ustanovljeno Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno 
varstvo, ki je v opredelitvi delovnih področij zadolženo tudi za 
opravljanje zadev, ki se nanašajo na položaj in celovito druž- 
beno zaščito otrok, mladine in družine. Tem spremembam 
morajo slediti tudi spremembe zakonodaje na tem področju. 

Nadomestilo osebnega dohodka za čas porodniškega do- 
pusta 
Po obstoječi pravni ureditvi je pravica do nadomestila oseb- 
nega dohodka za čas porodniškega dopusta opredeljena 
v trajanju enega leta (365 dni), nadomestilo pa izenačeno 
z višino osebnega dohodka, ki bi ga upravičenka prejemala, 
če bi delala oziroma za združene kmetice z višino zajamče- 
nega osebnega dohodka. Pravica do nadomestila je vezana 
na delovno razmerje oziroma na zaposlenost upravičenke, 
pretežni del preostalih porodnic pa je upravičen do družbene 
pomoči ob rojstvu otroka. Po grobi oceni le še 1,6% porodnic 
ni upravičenih do nobene tovrstne oblike družbne pomoči ob 
rojstvu otroka. 
Relativno ugodna rešitev te socialnovarstvene pravice pri nas 

je odraz oziroma posledica izrazito visoke zaposlenosti žensk 
oziroma obeh staršev v Sloveniji kot tudi zasledovanje potreb 
otroka v najzgodnejšem obdobju njegovega življenja. Podatki 
kažejo, da je zaposlenost žensk v rodni.dobi od 20 - 24 leta 
v Sloveniji le za 5 % nižja kot zaposlenost moških in znaša 75 
%, najvišja je v starosti skupini od 25 — 29 let, kjer znaša 84 %. 
Glede na to, da se skoraj 4/5 otrok rodi materam v starosti od 
20 - 34 let, kažejo ti podatki, da je v Sloveniji še posebno 
visoka zaposlenost mater z majhnimi otroki. Ne glede na 
morebitna »željena« drugačna predvidevanja, je vsaj na sred- 
nji rok težko predpostavljati, da bo zaposlenost žensk v Slove- 
niji bistveno padla. Na to kažejo naslednji podatki: 
— število žensk se tako kot število vseh zaposlenih v zadnjih, 
kriznih letih sicer zmanjšuje, vendar ne tudi njihov delež med 
zaposelnimi (leta 1988 45,9%, leta 1989 46,6%, leta 1990 46,4 
%). Ženske so v večji meri zaposlene v storitvenih dejavnostih 
(73,4 % v negospodarstvu, 40,6 % v gospodarstvu), pri katerih 
je mogoče pričakovati večjo rast kot v gospodarstvu, 
— izobrazbena struktura žensk se povečuje. V srednjem, viš- 
jem in visokem izobraževanju znaša njihov delež že preko 50 ' 
%, kar vpliva posredno na njihove poklicne aspiracije, 
— raven osebnih dohodkov v Sloveniji je tako nizka, da niti 
tričlanska družine ne bi mogla z enim povrečnim osebnim ' 
dohodkom pokriti svojih minimalnih življenjskih stroškov, 
zato je dvojna zaposlenost v družini pri nas ekonomska in 
eksistenčna nujnost. 
V letu 1990 je bilo v Sloveniji upravičenih do nadomestila 
osebnega dohodka za čas porodniškega dopusta 22.891 
porodnic, kar pomeni da je bilo toliko porodnic zaposlenih. 
Podatki pa kažejo, da se zmanjšuje število upravičenk - zdru- ' 
ženih kmetic in da se povečuje število upravičenk do druž- 
bene pomoči ob rojstvu otroka. 
Obstoječi sistem določevanja višine nadomestil osebnega 
dohodka za čas porodniškega dopusta je zagotavljal ohranja- ( 
nje realne vrednosti nadomestila. Delež povprečnega nado- I 
mestila v povprečnem osebnem dohodku v Sloveniji je n.pr. 
znašal v letu 1990 73 %, medtem ko je bil v letih, ko je bila 
ureditev drugačna, bistveno nižji (v letu 1985 n.pr. 60,3%). Iz 
porazdelitve števila upravičencev po dohodkovnih razredih 
pa je v letu 1990 razvidno, da je najnižje nadomestilo, ki je 
enako zajamčenemu osebnemu dohodku, prejelo 5,3 % upra- 
vičencev, nadomestilo, ki je enako ali višje od 5-kratnega 
zneska zajamčenega osebnega dohodka pa 0,5 % upravičen- 
cev. Več kot polovica (56 %) upravičencev je prejemalo nado- 
mestilo v višini 1,2 do 2,2-kratnega zneska zajamčenega 
osebnega dohodka. Nadomestilo višje od povprečnega oseb- J 
nega dohodka je prejemalo le 20 % upravičencev. Takšna I 
nizka struktura prejetih nadomestil je pogojena s populacijo, 1 
ki jo predstavljajo upravičenci do nadomestila pri nas. To so I 
v pretežni meri mlade ženske, le redko tudi moški, z nič ali " 
z minimalno delovno dobo, z nižjim položajem v delovni 
hierarhiji in pogosto zaposlenostjo v nizko akumulativnih, 
delovno intenzivnih panogah, kar vse povzroča, da dosegajo ! 
po povprečju tudi do 20 % nižji osebni dohodek od povpreč-; 
nega osebnega dohodka v Sloveniji. Če vrednost nadomestil 
primerjamo z minimalnimi življenskimi stroški odrasle osebe 
in polovice otroka, podatki v letu 1990 kažejo, da znatni del ; 
upravičencev in sicer 53,8 % z nadomestilom ne pokriva < 
omenjenih minimalnih življenskih stroškov. - 
Sistem pa je pokazal tudi vrsto pomanjkljivosti, neprilagojen j 
je postal tudi na novo nastale gospodarske in socialne raz- j 
mere. Tu gre predvsem za nastajanje različnih novih oblik i 
produkcijskih enot - poleg družbenih tudi mešanih, privatnih 
(obstoječi sistem je prilagojen predvsem za upravičence iz 
družbenih), za pojav sprememb na področju zaposlovanja in ' 
za povečanje števila različnih novih kategorij upravičencev. \ 
Zaradi dikcije, po kateri je nadomestilo izenačeno z osebnim v 
dohodkom upravičenca, ki bi ga prejemal, če bi delal, prihaja i 
do številnih nejasnosti, ponekod pa celo zlorab. Organizacije 1 

oziroma podjetja namreč poleg tekočih izplačil osebnih 1 

dohodkov izplačujejo še vrsto dodatnih poračunov, stimula- S 
cij, bonov, pa tudi delnic in obveznic, za katere je težko i 
presoditi, ali predstavljajo sestavni del osebnega dohodka in s 
s tem pripadajo tudi upravičencem na porodniškem dopustu. 
Glede na to, da organizacija ne nosi bremena financiranja 1 

nadomestil, prihaja tudi do razporeditev delavk na višje vred- 
notena delovna mesta tik pred nastopom porodniškega dopu- ' 
sta. V teh primerih je ukrepanje pristojnih organov dokaj 

40 
  i, 
poročevalec 



neuspešno, saj imajo organizacije na voljo številna pravna 
sredstva, s katerimi lahko podaljšujejo postopek ugotavljanja 
nepravilnosti. 
Vedno bolj številni so tudi primeri delavcev, zaposlenih pri 
zasebnih delodajalcih, za katere le-ti predložijo potrdila 
o višini osebnega dohodka, v katerih so ti zneski nesoraz- 
merno visoki v primerjavi z njihovimi predhodnimi osebnimi 
dohodki kot tudi z osebnimi dohodki ostalih delavcev, zapo- 
slenih pri istem delodajalcu. V kolikor pa ima delodajalec 
zaposlenega le enega delavca, ta primerjava sploh ni možna. 
Poleg tega pa kolektivna pogodba o delovnih razmerjih med 
delavci in samostojnimi obrtniki (Ur.l. SRS, št. 18/89) določa je 
najnižji osebni dohodek za te delavce, medtem ko zgornja 
meja osebnega dohodka ni določena. Zato je ukrepanje 
inšpekcije dela, ki je obveščena o primerih zlorab, precej 
omejeno. 
Za nosilce samostojnega osebnega dela se po obstoječi ure- 
ditvi kot osnova za nadomestilo osebnega dohodka za čas 
porodniškega dopusta upošteva osnova za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ki je bila podlaga za plačevanje pri- 
spevkov za koledarsko leto pred letom, v katerem je upraviče- 
nec pridobil pravico do nadomestila. Zaradi sprememb višine 
zavarovalnih osnov v pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju , sprememb pri določanju prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, 
je pri obračunavanju nadomestil za nosilce samostojne dejav- 
nosti prišlo do povsem novih razmer. Upravičenci so namreč 
pridobili oziroma pridobivajo pravico do nadomestila tekom 
različnega načina obračunavanja in plačevanja prispevkov za 
socialno varnost, kar v posledici pomeni njihov neenak polo- 
žaj pri določitvi višine nadomestila. Ker od 1.1.1990 v pokoj- 
ninskem sistemu ni več zavarovalnih razredov in si vsak 
zavarovanec tekoče mesečno sam določi osnovo za obračun 
in plačilo prispevka, je postal ta sistem za upravičence do 
nadomestila osebnega dohodka za čas porodniškega dopu- 
sta popolnoma neprimeren, saj je rojstvo napovedljiv dogo- 
dek in si lahko zato upravičenec tik pred nastopom porodni- 
škega dopusta izbere novo, višjo osnovo. 
Posebna kategorija upravičencev do nadomestila osebnega 
dohodka za čas porodniškega dopusta so kmetje. Po obsto- 
ječi ureditvi pravica do nadomestila pripada združenim kme- 
tom in kmeticam, katerih zadružne in kooperantske organiza- 
cije so pristopile k samoupravnemu sporazumu. Glede na to, 
da k sporazumu niso pristopile vse zadružne in kooperantske 
organizacije v Republiki Sloveniji, določen delež njihov čla- 
nov oziroma članic ne prejema nadomestila. Dogaja se tudi, 
da kmet s preselitvijo v drug kraj oziroma z včlanjenjem 
v drugo zadrugo ne more pridobiti pravice do nadomestila, 
ker ta zadruga ni podpisnica sporazuma, čeprav je pred 
nastopom porodniškega dopusta izpolnjeval pogoje za nado- 
mestilo. Obstoječa ureditev v zvezi z nadomestili je za kmete 
postala neustrezna tudi zaradi predloga novega Zakona 
o zadrugah, ki naj bi po novem določal obvezen delež zadruž- 
nikov, ki ga doslej ni bilo, zato precej kmetov ne bo moglo ali 
želelo prevzeti te obveznosti, s tem pa bi v primeru nespreme- 
njene ureditve v zvezi z nadomestili izgubili tudi to pravico. 
Če poskušamo povzeti bistvene pomanjkljivosti obstoječega 
sistema urejanja pravice do nadomestila osebnega dohodka 
za čas porodniškega dopusta, so le-te naslednje: 
- sistem je težko plansko (zlasti finančno) obvladljiv, ker je 
dejanska višina nadomestil rezultat tekočih sprememb 
v posameznih individualnih situacijah upravičencev, 
- sistem ne zaobsega več vseh, zlasti pa ne novo nastalih 
kategorij upravičencev, 
- sistem ne omogoča zadovoljive kontrole in učinkovitega 
ukrepanja (primeri, ko so upravičenke oškodovane; primeri, 
ko organizacije, podjetja ali zasebni delodajalci izkazujejo 
previsoka nadomestila; primeri fiktivnih zaposlitev). 

Družbena pomoč ob rojstvu otroka 

Dijakinje, študentke in iskalke zaposlitve imajo pravico do 
družbene pomoči ob rojstvu otroka v trajanju 84 dni (28 dni 
pred predvidenim datumom poroda in 56 dni po porodu) 
v višini 50 % povprečnega osebnega dohodka v Republiki 
Sloveniji v preteklem letu. 
Gre za relativno ozek krog upravičenk ( v letu 1990 1.300 
upravičenk), ki to pomoč prejemajo zelo kratek čas. Število 

upravičenk do družbene pomoči ob rojstvu otroka se v zad- 
njih letih povečuje, zlasti na račun iskalk prve zaposlitve 
( samo med iskalkami prve zaposlitve v letu 1990 za 21 %). 
Popolnoma so iz te pravice izvzete kmetice in brezposelne 
porodnice, ki jim je delovno razmerje prenehalo po izteku 
roka, ko še lahko uveljavljajo družbeno pomoč ob rojstvu 
otroka. Tako obstajajo tudi primeri, ko porodnice ostanejo 
brez vsake oblike pomoči, saj ne izpolnjujejo ne pogojev za 
družbeno pomoč ob rojstvu otroka ne pogojev za pridobitev 
pravice do nadomestila osebnega dohodka po Zakonu 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. 
RS,št.5/91) - za pridobitev pravice do denarnega nadomestila 
za primer brezposelnosti mora biti namreč upravičenec zava- 
rovan za primer brezposelnosti najmanj 9 mesecev nepretr- 
goma oziroma 12 mesecev s presledki v zadnjih 18 mesecih. 

Pomoč za opremo novorojenca 

Pravica do pomoči za opremo novorojenca v obliki zavitka po 
obstoječi ureditvi pripada otroku, katerega mati ima stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji, medtem ko imajo otroci, 
katerih oče ima v Republiki Sloveniji status delavca, živijo pa 
z materjo v drugih republikah, pravico do denarne pomoči. 
Naturalna oblika pomoči za otroke, katerih eden od roditeljev 
ima status delavca v Republiki Sloveniji, živijo pa v drugi 
republiki, je bila z letom 1989 ukinjena in namesto nje uve- 
dena denarna pomoč. Razlog za tako odločitev je bil v velikih 
težavah pri dostavi zavitkov v druge republike in drugačnih 
življenjskih navadah in običajih v teh republikah. 
Zavitek kot oblika naturalne pomoči se je v preteklih letih 
izkazal kot zelo primerna oblika, saj so bila sredstva, name- 
njena pomoči za opremo novorojenca, dejansko tudi porab- 
ljena zanj, v zavitku pa so bili vključeni artikli, ki so za 
novorojenca pomembni in nujno potrebni. Zaradi načina 
zagotavljanja artiklov v zavitku in zainteresiranosti proizvajal- 
cev za uvrstitev njihovega artikla v zavitek, je cena teh artiklov 
nižja od njihove normalne proizvodno - prodajne cene. 
Kot slabost se je ta naturalna oblika pomoči kazala le v prime- 
rih, ko se je v družini kmalu za prvim rodil drugi oziroma 
naslednji otrok, saj je vsebina zavitka koncipirana zgolj za 
novoro jenca do šestega meseca starosti. 

Družbene pomoči otrokom 

Pravica do družbene pomoči otrokom po dosedanji pravni 
ureditvi pripada otrokom, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno 
prebivališče oziroma je eden od njihovih roditeljev zaposlen 
v Republiki Sloveniji. Pravica je omejena z dohodkovnim 
cenzusom, ki predstavlja 43 % povprečnega osebnega 
dohodka v Republiki Sloveniji na družinskega člana, oziroma 
23 %, če gre za družino, ki ima pretežni del dohodkov iz 
kmetijske dejavnosti. Duševno prizadeti in težje telesno priza- 
deti otroci so upravičeni do povečane pomoči. V primeru, da 
se pomoč izplačuje v denarju in ne v funkcionalni obliki, 
pomoč ne sme presegati 15 % povprečnega osebnega do- 
hodka. 
Podatki kažejo, da so valorizacije družbenih pomoči otrokom 
v zadnjih nekaj letih zaostajale za rastjo osebnih dohodkov, 
zaradi česar z družbenimi pomočmi otrokom ni bila zagotov- 
ljena niti minimalna dogovorjena raven socialne varnosti. 
Tako je znašala n.pr. dejanska realizirana raven socialne 
varnosti v letu 1988 24,6 %, v letu 1989 21,8 %, v letu 1990 pa 
33,7% povprečnega osebnega dohodka, in ne 43 %, kot bi 
morala. Pomoč je prejemalo v posameznih letih le okoli 10 do 
15% od vse populacije otrok v starosti od 0 do 26 let oziroma 
od 17 do 19% potencialnih upravičencev v starosti do 15. leta 
oziroma 17. leta, če so se šolali v osnovni šoli in do dopolnje- 
nega 26. leta, če so nadaljevali s šolanjem. Gre torej za 
izrazito manjšino materialno ogroženih otrok in mladine. 
Zneski družbenih pomoči otrokom so bili vseskozi relativno 
nizki. Višina povprečne pomoči v odnosu do povprečnega 
osebnega dohodka v Republiki Sloveniji se je skozi zadnjih 
dvajset let gibala med 3 % in 9,5 % (v letu 1989 3,2 %, v letu 
1990 9,4 %). Povprečna pomoč v letu 1990 je pomenila 21 
% pokrivanja minimalnih življenskih stroškov otroka (v letu 
1989 le 9,3%). 
Delež sredstev za družbene pomoči otrokom v družbenem 
proizvodu v Sloveniji je znašal v letu 1990 le 0,52 %. 
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Vse to kaže na to, da so družbene pomoči otrokom predstav- 
ljale jzrazito selektivno socialno dajatev, ki je zagotavljala le 
določenemu številu otrok iz socialno ogroženih družin pokri- 
vanje najosnovnejših potreb in ne pomembno družbeno inter- 
vencijo, s katero bi družba prevzela pokrivanje dela stroškov 
družin za vzdrževanje vseh ali vsaj večjega dela otrok in s tem 
priznavanje razlik v socialno-ekonomskem položaju družin 
z in brez otrok. 

III. CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE 
Cilji 

Otroško varstvo predstavlja pomembno sestavino kvalitete 
otrokovega (in družinskega) življenja in.kot tako spada v okvir 
vsake razvojno usmerjene družbene politike. Nove družbene 
in ekonomske razmere, vključno z bistvenimi demografskimi 
spremembami pri nas, zahtevajo spremembe v obstoječem 
sistemu otroškega varstva. Te spremembe bi morale iti 
v smeri multifunkcionalne družbene skrbi za otroke oziroma 
družino, v kateri bi bili določene oblike pomoči oziroma 
programov s strani družbe deležni vsi ali vsaj večji del otrok 
oziroma družin. Pomembnejše mesto bi morala imeti tudi 
krepitev alokacijskih mehanizmov na tem področju, pri čemer 
ima najpomembnejše mesto brez dvoma revitalizacija otro- 
škega dodatka, ki bi poleg osnovne funkcije družbenega 
prispevka oziroma kompenzacije stroškov pri vzdrževanju 
otrok in s tem izenačevanja položaja otrok in njihovih družin, 
omogočal tudi večjo avtonomnost in svobodo staršev in otrok 
pri izbiri neposrednih oblik otroškega varstva. 
Priporočila Evropske skupnosti državam članicam, ki naj bi 
jih upoštevali tudi pri nadaljnjem razvoju tega področja pri 
nas, vsebujejo med drugim naslednje cilje: 

— družba (država, vlada), ki že sedaj deli delno odgovornost 
za hhzdravje, vzdrževanje, vzgojo in izobraževanje otrok 
s starši in hhje s tem priznala svoj interes za prihodnjo 
generacijo, mora še hhv večji meri prevzeti nase zadovoljeva- 
nje različnih potreb hhotrok in njihovih družin; 
— zagotoviti je potrebno ustreznejše pogoje za usklajevanje 
hhdružinskih in poklicnih obveznosti staršev - očeta in 
matere, hhki naj bi imeli možnosti za svobodno izbiro med 
začasno prekihhnitvijo zaposlitve zaradi družinskih obvezno- 
sti, deiio ali hhpolno zaposlitvijo. Med mehanizmi, ki naj bi 
ustvarja < pogoje hhza to, se predlaga tudi ugodnejša ureditev 
dopusta a rojstvo hhin nego otroka po rojstvu; 
— za uvelj, vitev posameznih pravic je pomembno, da so pod 
enakihhmi pogoji dostopne očetom in materam, da so pove- 
zane z dajatvahhmi iz javnih sredstev, da nadomestijo velik 
del izgubljenega hhzaslužka in da so na razpolago vsem 
zaposlenim, ne glede na hhdolžino zaposlitve, sektor zaposli- 
tve idr.; tudi ženske, ki so hhsamozaposlene, morajo preje- 
mati neko obliko nadomestila. 
Izhajajoč iz dejstva, da obstojajo in bodo še naprej na 
področju otroškega varstva oziroma družine dve vrsti progra- 
mov, se v skladu s tem v novi zakonodaji s tega področja 
pripravlja ločeno zakonsko gradivo. Enega od pripravljenih 
gradiv predstavlja osnutek zakona o družinskih dajatvah. 

Poglavitne rešitve 
Predlagani zakon na enem mestu celovitejše ureja dajatve, ki 
jih družina lahko pridobi zaradi rojstva otroka. Zakon bo 
s predlaganimi rešitvami nadomestil več samoupravnih sploš- 
nih aktov, ki so doslej parcialno urejali posamezne materialne 
in denarne pravice, namenjene družinam z otroki. 
1. Denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta 
Pravica do denarnega nadomestila še naprej ostaja pravica iz 

,Kr°9 upravičencev do denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta ostaja v načelu nespremenjen. Edina 
izjema so upravičenci, ki imajo status kmeta, saj njihova 
pravica ni več vezana na članstvo v zadrugi, pač pa je tako kot 
pri vseh ostalih upravičencih, pogojena z zavarovanjem za 
pravico do nadomestila za čas zadržanosti z dela po predpisih 
o zdravstvenem zavarovanju. 
Trajanje pravice do denarnega nadomestila je izenačeno 
s trajanjem pravice do odsotnosti z dela zaradi rojstva, neqe 
in varstva otroka, kot je opredeljena v Zakonu o delovnih 
razmerjih (Ur.l.RS.št. 14/90 in 5/91). „ 

Kot osnova za nadomestilo se upošteva povprečna mesečna 
plača oziroma povprečna zavarovalna osnova za plačevanje 
prispevkov za porodniško varstvo v zadnjih 12 mesecih pred 
mesecem obveznega nastopa porodniškega dopusta matere. 
V primerjavi s prejšnjo ureditvijo sprememba osnove omo- 
goča, da se osnova izračuna vsem upravičencem na enak 
način in sicer le enkrat, to je ob nastopu porodniškega dopu- 
sta. Z namenom preprečitve zlorab je uvedena novost, da se 
tistim upravičencem, ki so pred nastopom porodniškega 
dopusta zaposleni manj kot 12 mesecev, za manjkajoče 
mesece kot osnova upošteva le 80 % zajamčene plače. 
V Prilogi 1 je prikazan izračun denarnega nadomestila za 
upravičenko, ki bi pravico do denarnega nadomestila v letu 
1991 uveljavljala ze po rešitvah, predlaganih v tezah noveqa 
zakona. 
Ugodnejši način določanja osnove zakon predvideva v prime- 
rih, ko pravico do nadomestila koristi oče otroka ali druga 
oseba zaradi smrti matere. 
Nadomestilo znaša 100 % osnove, določena pa je tudi spod- 
nja meja nadomestila v višini 80 % zajamčene plače. 
Bistvena novost je direkten način izplačevanja denarnih 
nadomestil iz proračuna. 

2. Materinski dodatek 

Vsem materam, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev pra- 
vice do denarnega nadomestila, pripada po novem predlogu 
pravica do materinskega dodatka. Ta pravica ne predstavlja 
povsem nove pravice, temveč le dopolnitev dosedanje pravice 
do družbene pomoči študentkam, dijakinjam in iskalkam 
zaposlitve ob otrokovem rojstvu; njeno trajanje se izenačuje 
s trajanjem pravice do denarnega nadomestila (365 dni) in 
pravico prenaša tudi na vse preostale porodnice. 
Pravica do materinskega dodatka, katerega višina naj bi bila 
enaka 52 % zajamčene plače, je pogojena z državljanstvom 
Republike Slovenije oziroma z določeno dobo stalnega prebi- 
vanja v Republiki Sloveniji. 
Materinski dodatek je za razliko od pravice do denarnega 
nadomstila kot pravice iz naslova delovnega razmerja, opre- 
deljen kot denarna pomoč družbe materam ob in po rojstvu 
otroka. Zato se tudi sredstva zanj zagotavljajo direktno iz 
proračuna in ne iz prispevkov kot za denarno nadomestilo. 

3. Pomoč za opremo novorojenca 

Cilj nove ureditve v prvi varianti predlaganega zakona je 
ohraniti naturalno obliko pomoči, hkrati pa ponuditi možnost 
denarne oblike tistim upravičencem, ki pomoči v obliki 
zavitka za novorojenca ne želijo. 
Variantni predlog ponuja samo denarno obliko pomoči za 
novorojenca; tako varianto je narekoval predvsem razkorak 
med sredstvi, ki se za pomoč za novorojenca zagotavljajo 
v proračunu kot fiksni postavki in skokovito rastjo cen izdel- 
kov iz zavitka, ki se formirajo po tržnih zakonitostih. 
Glede na to, da se program pomoči za novorojenca ne finan- 
cira več iz namenskega prispevka za otroško varstvo, ki so ga 
plačevali vsi zaposleni v Republiki Sloveniji, v novi ureditvi ni 
predvidena dosedanja oblika denarne pomoči za otroke star- 
šev, ki so zaposleni v Republiki Sloveniji, stalno prebivališče 
pa imajo b drugi državi. 

4. Otroški dodatek 
V izgradnji sistema otroškega dodatka, ki bi zagotavljal prime- 
ren instrument družinske pa tudi prebivalstvene politike in 
smiseln delež družbe v pokrivanju stroškov vzdrževanja, 
vzgoje in izobraževanja za vse ali vsaj pretežen delež otroki 
predlagani zakon izhaja iz upoštevanja realnih omejitev pro- 
računskih sredstev, pa tudi doseženega socio-ekonomskega 
položaja prebivalcev, še posebej družin z otroki. 
Otroški dodatek se obravnava kot komplementarna dajatev 
denarnemu dodatku, ki ga predvideva osnutek zakona o soci- 
alnem varstvu in zagotavlja posameznikom oziroma njihovim 
družinam minimalni prag socialne varnosti. To pomeni, da se 
pri ugotavljanju dohodka družine, ko le-ta uveljavlja denarni 
dodatek kot socialno pomoč, otroški dodatek ne sme upošte- 
vati. 
Po predlogu naj bi otroški dodatek prejemali vsi otroci do 15. 
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leta starosti oziroma do 26. leta, če nadaljujejo s šolanjem, 
razen tistih, ki izhajajo iz družin, kjer dohodek na družinskega 
člana presega mejo, ki znaša 80% povprečne mesečne plače 
v Republiki Sloveniji v koledarskem letu pred vložitvijo zah- 
tevka. S tem bi v krog upravičencev do otroškega dodatka po 
grobi oceni prišlo 85% vseh otrok. S tako postavljenim kro- 
gom upravičencev bi se praktično približali univerzalnemu 
principu otroškega dodatka. 
Določeno pomanjkljivost pri tej rešitvi pa predstavlja predla- 
gana višina otroškega dodatka. Ta naj bi mesečno v povpreč- 
nih cenah leta 1991 znašala za predšolskega otroka 8% 
zajamčene plače oziroma 525 SLT v letu 1991 in za šolskega 
otroka 10% zajamčene plače oziroma 660 SLT v letu 1991 
. Tako bi v posameznih primerih socialno šibka družina kljub 
temu, da bi dobila denarni dodatek po predlaganem osnutku 
zakona o socialnem varstvu, v globalu skupaj z otroškim 
dodatkom prejela manj kot do sedaj, ker se je dogovorjena 
raven socialne varndsti za upravičence po navedenem 
osnutku zakona bistveno znižala v primerjavi z obstoječim 
sistemom. 
Variantni predlog določa selektivni pristop in vzpostavlja 
dohodkovni cenzus oziroma zgornjo mejo za dodeljevanje 
otroškega dodatka, in sicer da povprečni mesečni dohodek 
družine v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka, preraču- 
nan na družinskega člana, ne presega 50 % povprečne 
mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji v istem 
obdobju. S tako postavljenim cenzusom se pokrijejo mini- 
malni življenjski stroški otroka. Na osnovi grobe ocene in ob 
upoštevanju dosedanjega gibanja obsega upravičencev, ki pa 
je nižja od pričakovanega, bi se število otrok, upravičenih do 
otroškega dodatka, povečalo za 50 %. Ta rešitev pa bo imela 
za posledico, da bo otroški dodatek posegel v izenačevanje 
ekonomskega položaja družin z otroki le do določene ravni, 
preko nje pa stroške za vzdrževanje otrok še zmeraj v celoti 
prepuščal družini. 
V variantnem predlogu se pri opredeljevanju višine otroškega 

i dodatka izhaja iz predpostavke, da otroški dodatek skupaj 
s socialnovarstvenimi dajatvami predstavlja določen dvig 
minimalne ravni preživetja in da bodo otroški dodatki skupaj 
z davčnimi olajšavami pokrili približno 20 do 30 % povprečnih 

i življenjskih stroškov otroka. To pokritje velja le za otroka, ki 
bo glede na dohodkovni cenzus prejel najvišji otroški doda- 
tek, medtem ko se višina otroškega dodatka in s tem delež 
pokritja povprečnih življenjskih stroškov družinam v višjih 

[ dohodkovnih razredih progresivno znižuje. Povprečni otroški 
' dodatek, preračunan po pogojih predlagane variante zakona, 

bi v povprečnih cenah leta 1991 znašal 1.490 SLT. Struktura 
ocene upravičencev namreč kaže, da se bo pretežni del upra- 
vičencev, skoraj 80 %, nahajal v najnižjem dohodkovnem 
razredu. 

i V Prilogi 2 je prikazan učinek predlaganega otroškega 
dodatka pri različnih tipih družin ter deleži pokrivanja pov- 
prečnih življenjskih stroškov otroka z davčnimi olajšavami in 
predlaganim otroškim dodatkom po obeh predlaganih vari- 
antah. 

5. Ureditev financiranja in druge poglavitne rešitve zakona 

Predlagani zakon na področju financiranja oziroma zagotav- 
ljanja sredstev za denarno nadomestilo ponovno uvaja obve- 
zen prispevek za porodniško varstvo kot eden od elementov 
obveznega socialnega zavarovanja, medtem ko naj bi se sred- 
stva za druge družinske dajatve: materinski dodatek, pomoč 
za opremo novorojenca in otroški dodatek zagotavljala iz 
Proračuna Republike Slovenije. 
Denarno nadomestilo predstavlja nadomestilo izgubljenega 
zaslužka upravičenca, ki zaradi nastalega zavarovalnega pri- 
mera, to je rojstva otroka, ne more delati. 
S plačilom posebnega obveznega prispevka za porodniško 
varstvo si upravičenec zagotovi pravico do denarnega nado- 
mestila; glede na to, da je višina plačanega prispevka propor- 
cionalna višini plače, pa je utemeljena tudi različna višina 
tega nadomestila. 
Nasprotno pa sistem socialne varnosti zagotavlja pravice 
neodvisno od prispevka, višina dajatev pa je določena v enaki 
ali diferencirani višini za upravičence, zato se pravice do 
materinskega dodatka, pomoči za opremo novorojenca in 
otroškega dodatka postavljajo v okvir tega sistema, sredstva 

za njihovo zagotovitev pa v okvir javnega (proračunskega) 
financiranja. 
Pomembna novost predlaganega zakona je tudi prenos izra- 
čunavanja višine denarnega nadomestila iz podjetij na Centre 
za socialno delo. Doslej so vse delo v zvezi z nadomestili 
osebnega dohodka za čas porodniškega dopusta brezplačno 
opravljale organizacije, kjer so bili upravičenci zaposleni, 
sredstva pa so na podlagi zahtevkov dobile povrnjena 
naknadno iz republiškega proračuna preko pristojnih občin- 
skih služb. 
Nova organiziranost na področju izplačevanja predvideva 
izplačila upravičencem direktno iz republiškega proračuna, 
s čimer bi se izognili nepotrebnemu prelivanju sredstev iz 
enega na drug račun. Enak, torej direkten način izplačil je 
predviden tudi za vse ostale družinske dajatve, razen za funk- 
cionalno obliko pomoči ob rojstvu otroka in otroškega 
dodatka, ki bi jo upravičenci prejeli preko Centra za socialno 
delo. 

