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Vlada Republike Slovenije je na 9. seji 2/7-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DOLOČITVI VOLIL- 
NIH ENOT ZA VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 
Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. čledna, 266. 
in 267. člena Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike 
Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme predlog za 
izdajo zakona z osnutkom zakona, ker je predlagani zakon 
izvedbeni predpis zakona o volitvah v državni zbor, ki že 

določa število volilnih enot in njihovo razdelitev na okraje. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 
- Miha KOZINC, minister za pravosodje in upravo, 
- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje in 
upravo, 
- mag. Jože OLUP, namestnik ministra za pravosodje in 
upravo, 
- Jelka PEČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za pravosodje in upravo. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o določitvi volilnih 
enot za volitve poslancev v državni zbor z osnutkom zakona 
so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela. Pred tem bosta predlog za izdajo zakona in 
zakonski osnutek obravnavali Komisija Skupščine Republike 
Slovenije za ustavna vprašanja in Zakonodajno-pravna komi- 
sija. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi volilnih enot za volitve poslancev 
v državni zbor 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Na podlagi 80. člena Ustave Republike Slovenije volilni sistem 
ureja zakon. Po osnutku zakona o volitvah v državni zbor, ki je 
že predložen v obravnavo (Poročevalec št. 10/92) naj bi se za 
volitve poslancev državnega zbora oblikovalo osem volilnih 
enot, v vsaki volilni enoti pa se voli 11 poslancev. Volilna 
enota naj bi bila razdeljena na 11 volilnih okrajev; v vsakem 
volilnem okraju naj bi volilci glasovali o enem kandidatu 
z vsake liste kandidatov, vložene v volilni enoti. Te volilne 
enote in volilni okraji so osnova za izvolitev 88 poslancev. 
Posebej pa je določeno, da se za volitve poslancev italijanske 
in madžarske narodnosti oblikujeta posebni volilni enoti. 

Predlagani zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev 
v državni zbor naj bi sledil ureditvi, ki je predvidena v omenje- 
nem osnutku zakona o volitvah v državni zbor (20. in 21. člen). 
Ker je v skladu z novo ustavo spremenjena struktura zakono- 
dajnega telesa in ker zakon, ki ureja volilni sistem določa 
število volilnih enot in predvideva njihovo razdelitev na volilne 
okraje je nujno potrebno pripraviti nov zakon, ki bo določal 
območje volilnih enot in volilnih okrajev ter njihove sedeže. 

II. TEMELJNA NAČELA 

Temeljno načelo na katerem naj bi bil grajen zakon je oprede- 
litev volilnih enot in okrajev tako, da je v vsaki volilni enoti 
oziroma okraju približno enako število prebivalcev. To načelo 
ne bi veljajo le za volilni enoti narodnih skupnosti. 

Drugo načelo, ki naj bi mu sledil zakon naj bi bilo načelo, da je 
pri določanju volilnih enot najmanjše območje občina, pri 
določanju volilnih okrajev pa krajevna skupnost. 

Kot načelo, ki naj bi ga zakon upošteval pri določitvi volilnih 
enot in okrajev je tudi medsebojna geografska povezanost 
posameznih območij znotraj volilne enote oziroma okraja. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

Po vsebini je predlagani zakon tehnični predpis, ki sledi 
ureditvi v zakonu o volitvah v državni zbor, zato so njegove 
rešitve v celoti odvisne od sistemske ureditve. 

Območje volilne enote naj bi bilo določeno z območjem 
občin. Območje volilnih okrajev pa z območjem občine ozi- 
roma, kadar je območje občine preveliko ali premajhno, 
z območjem krajevnih skupnosti. 
Glede na rešitve, ki jih predvideva osnutek zakona o volitvah 
v državni zbor naj bi zakon o določitvi volilnih enot za volitve 
poslancev v državni zbor določil, da se volilne enote obliku- 
jejo tako, da bodo obsegale območja več sosednjih občin. Pri 
tem pa je potrebno upoštevati, da je v vsaki volilni enoti 
približno enako število prebivalcev. Možna odstopanja v šte- 
vilu prebivalcev po posameznih volilnih enotah naj bi bila 
največ + - 5 %, kar je bilo dogovorjeno tudi v razpravah ob 
volilni zakonodaji. Tako določene volilne enote se ne morejo 
pokrivati z volilnimi enotami, ki so bile določene za volitve leta 
1990, zato je bilo potrebno na novo določiti volilne enote. 

Zakon naj bi prav tako določil, da se v vsaki volilni enoti 
oblikuje 11 volilnih okrajev, ki obsegajo območje ene ali več 
občin oziroma delov območij občin. V primeru, ko je posa- 
mezna občina razdeljena na več volilnih okrajev, naj bi bile 
v posameznem volilnem okraju tiste krajevne skupnosti, ki so 
med seboj geografsko povezane. Pri določanju volilnih okra- 
jev je prav tako kot pri volilnih enotah potrebno izhajati iz 
kriterija približno enakega števila prebivalcev z odstopanjem 
+ - 5 %. 

Zakon naj tudi določi sedeže volilnih enot in okrajev. Sedeži 
volilnih enot in okrajev naj bi bili praviloma v občinskih 
središčih. Pri tem pa je potrebno upoštevati zlasti geografski 
položaj in prometno povezanost, kadrovske in prostorske 
kapacitete ter tehnično opremljenost občinskih uprav. Ne 
glede na to, da je sedež volilne enote oziroma volilnega okraja 
v določenem občinskem središču, bi morale vse občine, ki 
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sodijo v to volilno enoto oziroma okraj zagotavljati kadre in 
opremo za potrebe volilne enote oziroma okraja. 
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Predlagani zakon je izvedbeni predpis zakona o volitvah 

v državni zbor. Za izvedbo tega zakona zato niso potrebna 
dodatna finančna sredstva. Sredstva za izvedbo volitev, ki jim 
je podlaga volilna zakonodaja, pa se zagotovijo v proračunu 
Republike Slovenije kot to določa 6. člen osnutka zakona 
o volitvah v državni zbor. 

OSNUTEK ZAKONA o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor 

1. člen 

Za volitve poslancev v državni zbor se določi deset volilnih 
enot, v katerih se voli skupno 90 poslancev. 

2. člen 

Za območja občin, kjer živi italijanska oziroma madžarska 
narodna skupnost, se določita dve volilni enoti, v katerih se 
voli po en poslanec. 

Za območja drugih občin se določi osem volilnih enot, ki 
obsegajo območja več sosednjih občin. 

V vsaki volilni enoti se voli 11 poslancev. 

3. člen 

V vsaki volilni enoti se določi enajst volilnih okrajev, ki obse- 
gajo območje ene ali več občin oziroma dele območij občin. 

V vsakem volilnem okraju se glasuje o enem kandidatu 
z vsake liste kandidatov. 

4. člen 

Za volitve poslancev v državni zbor se določijo naslednje 
volilne enote in okraji ter občine, v katerih so sedeži volilnih 
enot: 

1. volilna enota obsega območja občin: Idrija, Jesenice, Kam- 
nik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež Kranj) 

1) volilni okraj: del občine Jesenice, ki obsega območje kra- 
jevnih skupnosti: Rateče-Planica, Kranjska gora, Dovje- 
-Mojstrana, Hrušica, Planina pod Golico, Javornik-Koroška 
Bela, Jes., Sava-Jesenice, Mirka Roglja-Petka, Staneta 
Bokala (sedež Jesenice); 

2) volilni okraj: del občine Jesenice, ki obsega območje kra- 
jevnih skupnosti: Blejska Dobrava, Podmežaklja-Jesenice, 
Žirovnica-Breznica, Cirila Tavčarja, del občine Radovljica, ki 
obsega območje krajevnih skupnosti: Gorje, Zasip, Begunje 
na Gorenjskem, Lesce, Brezje, Mošnje, Ljubno (sedež Radov- 
Ijica); 

3) volilni okraj: del občine Radovljica, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Bled, Bohinjska Bela, Bohinjska Bistrica, 
Kamna gorica, Koprivnik, Kropa, Lancovo, Podnart, Radov- 
ljica, Ribno, Srednja Dobrava, Srednja vas v Bohinju, Stara 
Fužina (sedež Radovljica); 

4) volilni okraj: občina Tržič, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Bistrica pri Tržiču, Brezje pri Tržiču, Jelendol, 
Kovor, Križe, Leše, Lom pod Storžičem, Podljubelj, Pristava, 
Ravne, Sebenje, Senično, Tržič-Center, del občine Kranj, ki" 
obsega območje krajevnih skupnosti: Trstenik, Goriče, Gol- 
nik, Duplje, Podbrezje, Bela, Preddvor (sedež Tržič); 

5) volilni okraj: del občine Kranj, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Grad, Šenturška gora, Poženik, Zalog, Cerklje na 
Gorenjskem, Brniki, Velesovo, Olševek-Hotemaže, Šenčur, 
Vocjlje, Kokra, Trboje, Jezersko, Voklo, Visoko, del občine 
Kamnik, ki obsega krajevne skupnosti: Kamniška Bistrica, 
Komenda, Moste pri Komendi, Podgorje, Tunjice, Križ, Godič 
(sedež Kamnik); 

6) volilni okraj: del občine Kranj, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Kranj-Primskovo, Kranj-Vodovodni stolp. Bratov 
Smuk, Kranj-Čirče, Britof, Predoslje, Kokrica (sedež: Kranj); 

7) volilni okraj: del občine Kranj, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Kranj-Planina, Kranj-Huje, Kranj-Gorenja Sava, 
Kranj-Center, Kranj-Zlato polje, Kranj-Struževo, Kranj- 
-Stražišče, Naklo, Tenetiše (sedež: Kranj); 

8) volilni okraj: del občine Kamnik, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti: Motnik, Špitalič, Tuhinj, Pšajnovica, Šmartno 
v Tuhinju, Sela pri Kamniku, Srednja vas pri Kamniku. Vranja 
peč, Črna pri Kamniku, Nevlje, Mekinje, Novi trg, Volčji potok, 
Smarca, Duplica, Perovo, Kamnik Center, Zaprice (sedež: 
Kamnik); 

9) volilni okraj: del občine Škofja Loka, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Bukovica-Bukovščica, Dražgoše, Gode- 
šič. Selca, Sveti Duh, Kamnitnik, Stara Loka-Podlubnik, del 
občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Pod- 
blica, Besnica, Jošt, Žabnica, Mavčiče, Bitnje, Kranj-Orehek 
Drulovka (sedež: Škofja Loka); 

10) volilni okraj: del občine Škofja Loka, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti Sovodenj, Trebija, Lučine, Gorenja vas, 
Poljane nad Skofjo Loko, Javorje, Log, Davča, Sorica, Želez- 
niki, Lenart nad Lušo, Zminec, Škofja Loka-Mesto, Trata, 
Reteče-Gorenja vas (sedež: Škofja Loka); 

11) volilni okraj: občina Idrija, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Bukovo, Cerkno. Črni vrh nad Idrijo, Dole, Godo- 
vič, Gorje-Poče-Trebenče. Idrija, Krnice-Masore, Ledine, 
Novaki Dolenji-Gorenji, Orehek, Otalež, Podlanišče, Ravne- 
-Zakriž, Reka, Spodnja Idrija, Sebrelje, Vojsko, Srednja in 
Gorenja Konomlja, Zavratec, del občine Škofja Loka, ki 
obsega območje krajevne skupnosti Žiri (sedež: Idrija); 

2. volilna enota obsega območja občin: Ajdovščina, Ilirska 
Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, 
Tolmin (sedež: Postojna /varianta: Sežana/) 