IV. MEDNARODNO PRAVNA UREDITEV DRUŽINSKIH PRE- 
JEMKOV 

Na mednarodni in na nacionalni ravni so poleg temeljnih 
državljanskih in civilnih pravic urejene tudi ekonomske in 
socialne pravice državljanov. Me'd najpomembnejšimi medna- 
rodnimi akti, ki obravnavajo socialne pravice, h katerim je 
pristopila in jih ratificirala tudi naša država, so: Splošna 
deklaracija o človekovih pravicah, Konvencija o otrokovih 
pravicah in Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kul- 
turnih pravicah. Naša država je tudi podpisnica številnih kon- 
vencij Mednarodne organizacije dela, s katerimi se urejajo 
socialne pravice, med njimi tudi Konvencije št.102 o socialni 
varnosti in Konvencije št. 103 o varstvu mate rinstva. Večina 
evropskih držav, članic Sveta Evrope, je podpisala Evropsko 
socialno listino, ki predstavlja prvo evropsko socialno ustavo. 
Listina med drugim deklarira temeljne pravice iz dela in soci- 
alnovarstvene pravice vsakogar, delavcev, otrok, družine 
, matere in drugih. 
Vse evropske države pri izdatkih , povezanih z otroškim var- 
stvom, poznajo poleg davčnih olajšav (zmanjšanje osnove za 
davek) ali zmanjšanja davka na dohodek (davčni odbitek) za 
družine z otroki, tudi: 
- varstvo matere in novorojenca, ki sodi v večini držav v okvir 
socialnega zavarovanja in njemu podobnih shem 
- otroške ali družinske dodatke, ki spadajo praviloma med 
javne ali proračunske socialne izdatke. 
Primerjava ureditve pravice do porodniškega dopusta in do 
nadomestila za porodniški dopust kaže, da se praviloma 
v večini držav deli porodniški dopust na dva dela in sicer na 
porodniški dopust in na podaljšan porodniški dopust oziroma 
starševski dopust. V večini evropskih držav imajo pravico do 
porodniškega dopusta in do nadomestila v določenem 
odstotku predhodne plače delavke, ki so določeno dobo pred 
porodom prispevale za socialno zavarovanje. Ta odsotnost je 
v posameznih državah različna in traja od 12 do 16 tednov. 
V tem obdobju ima delavka pravico do nadomestila v višini od 
75 do 100 % predhodne plače. Podaljšan porodniški oziroma 
Starševski dopust pa je v posameznih državah urejen zelo 
različno, tako glede na trajanje kot na višino nadomestila. 
Traja do 6. meseca, 12. meseca ali celo tretjega leta otrokove 
starosti, višina izplačila pa je izenačena z višino nadomestila 
ali nižja, ponekod diferencirana glede na socialne potrebe 
družine ali pa glede na višino predhodnega zavarovanja. 
Materinski dodatek, kot ga uvaja osnutek predlaganega 
zakona, poznajo ureditve nekaterih zahodnoevropskih držav 
(npr. Avstrija, Švedska) kot posebno pravico do denarne 
pomoči za matere ob in po rojstvu otroka, ki ne izpolnjujejo 
pogojev za pridobitev pravice do nadomestila za čas porodni- 
škega dopusta. 
Pomoč za opremo novorojenca je v večini evropskih držav 
zagotovljena kot denarna pomoč; izjema je Finska, kjer je bil 
že kmalu po 2.svetovni vojni uveden zavitek kot naturalna 
oblika pomoči. 
Pravica do otroških dodatkov je uvedena v večini evropskih 
držav. V večini držav imajo pravico do otroškega dodatka vsi 
otroci oziroma roditelji ne glede na njihove dohodke, izje- 
moma se ta pravica ne zagotavlja tistim z najvišjimi dohodki. 
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Do njega so upravičeni otroci do izpolnjenega 15.oziroma 
26.leta, če se šolajo, ponekod pa so do njega upravičeni tudi 
v času, ko čakajo na prvo zaposlitev. Višina otroškega 
dodatka pokriva večji delež stroškov otroka kot pri nas, saj je 
njihov namen družini delno nadomestiti znižanje življenjske 
ravni, ki je posledica rojstva in preživljanja otroka in vzposta- 
viti ravnotežje med dohodki delavcev brez otrok in delavcev 
z otroci. Višina otroškega dodatka je praviloma progresivna 
glede na vrstni red rojstva otroka oziroma glede na starost 
otroka. Višji otroški dodatki so določeni za invalidne otroke in 
za otroke, ki živijo v skupnem gospodinjstvu samo z enim 
roditeljem. Sredstva za financiranje otroških dodatkov se pra- 
viloma zagotavljajo iz državnih proračunov in se v družbenem 
proizvodu posameznih držav gibljejo od 1 % do 2 % ali celo 
3 %. Zanimivo je, da tudi v državah, ki so &?F7 začele pospe- 
ševati neposredne oblike otroškega varstva, delež družinskih 
dodatkov v družbenem proizvodu ostaja enak ( npr. Francija 
3,0 %, Belgija 2,8 %, Švedska 1,5, %, čehoslovaška 3,1 %, 
Madžarska 2,6, %). To kaže na to, da se v njihovi politiki do 
družine daje obema oblikama pomoči komplementaren 
pomen in da se med seboj ne izključujeta. 

V. MATERIALNE IN DRUGE POSLEDICE 
Nov sistem urejanja pravice do denarnega nadomestila za čas 
porodniškega dopusta predstavlja ob predpostavki, da ne bi 
bilo nikakršnega gibanja plač, enak obseg sredstev, pri obsto- 
ječem gibanju osebnih dohodkov (v letu 1991) pa približno 10 
do 13 odstotno zmanjšanje doslej potrebnih sredstev. Pri 
dejanskem zmanjšanju potrebnih sredstev za uresničevanje 
pravice po predlaganem zakonu je upoštevan tudi prehod iz 
posrednega refundacijskega izplačevanja nadomestil v orga- 
nizacijah oziroma podjetjih (le-ta je predstavljal najmanj eno 
do dvomesečni zamik med datumom izplačila nadomestila 
upravičenki in datumom, ko prejme povrnjena ta sredstva 
podjetje) v novi direktni način izplačevanja denarnih nadome- 
stil iz republiškega proračuna upravičenkam, za katerega bo 
potrebno na dan izplačila naenkrat zagotoviti vsa potrebna 
sredstva. 
Uvedba materinskega dodatka predstavlja približno 2,5 do 
3 odstotno povečanje sedanjega obsega potrebnih sredstev 
za obstoječi program nadomestil osebnega dohodka za čas 
porodniškega dopusta. V primerjavi s sredstvi za družbeno 
pomoč materam ob rojstvu otroka po obstoječi ureditvi pa so 
potrebna sredstva za predlagani materinski dodatek 5 krat 
večja. 
Za uresničevanje pravice do denarnega nadomestila za čas 
porodniškega dopusta in pravice do materinskega dodatka bi 
bilo po predlaganem zakonu, ob upoštevanju obstoječih infla- 
cijskih gibanj, potrebnih približno 90 % dosedanjih sredstev. 
Tudi za uresničevanje pravice do pomoči za opremo novoro- 
jenca je po predlaganem zakonu potrebno manj sredstev kot 
po sedanji ureditvi. V obeh variantnih predlogih je namreč 

zmanjšan krog upravičencev, saj po novem do pomoči za 
opremo novorojenca ni upravičena kategorija dosedanjih pre- 
jemnikov denarne oblike pomoči, ki so jo predstavljali roditelji 
s statusom delavca v Republiki Sloveniji, njihova družina pa je 
živela v drugi republiki. 
Ob predpostavki, da se bo pri prvem variantnem predlogu za 
zavitek za novorojenca odločilo 70% upravičencev, za 
denarno obliko pa 30% upravičencev (znesek denarne oblike 
pomoči predstavlja ceno zavitka, zmanjšano za 10%, kolikor 
znašajo manipulaitvni stroški zavitka), se obseg potrebnih 
sredstev zmanjšuje za 5%. Po drugem variantnem predlogu 
pa se obseg potrebnih sredsetv zmanjšuje za 12%. Poleg tega 
je pomembno tudi to, da bodo potrebna sredstva za pomoč za 
opremo novorojenca po prvem variantnem predlogu v odvis- 
nosti od gibanja cen na drobno, po drugem variantnem pred- 
logu pa zgolj od gibanja zajamčene plače v Repu bliki Slove- 
niji. 
Za novi sistem otroškega dodatka, ne glede na sprejeto vari- 
anto, je po oceni potrebno 110 % več sredstev kot po obsto- 
ječi ureditvi. 
Ob upoštevanju, da naj bi v letu po uveljavitvi zakona preje- 
mali otroški dodatek tudi otroci iz republik Bosne in Hercego- 
vine, Črne Gore, Hrvaške, Makedonije in Srbije, ki so to 
pravico pridobili še po določilih Samoupravnega sporazuma 
o uresničevanju socialnovarstvenih pravic, bi se v tem pre- 
hodnem letu potrebna sredstva za otroški dodatek dodatno 
povečala in sicer pri sprejeti prvi varianti za 9% ( skupaj 119%) 
in pri sprejeti drugi varianti za 31% (skupaj 141%). 
Upoštevajoč vse predlagane zakonske rešitve bi bilo za ures- 
ničevanje vseh programov otroškega varstva potrebno pri- 
bližno 33% več sredstev kot po obstoječi ureditvi oziroma 
v prvem letu po uveljavitvi zakona, ob upoštevanju otrok iz ! 
republik bivše Jugoslavije 36 % več sredstev, oziroma 44% 
več sredstev, če bi bila sprejeta druga varianta otroškega 
dodatka po predlaganem zakonu. 
Določene posledice v materialnem, zlasti pa v organizacij- 
skem pogledu pa bo imela tudi predvidena sprememba 
sistema uveljavljanja in izplačevanja denarnih nadomestil za 
čas porodniškega dopusta in otroškega dodatka. Prenos uve- 
ljavitve, določitve in izplačila teh pravic iz podjetja na 
ustrezne občinske oziroma republiški upravni organ, bo zah- 
teval predhodno dopolnitev računalniške in programske 
opreme na teh dveh nivojih. Vzpostavitev računalniško podpr- 
tega informacijskega sistema za izvajanje programa na repu- 
bliški in občinskih ravneh s tremi podatkovnimi bazami 
(upravni, kartotečni in finančni del) bo na eni strani omogo- 
čila direktna izplačila nadomestil in otroških dodatkov, na 
drugi strani pa zagotavljala statistične podatke za spremljanje 
in operativno izvajanje programa. V kolikor bo vzpostavljen 
celovit informacijski sistem za vse družinske dajatve na enem 
mestu, bo možno stroške za tekoče delovanje novega sistema s 
zmanjšati in to predvsem na račun zmanjšanega števila 
kadrov v občinskih službah. 

TEZE za zakon o družinskih dajatvah 

1.teza 
Ta zakon ureja družinske dajatve, določa upravičence, traja- 
nje pravice do dajatev, njihovo višino, pogoje za pridobitev in 
postopek za uveljavljanje dajatev. 

2. teza 
Družinske dajatve po tem zakonu so: 
- denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta, 
- materinski dodatek, 
- pomoč za opremo novorojenca, 
- otroški dodatek. 

DENARNO NADOMESTILO ZA ČAS PORODNIŠKEGA 
DOPUSTA 

3. teza 
Denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta po tem 
zakonu obsega nadomestilo plače za čas dopusta ob rojstvu 
otroka, dopusta za nego in varstvo otroka ter daljšega dopu- 
sta za nego in varstvo otroka. 

Upravičenci do denarnega nadomestila 

4. teza 
Pravico do denarnega nadomestila za čas porodniškega 
dopusta ( v nadaljnjem besedilu: pravica do denarnega nado- 
mestila) ima mati, ki je po predpisih o zdravstvenem zavarova- 
nju zavarovana za pravico do nadomestila za čas zadržanosti 
z dela pod pogojem, da je bila zavarovana pred dnevom 
obveznega nastopa porodniškega dopusta. 
Pravico do denarnega nadomestila ima oče otroka, druga 
oseba, ki otroka neguje in varuje in oseba, ki vzame otroka 
v nego in varstvo zaradi posvojitve v primerih, kadar se 
v skladu s predpisi o delovnih razmerjih lahko pravica do 
porodniškega dopusta prenese na te osebe pod pogojem, da 
so zavarovane po predpisih o zdravstvenem zavarovanju za 
pravico do nadomestila za čas zadržanosti z deia. 

Trajanje pravice do denarnega nadomestila 
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5. teza 
Upravičenci iz prejšnje teze imajo pravico do denarnega 
nadomestila v trajanju, kot je določeno v predpisih o delovnih 
razmerjih v zvezi s pravico do odsotnosti z dela zaradi rojstva, 
nege in varstva otroka. 

Osnova za denarno nadomestilo 

6. teza 
Osnova za denarno nadomestilo je povprečna mesečna plača 
upravičenca oziroma povprečna osnova, od katere upraviče- 
nec plačuje prispevek za porodniško varstvo v zadnjih 12 
mesecih pred mesecem obveznega nastopa porodniškega 
dopusta. 
Če je upravičenec prejemal plačo oziroma je plačeval prispe- 
vek za porodniško varstvo za krajše obdobje, se mu za manj- 
kajoče mesece kot osnova upošteva 80% zajamčene plače. 
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov je za očeta ali drugo 
osebo, ki otroka varuje in neguje v primeru, kadar mati umre, 
osnova za denarno nadomestilo povprečna mesečna plača 
oziroma povprečna osnova, od katere te osebe plačujejo 
prispevek v zadnjih 12 mesecih ali krajšem obdobju pred 
nastopom porodniškega dopusta. 
Upravičencu, ki je v obdobju iz prejšnjih odstavkov prejemal 
nadomestilo plače, se upošteva osnova, na podlagi katere se 
je obračunavalo nadomestilo. 

7. teza 
Osnove iz 6. teze se v skladu z gibanjem povprečnih plač vseh 
zaposlenih v Republiki Sloveniji preračunajo na zadnji mesec 
pred mesecem nastopa porodniškega dopusta na način, ki ga 
določi republiški upravni organ, pristojen za družino. 

Višina denarnega nadomestila 

8. teza 
Denarno nadomestilo znaša 100% osnove. 
Denarno nadomestilo se mesečno usklajuje z gibanjem pov- 
prečnih piač vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji. 

9. teza 
Denarno nadomestilo ne more biti nižje od 80% zajamčene 
plače. 

10. teza 
Pri preračunu osnove iz 7. teze in usklajevanju nadomestila iz 
2. odstavka 8. teze se upoštevajo podatki o povprečnih plačah 
vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja Zavod 
Republike Slovenije za statistiko. 

Uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila 

11.teza 
Mati uveljavlja pravico do denarnega nadomestila 30 dni pred 
obveznim nastopom porodniškega dopusta pri Centru za 
socialno delo in sicer: 
- v občini njenega stalnega prebivališča, 
- v občini njenega začasnega prebivališča, če v Republiki 
Sloveniji nima stalnega prebivališča, 
- v občini, kjer je sedež njene organizacije, podjetja, dejavno- 
sti oziroma delodajalca, če nima stalnega prebivališča niti 
začasneg prebivališč Republik Sloveniji, 
Drugi upravičenci uveljavljajo pravico do denarnega nadome- 
stila pri Centru za socialno delo, kjer bi oziroma je to pravico 
uveljavljala mati. 

12. teza 
Denarno nadomestilo izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za 
pretekli mesec republiški upravni organ, pristojen za družino. 
Dokler ni mogoče določiti osnove oziroma višine denarnega 
nadomestila, se upravičencu začasno izplačuje akontacija, ki 
se določi na podlagi znanih podatkov. 

MATERINSKI DODATEK 

13. teza 
Materinski dodatek je denarna pomoč materi ob in po rojstvu 
otroka. 

Upravičenci do materinskega dodatka 

14. teza 
Pravico do materinskega dodatka ima vsaka mati (v nadalj- 
njem besedilu: upravičenka), ki ne izpolnjuje pogojev za pra- 
vico do denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta, 
pod pogojem, da je državljanka Republike Slovenije in ima 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 
Namesto matere lahko pravico do materinskega dodatka pod 
pogoji iz prejšnjega odstavka pridobi oče otroka ali druga 
oseba, ki otroka neguje in varuje, in sicer če mati umre, 
zapusti otroka ali če je na podlagi izvida in mnenja pristoj- 
nega zdravstvenega zavoda nesposobna za samostojno življe- 
nje in delo. Oče otroka ali druga oseba pridobi pravico do 
materinskega dodatka pod pogojem, da je brez zaposlitve iz 
razlogov, ki niso nastali po njegovi volji ali krivdi. 
Pravico do materinskega dodatka ima pod enakimi pogoji kot 
mati tudi oseba, ki vzame otroka v nego in varstvo zaradi 
posvojitve. 

Trajanje, način izrabe in prenehanje pravice do 
materinskega dodatka 

15. teza 
Pravica do materinskega dodatka pripada upravičenki za čas 
365 dni in sicer 28 dni pred predvidenim datumom poroda in 
337 dni po porodu. 
Če nastopi porod pred datumom, ki ga je predvidel zdravnik, 
upravičenka pravico do materinskega dodatka v trajanju 365 
dni. 
Če upravičenka uveljavlja pravico do materinskega dodatka 
po preteku roka, od katerega ji pripada nadomestilo, ji pri- 
pada pravica do materinskega dodatka od dneva, ko vloži 
zahtevek za priznanje pravice, do 337. dneva otrokove sta- 
rosti. 

16. teza 
V primeru smrti otroka pravica do materinskega dodatka 
preneha z naslednjim mesecem. 

Višina materinskega dodatka 

17. teza 
Materinski dodatek je enak 52% zajamčene plače. 

Uveljavljanje pravice do materinskega dodatka 

18. teza 
Upravičenka uveljavlja pravico do materinskega dodatka 60 
dni pred predvidenim datumom poroda pri Centru za socialno 
delo v občini njenega stalnega prebivališča. 
Drugi upravičenci uveljavljajo pravico do materinskega 
dodatka pri Centru za socialno delo, kjer bi oziroma je to 
pravico uveljavljala mati. 

19. teza 
Materinski dodatek upravičenki izplačuje najkasneje do 15. 
v mesecu za pretekli mesec republiški upravni organ, pristo- 
jen za družino. 

POMOČ ZA OPREMO NOVOROJENCA 
VARIANTA 1 

20. teza 
Pomoč za opremo novorojenca je enkratna pomoč ob rojstvu 
otroka. 
Pomoč za opremo novorojenca se zagotovi kot zavitek za 
novorojenca ali kot denarna pomoč. 
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21.teza 
Pravic d pomoč z oprem novorojene im mat stalni prebiva- 
lišče Republik Sloveniji. 

22. teza 
Zavitek za novorojenca vsebuje najnujnejše izdelke, potrebne 
za opremo novorojenca v prvih mesecih otrokovega življenja. 
Vsebino zavitka določa republiški upravni organ, pristojen za 
družino. 

23. teza 
Denarna pomoč ob rojstvu otroka je enaka vrednosti izdelkov 
iz zavitka. 

24. teza 
Pravico do pomoči za opremo novorojenca uveljavlja mati ali 
druga oseba, ki skrbi za novorojenca. 

25. teza 
Izbrano obliko pomoči za opremo novorojenca upravičenec 
uveljavlja 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma 
najkasneje 3 mesece po rojstvu otroka pri Centru za socialno 
delo v občini materinega stalnega prebivališča. 
Center za socialno delo lahko odloči, da se pomoč za opremo 
novorojenca dodeli v obliki zavitka, če tako zahtevajo koristi 
otroka. 
Proti odločitvi Centra za socialno delo iz prejšnjega odstavka 
je v roku osmih dni možen ugovor na republiški upravni 
organ, pristojen za družino. 

26. teza 
Denarno pomoč ob rojstvu otroka izplača najkasneje v 30 
dneh po vložitvi zahtevka republiški upravni organ, pristojen 
za družino. 

VARIANTA 2 

20. teza 
Pomoč za opremo novorojenca je enkratna denarna pomoč 
ob rojstvu otroka. 

21.teza 
Pravic d pomoč z oprem novorojene im mat stalni prebiva- 
lišče Republik Sloveniji. 

22. teza 
Pomoč za opremo novorojenca znaša 70% zajamčene plače. 

23. teza 
Pravico do pomoči za opremo novorojenca uveljavlja mati ali 
druga oseba, ki skrbi za novorojenca. 

24. teza 
Pomoč za opremo novorojenca upravičenec uveljavlja 60 dni 
pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 
3 mesece po rojstvu otroka pri Centru za socialno delo 
v občini materinega stalnega prebivališča. 

25. teza 
Pomoč za opremo novorojenca izplača najkasneje v 30 dneh 
po vložitvi zahtevka republiški upravni organ, pristojen za 
družino. 

OTROŠKI DODATEK 

27. teza 
Z otroškim dodatkom se družinam z otroki zagotovi dopol- 
nilni prejemek za delno pokrivanje stroškov pri vzdrževanju 
otrok. 

Upravičenci do otroškega dodatka 

28. teza 
Pravico do otroškega dodatka ima otrok s stalnim prebivališ- 
čem v Republiki Sloveniji, če: 
- je državljan Republike Slovenije, 
- ni državljan Republike Slovenije ob pogoju vzajemnosti. 
Ob pogoju, da je vsaj eden od staršev zavezanec po predpisih 
o dohodnini v Republiki Sloveniji, ima pravico do otroškega 
dodatka tudi otrok, ki nima stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji, če: 
- je državljan Republike Slovenije in nima pravice uveljavljati 
pravice do otroškega dodatka v državi, kjer živi, 
- ni državljan Republike Slovenije in je tako dogovorjeno 
z bilateralno pogodbo. 

29. teza 
Otroški dodatek se dodeli, če povprečni mesečni dohodek 
družine v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka, preraču- 
nan na družinskega člana, ne presega 80% povprečne 
mesečne plače v Republiki Sloveniji v navedenem letu 
(dohodkovni cenzus), 
varianta 29.teze: 
Otroški dodatek se dodeli, če povprečni mesečni dohodek 
družine v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka, preraču- 
nan na družinskega člana, ne presega 50% povprečne 
mesečne plače v Republiki Sloveniji v navedenem letu 
(dohodkovni cenzus). 

30. teza 
V dohodek družine po tem zakonu štejejo vsi dohodki in 
prejemki upravičenca in njegovih družinskih članov, ki jih je 
ustvaril ali prejel v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka. 
Ce družina v letu pred vložitvijo zahtevka ni imela dohodkov 
in prejemkov oziroma so se njeni dohodki v tekočem letu 
bistveno spremenili, se upošteva le-te iz tekočega leta na 
način, kot ga s posebnim izvršilnim predpisom določi republi- 
ški upravni organ, pristojen za družino. 
V dohodek družine po tem zakonu štejejo vsi dohodki, ki so 
vir za dohodnino po posebnem zakonu, poleg teh dohodkov 
pa še: 
prejemki po predpisih o pravicah vojaških invalidov ter civil- 
nih invalidov vojne; prejemki za delo med rehabilitacijo; soci- 
alnovarstvene dajatve: denarna pomoč kot edini vir preživlja- 
nja in denarni dodatek; varstveni dodatek k pokojnini, 
denarna pomoč za brezposelnost; dajatve iz naslova nadome- 
stila za invalidnost; štipendije in preživnine. 
Pri ugotavljanju dohodka družine po tem zakonu se odštejejo 
izplačane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova. 

31.teza 
Za družinske člane po tem zakonu štejejo: 
- zakonca oziroma osebi, ki živita v življenjski skupnosti, ki se 
po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih 
posledicah izenačuje z zakonsko zvezo; 
- otroci, posvojenci oziroma otroci, ki so vzeti v nego in 
varstvo zaradi posvojitve ter pastorki, dokler so jih starši 
dolžni preživljati. 

Trajanje pravice do otroškega dodatka 

32. teza 
Pravico do otroškega dodatka ima otrok do dopolnjenega 15. 
leta starosti, starejši otrok pa, če se šola, dokler ima status 
učenca ali rednega študenta, vendar najdalj do dopolnjenega 
26. leta starosti. 
Če otrok zaradi daljše bolezni ali služenja vojaškega roka med 
šolanjem ni končal rednega šolanja v predpisanem roku, se 
mu pravica do otroškega dodatka podaljša za toliko časa, 
kolikor se je šolanje zaradi teh razlogov podaljšalo. 
Pravico do otroškega dodatka po dopolnjenem 15.letu staro- 
sti ima do dopolnjenega 18.leta starosti tudi otrok z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju. 

33. teza 
Otrok, ki je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, 
v katerem ima v celoti brezplačno oskrbo, v tem času nima 
pravice do otroškega dodatka. 
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Pravice do otroškega dodatka nima tudi otrok med služenjem 
vojaškega roka. 

Višina otroškega dodatka 

34. teza 
Višina otroškega dodatka znaša: 
- za predšolske otroke 8% zajamčene plače, 
- za šolske otroke 10% zajamčene plače. 

varianta 34.teze (ob predpostavki, da je sprejeta varianta 
29.teze): 
Višina otroškega dodatka glede na doseženi dohodkovni cen- 
zus in glede na starost otroka znaša: 

dohodkovni cenzusvišina otroškega dodatka (% od zajamče- 
(dohodek na družin- ne plače) 
skega člana - v% 
od povprečne me- 
sečne plače vseh za- 
poslenih v RS v pre- 
teklem letu)    

predšolski šolski 
do 35% 20% 28% 
od 35,1% do 40% 15% 21% 
od 40,1% do 45% 10% 14% 
od 45,1% do 50% 5% 7% 

35. teza 
Višina otroškega dodatka za otroka z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju, se zviša za 10% zajamčene plače. 

varianta 35. teze ( ob predpostavki, da sta sprejeti varianti 
29.in 34.teze): 
Višina otroškega dodatka za otroka z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju se zviša za 20% zajamčene plače. 

Uveljavljanje pravice do otroškega dodatka 

36. teza 
Pravico do otroškega dodatka uveljavlja tisti roditelj, pri kate- 
rem otrok živi, oziroma eden od roditeljev na podlagi pisme- 
nega sporazuma. 
Za otroke brez roditeljev, otroke, dane v rejo, otroke pod 
skrbništvom druge osebe ali pristojnega organa, Center za 
socialno delo uvede postopek za uveljavljanje pravice do 
otroškega dodatka po uradni dolžnosti ali na predlog zainte- 
resirane osebe. 

37. teza 
Roditelj uveljavlja pravico do otroškega dodatka z vložitvijo 
zahtevka pri Centru za socialno delo v občini stalnega prebi- 
vališča otroka. 
V primerih, ko ima pravico do otroškega dodatka otrok, ki 
v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, uveljavlja 
roditelj pravico do otroškega dodatka pri Centru za socialno 
delo v občini, v kateri je roditelj zavezanec za plačilo dohod- 
nine po predpisih Republike Slovenije. 

38. teza 
Center za socialno delo vsako leto s 1. septembrom po uradni 
dolžnosti preverja upravičenost do otroških dodatkov tistih 
upravičencev, ki otroški dodatek že prejemajo. 
V ta namen morajo prejemniki otroških dodatkov vsako leto 
najkasneje do 30.junija posredovati vsa potrebna dokazila. 

Izplačevanje otroškega dodatka 

39. teza 
Otroški dodatek se izplačuje od rojstva otroka, če je bil 
zahtevek vložen v treh mesecih po rojstvu otroka oziroma od 
prvega dne meseca, v katerem je bil zahtevek vložen, če je bil 
zahtevek vložen po tem roku. 
 i   
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40. teza 
Otroški dodatek se izplačuje roditelju, ki je uveljavljal pravico 
do otroškega dodatka. 
Center za socialno delo lahko odloči, da se otroški dodatek 
izplačuje osebi, ki dejansko skrbi za preživljanje otroka, če 
ugotovi, da roditelj, ki je pravico do otroškega dodatka uvelja- 
vil, le-tega ne namenja za preživljanje otroka oziroma je bil 
postopek za uveljavljanje otroškega dodatka uveden po 
uradni dolžnosti. 
Center za socialno delo lahko odloči, da se otroški dodatek 
izplačuje v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi 
otroka. 
Proti odločitvi Centra za socialno delo o funkcionalni obliki 
otroškega dodatka je v roku osmih dni po sprejemu odločbe 
možen ugovor na organ, ki je odločbo izdal. 

41. teza 
Otroški dodatek izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za 
pretekli mesec republiški upravni organ, pristojen za družino. 
V funkcionalni obliki se otroški dodatek izplačuje preko pri- 
stojnega Centra za socialno delo. 

ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA DRUŽINSKE DAJATVE 

42. teza 
Sredstva za denarna nadomestila se zagotavljajo s prispev- 
kom za porodniško varstvo. 
Prispevek za porodniško varstvo plačujejo zavezanci za pri- 
spevek za pravico do nadomestila za čas zadržanosti z dela' 
po predpisih o zdravstvenem zavarovanju. 

43. teza 
Višino prispevne stopnje za porodniško varstvo določi Skupš- 
čina Republike Slovenije. 

44. teza 
Prispevki za porodniško varstvo se vplačujejo v Proračun 
Republike Slovenije. 

45. teza 
Glede obračunavanja in plačevanja prispevka za porodniško 
varstvo se smiselno uporabljajo predpisi o zdravstvenem za- 
varovanju. 

46. teza 
Glede zastaranja obveznosti za obračun in plačilo prispevkov, 
ki jih plačujejo osebe v delovnem razmerju in njihovi deloda- 
jalci, ki so pravne osebe, in obresti ter pravice do vračila 
nepravilno ali preveč plačanih prispevkov in obresti se upo- 
rabljajo določbe posebnega zakona, ki ureja plačevanje 
davka od dobička pravnih oseb. 
Glede obračunavanja, postopka za odmero in pobiranje ter 
vračanje prispevkov; prisilne izterjave; odpisa zaradi neizter- 
ljivosti; poroštva; zastaranja in kaznovanja se v zvezi s pri- 
spevki, ki jih plačujejo drugi zavezanci, uporabljajo določbe 
posebnega zakona, ki ureja plačevanje davka od osebnih 
prejemkov, če ni s posebnimi predpisi drugače določeno. 

47. teza 
Sredstva za izplačevanje materinskega dodatka, pomoči za 
opremo novorojenca in otroškega dodatka se zagotavljajo 
v Proračunu Republike Slovenije. 

SKUPNE DOLOČBE 

48. teza 
Pravica do družinskih dajatev se uveljavlja skladno s tem 
zakonom in predpisi o splošnem upravnem postopku. 
O pravicah iz prvega odstavka te teze odloča na prvi stopnji 
Center za socialno delo, na drugi stopnji pa republiški upravni 
organ, pristojen za družino. 

49. teza 
Upravičenec do družinskih dajatev je dolžan sporočiti pristoj- 
nemu Centru za socialno delo vsako spremembo, ki ima za 
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posledico spremembo višine ali ukinitev teh dajatev, v 15 
dnevih po dnevu, ko je taka sprememba nastala. 

50. teza 
Ce se med izplačevanjem družinskih dajatev ugotovi, da se 
dajatve izplačujejo na podlagi neresničnih podatkov, Center 
za socialno delo izda odločbo o prenehanju pravice do dru- 
žinske dajatve in zahteva vračilo neupravičeno prejete premo- 
ženjske koristi. 

51.teza 
Centri za socialno delo zbirajo podatke za potrebe odločanja 
o pravici do posamezne družinske dajatve in za statistične 
namene določene v odloku o programu statističnih razisko- 
vanj. 
Zbirke podatkov na področju družinskih dajatev vsebujejo 
naslednje osebne podatke: 
- ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega za- 
stopnika, 
- enotno matično številko, 
- rojstne podatke, 
- podatke o državljanstvu, 
- podatke o prebivališču, 
- podatke, ki se nanašajo na družinska razmerja: število 
družinskih članov in njihova starost, zakonska zveza ali izven- 
zakonska skupnost, 
- zdravstvene izvide pristojnih zdravstvenih zavodov, 
- podatki o zaposlitvi, 
- podatke o socialnem in ekonomskem stanju: o plačah, 
drugih prejemkih in dohodkih, izdatkih. 
Z zbirko podatkov upravlja Center za socialno delo. 

52. teza 
Organizacija oziroma delodajalec, pri katerem je upravičenec 
do družinskih dajatev zaposlen, pristojna služba Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, upravnega 
organa za javne prihodke in pristojna služba družbenega 
knjigovodstva so dolžne Centrom za socialno delo na njihovo 
zahtevo posredovati vse podatke, ki so pomembni za njihovo 
odločitev o višini dajatev. 

53. teza 
Center za socialno delo, ki odloča o pravici do družinskih 
dajatev, lahko podatke, ki jih dobi od posameznika ali organi- 
zacij iz 52. teze tega zakona , uporabi samo za potrebe 
postopka odločanja . 
Drugim uporabnikom lahko Center za socialno delo, ki odloča 
o pravici do družinskih dajatev, posreduje podatke samo, če 
so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi 

pisne zahteve ali privolitve upravičenca, na katerega se 
podatki nanašajo. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

54. teza 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
- Zakon o družbenem varstvu otrok ( Uradni list SRS, št.35/ 
• 9). 
- Samoupravni sporazum o porodniškem dopustu ( Uradni 
list SRS, št.36/87, 36/88 in 24/89), 
- Samoupravni sporazum o pravicah in obveznostih združe- 
nih kmetov v zvezi z uresničevanjem pravice do porodniškega 
dopusta ( Uradni list SRS, št.7/82, 17/82, 1/83 in 34/84), 
- Sklep o pomoči za opremo novorojenca (Uradni list SRS 
št.8/80 in 5/89), 
- Samoupravni sporazum o uresničevanju socialnovarstve- 
nih pravic (Uradni list SRS, št.27/89) v členih 62 do vključno 

55. teza 
Upravičenke oziroma upravičenci, ki so pridobili pravico do 
nadomestila osebnega dohodka za čas porodniškega dopu- 
sta v času veljavnosti sporazumov iz druge in tretje alinee 54. 
teze tega zakona, do izteka pravice do nadomestila prejemajo 
nadomestilo plače v skladu z določili teh sporazumov. 
Upravičenkam, ki so do dneva, ko prične veljati ta zakon, 
pridobile pravico do družbene pomoči ob rojstvu otroka 
v skladu z določili samoupravnega sporazuma o porodniškem 
dopustu, pripada pravica do materinskega dodatka po tem 
zakonu tako, da skupno trajanje pravice ne traja več kot 365 
dni. 

56. teza 
Otroci iz republik: Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, 
Makedonije in Srbije, ki so pridobili pravico do družbene 
pomoči otrokom po samoupravnem sporazumu o uresničeva- 
nju socialnovarstvenih pravic, imajo do sklenitve bilateralnih 
sporazumov iz druge alinee 2.odstavka 28.teze tega zakona, 
pravico do otroškega dodatka v višini, določeni v 34.teze tega 
zakona, zmanjšani za 20%, vendar najdalj eno leto od uveljavi- 
tve tega zakona. 

57. teza 
Izvršilni predpis iz 2.odstavka 30.teze bo izdan v roku šestih 
mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

58. teza 
Ta zakon začne veljati 1.7.1992. 

PRILOGA 1 

IZRAČUN DENARNEGA NADOMESTILA ZA PORODNIŠKI 
DOPUST PO TEZAH ZAKONA O DRUŽINSKIH DAJATVAH 
Osnova za denarno nadomestilo je povprečje mesečnih plač 
upravičenke oziroma povprečnih osnov, od katerih upravi- 
čenka plačuje prispevek za porodniško varstvo v zadnjih 12 
mesecih pred mesecem obveznega nastopa porodniškega 
dopusta. To izračunano povprečje se vreonostno prevede na 
mesec pred mesecem obveznega nastopa porodniškega 
dopusta. Prevedbo se opravi z indeksom, ki izraža razmerje 
med povprečno plačo vseh zaposlenih v Sloveniji za mesec, ki 
predstavlja zadnji mesec, ki se upravičenki še upošteva pri 
izračunu osnove in povprečjem plač vseh zaposlenih v Slove- 
niji za tistih 12 mesecev, iz katerih se izračuna osnova upravi- 
čenke. Na takšen način preračunana osnova predstavlja že 
znesek izplačila denarnega nadomestila za prvi mesec porod- 
niškega dopusta. Znesek denarnega nadomestila za drugi 
mesec ostane enak kot za prvi mesec, vse nadaljne mesece 
porodniškega dopusta pa se slednji uskladi z mesečnim 

indeksom rasti povprečnih (bruto) plač v Sloveniji. Usklajeno 
nadomestilo pripada upravičenki od prvega dne meseca, 
v katerem (in ne za katerega) je objavljen zadnji uradni stati- 
stični podatek o mesečni rasti povprečnih plač vseh zaposle- 
nih v Sloveniji. 