1) volilni okraj: občina Tolmin, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Borjana, Bovec, Breginj, Čezsoča, Dolenja Tre- 
buša, Dolje, Drežnica, Gorenja Trebuša, Grahovo ob Bači, 
Hudajužna, Idrsko, Kal-Koritniea, Kamno, Kneža, Kobarid, 
Kred, Livek, Ljubin, Log pod Mangartom, Most na Soči, 
Pečine, Podbrdo, Poljubinj, Ponikve, Rut, Slap ob Idrijci, 
Smast, Soča-Trenta, Srpenica, Stržišče, Šentviška gorPe- 
čine, Podbrdo, Poljubinj, Ponikve, Rut, Slap ob Idrijci, Smast, 
Soča-Trenta, Srpenica, Stržišče, Šentviška gorPečine, Pod- 
brdo, Poljubinj, Ponikve, Rutt Slap ob Idrijci, Smast, Soča- 
-Trenta, Srpenica, Stržišče, Šentviška gorPečine, Podbrdo, 
Poljubinj, Ponikve, Rut, Slap ob Idrijci, Smast, Soča-Trenta, 
Srpenica, Stržišče, Šentviška gora, Tolmin, Tolminski Lom, 
Trnovo ob Soči, Volarje, Volče, Vrsno, Zatolmin, Žaga (sedež: 
Tolmin); 

2) volilni okraj: občina Piran, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Lucija, Nova vas-Padna-Raven, Piran, Portorož, 
Sečovlje, Strunjan, del občine Izola, ki obsega območje kra- 
jevnih skupnosti: Korte, Jagodje-Dobrava (sedež: Piran); 

3) volilni okraj: del občine Izola, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Izola l-stari del mesta, Izola II—srednji del mesta, 
Izola III. Polje-Livade, del občine Koper, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Žusterna, Prisoje-Olmo, Šmarje pri 
Kopru (sedež: Izola); 
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4) volilni okraj: del občine Koper, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti: Koper-Za građom, Koper-Markovec, Seme- 
dela, Koper-Breg, Koper 1, Koper 2, Koper 3, Koper 4, Škoc- 
jan, Vanganel, Pobegi-Čežarji, Bertoki (sedež: Koper); 

5) volilni okraj: del občine Koper, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti: Ankaran, Boršt, Črni kal, Dekani, Gračišče, 
Gradin, Hrvatini, Marezige, Pridvor, Škofije, del občine 
Sežana, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ocizla, Preš- 
nica, Podgorje, Zazid, Rakitovec, Hrpelje, Materija, Rodik, 
Artviže, Slivje, Gradišče pri Materiji, Obrov, Tatre, Misliče, 
Lokev, Divača, Barka, Vreme (sedež: Sežana); 

6) volilni okraj: občina Ilirska Bistrica, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Dolnja Bitnja, Dolnji Zemon, Harije, Hru- 
šica, Ilirska Bistrica, Jelšane, Knežak, Koseze, Kuteževo, 
Novokračine, Ostrožno brdo, Podgrad, Pregarje, Prem, 
Rečica, Starod, Šembije, Topole, Vrbovo, Zabiče, del občine 
Postojna, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jurišče, 
Zagorje, Dolane, Pivka, Prestranek (sedež: Ilirska Bistrica); 

7) volilni okraj: del občine Postojna, ki obsega območje kra- 
jevnih skupnosti: Bukovje, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, 
Košana, Landol, Planina, Postojna, Razdrto, Studeno, 
Suhorje, Šmihel pod Nanosom, Veliko Ubeljsko, del občine 
Sežana, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Senožeče, 
Povir, Sežana, Dane pri Sežani, Storje, Vrabče, Kazlje (sedež: 
Postojna); 

8) volilni okraj: del občine Sežana, ki obsega območje krajev-, 
nih skupnosti: Avber, Brestovica pri Komnu, Dutovlje, Gorjan- 
sko, Komen, Pliskovica, Štanjel, Štjak, Tomaj, del občine 
Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Sela na 
Krasu, Vojščica, Temnica, Dornberk, Branik, Opatje selo, 
Kostanjevica na Krasu, Renče, Miren, Gradišče nad Prvačino, 
Prvačina, Bilje, Bukovica, Vrtojba (sedež: Sežana); 

9) volilni okraj: del občine Nova Gorica, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Nova Gorica - Center, Vogrsko, Šempe- 
ter pri Gorici, Rožna dolina, Šempas (sedež: Nova Gorica); 

10)volilni okraj: del občine Nova Gorica, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Deskle-Anhovo, Avče, Banjšice, Čepo- 
van, Dobrovo v Brdih, Grgar, Grgarske Ravne, Kal nad Kana- 
lom, Kambreško, Kanal ob Soči, Kojsko, Kromberk, Levpa, 
Lig, Lokovec, Lokve, Medana, Osek-Vitovlje, Ozeljan, Rav- 
nica, Ročinj, Solkan, Trnovo (sedež: Nova Gorica); 

11) volilni okraj: občina Ajdovščina, ki obsega območje kra- 
jevnih skupnosti: Ajdovščina, Batuje, Brje, Budanje, Col, 
Črniče, Dobravlje, Dolga Poljana, Erzelj, Gabrje, Goče, 
Gojače, Gradišče pri Vipavi, Kamnje-Potoče, Lokavec, 
Lozice, Lože- Manče, Otlica-Kovk, Planina, Podkraj, Podna- 
nos, Podraga, Predmeja, Selo, Skrilje, Slap, Šmarje, Štomaž, 
Ustje, Velike Žablje, Vipava, Vipavski križ, Vrhpolje, Vrtovin, 
Žapuže, Cesta (sedež: Ajdovščina); 

3. volilna enota obsega območja občin: Cerknica, Ljubljana- 
-Center, Ljubljana-Vič-Rudnik, Ljubljana-Šiška, Logatec, 
Vrhnika (sedež: Ljubljana-Center) 

1) volilni okraj: občina Cerknica, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Begunje pri Cerknici, Cajnarje-Žilce, Grahovo pri 
Cerknici, Nova vas, Rakek, J. Petrovčič Cerknica, Loška 
dolina, del občine Vrhnika, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Borovnica, Verd, Vas (sedež: Cerknica), 

2) volilni okraj: del občine Vrhnika, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti Bevke, Blatna Brezovica, Dragomer-Lukovica, 
Drenov grič, Log pri Brezovici, Podlipa, Sinja Gorica, Stara 
Vrhnika, Velika Ligojna, Zaplana, Breg, Center, občina Loga- 
tec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Naklo Logatec, 
Hotedršica, Laze, Rovte, Trate, Vrh nad Rovtami, Tabor Loga- 
tec (sedež: Vrhnika); 

3) volilni okraj: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Velike Lašče, Rob, Turjak, 
Želimlje, Golo, Iška vas, Pijava Gorica, Rakitna, Škofljica, Ig, 

Tomišelj, Preserje, Lavrica, Vnan|e liorice, Barje, Notranje 
gorice (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik); 

4) volilni okraj: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Peruzzi, Rudnik, Galjevica, 
Krim, Trnovo, Zeleni log, Rakova jelša, Kolezija (sedež: Ljub- 
ljana Vič-Rudnik); 

5) volilni okraj: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Murgle, Stane Sever, Vrhovci, 
Malči Belič, Kožarje, Vič, Brezovica (sedež: Ljubljana Vi- 
č-Rudnik); 

6) volilni okraj: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Brezovica, Črni vrh, Dobrova, 
Horjul, Polhov gradeč, Rožna dolina, Milan Česnik, Brdo, del 
občine Ljubljana Center, ki obsega območje krajevnih skup- 
nosti: Gradišče, Trg osvoboditve (sedež: Ljubljana Center); 

7) volilni okraj: del občine Ljubljana Center, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Poljane, Prule, Stara Ljubljana, 
Stari Vodmat, Tabor, Nove Poljane, Ledina, Kolodvor, Josip 
Prašnikar (sedež: Ljubljana Center); 

8) volilni okraj: del občine Ljubljana Center, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Ajdovščina, del občine Ljub- 
ljana Šiška, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Milan 
Majcen, Hinko Smrekar, Na jami, Zgornja Šiška, dr. Petra 
Držaja, Ljubo Šercer (sedež: Ljubljana Šiška); 

9) volilni okraj: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Litostroj, Komandanta Staneta I, Koman- 
danta Staneta II, Komandanta Staneta III, Koseze, Dravlje 
(sedež: Ljubljana Šiška); 

10) volilni okraj: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Dolomitskega odreda, Bratov 
Babnik, Šentvid, Podutik, Vižmarje-Brod (sedež: Ljubljana 
Šiška); 

11) volilni okraj: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Bukovica-Šinkov turn, 
Gameljne, Medvode, Pirniče, Smlednik, Stanežiče-Medno, 
Edvard Kardelj, Trnovec-Topol, Vodice, Preska, Senica, 
Sora, Vaše-Goričane, Zbilje, Gunclje-Male Vižmarje (sedež: 
Ljubljana Šiška); 

4. volilna enota obsega območja občin: Domžale, Grosuplje, 
Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, 
Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad) 

1) volilni okraj: občina Kočevje, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Draga, Kočevje-mesto, Kočevje-Rudnik-Šalka vas, 
Kočevska Reka, Osilnica, Stara cerkev, Struge na Dolenj- 
skem, Kostel, Poljanska dolina ob Kolpi, Ivan Omerza Livold, 
del občine Ribnica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: 
Dolenja vas, Loški potok (sedež: Kočevje); 

2) volilni okraj: del občine Ribnica, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti: Ribnica, Sodražica, Sv. Gregor, Velike Poljane, 
del občine Grosuplje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: 
Videm-Dobrepolje, Ambrus, Zagradec, Krka, Ponikve, Škoc- 
jan, Račna, Ilova gora, Dob pri Šentvidu^ Muljava, Žalna, 
Ivančna Gorica, Mlačevo, Spodnja Slivnica, St.Jurij, Kompolje 
(sedež: Ribnica); 

3) volilni okraj: del občine Grosuplje, ki obsega obmpčje 
krajevnih skupnosti: Grosuplje, Metnaj, Polica, Stična, Šen- 
tvid pri Stični, Šmarje-Sap, Temenica, Višnja gora, del 
občine Litija, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Prim- 
skovo, Vintarjevec, Štangarske poljane, Gabrovka pri Litiji, 
Dole pri Litiji, Velika Kostrevnica, Polšnik, Jablaniška dolina, 
Šmartno pri Litiji, Sava pri Litiji (sedež: Grosuplje); 

4) volilni okraj: del občine Litija, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Hotič, Jevnica, Kresnice, Litija-desni breg, Litija- 
-levi breg, Ribče, Vače pri Litiji, Velika Štanga, del občine 
Ljubljana Moste-Polje, ki obsega območje krajevnih skupno- 
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sti: Besnica, Dolsko, Klopce, Lipoglav, Zalog, vevće-Kašelj, 
Novo polje (sedež: Litija); 

5) volilni okraj: del občine Ljubljana Moste-Polje, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Zadvor, Bizovik, Polje, Sotočje, 
25. maj, Hrušica-Fužine, Kodeljevo, Štepanja vas (sedež: 
Ljubljana Moste-Polje); 

6) volilni okraj: del občine Ljubljana iyioste-Polje, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Nove Fužine, Zelena jama, 
Moste-Selo (sedež: Ljubljana Moste-Polje); 

7) volilni okraj: del občine Ljubljana Moste-Polje, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Šmartno, Zadobrova, Dušan 
Kveder Tomaž, Jože Moškrič, del občine Ljubljana Bežigrad, 
ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dol, Beričevo, Šent- 
jakob- Podgorica, Nadgorica-Ježa, Franc Ravbar-Črnuče, 
Črnuče-Gmajna (sedež: Ljubljana Moste-Polje); 

8) volilni okraj: del občine Ljubljana Bežigrad, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Ivan Kavčič-Nande, Tolma- 
čevo- Jarše, Rezke Dragar-Črnuče, Ježica, 7. septembra, 
Savije- Kleče, Urške Zatler, Stožice, Jože Štembal, Brinje 
(sedež: Ljubljana Bežigrad); 

9) volilni okraj: del občine Ljubljana Bežigrad, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Boris Ziherl, Miran Jarc, Sta- 
dion, Koroških partizanov, Triglav, Bežigrad II, Bežigrad I, 
Anton Tomaž Linhart, Boris Kidrič, Savsko naselje (sedež: 
Ljubljana Bežigrad); 