PREDPOSTAVKE IZRAČUNA: 
- upravičenka je nastopila porodniški dopust 1.1.1991; 
- upravičenki se nadomestilo izračuna na način kot je oore- 
deljen v tezah zakona; 
- podlago za izračun nadomestila predstavljajo podatki 
o osebnem dohodku upravičenke v obdobju dvanajstih mese- 
cev pred mesecem nastopa porodniškega dopusta to je od 

1990Čn° meseca decembra 1990 d0 vključno meseca januarja 
- za preračun neto nadomestila v bruto nadomestilo ie upo- 
rabljen količnik 1,6223; 
- za valorizacijo nadomestil so uporabljeni podatki 
o mesečni rasti povprečnih osebnih dohodkov zaposlenih, ki 
jih objavlja Zavod R Slovenije za statistiko; 
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1. IZRAČUN OSNOVE ZA DENARNO NADOMESTILO TER 
INDEKSA PREVEDBE TE OSNOVE NA MESEC PRED 
MESECEM NASTOPA PORODNIŠKEGA DOPUSTA 

NETO OD UPRAVIČENKE 
(v obdobju 12 mesecev pred 
nastopa PD) 

mesečen 
POVP. NETO OD 

V SLOVENIJI (v 
istem obdobju) 

1990 
JANUAR 
FEBRUAR 
MAREC 
APRIL 
MAJ 
JUNIJ 
JULIJ 
AVGUST 
SEPTEMBER 
OKTOBER 
NOVEMBER 
DECEMBER 

3.400,90 
3.400,90 
3.651,40 
4.761,90 
4.344,70 
4.275.80 
4.355,00 
4.374,20 
5.815,20 
6.425,70 
5.925,10 
5.275.30 

4.206,00 
4.608,00 
4.917,00 
5.219,00 
5/376,00 
5.455,00 
5.736,00 
5.977,00 
6.176,00 
6.608,00 
6.702,00 
7.151,00 

SKUPAJ 
POVPREČJE 

56.006,00 
4.667,00 

68.131,00 
5.678,00 

povp. neto OD v Sloveniji v decembru 90 
INDEKS PREVEDBE OSNOVE =  :  

povp. neto OD v SI. od jan. 90 do dec.90 

7.151,00 
INDEKS PREVEDBE 
OSNOVE 

126 
5.678,00 

PREVEDBA OSNOVE UPRAVIČENKE NA MESEC PRED 
MESECEM OBVEZNEGA NASTOPA PORODNIŠKEGA DO- 
PUSTA 
4.667 * 1,26 = 5.880 
PRERAČUN NETO NADOMESTILA V BRUTO NADOMESTILO 
5.880 * 1,6223 = 9.539 

2. IZRAČUN AKONTACIJE DENARNEGA NADOMESTILA ZA 
PRVA DVA MESECA PORODNIŠKEGA DOPUSTA 
Glede nato, da v času, ko upravičenka nastopi oziroma, ko ji 
moramo izplačati nadomestilo za porodniški dopust, še ne 
razpolagamo z uradnimi statističnimi podatki o višini in rasti 
osebnih dohodkov vseh zaposlenih v Sloveniji za mesec 
december, ki v tem primeru predstavlja zadnji mesec, ki se še 
všteva v upravičenkino osnovo, smo morali za prvi in drugi 
mesec izplačila denarnega nadomestila za porodniški dopust 
izračunati ustrezno akontacijo. 
Akontacijo izračunamo na enak način kot sicer osnovo za 
denarno nadomestilo, le da pri tem upoštevamo vse potrebne 
podatke iz obdobja pomaknjenega za en mesec nazaj, torej 
od decembra 1989 do novembra 1990. 
Poleg že v točki 1. navedenih podatkov potrebujemo za izra- 
čun akontacije še naslednje podatke : 

NETO OD UPRAVIČENKE DECEMBER 1989 = 3.113,40 
POVP.NETO OD V SLOV. DECEMBER 1989 = 3.885,00 

POVPREČNI NETO OD V OBDOBJU OD DECEMBRA 1989 DO 
NOVEMBRA 1990 

UPRAVIČENKA = (53.844,00/12) = 4.487,00 
VSEH ZAPOSLENIH V SLOVENIJI = (64.865,00/12) = 5.405,00 

INDEKS PREVEDBE OSNOVE ZA IZRAČUN AKONTACIJE 

povp neto OD v Sloveniji v novembru 90 6.702,00 
—   =   = 124 
povp.neto OD v SI. od dec.89 do nov 90 5.405,00 

PREVEDBA OSNOVE ZA IZRAČUN AKONTACIJE NADOME- 
STILA 
4.487 * 1,24 = 5.564 

PRERAČUN AKONTACIJE NETO NADOMESTILA V AKONTA- 
CIJO BRUTO NADOMESTILA 
5.564 * 1.6223 = 9.026 

Akontacija denarnega nadomestila bo za navedeno upravi- 
čenko za mesec januar in februar znašala 9.026, 

3. IZRAČUN RAZLIKE MED DANO AKONTACIJO IN 
DOKONČNO IZRAČUNANIMI ZNESKI DENARNEGA 
NADOMESTILA ZA PRVI IN DRUGI MESEC (JAN.,FEB.) 
PORODNIŠKEGA DOPUSTA 
Po objavi podatkov Zavoda za statistiko Republike Slovenije 
v mesecu marcu o višini in rasti povprečnih osebnih dohodkih 
vseh zaposlenih v Sloveniji za mesec januar 1991, lahko 
izračunamo dejansko osnovo upravičenke, dokončna zneska 
denarnega nadomestila za januar in februar ter razliko med 
danima akontacijama za prva dva meseca in dokončnima 
zneskoma nadomestila za tadva meseca. 

mesec 

Januar 
Februar 

akontacija 

9,026,00 
9,026,00 

dokončni 
znesek 

nadomestila 
9.539,00 
9.539,00 

razlika 

513,00 
513,00 

4. IZRAČUN VIŠINE DENARNEGA NADOMESTILA ZA VSE 
NADALJNE MESECE PORODNIŠKEGA DOPUSTA 
Denarno nadomestilo se za tretji mesec, prav tako pa tudi za 
vse nadaljne mesece porodniškega dopusta, usklajuje z giba- 
njem povprečnih osebnih dohodkov v Sloveniji in sicer tako, 
da upravičenki pripada usklajeno nadomestilo od prvega dne 
meseca, v katerem je objavljen zadnji podatek o mesečni rasti 
osebnih dohodkov. V prikazanem predpostavljenem primeru 
izračunamo nadomestilo za mesec marec tako, da dokončno 
izračunani znesek nadomestila za mesec februar (ki je enak 
januarskemu oziroma ustrezno vrednostno prevedeni osnovi 
upravičenke na mesec december) valoriziramo z zadnjim zna- 
nim podatkom o rasti OD, ki nam je na razpolago v meseču 
marcu — torej z rastjo januar 1991 / december 1990. 

MESEČNE RASTI POVPREČNIH OSEBNIH DOHODKOV VSEH 
ZAPOSLENIH V SLOVENIJI 

DECEMBER 1990 / NOVEMBER 1990 
JANUAR 1991 / DECEMBER 1990 
1991 
FEBRUAR/JANUAR 
MAREC/FEBRUAR 
APRIL/MAREC 
MAJ/APRIL 
JUNIJ/MAJ 
JULIJ/JUNIJ 
AVGUST/JULIJ 
SEPTEMBER/AVGUST 
OKTOBER/SEPTEMBER 
NOVEMBER/OKTOBER 
DECEMBER/NOVEMBER 

106,7 
102,1 

100,3 
104,1 
107.3 
105.4 
103,9 
109,9 
105.0 
111,4 

105,1 (oc. Minist. za plan.) 
105.1 
105,1 

PREGLEDNICA IZRAČUNANIH ZNESKOV DENARNEGA 
NADOMESTILA ZA ČAS PORODNIŠKEGA DOPUSTA PRED- 
POSTAVLJENEGA PRIMERA UPRAVIČENKE 

datum mesec za 
izplačila katerega velja 

izplačilo 

osnova mesečni nadome- 
indeks stilo 

15. 2. 1991 januar 
15. 3. februar 
15. 4. marec 

akontacija 
akontacija 
razlika za januar 
razlika za februar 

15. 5. 
15. 6. 
15. 7. 
15. 8. 
15. 9. 
15.10. 
15.11. 
15.12. 
15. 1. 1992 

april 
maj 
junij 
julij 
avgust 
september 
oktober 
november 

9.539 
9.739 
9.768 

10.168 
10.910 
11.499 
11.947 
13.130 

13.786 

102,1 
100,3 
104,1 
107.3 
105.4 
103.9 
109,9 
105.0 
111,4 

9.026 
.026 

513 
513 

9.739 
9.768 

10.168 
10.910 
11.499 

. 11.947 
13.130 
13.786 
15.358 

poročevalec 
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PREGLEDNICA IZRAČUNANIH ZNESKOV DENARNEGA 
NADOMESTILA ZA ČAS PORODNIŠKEGA DOPUSTA 
PREDPOSTAVLJENEGA PRIMERA UPRAVIČENKE 

datum mesec za 
izplačila katerega velja 

izplačilo 

osnova mesečni nadome- 
indeks stilo 

15. 2. 1991 januar 
15. 3. februar 
15. 4. 

15. 5. 
15. 6. 
15. 7. 
15. 8. 
15. 9. 
15.10. 
15.11. 
15.12. 

marec 

april 
maj 
junij 
julij 
avgust 
september 
oktober 
november 

akontacija 
akontacija 
razlika za januar 
razlika za februar 

15. 1. 1992 december 

9.539 
9.739 
9.768 

10.168 
10.910 
11.499 
11.947 
13.130 

13.786 

102,1 
100,3 
104,1 
107.3 
105.4 
103.9 
109,9 
105.0 
111,4 

15.358 oc. 105,1 

9.026 
1.026 

513 
513 

9.739 
9.768 

10.168 
10.910 
11.499 
11.947 
13.130 
13.786 
15.358 
16.141 

5. PRIMERJAVA »IZRAČUNANEGA« CELOLETNEGA 
ZNESKA DENARNIH NADOMESTIL ZA ČAS 
PREDPOSTAVLJENEGA PORODNIŠKEGA DOPUSTA 
Z »DEJANSKO PREJETIMI« OSEBNIMI DOHODKI 
PREDPOSTAVLJENE UPRAVIČENKE 

Izračunana denarna nado- Dejansko prejeti osebni do- 
mestila za »predpostavljeni« hodki »predpostavljene« 

upravičenke porodniški dopust 

Za mesec 
JANUAR 
FEBRUAR 
MAREC 
APRIL 
MAJ 
JUNIJ 
JULIJ 
AVGUST 
SEPTEMBER 
OKTOBER 
NOVEMBER 
DECEMBER 
SKUPAJ 
ODSTOTNI DELEŽ 

9.026 
9.026 
9.739+513+513 
9.768 

10.168 
10.910 
11.499 
11.947 
13.130 
13.786 
15.358 
16.141 (oc rasti) 
141.524 
85,37% 

11.687 
10.338 
12.283 
12.111 
10.338 
12.121 
12.253 
12.253 
16.783 
16.783 
19.412 

19.412 (ocena) 
165.774 

100,00% 

PRILOGA 2 

1. UČINEK PREDLAGANEGA OTROŠKEGA DODATKA PO 
TEZAH ZAKONA O DRUŽINSKIH DAJATVAH PRI RAZLIČNIH 
TIPIH DRUŽIN 
Priložena tabela 1 prikazuje učinek predlaganega univerzal- 
nega otroškega dodatka v dohodku družine pri različnih tipih 
družin z različnim dohodkom. Višina dohodka družine pri 
prejemnikih socialnih prejemkov predstavlja dohodek, ki 
zagotavlja minimalni prag socialne varnosti po osnutku 
zakona o socialni varnosti. Učinek predlaganega univerzal- 
nega otroškega dodatka je majhen (otroški dodatek le delno 
zvišuje dohodek družine z otroki), prejema pa ga širši krog 
upravičencev (približno 85 % otrok). 
V tabeli 2 je prikazan učinek otroškega dodatka po variant- 
nem predlogu tez zakona o družinskih dajatvah. Variantni 
predlog določa selektivni pristop in vzpostavlja dohodkovni 
cenzus oziroma zgornjo mejo za dodeljevanje otroškega 
dodatka (50 % povprečne mesečne plače vseh zaposlenih 
v Republiki Sloveniji na člana družine), zaradi česar je krog 
upravičencev manjši (po oceni zajema približno 40 % otrok). 
Učinek variantnega predloga otroškega dodatka je pri druži- 
nah, ki so upravičene do otroškega dodatka večji kot pri 
predlaganemu univerzalnemu otroškemu dodatku. Otroški 
dodatek izenačuje ekonomski položaj družin z otroki le do 
določene ravni, preko nje pa stroške za vzdrževanje otrok še 
vedno v celoti prepušča družini. 

2. DELEŽI POKRIVANJA POVPREČNIH ŽIVLJENSKIH 
STROŠKOV OTROKA Z DAVČNIMI OLAJŠAVAMI IN 
S PREDLAGANIM OTROŠKIM DODATKOM PO TEZAH 
ZAKONA O DRUŽINSKIH DAJATVAH 
V tabeli 3 so prikazani deleži pokrivanja povprečnih življen- 
skih stroškov otroka z davčnimi olajšavami in s predlaganim 
otroškim dodatkom po tezah zakona o družinskih dajatvah. Iz 
tabele je razvidno, da predlagani univerzalni otroški dodatek 
skupaj z davčnimi olajšavami pokriva približno 10 odstotkov 
povprečnih življenskih stroškov otroka, otroški dodatek po 
variantnem predlogu skupaj z davčnimi olajšavami pa v odvis- 
nosti od dohodkovnega razreda od 8 do 20 odstotkov pov- 
prečnih življenskih stroškov otroka. 

Učinek predlaganega otroškega dodatka po tezah zakona pri različnih tipih družin - v cenah september 1991 TABELA 1 

Dohodek Dohodek Otroški Skupaj Dohodek na Dohodek na Delež otr. Indeks 
družine družine dodatek dr.čl.brez dr.čl. z dod. v 
v * pov.P v SLT v SLT 2+3 otr.dod. otr.dod. doh.druž. 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 roditelj prejemniki 
+1 otrok (7-15) social.prejemkov 60 6,106 710 6,816 3,053 3,408 10 112 

dohodek na druž. 
čl.48*povp.plače 96 9,835 710 10,545 4,918 5,273 7 107 

dohodek na druž. 
čl.5Hdovp.plače 102 10,450 710 11,160 5,225 5,580 6 107 

poročevalec 

Tip 

družine 



1 roditelj prejemniki m 
+1 otrok (do 7) social.prejemkov 80 8,165 1,278 9,443 2,722 , 
+1 otrok (7-15) 

dohodek na druž. 
čl.48*povp.plače 144 14,753 1,278 16,031 4,918 5,344 

dohodek na druž. 
čl.51*povp.plače 153 15,675 1,278 16,953 5,225 5,651 

109 

108 

2 roditelja prejemniki 
+1 otrok (7-15) social.prejemkov 103 9,798 710 '10,508 3,266 3,503 7 107 

dohodek na druž. ... 
čl.48*povp.plače 144 14,753 710 15,463 4,918 5,154 5 105 

dohodek na druž. ,n, 
čl. 51*povp.plače 153 15,675 710 16,385 5,225 5,462 

2 roditelja prejemniki 
+1 otrok (do 7) social.prejemkov 116 11,857 1,278 13,135 
+1 otrok (7-15) 

2,964 3,284 10 111 

dohodek na druž. 
čl.48*P0VP.plače 192 19,670 1,278 20,948 4,918 5,237 

106 

• dohodek na druž. ,n, 
čl.5Hpovp.plače 204 20.900 1,278 22,178 5,225 , 

2 roditelja prejemniki ,, lu 

+1 otrok (do 7) social.prejemkov 139 14,271 1,988 16,259 2,85 
+2 otroka(7-15) 

dohodek na druž. 
čl.48*povp.plače 240 24,588 1,988 26,576 4,918 5,315 7 108 

dohodek na druž. ... 
čl.51*povp.plače 255 26,125 1,988 28,113 5,225 5,623 

poročevalec 
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Uiinek predlaganega otroškega dodatka po tezah zakona pri različnih tipih družin - 
(variantni predlog) v cenah september 1991 TABELA 2 

Dohodek Dohodek Otroški Skupaj Dohodek na Dohodek na Delež otr. Indeks 

dr,?jn„ druMne družine dr.čl.brez dr.čl. z dod. v 
     _ _vJ_pov'P v SLT v SLT 2+3 otr.dod. otr.dod. doh.druž. 6 / 5 

  1 2 3 t 5 6 7 ' 8 
1 roditelj prejemniki 
+1 otrok (7-15) social.prejemkov 60 6,106 1,988 8,094 3,053 4,047 25 133 

dohodek na druž. 
čl.48*povp.plače 96 9,835 497 10,332 4,918 5,166 5 105 

dohodek na druž. 