10) volilni okraj: del občine Domžale, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Trojane, Blagovica, Peče, Velika vas- 
-Dešen, Moravče, Češnjice pri Domžalah, Krašnja, Zlato 
polje. Lukovica, Vrhpolje pri Moravčah, Krtina, Prevoje pri 
Šentvidu, Rafolče, Dob, Rova, Ihan, Radomlje, Tomo Brejc 
Vir, Domžale-Simona Jenka, Homec-Nožice (sedež: Dom- 
žale); 

11) volilni okraj: del občine Domžale, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Jarše-Rodica, Mengeš, Preserje, Trzin, 
Domžale-Slavko Šlander, Domžale-Venclja Perka, Drago- 
melj-Pšata (sedež: Domžale); 

5. volilna enota obsega območja občin: Celje, Dravograd, 
Mozirje, Radlje, Ravne, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Šent- 
jur (sedež: Celje) 

1) volilni okraj: občina Šentjur, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Blagovna, Dobje Rji, Planini, Dramlje, Gorica pri 
Slivnici, Kalobje, Loka pri Zusrffui^lanina pri Sevnici, Ponikva 
pri Grobelnem, Prevorje, Šentjuf?-Center, Šentjur- Okolica, 
del občine Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: 
Svetina, Teharje, Štore (sedež: Šentjur), 

2) volilni okraj: del občine Celje, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Ljubečna, Vojnik, Frankolovo, Strmec pri Vojniku, 
Šmartno v Rožni dolini, Skofja vas, Ostrožno, Hudinja, Trnov- 
Ije pri Celju, Dobrna pri Celju (sedež: Celje); 

3) volilni okraj: del občine Celje, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Lava, Dečkovo naselje, Nova vas, Gaberje, Dolgo 
polje, Otok-Slavko Šlander (sedež: Celje); 

4) volilni okraj: del občine Celje, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Aljažev hrib, Center, Otok-Savinja, Otok-Karel 
Destovnik Kajuh, Pod gradom, Medlog, del občine Žalec, ki 
obsega območje krajevnih skupnosti: Liboje, Petrovče, Gali- 
cija, Vinska gora (sedež: Žalec); 

5) volilni okraj: del občine Žalec, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti. Ponikva pri Žalcu, Gotovlje, Šempeter v Savinjski 
dolini, Polzela, Andraž nad Polzelo, Žalec, Vrbje, Griže, Šešče 
pri Preboldu, Prebold, Trnava (sedež: Žalec); 

6) volilni okraj: del občine Žalec, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Braslovče, Gomilsko, Letuš, Tabor, Vransko, 
občino Mozirje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: 

Bočna, Gornji grad, Ljubno ob Savinji, Luče ob Savinji, 
Mozirje, Nazarje, Nova Štifta, Rečica ob Savinji, Solčava, 
Šmartno ob Dreti (sedež: Mozirje): 

7) volilni okraj: del občine Velenje, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti: Šentilj, Bevče, Gorica, Podkraj-Kavče, Vele- 
nje-Staro Velenje, Velenje Center-levi breg, Edvard Kardelj, 
Velenje Center-desni breg (sedež: Velenje); 

8) volilni okraj: del občine Velenje, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti: Velenje-Šalek, Paka pri Velenju, Velenje-Ko- 
novo, Velenje-Šmartno, Velenje-Stara vas, Škale, Cirkovce, 
Pesje, Bele vode, Gaberke, Gorenje, Lokovica, Plešivec, 
Ravne, Skorno-Florjan, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica, 
Zavodnje, del občine Slovenj Gradec, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Dolič, Mislinja (sedež: Velenje); 

9) volilni okraj: del občine Slovenj Gradec, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Podgorje pri Slpvenj Gradcu, Sele, 
Pameče, Slovenj Gradec, Stari trg, Šmartno pri Slovenj 
Gradcu^del občine Ravne, ki obsega območje krajevnih skup- 
nosti: Crna na Koroškem, Žerjav, Kotlje (sedež: Slovenj 
Gradec); 

10) volilni okraj: del občine Ravne, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti: Mežica, Leše, Šentanel, Holmec, Trg-Prevalje, 
Polje-Prevalje, Dobja vas, Strojinska Reka, Trg-Ravne, 
Javornik-Šance, Čečovje, del občine Dravograd, ki obsega 
območje krajevne skupnosti Šentjanž (sedež: Ravne); 

11) volilni okraj: del občine Dravograd, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Črneče, Dravograd, Libeliče, Trbonje in 
občino Radlje, ki obsega krajevne skupnosti: Muta, Ožbolt ob 
Dravi, Podvelka, Radlje ob Dravi, Remšnik, Ribnica na 
Pohorju, Vuhred, Vuzenica, Kapla na Kozjaku (sedež: Radlje); 

6. volilna enota obsega območja občin: Brežice, Hrastnik, 
Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Treb- 
nje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto) 

1) volilni okraj: občina Črnomelj, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Adlešiči, Dobliče-Kanižarica, Dragatuš, Griblje, 
Petrova vas, Semič, Stari trg, Talči vrh, Tribuče, Vinica, Buto- 
raj, Griček. Heroja Starihe, Loka, del občine Novo mesto, ki 
obsega območje krajevnih skupnosti: Dolenjske toplice, 
Uršna sela (sedež: Črnomelj); 

2) volilni okraj: del občine Novo mesto, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Podgrad, Dolž, Gabrje, B^rčna vas. 
Straža pri Novem mestu, Stopiče, Orehovica, Šentjernej, 
občina Metlika, ki obsega območje krajevnih skupnosti: 
Božakovo, Dobravice, Drašiči, Grabrovec, Gradac, Jugorje pri 
Metliki, Lokvica, Metlika, Podzemelj, Radovica, Rosalnice, 
Slamna vas, Suhor pri Metliki (sedež: Metlika); 
3) volilni okraj: del občine Novo mesto, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Brusnice, Mali Slatnik, Gotna vas, 
Regrča vas, Šmihel pri Novem mestu, Drska, Kandija-Grm, 
Žabja vas, Majde Šile, Novo mesto-center. Mestne njive, 
Bršljin, Prečna pri Novem mestu (sedež: Novo mesto); 

4) volilni okraj: del občine Novo mesto, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Bela cerkev na Dolenjskem, Bučna vas, 
Hinje, Mirna peč, Otočec ob Krki, Škocjan, Šmarjeta, Žužem- 
berk, Ločna-Mačkovec, občina Trebnje, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Sela pri Šumberku, Knežja vas, Dobrnič, 
Svetinja, Dolenja Nemška vas, Veliki Gaber (sedež: Novo 
mesto); 

5) volilni okraj: del občine Brežice, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti: Artiče, Bizeljsko, Brežice, Čatež ob Savi, 
Dobova, Globoko, Jesenice na Dolenjskem, Kapele, Krška 
vas, Mrzlava vas, Pečice-Križe, Pišece, Sromlje, Šentlenart, 
Velika dolina, Zakot-Bukošek-Trnje, Velike Malence (sedež: 
Brežice); 

6) volilni okraj: del občine Brežice, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti: Cerklje ob Krki, Skopice, del občine Krško, ki 
obsega območie krajevnih skupnosti: Podbočje, Kostanjevica 
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na Krki, Veliki Podlog, Krško Polje, Leskovec pri Krškem, 
Dolenja vas, Zdole, Krško, Koprivnica pri Brestanici (sedež: 
Krško); 

7) volilni okraj: del občine Krško, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Raka, Gora, Rožno-Presladol, Senovo, Veliki Trn, 
Senuše, Brestanica, del občine Sevnica, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Blanca, Loka pri Zidanem mostu, Sev- 
nica, Studenec, Zabukovje (sedež: Sevnica); 

8) volilni okraj: del občine Trebnje, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti: Čatež, Mirna na Dolenjskem, Mokronog, Račje 
selo, Šentlovrenc, Šentrupert, Štefan pri Trebnjem, Trebnje, 
Velika Loka, Trebelno, del občine Sevnica, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Tržišče, Krmelj, Šentjanž, Boštanj, Pri- 
mož, Bučka (sedež: Trebnje); 

9) volilni okraj: občina Laško, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Breze, Jagnjenica, Jurklošter, Laško, Marija-Gra- 
dec, Radeče, Rečica pri Laškem, Rimske toplice, Sedraž, 
Svibno, Vrh nad Laškim, Vrhovo, Zidani most, del občine 
Hrastnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Turje- 
-Gore, Krnice-Šavna peč, Podkraj-Spodnji del, Marno, Dol 
pri Hrastniku, Kal (sedež: Laško); 

10) volilni okraj: del občine Hrastnik, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Boben, Rudnik, Steklarna, Prapretno, 
Kovk, del občine Trbovlje, ki obsega območje krajevnih skup- 
nosti: Trbovlje-Čeče, Ivana Kešeta, Fric Keršič, Franc Fakin, 
Klek, Franc Salomon, Alojz Hohkraut (sedež: Trbovlje); 

11) volilni okraj: del občine Trbovlje, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Trbovlje-Center, Dobovec, Zasavje, 
občina Zagorje ob Savi, ki obsega območje krajevnih skupno- 
sti: Čemšenik, Izlake, Kotredež, Loke-Kisovec, Mlinše-Kolo- 
vrat, Podkum, Ravenska vas, Franc Farčnik, Senožeti-Tirna, 
Šentgotard, Jože Marn, Rudnik-Toplice (sedež: Zagorje ob 
Savi); 

7. volilna enota obsega območja občin: Maribor, Ruše, Slo- 
venska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah (sedež: 
Maribor) 

1) volilni okraj: del občine Šmarje pri Jelšah, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Bistrica ob Sotli, Osredek, Pod- 
sreda, Polje ob Sotli, Kozje, Buče, Lesično, Zagorje, Virštanj, 
Podčetrtek, Pristava pri Mestinju, Tinsko, Vinski vrh pri Sliv- 
nici, Zibika, Šentvid pri Grobelnem, Šmarje pri Jelšah, Kristan 
vrh, Mestinje, Sladka gora, Kostrivnica, del občine Slovenske 
Konjice, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Zbelovo, 
Loče pri Poljčanah, Jernej pri Ločah, Žiče (sedež: Šmarje pri 
Jelšah); 

2) volilni okraj: del občine Šmarje pri Jelšah, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Rogaška Slatina, Stojno selo, 
Rogatec, Donačka gora, Dobovec pri Rogatcu, del občine 
Slovenska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: 
Makole, Studenice, Črešnjevec, Leskovec-Stari log, Prager- 
sko, Poljčane, Laporje (sedež: Slovenska Bistrica); 

3) volilni okraj: del občine Slovenske Konjice, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Bezina, Brdo-Vešenik, Draža 
vas, Gabrovlje, Gorenje pri Zrečah, Grušovje, Konjiška vas, 
Polene, Resnik, Skomarje, Slovenske Konjice, Sojek-Kamna 
gora, Stranice, Špitalič pri Slovenskih Konjicah, Tepanje, 
Vitanje, Zeče, Zreče, del občine Slovenska Bistrica, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Oplotnica, Kebelj, Preloge 
(sedež: Slovenske Konjice); 

4) volilni okraj: del občine Slovenska Bistrica, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Šmartno na Pohorju, Tinje, 
Zgornja Ložnica, Zgornja Polskava, Impol, Alfonz Šarh, 
Pohorski odred, dr. Jagodiča, Spodnja Polskava, del občine 
Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Reka 
Pohorje, Fram, Rače (sedež: Slovenska Bistrica); 

5) volilni okraj: občina Ruše, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Bistrica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ruše, Sel- 

nica ob Dravi, Smolnik-Fala, del občine Maribor, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Bresternica-Gaj, Limbuš, 
Pekre, Kamnica (sedež: Ruše); 

6) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti: Brunšvik, Prežihov Voranc, Zlatoličje, Starše, 
Marjeta-Trnice, Dravski dvor, Loka-Rošnja, Vurberk, Dvor- 
jane, Slivnica, Orehova vas-Hotinja vas, Dobrovce, Skoke, 
Spodnji Duplek, Hoče, Rogoza, Miklavž (sedež: Maribor); 

7) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti: Silvira Tomasini, Jože Lackp, Zgornji Duplek, 
Koroška vrata, Malečnik, Ruperče, Tone Čufar (sedež: Ma- 
ribor), 

8) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti: Pernica, Korena, Melje, Počehova, Za tremi 
ribniki, Ob parku, Prepolje, Krčevina, Anton Aškerc, Heroja 
Toneta Tomšiča, Borisa Kidriča, Ivan Cankar, Košaki, Rotovž, 
Talci (sedež: Maribor); 

9) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti: Franc Zalaznik Leon, Pohorski bataljon, Heroja 
Šercerja, Maks Durjava, Juga Polak, Moša Pijade, Miloš 
Zidanšek, Greenvvich, Avgust Majerič, Draga Kobala (sedež: 
Maribor); 

10) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Radvanje, Ivan Zagernik Joco, Dušan 
Kveder Tomaž, Slavko Šlander, Razvanje (sedež: Maribor); 

11) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Proletarskih brigad, Franc Rozman 
Stane, Angel Besednjak, Jožica Flander, Heroja Vojka, Slava 
Klavora, Martin Konšak (sedež: Maribor); 

8. volilna enota obsega območja občin: Gornja Radgona, 
Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, 
Ptuj 

1) volilni okraj: del občine Lendava, ki obsega območje kra- 
jevnih skupnosti: Čentiba, Črenšovci, Dolga vas, Dobrovnik, 
Gabrje, Genterovci, Gorice pri Lendavi, Hotiza, Kobilje, Lakoš, 
Lendava, Mostje-Banuta, Orešje-Dolina pri Lendavi, Peti- 
šovci, Polana, Turnišče pri Lendavi (sedež: Lendava); 

2) volilni okraj: občina Ormož, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Ivanjkovci, Kog, Miklavž pri Ormožu, Ormož, Pod- 
gorci, Središče ob Dravi, Tomaž pri Ormožu, Velika nedelja, 
del občine Ljutomer, ki obsega območje krajevnih skupnosti: 
Železne dveri, Stročja vas, Stara cesta, Radoslavci, Ceza- 
njovci (sedež: Ormož); 

3) volilni okraj: del občine Lendava, ki obsega območje kra- 
jevnih skupnosti: Bistrica, Odranci, del občine Ljutomer, ki 
obsega območje krajevnih skupnosti: Bučkovci, Cven, Kri- 
ževci pri Ljutomeru, Ljutomer, Logarovci-Berkovci, Raz- 
križje, Veržej, del občine Murska Sobota, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Melinci, Ižakovci, Dokležovje, Bakovci, 
Krog (sedež: Ljutomer); 

4) volilni okraj: del občine Murska Sobota, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Rogašovci, Kuzma, Gornji Petrovci, 
Čepinci, Šalovci, Hodoš, Križevci, Mačkovci, Grad, Pertoča, 
Prosenjakovci, Ratkovci, Bodonci, Cankova, Selo-Fokovci, 
Zenkovci, Puconci, Šulinci (sedež: Murska Sobota); 

5) volilni okraj: del občine Murska Sobota, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Lipa, Beltinci, Bogojina, Bratonci, Gan- 
čani, Tešanovci, Moravci, Martjanci, Rakičan, Lipovci, Len- 
davska, Park, Alija Kardoša, Borisa Kidriča, Partizan (sedež: 
Murska Sobota); 

6) volilni okraj: del občine Murska Sobota, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti: Brezovci, Černelavci, Gederovci, Turo- 
polje, Tišina, del občine Gornja Radgona, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti Radenci, Gornja Radgona, Kapela, Čreš- 
njevci-Zbigovci (sedež: Gornja Radgona); 
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7) volilni okraj: del občine Gornja Radgona, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Apače, Ivanjci, Negova, Spod- 
nja Ščavnica, Stogovci, Videm, del občine Lenart, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti: Cerkvenjak, Gradišče v Sloven- 
skih goricah, Benedikt v Slovenskih Goricah, Lenart v Sloven- 
skih goricah, Voličina (sedež: Lenart); 

8) volilni okraj: del občine Lenart, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti: Jurovski dol, Zgornja Ščavnica, Lokavec, 
občina Pesnica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Cer- 
šak, Jakobski dol, Jarenina, Pesnica pri Mariboru, Sladki vrh, 
Svečina, Šentilj v Slovenskih goricah, Velka, Zgornja Kun- 
gota, Spodnja Kungota (sedež: Pesnica); 

9) volilni okraj: del občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Trnovska vas, Vitomarci, Destrnik, Juršinci, Heroja 
Lacka-Rogoznica, Grajena, Polenšak, Dornava, Bratje Reš, 
Boris Ziherl, Olga Meglič (sedež: Ptuj); 

10) volilni okraj: del občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih 

skupnosti: Franc Osojnik, Jože Potrč, Dušan Kveder, Ivan 
Spolenak, Tone Žnidarič, Hajdina, Budina-Brstje, Spuhlja, 
Turnišče, Gorišnica, Markovci (sedež: Ptuj); 

11) volilni okraj: del občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti: Cirkovce, Cirkulane, Dolena, Kidričevo, Leskovec, 
Lovrenc na Dravskem polju, Majšperk, Podlehnik, Ptujska 
gora, Stoperce, Videm pri Ptuju, Zavrč, Žetale (sedež: Ptuj). 

9. volilna enota obsega območje občin Koper, Izola, Piran za 
volitve poslanca italijanske narodne skupnosti (sedež: 
Koper); 

10.volilna enota obsega območje občin Murska Sobota in 
Lendava za volitve poslanca madžarske narodne skupnosti 
(sedež: Lendava). 

5. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Namen zakona je določiti volilne enote in okraje za volitve 
poslancev v državni zbor, kar pomeni realizacijo 20. člena 
osnutka zakona o volitvah v državni zbor. 

Osnutek predlaganega zakona določa, da se volilne enote 
oblikujejo tako, da obsegajo območja več sosednjih občin. Pri 
tem zakon upošteva načelo, da je v vsaki volilni enoti približno 
enako število prebivalcev z odstopanjem + - 5 %. To odsto- 
panje je bilo dogovorjeno ob razpravah o volilni zakonodaji. 

Pri oblikovanju volilnih enot so bili upoštevani podatki 
Zavoda Republike Slovenije za statistiko o številu prebivalcev 
Republike Slovenije po stalnem prebivališču v občinah na dan 
31/12-1991. Ti podatki so objavljeni v Statističnih informaci- 
jah št. 85 z dne 8/4-1992. Glede na te podatke je bilo v Repu- 
bliki Sloveniji 1.998.912 prebivalcev s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji. 

Po statističnih podatkih se spremlja le število oseb s stalnim 
prebivališčem ne glede na njihovo državljanstvo. V omenje- 
nem številu so torej zajete tudi osebe, ki so v zadnjih mesecih 
že pridobile slovensko državljanstvo. Ta podatek sicer zajema 
tudi tujce s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, torej 
cca 40.000 oseb, ki niso zaprosile za slovensko državljanstvo 
in se štejejo kot tujci. Te osebe prebivajo predvsem v večjih 
središčih, kjer je že prej bilo število oseb, ki so izpolnjevale 
pogoje za pridobitev slovenskega državljanstva večje. Ker je 
v teh središčih gostota prebivalstva velika, število tujcev ozi- 
roma njihovo razmerje do drugih prebivalcev ne vpliva na 
kriterije po katerih so določene volilne enote in volilni okraji. 
Podatek o stanju 31/12-1991 je zadnji uradni podatek. Ta 
podatek je kot osnova upoštevan tudi zato, ker se - za razliko 
od podatka o številu stalnih prebivalcev po občinah, ki se 
zbira mesečno - podatki o številu prebivalcev po krajevnih 
skupnostih redno statistično ne obdelujejo in objavljajo. 
Zavod Republike Slovenije za statistiko je te podatke uredil 
izključno zaradi priprave zakonov o volilnih enotah, pri čemer 
je upošteval, da se take analize pripravljajo praviloma po 
stanju prebivalstva konec leta. 

Volilne enote so oblikovane tako, da je v vsaki volilni enoti 
v poprečju 249.864 prebivalcev oziroma, da glede na dogovor- 
jeno + - 5% odstopanje zajemajo volilne enote med 237.371 
in 262.357 prebivalcev. 

Zaradi različne gostote prebivalstva oziroma neenakomerne 
naseljenosti v občinah so volilne enote oblikovane izključno 
na temelju številčnih podatkov o prebivalcih in geografske 
povezanosti občin, četudi občine ne sodijo v isto regijo ozi- 
roma nimajo posebnih skupnih lokalnih, gospodarskih in 
drugih interesov. Volilne enote zajemajo od 5 do 11 sosednjih 
običn. 

Zakon tudi določa, da se v vsaki volilni enoti oblikuje 11 
volilnih okrajev. Prav tako kot pri volilnih enotah je tudi pri 
oblikovanju volilnih okrajev upoštevan izključno kriterij pri- 
bližno enakega števila prebivalstva z odstopanjem 
+ - 5 % znotraj volilne enote. Glede na ta kriterij so volilni 
okraji oblikovani tako, da je v vsakem volilnem okraju od 
20.444 do 24.986 stalnih prebivalcev. Tudi tu so upoštevani 
podatki Zavoda Republike Slovenije za statistiko. 

Pri oblikovanju volilnih okrajev je najmanjša enota krajevna 
skupnost. Zaradi različne gostote prebivalstva po krajevnih 
skupnostih zajema en volilni okraj od 3 do 39 krajevnih 
skupnosti, ki so med seboj geografsko povezane. Volilni 
okraji, ki jih določa zakon tako obsegajo: 
- celotno območje ene občine. 
- celotno območje ene občine in del območja druge občine. 
- del območja ene občine. 
- dele območij dveh ali treh občin. 

Pregled volilnih enot in okrajev s številom prebivalcev je 
' v prilogi. 

Zakon določa tudi sedeže volilnih enot in okrajev. Ti sedeži so 
v občinskih središčih, kjer je v občinskih upravah na razpo- 
lago potrebna oprema in strokovno administrativni kadri za 
pomoč volilnim komisijam. 
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Zovod R Slovenije za stotistiko - Bonko stolisticnih podotkov 

Republika Slovenija - voJiine cnofe za državni i bor (8) Popis prebivalstva 1991 

Gostota nase I j enost i 
po obci na h 

preb./km2 

0 do pod 40 
40 do pod 80 
80 do pod 120 

120 do pod 400 
400 do pod 600 
600 do 5784 

St.obcin 
7 

18 
22 

9 
4 
2 

□ 
EZZD 
r:::; I 
EU 

VOLILNE ENOTE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR (8 VOLILNIH ENOT) 

Število prebivalcev na dan 31. 12. 1991 je 1998912 
Povprečno število prebivalcev volilne enote je 249864; odstopanje +- 5% znaša od 237372 do 262359. 

ŠT. 
PREB. 

ŠT. PREB. 
V. E. 

17220 
32441 
29032 
73607 
34657 
15114 
38831 

240902 
22605 
14764 
14311 
46513 
59700 
17507 
19991 
23904 
20910 

240205 
15284 
29355 
82866 
85703 

9865 
19404 

242477 

VOLILNE 
ENOTE OBČINE 

III. 

Idrija 
Jesenice 
Kamnik 
Kranj 
Radovljica 
Tržič 
Škofja Loka 
Skupaj 
Ajdovščina 
II. Bistrica 
Izola 
Koper 
Nova Gorica 
Piran 
Postojna 
Sežana 
Tolmin 
Skupaj 
Cerknica 
Lj. Center 
Lj. Vič-Rudnik 
Lj. Šiška 
Logatec 
Vrhnika 
Skupaj 
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45474 
28592 
19035 
18754 
59286 
74711 
12740 

65617 
8597 

16633 
17337 
27551 
21102 
43268 
39886 
19432 

258592 

259423 
24986 
11024 
28807 
19120 
8267 

59750 
18977 
19289 
17687 
17125 
18418 

243450 
156438 

15538 
33215 
22217 
32268 

259676 
21613 
17393 
26404 
18895 
63982 
17710 
18391 
69799 

254187 
1998912 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Domžale 
Grosuplje 
Kočevje 
Litija 
Lj. Bežigrad 
Lj. Moste-Polje 
Ribnica 
Skupaj 
Celje 
Dravograd 
Mozirje 
Radlje 
Ravne 
SI. Gradec 
Velenje 
Žalec 
Šentjur 
Skupaj 
Brežice 
Hrastnik 
Krško 
Laško 
Metlika 
Novo mesto 
Sevnica 
Trbovlje 
Trebnje 
Zagorje 
Čromelj 
Skupaj 
Maribor 
Ruše 
SI. Bistrica 
SI. Konjice 
Šmarje 
Skupaj 
Gor. Radgona 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
M. Sobota 
Ormož 
Pesnica 
Ptuj 
Skupaj 
Skupaj 
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I. VOLILNA ENOTA 

DELITEV VOLILNIH ENOT NA VOLILNE OKRAJE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR 

Število prebivalcev 31. 12. 1991 je 1998912. 
Povprečje je 21900; odstopanje ±5% je od 20805 do 22995. 

VOL 
OKR občina, 

št. preb.: 
v občini, 

krajevna 
skupnost 

št. 
preb. v KS 

skupaj preb. 
okraja 

Skupaj, 

Jesenice 
del 

32441 

skupaj 

Rateče - Planica 
Kranjska Gora 
Dovje - Mojstrana 
Hrušica 
Planina pod Golico 
Javornik - Kor, Bela, Jesenice 
Sava - Jesenice 
Mirka Roglja-Petka 
Staneta Bokala 

643 
2809 
2752 
1049 
449 

4856 
4370 
2121 
2522 

21571 
21571 

2. Jesenice 
del 

Radovljica 
del 

32441 Blejska Dobrava 
Podmežaklja - Jesenice 
Žirovnica - Breznica 
Cirila Tavčarja 

34657 Gorie 

Zasip 
Begunje na Gorenjskem 
Lesce 
Brezje 
Mošnje 
Ljubno 

1427 
1489 
3990 
3964 

2783 
880 

2122 
3485 

851 
591 
996 

10870 

11708 

skupaj 22578 
3. Radovljica 

del 
34657 

skupaj 

Bled 
Bohinjska Bela 
Bohinjska Bistrica 
Kamna Gorica 
Koprivnik 
Kropa 
Lancovo 
Podnart 
Radovljica 
Ribno 
Srednja Dobrava 
Srednja vas v Bohinju 
Stara Fužina 

5704 
637 

3087 
516 
385 

1021 
709 
968 

6669 
1053 
427 

1091 
682 

22949 
22949 

4. Kranj 
del 

73607 Kranj - Primskovo 
Kr. - Vodovodni stolp 
Bratov Smuk 
Kr. - Čirče 
Britof 
Predoslje 
Kokrica 

skupaj 

5590 
6457 
3398 
1323 
1739 
1158 
3253 

22918 
22918 

Kranj 
del 

73607 Kranj - Planina 
Kranj - Huje 
Kranj - Gorenje Sava 
Kranj - Center 
Kranj - Zlato polje 
Kranj - Struževo 
Kranj Stražišče 
Naklo 
Tenetiše 

skupaj 

4582 
3341 

387 
2146 
3039 

490 
4455 
2719 

352 
21511 

21511 
6. Tržič 15114 Bistrica pri Tržiču 

Brezje pri Tržiču 
Jelendol 

3918 
462 
237 
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VOL 
OKR OBČINA 

ŠT. PREB. 
V OBČINI KRAJEVNA SKUPNOST 

ST. 
PREB. 

V KS 

SKUPAJ 
PREB. 

OKRAJA SKUPAJ 

Kranj 
del 

73607 

skupaj 

Kovor 
Križe 
Leše 
Lom pod Storžičem 
Podljubelj 
Pristava 
Ravne 
Sebenje 
Senično 
Tržič-Center 

Trstenik 
Goriče 
Golnik 
Duplje 
Podbrezje 
Bela 
Preddvor 

1434 
1040 
288 
513 
593 
858 

1242 
983 
315 

3231 

453 
567 

1014 
1033 
838 
894 

1691 

15114 

6490 
21604 

7. Kranj 
del 

Kamnik 
del 

73607 Grad 
Šenturška gora 
Poženik 
Zalog 
Cerklje na Gorenjskem 
Brniki 
Velesovo 
Olševek-Hotemaže 
Šenčur 
Voglje 
Kokra 
Trboje 
Jezersko 
Voklo 
Visoko 

29032 Kamniška Bistrica 
Komenda 
Moste pri Komendi 
Podgorje 
Tunjice 
Križ 
Godič 

skupaj 

783 
246 
452 
862 

1455 
1060 
959 
648 

2958 
586 
285 
569 
684 

1687 
1278 

1721 
2234 
1412 
828 
616 
436 
720 

14512 

7967 
22479 

8. Šk. Loka 
del 

38831 

Kranj 
del 

73607 

Bukovica-Bukovščica 
Dražgoše 
Godešič 
Selca 
Sveti Duh 
Kamnitnik 
Stara Loka-Podlubnik 

Podblica 
Besnica 
Jošt 
Žabnica 
Mavčiče 
Bitnje 
Kranj-Orehek 

917 
538 
615 

1317 
1786 
2909 
5032 

246 
1448 

172 
729 

1645 
1826 
2110 

13114 

8176 
21290 

Šk. Loka 38831 Sovodenj 
del Trebija 

Lučine 
Gorenja vas 
Poljane nad Šk. Loko 
Javorje 
Log 
Davča 
Sorica 
Železniki 

677 
550 
477 

2592 
1706 
540 
598 
245 
365 

4033 
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VOL 
OKR OBČINA 

ŠT. PREB. 
V OBČINI KRAJEVNA SKUPNOST 

ŠT. 
PREB. 

V KS 

SKUPAJ 
PREB. 

OKRAJA SKUPAJ 

skupaj 

Lenart nad Lušo 
Zminec 
Škofja Loka - mesto 
Trata 
Reteče-Gorenja vas 

315 
576 

3122 
4402 

847 
21045 

21045 

10 Kamnik 
del 

29032 Motnik 
Špitalič 
Tuhinj 
Pšajnovica 
Šmartno v Tuhinju 
Sela pri Kamniku 
Srednja vas pri Kamniku 
Vranja peč 
Črna pri Kamniku 
Nevlje 
Mekinje 
Novi trg 
Volčji potok 
Šmarca 
Duplica 
Perovo 
Kamnik-Center 
Zaprice 

skupaj 

358 
280 

1042 
166 
692 
527 
598 
256 
762 

1451 
1397 
548 
353 

1216 
4404 
2004 
2607 
2404 

21065 
21065 

11. Idrija 17220 

Šk. Loka 
del 
skupaj 
skupaj 

38831 

Bukovo 
Cerkno 
Črni vrh nad Idrijo 
Dole 
Godovič 
Gorje-Poče-T rebenče 
Idrija 
Krnice-Masore 
Ledine 
Novaki Dolenji-Gorenji 
Orehek 
Otalež 
PodlaniSče 
Ravne-Zakriž 
Reka 
Sp. Idrija 
Šebrelje 
Vojsko 
Sred. in Gor. Kanomlja 
Zavratec 

Žiri 

256 
2174 
1207 
371 
572 
313 

6379 
210 
521 
439 
187 
598 
243 
346 
287 

2049 
326 
211 
400 
131 

4672 
17220 

4672 
21892 

240902 

II.VOLILNA ENOTA 

DELITEV VOLILNIH ENOT NA VOLILNE OKRAJE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR 

Število prebivalcev 31. 12. 1991 je 1998912. 
Povprečje je 21837; odstopanje +- 5% je od 20745 do 22929. 

VOL OBČIN 
OKR 

1. Tolmin 

skupaj 
2. Piran 

ŠT. PREB. 
V OBČINI 

20910 

17507 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 

vse 

vse 

ŠT. 
PREB. 

V KS 
20910 

17507 

SKUPAJ 
PREB. 

OKRAJA 

20910 

17507 

SKUPAJ 

20910 
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VOL 
OKR OBČINA 

ŠT. PREB. 
V OBČINI KRAJEVNA SKUPNOST 

ŠT. 
PREB. 

V KS 

SKUPAJ 
PREB. 

OKRAJA SKUPAJ 

Izola 
del 

skupaj 

14311 Korte 
Jagodje-Dobrava 

1510 
2165 

3675 
21182 

Izola 
del 

Koper 
del 

skupaj 

14311 

46513 

4. Koper 
del 

skupaj 

Izola I stari del 
Izola II srednji del 
Izola III Polje-Livade 

Žusterna 
Prisoje-Olmo 
Šmarje pri Kopru 

3658 
3070 
3908 

4669 
4548 
2147 

10636 

11364 
22000 

46513 Koper-Za gradom 
Koper-Markovec 
Semedela 
Koper-Breg 
Koper 1 
Koper2 
Koer 3 
Koper 4 
Škocjan 
Vanganel 
Pobegi-Čežarji 
Bertoki 

3099 
1883 
2100 
1815 
945 

1609 
2476 

864 
3176 

792 
1242 
1583 

21584 
21584 

5. Koper 
del 

46513 

Sežana 
del 

23904 

skupaj 

Ankaran 
Boršt 
Črni kal 
Dekani 
Gračišče 
Gradin 
Hrvatini 
Marezige 
Pridvor 
Škofije 

Ocizla 
Prešnica 
Podgorje 
Zazid 
Rakitovec 
Hrpelje 
Materija 
Rodik 
Artviže 
Slivje 
Gradišče pri Materiji 
Obrov 
Tatre 
Misliče 
Lokev 
Divača 
Barka 
Vreme 

2775 
170 

1595 
1301 
912 
487 

1792 
877 

1088 
2568 

267 
145 
177 
88 

153 
1652 
497 
271 

55 
518 
153 
550 

58 
167 
834 

1766 
135 
704 

13565 

8190 
21755 

6. Ilirska 
Bistrica 
Postojna 
del 

skupaj 

14764 

19991 

vse 

Jurišče 
Zagorje 
Dolane 
Pivka 
Prestranek 

14764 

413 
566 
565 

3226 
2101 

14764 

6871 
21635 

Postojna 
del 

19991 Bukovje 
Hrašče 
Hrenovice 

524 
425 
448 
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VOL 
OKR OBČINA 

ŠT. PREB. 
V OBČINI KRAJEVNA SKUPNOST 

ŠT. 
PREB. 

V KS 

SKUPAJ 
PREB. 

OKRAJA SKUPAJ 

Sežana 
del 

23904 

skupaj 
Sežana 
del 

23904 

N. Gorica 
del 

59700 

skupaj 
9. N. Gorica 

del 

skupaj 

Hruševje 
Košana 
Landol 
Planina 
Postojna 
Razdrto 
Studeno 
Suhorje 
Šmihel pod Nanosom 
Veliko Ubeljsko 

Senožeče 
Povir 
Sežana 
Dane pri Sežani 
Štorje 
Vrabče 
Kazlje 

386 
1009 

130 
581 

8538 
158 
402 

68 
180 
271 

1049 
667 

5640 
374 
386 
351 
190 

13120 

8657 
21777 

Avber 
Brestovica pri Komnu 
Dutovlje 
Gorjansko 
Komen 
Pliskovica 
Štanjel 
Štjak 
Tomaj 

Sela na Krasu 
Vojščica 
Temnica 
Dornberk 
Branik 
Opatje selo 
Kostanjevica na Krasu 
Renče 
Miren 
Gradišče nad Prvačino 
Prvačina 
Bilje 
Bukovica 
Vrtojba 

286 
225 

1351 
452 

1801 
536 

1229 
250 
927 

222 
239 
315 

1835 
1626 
496 
328 

1949 
2016 

344 
1200 
1134 
1179 
2061 

7057 

14944 
22001 

59700 N. Gorica-center 
Vogrsko 
Šempeter pri Gorici 
Rožna dolina 
Šempas 

15216 
872 

3922 
1433 
983 

22426 
22426 

10. N. Gorica 59700 Deskle-Anhovo 
del Avče 

Banjščice 
Čepovan 
Dobrovo v Brdih 
Grgar 
Grgarske Ravne 
Kal nad Kanalom 
Kambreško 
Kanal ob Soči 
Kojsko 
Kromberk 
Levpa 
Lig 
Lokovec 
Lokve 
Medana 
Osek-Vitovlje 
Ozeljan 

2494 
296 
283 
428 

3027 
749 
371 
374 
130 

2252 
2194 
1622 
378 
255 
393 
155 
580 
807 
994 
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~— ~ŠT. SKUPAJ 
VOL ŠT. PREB. PREB. PREB. 
OKR OBČINA V OBČINI KRAJEVNA SKUPNOST  VKS OKRAJA SKUPAJ 

Ravnica 
Ročinj 
Solkan 
Trnovo 

skupaj   
11. Ajdovščina 22605 vse 

skupaj  
skupaj 

DELITEV VOLILNIH ENOT ZA VOLILNE OKRAJE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR 

Število prebivalcev 31. 12. 1991 je 1998912. 
Povprečje je 22043; odstopanje +-5% je od 20951 do 23145. 