 ";?"^;Pl8ee 102 10'450 10,450 5,225 5,225 

1 roditelj prejemniki 

« 1* (M« 11 '•'« U.573 2,722 J,IS, „ U2 

dohodek na druž. 
čl.48Xpovp.plače 144 14,753 852 15,605 4,918 5,202 5 106 

dohodek na druž. 

 fl.5Upovp. plače 153 15,675 15,675 5,225 5,225 

2 roditelja prejemniki 
+1 otrok (7-15) social.prejemkov 96 9,798 1,988 11,786 3,266 3,929 17 120 

dohodek na druž. 
čl.48*povp.plače 144 14,753 497 15,250 4,918 5,083 3 103 

dohodek na druž. 

 eMUpovp.plače 153 15,675 15,675 5,225 5,225 

2 roditelja prejemniki 

+1 otrok (7-15) S0Cial"Prej4ffik0V 116 i1-857 3-408 15,265 2,964 ' 3,816 22 129 

dohodek na druž. 
čl.48tpovp.plače 192 19,670 852 20,522 4,918 5,131 4 104 

dohodek na druž. a 

  ei.51tpovp.Plače 204 20,900 20,900 5,225 5,225 

2 roditelja prejemniki 

+2 otroka(7-15) S°Ci8l'Prejeak0V 139 U'271 5,396 19,667 2,854 3,933 27 138 

dohodek na druž. 
61.481POVP.plače 240 24,588 1,349 25,937 4,918 5,187 . 5 i05 

dohodek na druž. 
čl. 51*povp.plače 255 26,125 26,125 5,225 5,225 
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TABELA 3 

Deleži pokrivanja povprečnih življenskih stroškov otroka z davčnimi olajšavami 

in s predlaganim otroškim dodatkom v tezah zakona - cene september 1991 

Dohodek IDavčna IOtroški IOtroški IPovprečniIDelež po-IDelež po-IDelež po-I 

na druž. Iolajšava Idodatek Idodatek Iživ. str.Ikrivanja Ikrivanja Ikrivanja I 

člana v Iza 2 otr.Iza predš.Iza šolsk.Iza dv8 Iž.s. z Iž.s. z IŽS z dav.I 

% povp pl.lv SLT Iotroka Iotroka Iotroka Idav.olaj.Iotr.dod. Iolaj.+OD 1 

 I I I I "I I—  1 

50 I 896 I 568 I 710 I 21,495 I 4.2 I 5.9 I 10.1 I 

I I I I I I 1 1 

45 I 839 I 568 I 710 I 21,495 I 3.9 I 5.9 I 9.9 I 

I I I I 1 1 1 J 

40 I 783 I 568 I 710 I 21,495 I 3.7 I 5.9 I 9.6 I 

I I I I I I 1 1 

35 I 885 I 568 I 710 I 21,495 I 4.1 I 5.9 I 10.1 I 

Variantni predlog 

Dohodek IDavčna IOtroški IOtroški IPovprečnilDelež po-IDelež po-IDelež po-I 

na druž. Iolajšava Idodatek Idodatek Iživ. str.Ikrivanja Ikrivanja Ikrivanja I 

člana v Iza 2 otr.Iza predš.Iza Šolsk.Iza dva Iž.s. z ^ Iž.s. z IZS z dav.i 

% povp.pI.Iv SLT Iotroka Iotroka Iotroka Idav.olaj.Iotr.dod. Ioiaj.+0D I 

 I I I I I -—i— 1 1 

50 I 896 I 355 I 497 I 21,495 I 4.2 I 4.0 I 8.1 I 

1 I I I I 1 1 1 

45 I 839 I 710 I 994 I 21,495 I 3.9 I 7.9 I 11.8 I 

I I I I 1 1 ! l 

40 i 783 I 1065 I 1491 I 21,495 I 3.6 I 11.9 I 15.5 I 

I I I I I 1 1 * 

35 i 885 I 1420 I 1988 I 21,495 I 4.1 I 15.9 I 20.0 I 

Opomba: Izračun je pripravljen za štiričlansko družino 

-dve odrasli osebi 

+1 predšolski otrok 

+1 šolski otrok 

poročevalec 
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Predlog za izdajo zakona o ZAPOSLOVANJU TUJCEV z osnutkom 
zakona ESA - 495 

RePubllke Slovenije je na 137. seji b/12-1991 določil besedilo: 
-PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ZAPOSLOVANJU 
TUJCEV Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki ram ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215 člena, drugega odstavka 265., 266. in 267. - člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 

R ep °b N ke's love n i je'6 P°Sl°Vnika Skupščine 

Izvršnisvet Skupščine Republike Slovenije predlaga 
Skupščini Republike Slovenije, da hkrati obravnava in 
We Podlog za izdajo zakona z osnutkom zakona, ker 
bo 26/2-1992 v celoti začel veljati zakon o tujcih kar 
pomeni, da bodo tudi tisti državljani SFRJ z državljan- 
stvom drugih republik, ki živijo in delajo v Republiki Slove- 

r/oHo treb?Val' 23 bivanie v naši državi delovna dovoljenja 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlaoi 

Slovenije določil, da bosta kot njegovi predstavnici oh 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali- n'CI pn 

delo°2'Ca PUHAR' Č,aniCa lzvršne9a sveta in ministrica za 
-Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica ministrice za 

Predlog za izdajo zakona o zaposlovanju tujcev z osnutkom 

fn Z°boar z°ddr? °braVna,Va!i DmŽben0 poli'ični ^b°r, Zbor občin n Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisiia 
Obravnaval ga bo tudi Odbor za delo, zaposlovanje in soci- 
alno politiko kot matično delovno telo. 

POVZETEK 

Zaposlovanje tujcev je dosedaj urejala zvezna zakono- 
daja, z osamosvojitvijo pa je potrebno tudi na tem 
področju pripraviti zakon, ki bo samostojno urejal mož- 
nosti za zaposlovanje tujih državljanov v Republiki Slo- 

Popravi novega zakona smo na eni strani 
izhajali iz potreb in razmer na trgu delovne sile, ki zah- 

" i!IV.e" prl®top' na dru3' strani pa iz dejanskega stanja, pri katerem je potrebno upoštevati večje število 
ze zaposlenih tujih delavcev - državljanov SFRJ ki iih 
bo treba v okviru prehodnih določb posebej reševati in 

status"1 Zascititi n'ihov že obstoječi delovno pravni 
Pogoj za zaposlitev tujca naj bi bilo delovno dovoljenje 
ki bi ga izdajal Republiški zavod za zaposlovanje, pred- 
pogoj za izdajo takega dovoljenja pa dejstvo, da na 
določenem območju ni brezposelnih oseb, ki bi izpolnje- 

vale pogoje, ki jih zahteva za zasedbo konkretnega 
delovnega mesta organizacija oziroma delodajalec. 
Načeloma bi se delovna dovoljenja izdajala na vloao 
organizacije oziroma delodajalca, izjemoma, v primerih 
do ocen.h z zakonom, pa tudi na vlogo tujca, kot osebna 
delovna dovoljenja. 
Delovna dovoljenja bi bila praviloma omejena na dolo- 
čen cas le izjemoma pa bi bilo možno tujcu izdati 
delovno dovoljenje tudi za nedoločen čas. 
Posebej je treba opozoriti na prehodne določbe, s kate- 
rimi se omogoča pridobitev osebnega delovnega dovo- 
ljenja vsem tujcem - državljanom SFRJ, ki so bili ob 
uveljavitvi tega zakona o delovnem razmerju in so 
v Republiki Sloveniji tudi prebivali, dnevnim delovnim 
migrantom in tistim tujcem, ki so že pridobili dovoljenje 
za sklenitev delovnega razmerja po doslej veljavnih 
predpisih. Osebam, ki v zakonskem roku ne bi zaprosile 
za delovno dovoljenje, pa bi po tem roku delovno raz- 
merje v Republiki Sloveniji prenehalo. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zaposlovanju tujcev 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za pripravo tega zakona je 1. točka 321 

RenuhhklaV|i PUbl'ke S,loveniJe' P° kate" ureja Skupščina Slovenije v okviru svojih pravic in obveznosti, 
m ™ed dru9'm tudi zaposlovanje ter 246. člen Ustave Republike Slovenije, po katerem v Republiki Sloveniji uživajo 

tujci svoboščine in pravice človeka, določene z ustavo in 

n"3n 96 PrJLVICe in dolžnosti. ki jih določa zakon in med- narodna pogodba. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Zaposlovanje tujcev je doslej urejal zvezni Zakon o pogojih za 

11/7A in fi0^Q?VaZm,erja S tujimi državljani (Ur. I. SFRJ, st 11/78 ini 64/89). Ta zakon v Republiki Sloveniji še vedno 
.?■' cl®n, Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine določa, da se do izdaje ustreznih predpisov 

Republiki Sloveniji smiselno uporabljajo kot republiški 
predpisi tisti zvezni predpisi, ki so veljali v Republiki Sloveniji 
ob uveljavitvi tega ustavnega zakona, v kolikor ne nasprotu- 
jejo pravnemu redu Republike Slovenije. Ne glede na for- 

malno veljavo pa zveznega zakona glede na nove opredelitve 
v zakonu o tujcih praktično ni več mogoče uporabljati 

razmeri ^ai
ZH °nu tUj državlian lahk° sklenil delovno 

nzfrnmi avl' ce ,e lmel dovoljenje za stalno naselitev 
skleniza zacasno Prebivanje, in če je dobil dovoljenje za sklenitev delovnega razmerja od republiške organizacije pri- 
stojne za zaposlovanje. V Sloveniji je bil za izdajo teh dovo- 
Uenj pristojen Republiški zavod za zaposlovanje. Za dovolje- 

državHan iam delovn6;9a razmerja je lahko zaprosil tuj 
tufca Ih8 'T dovoljenje za stalno naselitev. Za K,kl Je lmel dovoljenje za začasno prebivanje, pa je morala vložiti prošnjo za delovno dovoljenje delovna oraanizaciia 
oziroma tisti, ki je želel tujega državljana zaposliti. ' 
Po osamosvojitvi Republike Slovenije in po uveljavitvi Zakona 
o državljanstvu in Zakona o tujcih (Uradni list RS št 1/91-1) so se razmere bistveno spremenile, tako, da so državljani SFRJ 
in državljani drugih republik postali tujci. Zato bo potrebno 

na tuice Pr 0VtPm' Ur6diti ^ VrSt° vprašani' ki se nanašajo na tujce. Pri tem gre predvsem za vprašanja povezana 
pogoji za njihovo delo in zaposlitev, za urejanje njihovih 

pravic .z socialnega zavarovanja in za urejanje iremožeS 
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pravnih razmerij tujih državljanov. Odpira se vrsta problemov 
in vprašanj, ki z veljavno zakonodajo še niso rešena, saj 
tovrstne republiške zakonodaje ni bilo, zvezni zakoni pa 
v novih razmerah niso uporabni. 
Na področju dela je potrebno poudariti, da vsaka država pri 
zaposlovanju in urejanju zaposlovanja tujcev na svojem 
območju izhaja iz potreb in razmer na trgu delovne sile. Ob 
podatku, da je bilo konec oktobra v Republiki Sloveniji na 
Republiškem zavodu za zaposlovanje prijavljenih cca 85.000 
brezposelnih oseb, ocenjuje pa se, da bo do konca letošnjega 
leta brezposelnost še naraščala oziroma bo do konca leta cca 
95.000 brezposelnih, bomo morali pristopiti k zaposlovanju 
tujcev restriktivno. K temu je treba dodati tudi zadnje ukrepe 
mednarodne skupnosti zoper bivšo Jugoslavijo, ki so v dolo- 
čeni meri prizadeli tudi našo državo in ki ob že sicer slabem 
stanju gospodarstva še dodatno vplivajo na ožanje možnosti 
zaposlovanja. Zato se je treba zavedati, da je nujno potrebno 
trg delovne sile v Republiki Sloveniji zakonsko zaščititi, t. j- da 
se omogoči v Sloveniji zaposlitev samo tistih tujcev s poklici, 
ki jih Slovenija nujno potrebuje, ker med brezposelnimi ose- 
bami na določenem območju ni ustreznega kandidata. 
Kljub temu pa bo treba upoštevati tudi specifiko naše nove 
države in dejstvo, da smo bili v preteklosti vključeni v enotni 
jugoslovanski trg delovne sile, kar ima za posledico, da živi in 
dela v Republiki Sloveniji precejšnje število delavcev, ki 
nimajo oziroma ne bodo imeli statusa državljana Republike 
Slovenije. Po razpoložljivih podatkih je imelo v oktobru 1991 
v Republiki Sloveniji približno 55 tisoč ljudi začasno prebiva- 
lišče, medtem, ko natančnejših podatkov o številu tujcev 
— državljanov drugih republik bivše SFRJ, ni mogoče dobiti, 
saj podatki zadnjega popisa še niso bili objavljeni, poleg tega 
pa se je popis nanašal na opredelitev glede nacionalnosti. 
Osamosvojitev Slovenije ima tudi za te delavce določene 
posledice. 
Pričujoče zakonodajno gradivo je bilo pripravljeno ob uposte- 
vaju priporočil EU komisije za migracije, konvencije Medna- 
rodne organizacije dela št. 97 o delavcih migrantih, Konven- 
cije št. 88 o službi zaposlovanja, Konvencije št. 111 o diskrimi- 
naciji pri zaposlovanju, Konvencije št. 122 o politiki zaposlo- 
vanja, določil Evropske socialne listine in EU konvencije 
o legalnem statusu delavcev na začasnem delu. Prav tako 
smo pregledali poročilo Konference OECD o bodočnosti 
migracij ter Belo knjigo o uresničevanju skupnega EU trga. 
Poleg tega smo pri izdelavi našega zakona težili k temu, da bi 
se čimbolj približali zakonodaji sosednjih držav s področja 
zaposlovanja tuje delovne sile. Določbe zakonov o bivanju in 
zaposlovanju tujcev, ki so jih sprejele sosednje države, kažejo 
na to, da sicer zaposlujejo tujce, vendar pod zelo strogimi 
merili. Največkrat se zaustavi že pri dovoljenju za bivanje, kar 
je izrazito predvsem v Nemčiji. V načelu se dovoljenja za 
bivanje izdajajo tujcem samo začasno: za študij, pogodbe 
o delu... (Werknertrag). Le-to je predpogoj za dovoljenje za 
delo. Italijani so za tujo delovno silo dodatno obdavčili delo- 
dajalce (sklad za reintegracijo), tako da se le-ti, če je le 
mogoče izogibajo sklenitvi delovnega razmerja s tujcem. 
Avstrija in Nemčija pa imata strogo določeno kvoto za zapo- 
slovanje tujcev, ki jo vsako leto do konca meseca novembra 
za naslednje koledarsko leto, določi minister za delo, ob 
sodelovanju ministra za gospodarstvo. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 
Z zakonom naj bi se določili pogoji, pod katerimi bi lahko tuji 
državljani oziroma osebe brez državljanstva v Republiki Slo- 
veniji sklepali delovno razmerje ali opravljali delo na kaki 
drugi podlagi (npr. po pogodbi o delu, po delovršni pogodbi 
ipd.) 
Pogoj za delo bi bilo delovno dovoljenje, ki bi ga izdajal 
Republiški zavod za zaposlovanje, pri čemer bi bil predpogoj 

i za izdajo dovoljenja dejstvo, da na določenem območju med 
i brezposelnimi osebami, prijavljenimi pri zavodu, ni ustrez- 
/ nega kandidata, ki bi izpolnjeval posebne pogoje, ki jih orga- 

nizacija oziroma delodajalec zahteva za sklenitev delovnega 
razmerja. 
Obrtno dovoljenje ali dovoljenje za opravljanje samostojne 
poklicne dejavnosti, ki bi ga tujec dobil kot pogoj in na način 
določen s posebnimi predpisi, (obrtni zakon, zakoni 
s področja posameznih dejavnosti) bi se po Zakonu o zapo- 