251 
462 

3364 
471 

22330 
 22330 
22605 

22605 
 22605 

240205 

III. VOLILNA ENOTA 

Vol 
okr 

občina št. preb. 
v občini, 

krajevna 
skupnost 

št. 
preb. 
v KS 

skupaj 
preb. 

okraja, 

1. Cerknica 

Vrhnika 
del 

skupaj 

15284 

19404 

vsa 

Borovnica 
Verd 
Vas 

15284 

3736 
1818 
2063 

15284 

7617 
22901 

2. Vrhnika 
del 

19404 

Logatec 

skupaj 

9865 

Bevke 
Blatna Brezovica 
Dragomer-Lukovica 
Drenov grič 
Log pri Brezovici 
Podlipa 
Sinja Gorica 
Stara Vrhnika 
Velika Ligojna 
Zaplana 
Breg 
Center 

vse 

654 
311 

1841 
868 

1165 
526 
398 
603 
441 
245 

1660 
3075 

9865 
11787 

9865 
21652 

Lj. Vič 
del 

82866 

skupaj 

Velike Lašče 
Rob 
"Turjak 
Želimlje 
Golo 
Iška vas 
Pijava Gorica 
Rakitna 
Škofljica 
ig 
Tomišelj 
Preserje 
Lavrica 
Vnanje Gorice 
Barje 
Notranje Gorice 

2135 
691 
564 
353 
497 
464 
789 
399 

2430 
2771 

910 
2340 
1623 
1503 
2171 
1925 

21565 
21565 

4. Lj. Vič 
del 

82866 Peruzzi 
Rudnik 
Galjevica 
Krim 
Trnovo 
Zeleni log 

1158 
1554 
2761 
2027 
5763 
1099 
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ŠT. SKUPAJ 
VOL ŠT. PREB. PREB. PREB. 
OKR OBČINA V OBČINI KRAJEVNA SKUPNOST V KS OKRAJA SKUPAJ 

skupaj 

Rakova Jelša 
Kolezija 

3299 
3606 

21267 
21267 

5. Lj. Vič 
del 

82866 

skupaj 

Murgle 
Stane Sever 
Vrhovci 
Malči Belič 
Kožarje 
Vič 
Brezovica 

2515 
3606 
2384 
3819 
2756 
5345 
1870 

22295 
22295 

6. Lj. Vič 
del 

82866 

Lj. Center 
del 

29355 

skupaj 
7. Lj. Center 

del 
29355 

skupaj 

Brdo 
Črni vrh 
Dobrova 
Horjul 
Polhov Gradec 

Milan Česnik 

Gradišče 
Trg osvoboditve 

Rožna dolina 

1600 
522 

2803 
2990 
2022 
4231 
3571 

3095 
1792 

17739 

4887 
22626 

Poljane 
Prule 
Stara Ljubljana 
Stari Vodmat 
Tabor 
Nove Poljane 
Ledina 
Kolodvor 
Josip Prašnikar 

4454 
3273 
1575 
3309 
2909 
1036 
1713 
1806 
1380 

21455 
21455 

Lj. Center 
del 
Lj. Šiška 
del 

skupaj 

29355 

85703 

Ajdovščina 

Milan Majcen 
Hinko Smrekar 
Na jami 
Zg. Šiška 
Dr. Petra Držaja 
Ljubo Šercer 

3013 

2549 
3660 
2556 
4318 
2567 
2547 

3013 

18197 
21210 

9. Lj. Šiška 
del 

skupaj 

85703 Litostroj 
Komandanta Staneta I 
Komandanta Staneta II. 
Komandanta Staneta III 
Koseze 
Dravlje 

4169 
2741 
1973 
2817 
6265 
3946 

21911 
21911 

10. Lj. Šiška 
del 

skupaj 

85703 Dolomitskega odreda 
Bratov Babnik 
Šentvid 
Podutik 
Vižmarje-Brod 

5182 
4973 
5287 
2585 
4993 

23020 
23020 

11. Lj. Šiška 
del 

85703 Bukovica-Sinkov Turn 
Gameljne 
Medvode 
Pirniče 
Smlednik 
Stanežiče-Medno 
Edvard Kardelj 
Trnovec-Topol 
Vodice 

1199 
1687 
3080 
2579 
1566 
1016 
2049 

287 
2361 
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VOL 
OKR OBČINA 

ŠT. PREB. 
V OBČINI KRAJEVNA SKUPNOST 

ŠT. 
PREB. 

V KS 

SKUPAJ 
PREB. 

OKRAJA SKUPAJ 

skupaj 
skupaj 

Preska 
Senica 
Sora 
Vaše-Goričane 
Zbilje 
Gunclje-Male Vižmarje 

2597 
646 
628 
969 
526 

1385 
22575 

22575 
242477 

IV. VOLILNA ENOTA 

DELITEV VOLILNIH ENOT NA VOLILNE OKRAJE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR 

Število prebivalcev 31. 12. 1991 je 1998912. 
Povprečje je 23508; odstopanje +- 5% je od 2233 do 24683. 

vol št. preb. 
okr v občini 
ob- 
čina 

Krajevna 
skupnost 

št. 
preb. 
v KS 

skupaj 
preb. 

okraja 

skupaj 

1. Kočevje 

Ribnica 
del 

skupaj 

19035 

12740 

2. Ribnica 
del 

Grosuplje 
del 

12740 

28592 

Skupaj 
3. Grosuplje 

del 

Litija 
del 

Dolenja vas 
Loški potok 

19035 

1865 
1644 

19035 

3509 

Ribnica 
Sodražica 
Sv. Gregor 
Velike poljane 

Videm-Dobrepolje 
Ambrus 
Zagradec 
Krka 
Ponikve 
Škocjan 
Račna 
Ilova gora 
Dob pri Šentvidu 
Muljava 
Žalna 
Ivančna Gorica 
Mlačevo 
Spodnja Slivnica 
Št. Jurij 
Kompolje 

6303 
2186 

480 
262 

1989 
918 

1013 
938 
418 
262 
543 
135 
718 
706 
917 

2051 
803 
435 

1259 
465 

22544 

9231 

13570 
22801 

28592 Grosuplje 
Metnaj 
Polica 
Stična 
Šentvid pri Stični 
Šmarje Sap 
Temenica 
Višnja gora 

18754 Primskovo 
Vintarjevec 
Štangarske poljane 
Gabrovka pri Litiji 
Dole pri Litiji 
Velika Kostrevnica 
Polšnik 
Jablaniška dolina 

6220 
348 
823 

1121 
2056 
2215 

548 
1691 

556 
553 
400 

1293 
867 
558 
789 

1004 

15022 
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VOL 
OKR OBČINA 

ST. PREB. 
V OBČINI KRAJEVNA SKUPNOST 

ST. 
PREB 

V KS 

SKUPAJ 
PREB. 

OKRAJA SKUPAJ 

Skupaj 

Šmartno pri Litiji 
Sava pri Litiji 

1967 
643 

8630 
23652 

4. Litija 
del 

18754 

Lj. Moste- 
Polje 
del 

Skupaj 

74711 

Hotič 
Jevnica 
Kresnice 
Litija-desni breg 
Litija-levi breg 
Ribče 
Vače pri Litiji 
Velika Štanga 

Besnica 
Dolsko 
Klopce 
Lipoglav 
Zalog 
Vevče-Kašelj 
Novo Polje 

595 
815 
819 

3916 
2901 

169 
727 
182 

1025 
1767 

201 
348 

4718 
4575 
1370 

10124 

14004 
24128 

5. Lj. Moste- 
Polje 
del 

74711 

Skupaj 

Zadvor 
Bizovik 
Polje 
Sotočje 
25. maj 
Hrušica-Fužine 
Kodeljevo 
Štepanja vas 

3610 
1001 
5038 
3594 
3576 
1012 
4327 
2378 

24536 
24536 

Lj. Moste- 
Polje 
del 

Skupaj 

74711 Nove Fužine 
Zelena jama 
Moste-selo 

13763 
2960 
6104 

22827 
22827 

7. Lj. Moste- 
Polje 
del 

Ljubljana 
Bežigrad 
del 

Skupaj 

74711 

59286 

Šmartno 
Zadobrova 
Dušan Kveder Tomaž 
Jože Moškrič 

Dol 
Beričevo 
Šentjakob-Podgorica 
Nadgorica-Ježa 
Franc Ravbar-Črnuče 
Črnuče-Gmajna 

955 
3339 
5580 
3470 

1304 
572 

1176 
1385 
2188 
3841 

13344 

10466 
23810 

Ljubljana 
Bežigrad 
del 

59286 

Skupaj 

Ivan Kavčič-Nande 
Tomačevo-Jarše 
Rezke Dragar-Črnuče 
Ježica 
7. septembra 
Savlje-Kleče 
Urške Zatler 
Stožice 
Jože Štembal 
Brinje 

3521 
1724 
1832 
1098 
3363 

957 
2748 
1900 
3794 
3148 

24085 
24085 

Ljubljana 
Bežigrad 
del 

59286 Boris Ziherl 
Miran Jarc 
Stadion 
Koroških partizanov 
Triglav 
Bežigrad II. 
Bežigrad I. 
Anton Tomaž Linhart 

4173 
3027 
1852 
2132 
2135 
2216 
1464 
673 
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VOL 
OKR OBČINA 

ŠT. PREB. 
V OBČINI KRAJEVNA SKUPNOST 

ŠT. 
PREB. 

V KS 

SKUPAJ 
PREB. 

OKRAJA SKUPAJ 

Skupaj 

Boris Kidrič 
Savsko naselje 

1500 
5563 

24735 
24735 

10. Domžale 
del 

45474 T rojane 
Blagovica 
Peče 
Velika vas-Dešen 
Moravče 
Češnjice pri Domžalah 
Krašnja 
Zlato polje 
Lukovica 
Vrhpolje pri Moravčah 
Krtina 
Prevoje pri Šentvidu 
Rafolče 
Dob 
Rova 
Ihan 
Radomlje 
Tomo Brejc-Vir 
Domžale-Simona Jenka 
Homec-Nožice 

Skupaj 

545 
549 
442 
297 

2656 
66 

653 
214 

1092 
781 
716 
963 
341 

1899 
424 

1929 
1727 
3562 
2511 
1155 

22522 
22522 

11. Domžale 
del 

45474 

Skupaj 

Jarše-Rodica 
Mengeš 
Preserje 
Trzin 
Domžale-Slavko Šlander 
Domžale-Venclja Perka 
Dragomelj-Pšata 

1746 
6355 
1187 
2750 
6466 
3689 

759 
22952 

22952 
skupaj 258592 

V. VOLILNA ENOTA 

DELITEV VOLILNIH ENOT ZA VOLILNE OKRAJE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR 

Število prebivalcev 31. 12. 1991 je 1998912. 
Povprečje je 23585; odstopanje +- 5% je od 22406 do 24764. 

Vol. občina 
okr 

Št. 
preb. 

Krajevna skupnost Št. 
preb. 
v KS 

Skupaj 
preb. 

okraja 

Skupaj 

1. Šentjur 

Celje 
del 

skupaj 

19432 

65617 Svetina 
Teharje 
Štore 

19432 

421 
963 

3871 

19432 

5255 
24687 

2. Celje 
del 

skupaj 
3. Celje 

del 

65617 Ljubečna 
Vojnik 
Frankolovo 
Strmec pri Vojniku 
Šmartno v Rož. dolini 
Škofja vas 
Ostrožno 
Hudinja 
Trnovlje pri Celju 
Dobrna pri Celju 

65517 

1649 
4083 
1551 
2265 
1720 
2067 
2820 
3090 
1172 
2073 

22490 
22490 

Lava 
Dečkovo naselje 

3094 
2900 
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VOL 
OKR OBČINA 

ŠT. PREB. 
V OBČINI KRAJEVNA SKUPNOST 

ST. 
PREB. 

V KS 

SKUPAJ 
PREB. 

OKRAJA SKUPAJ 

skupaj 

Nova vas 
Gaberje 
Dolgo polje 
Otok-Slavko Šlander 

5116 
4346 
3680 
3208 

22344 
22344 

4. Celje 
del 

Žalec 
del 

65617 

39886 

skupaj 

Aljažev hrib 
Center 
Otok Savinja 
Otok-Karel Destovnik Kajuh 
Pod gradom 
Medlog 

Liboje 
Petrovce 
Galicija 
Vinska gora 

2187 
3898 
1809 
2596 
3115 
1923 

1578 
2846 
1498 
1530 

15528 

7452 
22980 

5. Žalec 
del 

39886 Ponikva pri Žalcu 
Gotovlje 
Šempeter v Savinjski dolini 
Polzela 
Andraž nad Polzelo 
Žalec 
Vrblje 
Griže 
Šešče pri Preboldu 
Prebold 
Trnava 

skupaj 

861 
1308 
3100 
4251 

812 
5817 

608 
2615 

725 
3891 

572 
24524 

24524 
6. Žalec 

del 

Mozirje 

skupaj 

39886 

16633 

Braslovče 
Gomilsko 
Letuš 
Tabor 
Vransko 

vse 

2470 
859 
638 

1454 
2489 

16633 
7910 

16633 
24543 

7. Velenje 
del 

43268 Šentilj 
Bevče 
Gorica 
Podkraj-Kavče 
Velenje-Staro Velenje 
Velenje Center-levi breg 
Edvard Kardelj 
Velenje Center-desni breg 

skupaj 

896 
209 

4969 
1028 
889 

4408 
3541 
7002 

22942 
22942 

8. Velenje 43268 Velenje-Šalek 
del Paka pri Velenju 

Velenje-Konovo 
Velenje-Šmartno 
Velenje-Stara vas 
Škale 
Cirkovce 
Pesje 
Bele vode 
Gaberke 
Gorenje 
Lokovica 
Plešivec 
Ravne 
Skorno-Florjan 
Šmartno ob Paki 
Šoštanj 
Topolšica 
Zavodnje 

2406 
561 

1123 
1543 
755 

1121 
209 

1278 
240 
694 
947 
749 
358 

1004 
1061 
1755 
2983 
1201 
338 

20326 
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VOL 
OKR OBČINA 

SI. Gradec 
del 

skupaj 
9. SI. Gradec 

del 

Ravne 
del 

skupaj 

ŠT. PREB. 
V OBČINI KRAJEVNA SKUPNOST 

ST. 
PREB. 

V KS 

SKUPAJ 
PREB. 

OKRAJA SKUPAJ 

21102 

21102 

27551 

Dolič 
Mislinja 

1332 
3159 

4491 
24817 

Podgorje pri SI. Gradcu 
Sele 
Pameče 
Slovenj Gradec 
Stari trg 
Šmartno pri S. Gradcu 

Črna na Koroškem 
Žerjav 
Kotlje 

1547 
764 

1942 
6734 
1975 
3649 

3423 
570 

1797 

16611 

5790 
22401 

10. Ravne 
del 

Dravograd 
del 
skupaj 

11. Dravograd 
del 

Radlje 

skupaj 

27551 

8597 

8597 

17337 

Mežica 
Leše 
Šentanel 
Holmec 
Trg-Prevalje 
Polje-Prevalje 
Dobja vas 
Strojinska Reka 
Trg-Ravne 
Javornik-Šance 
Čečovje 

Šentjanž 

4223 
577 
301 
508 

3293 
1682 
957 

1103 
2327 
3970 
2820 

1952 
21761 

1952 
23713 

Črneče 
Dravograd 
Libeliče 
Trbonje 

846 
4619 

558 
622 

17337 
6645 

17337 
23982 

skupaj 259423 

VI. VOLILNA ENOTA 

DELITEV VOLILNIH ENOT NA VOLILNE OKRAJE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR 

Število prebivalcev 31. 12. 1991 je 1998912. 
Povprečje je 22131; odstopanje +- 5% je od 21025 do 23237. 

ŠT. SKUPAJ SKUPAJ 
PREB. PREB. 

V KS OKRAJA 

VOL ŠT. PREB. KRAJEVNA 
OKR OBČINA V OBČINI SKUPNOST 

1. Črnomelj 

Novo 
mesto 
del 
skupaj 

18418 

59750 Dolenjske Toplice 
Uršna sela 

18418 

3246 
640 

18418 

3886 
22304 

Novo 
mesto 
del 

Metlika 

skupaj 

59750 

8267 

Podgrad 
Dolž 
Gabrje 
Birčna vas 
Straža pri Novem mestu 
Stopiče 
Orehovica 
Šentjernej 

932 
498 
604 

1191 
3498 
1708 
1195 
5318 

8267 
14944 

8267 
23211 
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VOL 
OKR OBČINA 

ŠT. PREB. 
V OBČINI KRAJEVNA SKUPNOST 

ŠT. 
PREB. 

V KS 

SKUPAJ 
PREB. 

OKRAJA SKUPAJ 

3. Novo 
mesto 
del 

59750 Brusnice 
Mali Slatnik 
Gotna vas 
Regrča vas 
Šmihel pri N. mestu 
Drska 
Kandija-Grm 
Žabja vas 
Majde Šile 
Novo mesto-Center 
Mestne njive 
Bršljin 
Prečna pri Novem mestu 

skupaj 

1261 
1606 
888 
723 

1080 
5121 
2728 

932 
3068 
1035 
1269 
2349 

618 
22678 

22678 
4. Novo 

mesto 
del 

Trebnje 
del 

skupaj 

59750 Bela cerkev na Dolenjskem 
Bučna vas 
Hinje 
Mirna peč 
Otočec ob Krki 
Škocjan 
Šmarjeta 
Žužemberk 
Ločna-Mačkovec 

17687 Sela pri Šumberku 
Knežja vas 
Dobrnič 
Svetinja 
Dolenja Nemška vas 
Veliki Gaber 

739 
1935 
809 

2554 
1854 
2449 
1836 
3945 
2121 

305 
397 
752 
192 

1296 
1173 

18242 

4115 
22357 

5. Brežice 
del 

24986 Artiče 
Bizeljsko 
Brežice 
Čatež ob Savi 
Dobova 
Globoko 
Jesenice na Dolenjskem 
Kapele 
Krška vas 
Mrzlava vas 
Pečice-Križe 
Pišece 
Sromlje 
Šentlenart 
Velika dolina 
Zakot- Bukošek-T rnje 
Velike Malence 

skupaj 

1684 
1968 
3380 

989 
2977 
1127 
1146 
1119 
514 
316 
278 

1209 
547 

1953 
988 

2231 
221 

22647 
22647 

6. Brežice 
del 

Krško 
del 

24986 Cerklje ob Krki 
Skopice 

28807 Podbočje 
Kostanjevica na Krki 
Veliki Podlog 
Krško polje 
Leskovec pri Krškem 
Dolenja vas 
Zdole 
Krško 
Koprivnica pri Brestanici 

skupaj 

1938 
401 

1722 
2609 

958 
982 

1964 
876 
788 

7985 
737 

2339 

18621 
20960 

7. Krško 
del 

28807 Raka 
Gora 
Rožno-Presladol 
Senovo 
Veliki Trn 
Senuše 

1833 
514 
466 

3985 
673 
54fi 
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ŠT. SKUPAJ 
VOL ŠT. PREB. PREB. PREB. 
OKR OBČINA V OBČINI KRAJEVNA SKUPNOST V KS OKRAJA SKUPAJ 

Sevnica 
del 

skupaj 

18977 

Brestanica 

Blanca 
Loka pri Zidanem mostu 
Sevnica 
Studenec 
Zabukovje 

2169 

1079 
1228 
7059 
833 
902 

10186 

11101 
21287 

8. Trebnje 
del 

Sevnica 
del 

skupaj 

17687 Čatež 
Mirna na Dolenjskem 
Mokronog 
Račje selo 
Šentlovrenc 
Šentrupert 
Štefan pri Trebnjem 
Trebnje 
Velika Loka 
Trebelno 

18977 Tržišče 
Krmelj 
Šentjanž 
Boštanj 
Primož 
Bučka 

480 
2512 
1764 
383 
660 

2081 
528 

3330 
564 

1270 

1583 
1101 
1610 
2648 

317 
617 

13572 

7876 
21448 

9. Laško 

Hrastnik 
del 

skupaj 

19120 

11024 

vse 

Turje-Gore 
Krnice-Šavna peč 
Podkraj-spodnji del 
Marno 
Dol pri Hrastniku 
Kal 

19120 

358 
210 
123 
509 

1850 

19120 

3094 
22214 

10. Hrastnik 
del 

Trbovlje 
del 

11024 

19289 

skupaj 
11. Trbovlje 

del 

Zagorje 

skupaj 

19289 

17125 

Boben 
Rudnik 
Steklarna 
Prapretno 
Kovk 

Trbovlje-Čeče 
Ivana Krešeta 
Fric Keršič 
Franc Fakin 
Klek 
Franc Salomon 
Alojz Hohkraut 

459 
5577 
1508 
275 
111 

399 
3141 
3076 
3907 

537 
539 

2188 

7930 

13787 
21717 

Trbovlje-Center 
Dobovec 
Zasavje 

vse 

4420 
504 
578 

17125 
5502 

17125 

skupaj 

22627 
243450 
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VII. VOLILNA ENOTA 

DELITEV VOLILNIH ENOT ZA VOLILNE OKRAJE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR 

VOL 
OKR OBČINA 

ŠT. PREB. 
V OBČINI KRAJEVNA SKUPNOST 

ŠT. 
PREB. 

V KS 

SKUPAJ 
PREB. 

OKRAJA SKUPAJ 

1. Šmarje 
del 

32268 

Slovenske 
Konjice 
del 

skupaj 

22217 

Bistrica ob Sotli 
Osredek 
Podsreda 
Polje ob Sotli 
Kozje 
Buče 
Lesično 
Zagorje 
Virštanj 
Podčetrtek 
Pristava pri Mestinju 
Tinsko 
Vinski vrh pri Slivnici 
Zibika 
Šentvid pi Grobeljnem 
Šmarje pri Jelšah 
Kristan vrh 
Mestinje 
Sladka gora 
Velika Kostrivnica 

Zibelovo 
Loče pri Poljčanah 
Jernej pri Ločah 
Žiče 

1587 
92 

687 
490 

1246 
513 
953 
350 
497 

1143 
1274 
246 
850 
794 

1353 
3928 
1042 
879 
655 

1367 

771 
1576 
744 
516 

19946 

3607 
23553 

2. Šmarje 
del 

Slovenska 
Bistrica 
del 

skupaj 

32268 

33215 

Črešnjevec 

Rogaška Slatina 
Stojno selo 
Rogatec 
Donačka gora 
Dobovec pri Rogatcu 

Makole 
Studenice 

Leskovec-Stari log 
Pragersko 
Poljčana 
Laporje 

1154 

8521 
591 

1597 
969 
644 

2203 
988 

597 
1621 
3334 
1635 

12322 

11442 
23764 

3. Slovenske 22217 Bezina 
Konjice Brdo-Vešenik 
del Draža vas 

Gabrovlje 
Gorenje pri Žrečah 
Gruševje 
Konjiška vas 
Polene 
Resnik 
Skomarje 
Slovenske Konjice 
Sojek- Kamna gora 
Stranice 
Špitalič pri SI. Konjicah 
Tepanje 
Vitanje 
Zeče 
Zreče 

603 
386 
478 
489 
749 
211 
477 
176 
132 
195 

5494 
223 

1165 
381 
782 

2544 
563 

3562 
4 18610 
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VOL 
OKR OBČINA 

ŠT. PREB. 
V OBČINI KRAJEVNA SKUPNOST 

ŠT. 
PREB. 