slovanju tujcev štelo za delovno dovoljenje, in bi torej glede 
na pogoje, določene z zakonom o tujcih, prav tako kot 
delovno dovoljenje predstavljalo podlago za izdajo delovnega 
vizuma. Poseben režim bi veljal tudi za zaposlovanje delavcev 
v državnih organih. V zakonu o delavcih v državnih organih 
(Uradni list RS, št. 15/90, 5/91 18/91, 22/91 in 2/91-1) je že 
določeno, da lahko tuj državljan sklene delovno razmerje 
v državnem organu z dovoljenjem republiškega upravnega 
organa, pristojnega za pravosodje in upravo. Zato ni potrebno 
v tem zakonu predpisovati, da si mora državni organ za 
sklenitev delovnega razmerja s tujcem pridobiti dovoljenje 
Republiškega zavoda za zaposlovanje, ki je pristojen za izdajo 
delovnih dovoljenj po tem zakonu, saj bi sicer o istem vpraša- 
nju odločala dva organa. Pač pa naj bi zaradi celovite evi- 
dence tudi evidenco o dovoljenjih za sklenitev delovnega 
razmerja tujca v državnem organu vodil Republiški zavod za 
zaposlovanje. 
Delovno dovoljenje bi se praviloma izdajalo na vlogo organi- 
zacije oziroma delavca, ki želi zaposliti tujca, v določenih 
primerih, pa bi tujec lahko za osebno delovno dovoljenje, in 
s katerim bi se lahko kasneje zaposlil tudi v drugi organizaciji 
ali pri drugem delodajalcu. Tako bi lahko osebno delovno 
dovoljenje pridobili tujci, ki bi v Republiki Sloveniji bivali že 
več kot 5 let, na podlagi dovoljenja o stalnem bivanju, tujci 
s posebnim statusom begunca, priznanega na podlagi 
Zakona o tujcih, tujci, ki bi v Republiki Sloveniji opravljali 
strokovno delo v skladu s pogodbo o poslovno tehničnem 
sodelovanju ali pogodbi o dolgoročni proizvodni kooperaciji 
oziroma o prenosu tehnologije, tujci, ki bi opravljali dejavno- 
sti po predpisih o tujih vlaganjih ali o zunanjetrgovinskem 
poslovanju ter tisti državljani sosednjih držav, ki bi redno 
prehajali mejo kot dnevni delovni migranti, zaposleni predv- 
sem na obmejnih področiih. Pri tem kaže opozoriti, da je 
poseben status migrantov v osnutku variantno črtan, kar bi 
pomenilo da imajo ti delavci enak položaj kot ostali tujci, in da 
lahko za njihovo delovno dovoljenje zaprosi le organizacija 
oziroma delodajalec. 
Delovno dovoljenje naj bi se praviloma izdajalo za določen 
čas, ki naj ne bi bil daljši od dveh let. Skozi časovno omejitev 
delovnega dovoljenja bi bilo namreč možno prilagajati zapo- 
slovanje tujcev vsakokratnim potrebam po delavcih oziroma 
zaposlitvenim možnostim v Republiki Sloveniji. 
Izjemoma bi se osebno delovno dovoljenje lahko dalo tudi za 
nedoločen čas in sicer tujcem s stalnim prebivanjem v repu- 
bliki nad pet let. 
Čeprav je praviloma delovno dovoljenje osnova za vsakrsno 
delo na območju republike, pa zakonski osnutek v 13. členu 
izrecno navaja primere, ko delovno dovoljenje ni potrebno. 
Gre za primere, določene z mednarodnimi pogodbami, kot 
npr. z Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih (MP št. 5/ 
66), ki velja za delo tujcev v diplomatsko konzularni službi. 
Prav tako pa delovno dovoljenje ne bi bilo potrebno za tista 
kratkotrajna dela, katerih opravljanje ne presega 90 dni 
v koledarskem letu in za enak čas, kot ga tujec lahko preživi 
v državi z veljavnim potnim listom na osnovi takoimenova- 
nega »turističnega« vizuma. 
Delovno dovoljenje se lahko v primerih, določenih z zakonom 
tudi odvzame pri čemer je razlog za odvzem, krivdno ravnanje 
tujca. Tujcu, kateremu je bilo delovno dovoljenje odvzeto, 
v roku enega leta ni mogoče izdati novega dovoljenja. 
Z odvzemom delovnega dovoljenja tujcu preneha delovno 
razmerje. Le-to pa preneha tudi v primeru, da je iztekel čas, za 
katerega je bilo delovno dovoljenje izdano. 
Posebne določbe ima zakon v zvezi z vodenjem evidenc ter 
dolžnostjo obveščanja organizacij in delodajalcev, ki zaposlu- 
jejo tuje državljane. Podrobnejša navodila pa so predvidena 
v obliki izvršilnih predpisov. 
Na koncu kaže posebej izpostaviti še prehodne doUpčbe, ki so 
namenjene vsem tistim, ki so dosedaj že delali in živeli v nasi 
republiki niso pa se odločili za državljanstvo Republike Slo- 
venije oziroma ga iz kakršnih koli razlogov niso mogli prido- 
biti ter dnevnim delovnim migrantom (23. in 24. člen). Ti bi 
v prehodnem obdobju lahko pridobili delovno dovoljenje pod 
ugodnejšimi pogoji, saj bi jim republiški zavod za zaposlova- 
nje moral izdati delovno dovoljenje že na podlagi obstoja 
delovnega razmerja in na podlagi dokazila o bivanju na 
območju Republike Slovenije, če bi zahtevek za delovno 
dovoljenje vložili v 90 dneh po uveljavitvi zakona. Vsi tisti 
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tujci, ki so imeli dovoljenja za sklenitev delovnega razmeraj 
po obstoječih predpisih in ki jih je bilo v Republiki Sloveniji 
v mesecu septembru 1991 287, pa bi dovoljenja zadržali tudi 
po uveljavitvi novega zakona. 

Na koncu kaže posebej izpostaviti še prehodne določbe, ki so 
namenjene vsem tistim, ki so dosedaj že delali in živeli v naši 
republiki, niso pa se odločili za državljanstvo Republike Slo- 
venije oziroma ga iz kakršnih koli razlogov niso mogli prido- 
biti ter dnevnim delovnim migrantom (23. in 24. člen). Ti bi 
v prehodnem obdobju lahko pridobili delovno dovoljenje pod 
ugodnejšimi pogoji, saj bi jim republiški zavod za zaposlova- 
nje moral izdati delovno dovoljenje že na podlagi obstoja 
delovnega razmerja in na podlagi dokazila o bivanju na 
območju Republike Slovenije v času pred osamosvojitvijo 
torej na dan 25. 6. 1991, če bi zahtevek za delovno dovoljenje 
vložili v 90 dneh po uveljavitvi zakona. Vsi tisti tujci, ki so imeli 
dovoljenja za sklenitev delovnega razmeraj po obstoječih 
predpisih in ki jih ie bilo v Republiki Sloveniji v mesecu 
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IV. FINANČNE POSLEDICE IN MATERIALNE TER DFI nvwc 

s; obseg dela v Republiškem zavodu za zaposlovanje še pose- 
bej v prehodnem obdobju izdajanja dovoljenj vsem tuicem 

šloveniN,aToT ^ fRJ< ki 50 dosle< belili v RejE Sloveniji. To bi pomenilo potrebo po takojšnji zaposlitvi nai- 
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izvedbo zakona.' 'ZVrŠi'ne predpise' ki se nanašajo na 

OSNUTEK ZAKONA o zaposlovanju tujcev 

1. člen 
S tem zakonom se določajo pogoji pod katerimi lahko tuj 
državljan oziroma oseba brez državljanstva (v nadaljnjem 
besedilu: tujec) dela na območju Republike Slovenije. 

2. člen 
Tujec lahko sklene delovno razmerje ali opravlja delo v Repu- 
bliki Sloveniji na podlagi delovnega dovoljenja, ki ga izda 
Republiški zavod za zaposlovanje. 

3. člen 
Organizacija oziroma delodajalec ne sme skleniti delovnega 
razmerja s tujcem, brez delovnega dovoljenja. 

4. člen 
Delovno dovoljenje se izda na vlogo organizacije oziroma 
delodajalca, razen v primerih določenih s tem zakonom, ko se 
lahko delovno dovoljenje izda tudi na vlogo tujca (v nadalj- 
njem besedilu: osebno delovno dovoljenje). 

5. člen 
Delovno dovoljenje se izda pod pogojem, da v evidenci Repu- 
bliškega zavoda za zaposlovanje med brezposelnimi osebami 
na določenem območju, ni ustreznega kandidata, ki bi izpol- 
njeval posebne pogoje, ki jih organizacija oziroma delodaja- 
lec zahteva za sklenitev delovnega razmerja. 

6. člen 
Delovno dovoljenje se izda praviloma za določen čas, ki ne 
more biti daljši od dveh let. 
Tujcu, ki v Republiki Sloveniji biva več kot 5 let na podlagi 
dovoljenja za stalno prebivanje, se lahko izda osebno delovno 
dovoljenje tudi za nedoločen čas. 

7. člen 
Osebno delovno dovoljenje za določen čas lahko pridobi 
oseba s stalnim prebivališčem v sosednji državi, ki se dnevno 
vozi na delo v Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: 
dnevni delovni migrant). 

VARIANTA: 
Ta člen se črta. 

8. člen 
Ne glede na določbe 5. člena tega zakona lahko osebno 
delovno dovoljenje pridobi tujec, ki vlogi priloži dokaze, iz 
katerih je razvidno, da bo opravljal na območju Republike 
Slovenije dejavnosti, predvidene s predpisi, ki urejajo tuja 
vlaganja in opravljanje zunanje trgovinskega poslovanja ali da 
bo opravljal strokovno delo, določeno s pogodbo o poslovno- 

tehničnem sodelovanju oziroma dolgoročni proizvodni 
kooperaciji oziroma o prenosu tehnologije 
V primeru iz prejšnjega odstavka, se osebno delovno dovolje- 
nje izda za cas odpravljanja dejavnosti ali strokovnega dela. 

9. člen 
Ne glede na določbe 5. člena tega zakona, se lahko tujcu, ki 
ima status begunca v skladu s posebnimi predpisi, izda 
osebno delovno dovoljenje in se ga vpiše v seznam iskalcev 
zaposlitve pri Republiškem zavodu za zaposlovanje. 

ujec iz prejšnjega odstavka ima prednost zaposlitve pred 
ostalimi tujci. K 

10. člen 
Tujec iz 6., 7 in 8. člena tega zakona mora vlogi za pridobitev 
osebnega delovnega dovoljenja priložiti potrdilo organizacije 
oziroma delodajalca, da bo sklenil delovno razmerje. 

11. člen 
Dovoljenje za sklenitev delovnega razmerja s tujcem, ki qa 
državnemu organu po posebnem zakonu izda republiški 
upravni organ, pristojen za pravosodje in upravo, se šteje kot 
delovno dovoljenje po tem zakonu. 

?HofVrli!. °r uf"' .,kiJ® v skladu 2 dovoljenjem iz prejšnjega odstavka skleni! delovno razmerje s tujcem, mora o tem 
obvestiti Republiški zavod za zaposlovanje. 

12. člen 
Obrtno dovoljenje oziroma dovoljenje za opravljanje samo- 
stojne poklicne dejavnosti, ki ga tujcu izda pristojni upravni 
organ, se šteje za osebno delovno dovoljenje in velja za čas 
opravljanja dejavnosti. 
Organ, ki izda tujcu dovoljenje iz prejšnjega odstavka, mora 
o izdaji dovoljenja obvestiti Republiški zavod za zaposlovanje. 

13. člen 
Delovnega dovoljenja za sklenitev delovnega razmerja ali 
opravljanja dela ne potrebujejo tujci, če je tako določeno 
z mednarodno pogodbo. 
Delovno dovoljenje ne potrebujejo tujci, katerih delo v Repu- 
bliki Sloveniji ne traja več kot 90 dni v koledarskem letu če 
gre za: 
- osebe, ki opravljajo začasna ali občasna dela po pogodbi 
o delu, v skladu s predpisi o delovnih razmerjih oziroma 
o obligacijskih razmerjih; 
- učno osebje, znanstvene sodelavce, asistente na srednjih, 
višjih in visokih šolah ali znanstvene sodelavce v raziskoval- 
nih institucijah; 
T študente oziroma dijake v času prakse ali na počitniškem delu; 
- novinarje, dopisnike in poročevalce, ki jih je tuji delodaja- 
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lec poslal na delo v Republiko Slovenijo; 
- poklicne športnike; 
- umetnike in artiste. 

14. člen 

Tujcu preneha delovno dovoljenje; 
- s pretekom časa za katerega je bilo izdano; 
- s prenehanjem delovnega razmerja, če je za delovno dovo- 
ljenje zaprosila organizacija oziroma delodajalec, 
- z odvzemom. 

15. člen 

Delovno dovoljenje se odvzame: 
- v primeru odpovedi prebivanja; 
- v primeru, če je tujec odsoten iz Republike Slovenije vec 
kot 6 mesecev v nepretrganem trajanju, razen v primeru 
bolezni, porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo 
otroka. 
Osebno delovno dovoljenje se odvzame tudi v primeru krivd- 
nega prenehanja delovnega razmerja v skladu s predpisi 
o delovnih razmerjih. 

16. člen 

Tujcu, ki mu je bilo odvzeto delovno dovoljenje z dokončno 
odločbo, se lahko novo delovno dovoljenje izda po preteku 
enega leta od dne, ko mu je bilo prejšnje delovno dovoljenje 
odvzeto. 

17. člen 

Tujcu preneha delovno razmerje v organizaciji oziroma delo- 
dajalcu, če preneha delovno dovoljenje po prvi alinei 14. 
člena ali z odvzemom po prvem odstavku 15. člena tega 
zakona. 

18. člen 

V postopkih po tem zakonu se uporabljajo predpisi o sploš- 
nem upravnem postopku. 
Zoper odločbo Republiškega zavoda za zaposlovale o izdaji 
ali o odvzemu delovnega dovoljenja se lahko organizacija 
oziroma delodajalec ali tujec pritoži na republiški upravni 
organ, pristojen za delo. 

19. člen 

Evidenco o izdanih delovnih dovoljenjih in zaposlenih tujcih 
v Republiki Sloveniji, vodi Republiški zavod za zaposlovanje. 

20. člen 
Organizacija oziroma delodajalec je dolžan obvestiti Republi- 
ški zavod za zaposlovanje o vsakem prenehanju delovnega 
razmerja s tujcem. 

21. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za delo, predpiše: 
— natančnejša navodila o vsebini in obliki vloge iz 4. člena 
tega zakona; 
— način vodenja evidence iz 19. člena tega zakona; 
— način obveščanja iz 20. člena tega zakona. 

I 
22. člen 

Pogodba o zaposlitvi sklenjena v nasprotju s 3. členom tega 
zakona se šteje za nično. 

23. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 25.000,00 SLT se kaznuje pravna 
oseba ali zasebnik (delodajalec); 
— če sklene s tujcem delovno razmerje brez delovnega dovo- 
ljenja (3. člen), 
— če ne sporoči prenehanja delovnega razmerja s tujcem (20. 
člen). 
Z denarno kaznijo najmanj 5.000,00 SLT se kaznuje za prekr- 
šek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki sklene s tujcem 
delovno razmerje brez delovnega dovoljenja (3. člen) ali ne 
sporoči prenehanja delovnega razmerja s tujcem (17. člen). 

VARIANTA (v primeru, da se sprejme varianta k 7. in 25. členu 
se v prvem odstavku tega člena doda nova tretja alinea, ki se 
glasi): 
- če ne zaprosi za izdajo delovnega dovoljenja za tujca 
— dnevnega delovnega migranta, s katerim ima na dan uvelja- 
vitve tega zakona sklenjeno delovno razmerje za določen ali 
nedoločen čas. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

24. člen 
Državljani SFRJ, ki so državljani drugih republik in so imeli na 
dan uveljavitve tega zakona prebivališče na območju Repu- 
blike Slovenije in so bili tu tudi v delovnem razmerju, prido- 
bijo osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas (varianta: 
za dobo 2 let), če v 90 dneh od uveljavitve tega zakona 
zaprosijo Republiški zavod za zaposlovanje za osebno 
delovno dovoljenje in če ob vložitvi vloge izpolnjujejo nave- 
dena pogoja. 
Oseba iz prejšnjega odstavka, ki ji je bila v postopku za 
sprejem v državljanstvo Republike Slovenije po 40. členu 
zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/ 
91), izdana negativna odločba, pridobi osebno delovnno 
dovoljenje, ce v roku 90 dni od dokončnosti odločbe zaprosi 
Republiški zavod za zaposlovanje za osebno delovno dovo- 
ljenje. 

25. člen 

Tujci, ki so bili ob uveljavitvi tega zakona v delovnem razmerju 
kot dnevni delovni migranti, lahko zaprosijo za osebno 
delovno dovoljenje v roku 90 dni od uveljavitve tega zakona. 
Tujci iz prejšnjega odstavka pridobijo osebno delovno dovo- 
ljenje za dobo 2 let. 

VARIANTA . , ,v 
(v primeru, da se sprejme varianta k 7. členu se ta člen glasi): 
Organizacija oziroma delodajalec, ki ima na dan uveljavitve 
tega zakona sklenjeno delovno razmerje za določen ali nedo- 
ločen čas s tujci - dnevnimi delovnimi migranti, mora najkas- 
neje v roku 90 dni od uveljavitve tega zakona, zaprositi Repu- 
bliški zavod za zaposlovanje za izdajo delovnih dovoljenj za te 
delavce. 

26. člen 

Če osebe iz prejšnjih dveh členov ne zaprosijo za osebno 
delovno dovoljenje, jim po preteku predpisanega roka iz 
prejšnjih členov preneha delovno razmerje. 

27. člen 

Tujci, ki so ob uveljavitvi tega zakona imeli dovoljenje za 
sklenitev delovnega razmerja po Zakonu o pogojih za skleni- 
tev delovnega razmerja s tujimi državljani (Uradni list SFRJ, 
št. 11/8 in 64/89) ohranijo dovoljenje tudi po uveljavitvi tega 
zakona, do izteka dovoljenja za začasno prebivanje oziroma 
do izteka veljavnosti potnega lista. 

28. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha v Republiki 
Sloveniji uporabljati Zakon o pogojih za sklenitev delovnega 
razmerja s tujimi državljani (Uradni list SFRJ, št. 11/78 in 64/ 
89) kot republiški predpis. 

29. člen 

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

Besedilo osnutka zakona o zaposlovanju tujcev izhaja iz 
potreb in razmer na trgu delovne sile na območju Republike 
Slovenije. Dosedaj tovrstna zakonodaja ni bila v republiški 
pristojnosti in je pogoje za sklepanje delovnega razmerja 
s tujci urejal zvezni zakon. Po osamosvojitvi Republike Slove- 
nije so se razmere spremenile in naša nova država je dobila 
pravico samostojno urejati vsa razmerja. Po uveljavitvi zakona 
o tujcih ter zakona o državljanstvu so tudi državljani SFRJ 
oziroma drugih republik postali tujci, zato je potrebno njihov 
delovno pravni status ter možnosti za njihovo zaposlovanje 
posebej urejati. 
Z Zakonom o zaposlovanju tujcev bomo določili pogoje, pod 
katerimi bi lahko tuji državljani oziroma osebe brez državljan- 
stva, sklepali delovno razmerje ali opravljali delo na kaki drugi 
podlagi. Predpogoj za delo bo delovno dovoljenje, ki ga bo 
izdajal Republiški zavod za zaposlovanje, pod pogojem, da 
med prijavljenimi brezposelnimi osebami na določenem 
območju ni ustreznega kandidata, ki bi izpolnjeval pogoje, ki 
jih organizacija oziroma delodajalec zahteva za sklenitev 
delovnega razmerja. Izjema je tujec, ki lahko pridobi osebno 
delovno dovoljenje, če vlogi priloži dokaze, iz katerih je raz- 
vidno da bo opravljal dejavnosti, predvidene s predpisi, ki 
urejajo tuja vlaganja in opravljanje zunanjetrgovinskega 
poslovanja ali, da bo opravljal strokovno delo, določeno 
s pogodbo o poslovno-tehničnem sodelovanju, dolgoročni 
proizvodni kooperaciji oziroma o prenosu tehnologije. V pri- 
meru, da si bo tujec pridobil obrtno dovoljenje oziroma dovo- 
ljenje za opravljanje samostojne poklicne dejavnosti, pa bo le- 
to veljalo kot delovno dovoljenje. Poleg tega bo potrebno 
posebej v okviru prehodnih določb urediti status tistih delav- 
cev, ki so se v skladu z načelom enotnosti nekdanjega jugo- 
slovanskega trga delovne sile, zaposlili v naši republiki in 

imajo tu stalno ali začasno bivališče ter delavcev, ki iamio 
sta no bivališče v sosednji državi in se vsakodnevno vozijo na 
delo v Republiko Slovenijo. 
Praviloma se bo delovno dovoljenje izdajalo na vlogo organi- 
zacije oziroma delodajalca, v določenih primerih pa tudi na 
viogo tujcev in bi bilo to osebno delovno dovoljenje. 
Delovno dovoljenje se bo praviloma izdalo za določen čas ki 
ne more biti daljši od dveh let. Izjemoma pa lahko pridobi 
tujec osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas, če prebiva 
v Repub iki Sloveniji na podlagi dovoljenja za stalno prebiva- 
n/e vec kot pet let. 

krat^otralne9a dela, katerega opravljanje ne pre- 

trebno " 'e'u. delovno dovoljenje ni po- 
V primerih, določenih s tem zakonom, je predviden tudi od- 
vzem delovnega dovoljenja, pri čemer je potrebno poudariti 
da to pomeni prenehanje delovnega razmerja. Le-to pa pre- 
neha tudi v primeru, da je iztekel čas, za katerega je bilo 
delovno dovoljenje izdano. 
Zakon pooblašča Republiški zavod za zaposlovanje za vode- 
nje evidec ter nalaga dolžnost obveščanja organizacijam in 
delodajalcem glede sklenitve delovnega razmerja s tujci 
Predvidena so tudi podrobnejša navodila v obliki izvršilnih 
predpisov. 

Uveljavitev Zakona o zaposlovanju tujcev pomeni obsežno 
l, ° ?Vnn m a^T!nistrativ"o delo, ki bo zahtevalo več zapo- slenih v Republiškem zavodu za zaposlovanje, še posebej pa 
v prehodnem obdobju izdajanja dovoljenj vsem tujcem držav-! 
Ijanom bivše SFRJ, ki so doslej delali v Republiki Sloveniji kar 
seveda pomeni potrebo nr, zagotovitvi ustreznih finančnih 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

MNENJE 
Komisije za notranjo politiko k Informaciji 
načinom zamenjave registrskih tablic 

v zvezi z novimi registrskimi tablicami ter 

\ Komisija Skupščine Republike Slovenije za notranjo politiko 
je na seji dne 28. 11. 1991 obravanvala navedeno informacijo 
ki jo je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve in posredo- 
valo komisiji v seznanitev ter obravnavo. 
Komisija se je seznanila še s spremljajočimi gradivi in sicer 
osnutki grbov, nove registrske tablice - informacija, mnenja 
izvrsnih svetov občin (oz. analiza poročil) glede uporabe 
grbov na registrskih tablicah. 
Uvodoma so bili navzoči seznanjeni z bistvenimi aktivnostmi 
ki potekajo v okviru Ministrstva za notranje zadeve v zvezi 
®ePr'Pravami novih registrskih tablic in načinom zamenjave le- 

Komisiji je bila pred časom oziroma v prvi polovici tega leta 
ter ob obravnavi in sprejemanju zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa že predstav- 
JJ®na kompletna zadeva z registrskimi tablicami. Tokrat pa je 
bil namen obravnave predvsem podrobnejša seznanitev 
z možnimi štirimi variantami glede izbora grbov na novih 
registrskih tablicah. Le-te naj bi po predloženih variantah 
vsebovale: 
1. grbe glavnih mest registracijskih območij, 
2. grbe glavnih mest, kjer so sedeži občin, 
3. grb Republike Slovenije, 
4 le pripravljen odtis podlage, nakatero bi se pozneje vneslo 
ali pokrajinski grb ali občinski grb s tem, da ostane enajst 
oznak registracijskih območij nespremenjenih. 
Ob tem so bili navzoči seznanjeni tudi z vsemi pozitivnimi in 
negativnimi posledicami vsake izmed štirih ponujenih variant, 

kar je razvidno tudi iz predloženega gradiva. Hkrati ie bilo 
poudarjeno da predstavlja problematika oziroma uvedbi 

hain i/6? tab'IC V SloveniJ|' del koncepta, ki ga priprav- ljajo v ustreznem resorju ter zadeva le en pogled na policijsko ; 

teritorialno razdelitev Slovenije. Poiicijsko , 
»otničf'nii,raK2pravi.S0 se navzoči strinjali, da je gradivo kvali-' 
tli« r* ?krbn° Plavljeno, vzorčne tablice oziroma grbi so i zelo ličnit in estetsko izdelani. Likovno predstavljajo zelo lene 
oznake, čeprav so morda nekoliko preveč živopisane fzgleda 

mrJ i Pi? f
zunanjl Podobi približujemo bolj avstrijskemu 

t - pa n£r' nemškemu modelu, ki ima registrske 
da pVniiift6'la Vldeza' vendar Pa čredno funkcionalne, tako 
V knnkrain! J razvidn0 vse> kar ™ora tablica vsebovati V Y k°nkret™ razpravi o posameznih možnih variantah so se ' 
izoblikovala naslednja mnenja in stališča: 
Glede 1. variante, po kateri se na registrske tablice lepiio arbi ' 

daa|en'lir^hmn^ifrfCijSkih °bm0Čii (11)' 80 nekateri menili, i 
oestrost nhm5i 

a
t
p,,lmerna

k
mera' ki b0 vnes'a zadostno j pestrost območij, hkrati pa bi lahko predstavljala neko ; 

niii Podlago za bodočo regionalizacijo v Slove- j 
ObčLmn . K-1e|bl kazal° m V večJ° drobitev teh oznak 1 Občinam pa naj bi bila tudi dana možnost, da če želijo lahko I 
zdelajo in prodajajo svoj lastni grb, ki ga ljudje tudi' lahko 
nalepilo na registrsko tablico. ' 0 i 

lTLr?ZJraVe P°zornosti Pa ie bilo namenjene 2. vari- 
mešt kier<fnna r?9istrske tablice lepili grbe glavnih mest, kjer so sedeži občin. Le-ti so v glavnem zelo razno- 

arvni in raznoliki ter kažejo na zgodovino in specifiko dolo- 
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čenih krajev. Za takšno rešitev je še zlasti v zadnjih dveh 
mesecih prejel tudi ustrezni resorni organ več Predlogov in 
zahtev. Tudi v komisiji je bila dana večinska podpora taksni 
rešitvi. V zvezi s pripombo, ali se morda ne prehiteva z ozna- 
kami v tem smislu, da se utegne zgoditi, da se le-te ne bodo 
pokrivale z regionalizacijo v Sloveniji, je bilo pojasnjeno, da 
se reaiisko povezovanje oziroma regijski princip ne pokriva in 
ne sovpada s policijsko teritorialnim principom, ki se ne da in 
ne more prilagajati vsakokratnim lokalnim spremembam. 
S tega vidika je tudi izražen pomislek odvea 
Za uaotovitev, da 17 občin še nima svojih grbov, je bilo 
poudarjeno, da to ne bi smelo predstavljati bistvenega pro- 
blema ali ovire pri izdelavi tablic do tei 2. varianti, te občine 

POPRAVEK 

V Poročevalcu štev. 28, ki je izšel 2. decembra 1991, je 
v predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju v 51. členu v tabeli o odstotkih za odmero pokojnine 
izpadel zadnji del te tabele. t 
Ker je omenjena tabela izredno pomembna, jo v celoti objav- 
ljamo, za neljubo napako pa se vsem prizadetim opraviču- 
jemo. 

51. člen 

starostna Dokoinina se odmeri od pokojninske osnove 
v odstotkih, določenih odvisno od P°k°ini"s^^^kojnTnste 
- Za zavarovanca z zavarovalno dobo 15 let 35 /o Pok°lm";T® 
osnove, nato se za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe 
Doveča za 2 % vendar največ do 85 % pokojninske osnove. 
- Za zavarovanko z zavarovalno dobo 15 'et 40% pokojninske 
osnove, nato se za vsako nadaljnje dopolnjeno leto Pokojnin 
ske dobe do dopolnjenih 20 let poveča za 3 /o, za vsako 
dooolnjeno leto pokojninske dobe nad 20 let pa za 2 /° pokoj 
ninske osnove vendar največ do 85 % pokojninske osnove, 
če pokojSa doba ne znaša polno leto, vendar pa vsa, 
šestmesecev se pri odmeri pokojnine upošteva ta doba 
s polovico odstotka, določenega po prejšnjem odstavku za 
leto pokojninske dobe. 

Odstotki za odmero pokojnine po prejšnjih odstavkih so glede 
na pokojninsko dobo: 

bodo v doglednem času izdelale svoje grbe, ni pa nujno, da 
bo vsaka občina imela svoj grb. Enajst oznak registracijskih 
območij, kar se tudi sklada s policijsko teritorialno razmeji- 
tvijo, pa ostane nespremenjenih. 
Glede 3. in 4. variante, ki sta navedeni uvodoma, se večina 
razpravljalcev ni posebej opredeljevala. 
Ob zaključku je komisija, kljub nekoliko različnim stališčem, 
izraženih v razpravi, izoblikovala in v celoti podprla naslednji 
sklep: 
Komisija Skupščine Republike Slovenije za notranjo politiko 
podpira 2. varianto, po kateri se na registrske tablice lepijo 
grbi glavnih mest, kjer so sedeži občin. 

6 mesecev 

6 mesecev 

6 mesecev 

6 mesecev 

6 mesecev 

6 mesecev 

29 let, 
30 let 
30 let, 
31 let 
31 let, 
32 let 
32 let, 
33 let 
33 let, 
34 let 
34 let, 
35 let 
35 let, 6 mesecev 
36 let 
36 let, 6 mesecev 
37 let 
37 let, 6 mesecev 
38 let 
38 let, 6 mesecev 
39 let 
39 let, 6 mesecev 
40 let 

64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

Pokojninska doba Zavarovanec Zavarovanka 

15 let 
15 let, 6 mesecev 
16 let 
16 let, 6 mesecev 
17 let 
17 let, 6 mesecev 
18 let 
18 let, 6 mesecev 
19 let 
19 let, 6 mesecev 
20 let 
20 let, 6 mesecev 
21 let 
21 let, 6 mesecev 
22 let 
22 let, 6 mesecev 
23 let 
23 let, 6 mesecev 
24 let 
24 let, 6 mesecev 
25 let 
25 let, 6 mesecev 
26 let 
26 let, 6 mesecev 
27 let 
27 let, 6 mesecv 
28 let 
28 let, 
29 let 

6 mesecem 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

40 
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46 
47,5 

49 
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73 
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POPRAVEK . kovVoHh'' H?apaka' ker so v tabeli Bi|anca prihod 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je sporo- izra4un«n» " 0dhod!£ na stran« 11, 12 in 13 
cil, da je pri pripravi gradiva »Osnutek proračuna da bi hili i7,ar, razredih kumulativno, namesto 
Republike Slovenije za leto 1992 - ESA 385«, ki je bil razredih S posamični seštevki po kontnih 
objavljen v 29. številki Poročevalca, dne 3. decembra ljamo °menJene tabele tokrat ponovno objav- 

B I LANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

ODHODKI 

40 Delo državnih organov 

400 Osebni dohodki 
401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
402 Prispevki delodajalca , 
403 Materialni stroški 
40i Amortizacija 1.761.188.700 
408 Drugi odhodki za delo na področju obrambe 2 oqn'Ufi'«n 
409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 358.268.*017 

40    skupaj Delo državnih organov 14.611.238.267 

41 Delo izvajalskih organizacij 

410 Osebni dohodki " o'iliToao"«,« 
411 Drugi osebni :odhodki (prejemki) jainoi'!«; 
412 Prispevki delodajalca 
413 Materialni stroški 
414 Amortizacija 995.119.478 
419 Drugi odhodki za delo 24»*!?f'983 

41 
2.658.800 

skupaj Delo izvajalskih organizacij 5.265.773.900 i 

42 Socialni transferji 

420 Otroško varstvo 
421 Socialno skrbstvo cnn'«n'!!!{ 
422 Zaposlovanje 500.360.500 7 

4I43 Kultura borceV'VOjn'inva1dru2i" P^lih borcev l.'SSiS&SS ' 
425 Izobraževanje 
426 Štipendije 232.000.000 ■ 
428 Dajatve za zagot.socialne varn.določ.kategor.obč. 1'108 * ono'nnn 
429 Drugi transferji ,7 . 
  34.400.000 

  skupaj Socialni transferji 16.670.084.669 
42 

43 Dotacije na področju družbenih dejavnosti 

430 Kultura " ; 

431 Znanost 1.114.763.695 1 
432 Zdravstvo 1.578.360.000 
433 Otroško varstvo 214.895.780 
434 Socialno skrbstvo 
435 Vzgoja in izobraževanje zl I 
436 Telesna kultura 67.768.000 ; 
439 Druga področja 71.600.000 , 
 !___      33.141.521 : 

^ skupaj Dotacije na področju družbenih dejavnosti 3.419.355.786 
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bilanca prihodkov in odhodkov 

ODHODKI 

44 Plačila na področju družbenih dejavnosti 

440 Kultura 
441 Znanost 
442 Zdravstvo 
443 Otroško varstvo 
444 Socialno skrbstvo 
445 Vzgoja in izobraževanje 
446 Telesna kultura 
447 Zaposlovanje 

407.606.400 
1.811.276.000 

39.991.000 
128.860.779 
18.112.300 

3.462.457.000 
21.580.000 
29.600.000 

44 skupaj Plačila na področju družbenih dejavnosti 5.919.483.479 

45 Plačila storitev ter subvencije in intervencije v gospodarstvu 

450 Plačila storitev organi z. s področja komunale an^on 
451 Plačila storitev organi z. z drugih podr. gospod. 48b.b9U 
453 Subven. organizacijam z drugih podr. gospodarstva 'J' J 'J 
455 Intervencije na področju gospodarstva , on!'Z 
457 Sred.i z nas!.povračil carin in dr.izvoz.stimulac. 1.64^.809./uu 
459 Druga sredstva, dana gospodaskim organizacijam 4.283.600 

45~~ skupaj Plačila storitev ter subvencije in intervencije v gospodarstvu 7.377.446.845 

46 Drugi odhodki 

460 Obresti 
462 
4« 3 
467 

2.124.070.000 

Sredstva prenesena drugim družbenopolitič.skupn. 
Sredstva za sofinanc.na ravni dr.družbenopol.skup. «.613.818 
Sredstva za druge javne potrebe L 

468 Drugi odhodki  „„„l!.. 

skupaj Drugi odhodki 7.803.913.105 

47 Odhodki investicijskega značaja 

470 Investicije na področju komunale Hai'JSo"«!- 
471 Investicije na drugih področjih gospod.infrastruk. o89.^y.y«b 
472 Investicije v stanovanjski gradnji 
473 Investicije v družbenih dejavnostih 
474 Investicije na področju dela državnih organov 1-643.299.096 
475 Investicije na področju obrambe iTiain is* 
476 Investicije na področju požarnega varstva h/u.ido 
477 Druge investicije 801*705*376 
478 Investicijsko vzdrževanje " , 
479 Drugi odhodki investicijskega značaja a.co/.»ci. 

skupaj Odhodki investicijskega značaja 20.575.581.951 

48 Finančni tokovi, oblikovanje rezerv in druge obveznosti 

481 Drugi krediti in posojila 
387.327.617 
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

ODHODKI 
43 Finančni tokovi, oblikovanje rezerv in druge obveznosti 

483 Sredstva rezerv 
^85 Odplačila glavnice iz investicijskih kreditov 
486 Odplačila glavnice drugih kreditov 2.413.000.000 
487 Obveznosti iz prevzetih jamstev ,, f°-200-000 
489 Druge obveznosti 11.666.095.000 
-     _ 13.000.000 

skupaj Finančni tokovi, oblikovanje rezerv in druge obveznosti 15.825.622*617 

51 Vzdrževanje objektov ^^==========:========================== 

510 Vzdrževanje objektov gospodarske infrastrukture   117524 194 405 

51  skupaj Vzdrževanje objektov 11.524.194.405 

SKUPAJ ODHODKI: 108.992.695.024 
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