V KS 

SKUPAJ 
PREB. 

OKRAJA SKUPAJ 

33215 Oplotnica 
Kebelj 
Preloge 

4020 
741 
584 

5345 
23955 

4. Slovenska 
Bistrica 

33215 

Maribor 
del 

skupaj 

156438 

Šmartno na Pohorju 
Tinje 
Zgornja Ložnica 
Zgornja Polskava 
Impol 
Alfonz Šarh 
Pohorski odred 
Dr. Jagodiča 
Spodnja Polskava 

Reka Pohorje 
Fram 
Rače 

1162 
879 

1056 
2149 
2137 
1667 
3783 
2618 

977 

1527 
2697 
3122 

16428 

7346 
23774 

5. Ruše 

Maribor 
del 

skupaj 

15538 

156438 

vse 

Bresternica-Gaj 
Limbuš 
Pekre 
Kamnica 

15538 

1969 
2400 
1925 
2475 

15538 

8769 
24307 

6. Maribor 
del 

156438 Brunšvik 
Prežihov Voranc 
Zlatoličje 
Starše 
Marjeta Trnice 
Dravski dvor 
Loka Rošnja 
Vurberk 
Dvorjane 
Slivnica 
Orehova-Hotinja vas 
Dobrovce 
Skoke 
Spodnji Duplek 
Hoče 
Rogoza 
Miklavž 

skupaj 

413 
4416 

685 
749 
944 
432 
663 
257 
837 

2133 
1665 

701 
781 

1315 
2932 
1123 
3586 

23632 
23532 

7. Maribor 
del 

156438 

skupaj 

Silvira Tomasini 
Jože Lacko 
Zgornji Duplek 
Koroška vrata 
Malečnik 
Ruperče 
Tone Čufar 

4634 
2890 
1476 
5854 
1837 
575 

6021 
23287 

23287 

8. Maribor 156438 Pernica 
del Korena 

Melje 
Počehova 
Za tremi ribniki 
Ob parku 
Prepolje 
Krčevina 
Anton Aškerc 
Heroja Toneta Tomšiča 
Borisa Kidriča 
Ivan Cankar 
Košaki 

1516 
1914 
1999 
1008 
413 

3574 
562 

1167 
1167 
1902 
1378 
1082 
1355 
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VOL 
OKR OBČINA 

skupaj 

ŠT. PREB. 
V OBČINI KRAJEVNA SKUPNOST 

ŠT. 
PREB. 

V KS 

SKUPAJ 
PREB. 

OKRAJA SKUPAJ 

Rotovž 
Talci 

2816 
2248 

24057 
24057 

9. Maribor 
del 

156438 Franc Zalaznik Leon 
Pohorski bataljon 
Heroja Šercerja 
Maks Durjava 
Juga Polak 
Moša Pijade 
Miloš Zidanšek 
Greenvvitch 
Avgust Majerič 
Draga Kobala 

skupaj 
.10. Maribor 

skupaj 
11. Maribor 

del 

skupaj 
skupaj 

2635 
1780 
3384 
1532 
1758 
2746 
2090 
2959 
2199 
2272 

23355 
23355 

156438 Radvanje 
Ivan Zagernik Joco 
Dušan K veder Tomaž 
Slavko Šlander 
Razvanje 

9701 
4229 
4121 
3706 
1313 

23070 
23070 

156438 Proletarskih brigad 
Franc Rozman Stane 
Angel Besednjak 
Jožica Flander 
Heroja Vojka 
Slava Klavora 
Martin Konšak 

4388 
2787 
2466 
4030 
2050 
4347 
2854 

22922 
22922 

259676 

VIII. VOLILNA ENOTA 

DELITEV VOLILNIH ENOT NA VOLILNE OKRAJE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR 

Število prebivalcev 31. 12. 1991 je 1998912 
Povprečje 23107; odstopanje +-5% je od 21952 do 24263. 

Vol občina 
okr 

št. preb. občin Krajevna skupnost št. preb. v KSskupaj 

26404 Čentiba 
Črenšovci 
Dolga vas 
Dobrovnik 
Gabrje 
Genterovci 
Gorice pri Lendavi 
Hotiza 
Kobilje 
Lakoš 
Lendava 
Mostje-Banuta 
Orešje-Dolina pri Lendavi 
Petišovci 
Polana 
Turnišče pri Lendavi 

preb. 
Okraja 

Skupaj 

1. Lendava 
del 

788 
2578 

755 
1549 
652 
716 
827 

1528 
663 
787 

4154 
512 
844 
895 

1663 
3673 

22584 
skupaj 22584 

2. Ormož 17710 ves 17710 
17710 

Ljutomer 18895 Železne dveri 1041 
del Stročja vas 1562 

Stara cesta 634 
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VOL ŠT. PREB. 
OKR OBČINA V OBČINI KRAJEVNA SKUPNOST 

ŠT. SKUPAJ 
PREB. PREB. 

V KS OKRAJA SKUPAJ 

skupaj 
3. Lendava 

del 

Ljutomer 
del 

26404 

18895 

Murska 
Sobota 
del 

skupaj 

63982 

4. Murska 
Sobota 
del 

63982 

skupaj 

5. Murska 
Sobota 
del 

63982 

skupaj 
6. Murska 

Sobota 
del 

Gornja 
Radgona 
del 

skupaj 

Radoslavci 
Cezanjovci 

624 
718 

4579 
22289 

Bistrica 
Odranci 

Bučkovci 
C ven 
Križevci pri Ljutomeru 
Ljutomer 
Logarovci-Berkovci 
Razkrižje 
Veržej 

Melinci 
Ižakovci 
Dokležovje 
Bakovci 
Krog 

1993 
1827 

1281 
1403 
2735 
4620 

949 
1567 
1761 

907 
853 
975 

1624 
1350 

3820 

14316 

5709 
23845 

Rogašovci 
Kuzma 
Gornji Petrovci 
Čepinci 
Šalovci 
Hodoš 
Križevci 
Mačkovci 
Grad 
Pertoča 
Prosenjakovci 
Ratkovci 
Bodonci 
Cankova 
Selo-Fokovci 
Zenkovci 
Puconci 
Šulinci 

2534 
1919 
522 
946 
840 
455 

1061 
2067 
2766 
1464 
849 
389 
895 

2273 
596 

1034 
2177 
1487 

24274 
24274 

Lipa 
Beltinci 
Bogojina 
Bratonci 
Gančani 
Tešanovci 
Moravci 
Martjanci 
Rakičan 
Lipovci 
Lendavska 
Park 
Alija Kardoša 
Borisa Kidriča 
Partizan 

699 
2329 
1542 
715 

1040 
1088 
693 

1868 
1261 
1039 
3414 
1912 
2333 
1775 
1801 

23509 
23509 

63982 Brezovci 
Černelavci 
Gederovci 
Turopolje 
Tišina 

21613 Radenci 
Gornja Radgona 
Kapela 
Črešnjevci-Zbigovci 

795 
2494 

881 
2876 
3444 

3764 
4499 
1688 
1906 

10490 

11857 
22347 
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VOL 
OKR OBČINA 

ŠT. PREB. 
V OBČINI KRAJEVNA SKUPNOST 

ŠT. 
PREB. 

V KS 

SKUPAJ 
PREB. 

OKRAJA SKUPAJ 

7. Gornja 
Radgona 
del 

Lenart 
del 

21613 Apače 
Ivanjci 
Negova 
Spodnja Ščavnica 
Stogovci 
Videm 

17393 Cerkvenjak 
Gradišče v SI. goricah 
Benedikt v SI. goricah 
Lenart v SI. goricah 
Voličina 

skupaj 

2598 
850 

1218 
1219 
1251 
2620 

2147 
2231 
1922 
4368 
2254 

9756 

12922- 
22678 

8. Lenart 
del 

Pesnica 

17393 

18391 

skupaj 

Jurovski dol 
Zg. Ščavnica 
Lokavec 

vse 

2125 
1960 
386 

18391 
4471 

18391 
22862 

9. Ptuj 
del 

69799 

skupaj 

Trnovska vas 
Vitomarci 
Destrnik 
Juršinci 
Heroja Lacka-Rogoznica 
Grajena 
Polenšak 
Dornava 
Bratje Reš 
Boris Ziherl 
Olga Meglič 

1285 
1244 
2483 
2127 
3499 
1960 
1463 
1450 
2259 
4123 

918 
22811 

22811 
10. Ptuj 

del 
69799 

skupaj 

Franc Osojnik 
Jože Potrč 
Dušan Kveder 
Ivan Spolenak 
Tone Znidarič 
Hajdina 
Budina-Brstje 
Gorišnica 
Markovci 
Kidričevo 

1607 
1784 
2143 
1813 
529 

4061 
1037 
3876 
3993 
3333 

24176 
24176 

11. Ptuj 
del 

69799 

skupaj 
skupaj 

Spuhlja 
Turnišče 
Cirkovce 
Cirkulane 
Dolena 
Leskovec 
Lovrenc na Drav. polju 
Majšperk 
Podlehnik 
Ptujska gora 
Stoperce 
Videm pri Ptuju 
Zavrč 
Žetale 

836 
1402 
2207 
2341 
1069 
1387 
1126 
2331 
2112 
1137 
687 

3257 
1415 
1505 

22812 
22812 

254187 
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Predlog za izdajo zakona o DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE 

PREDSTAVNIKOV LOKALNIH INTERESOV V DRŽAVNI SVET z osnutkom 

zakona - ESA 648 

Vlada Republike Slovenije je na 9. seji 2/7-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DOLOČITVI VOLIL- 
NIH ENOT ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV LOKALNIH 
INTERESOV V DRŽAVNI SVET Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena drugega odstavka 265. člena, 266. in 
267. člena Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim 
odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 

i 
Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike 
Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme predlog za 
izdajo zakona z osnutkom zakona, ker je predlagani zakon 
izvedbeni predpis zakona o volitvah v državni zbor, ki že 
določa 22 predstavnikov lokalnih skupnosti. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 

- Miha KOZINC, minister za pravosodje in upravo, 
- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje in ( 
upravo, 
- mag. Jože OLUP, namestnik ministra za pravosodje in 
upravo, 
- Jelka PEČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za pravosodje in upravo. 

£ 
Za obravnavo predloga za izdajo zakona o določitvi volilnih 
enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet 
z osnutkom zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor 
očin in Zbor združenega dela. Pred tem bosta predlog za 
izdajo zakona in osnutek zakona obravnavali Komisija Skupš- 
čine Republike Slovenije za ustavna vprašanja in Zakono- 
dajno-pravna komisija. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov 
lokalnih interesov v državni svet 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Na podlagi 80. člena ustave Republike Slovenije volilni sistem 
ureja zakon. Po osnutku zakona o državnem svetu, ki je že 
predložen v obravnavo (Poročevalec, št. 10/92) naj bi bilo 
v državnem svetu 22 članov - predstavnikov lokalnih intere- 
sov. Za volitve teh predstavnikov, ki jih izvolijo lokalne skup- 
nosti pa naj bi se oblikovalo največ 22 volilnih enot. V vsaki 
volilni enoti naj bi se oblikovalo volilno telo, ki bi ga sestavljali 
člani predstavniškega organa lokalne skupnosti, če se bodo 
člani državnega sveta volili v volilni enoti, ki bo obsegala 
območje ene lokalne skupnosti oziroma izvoljeni predstavniki 
lokalnih skupnosti, če se bodo člani državnega sveta volili 
v volilni enoti, ki bo obsegala območje dveh ali več lokalnih 
skupnosti. 

Predlagani zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstav- 
nikov lokalnih interesov v državni svet naj bi sledil ureditvi, ki 
je predvidena v omenjenem osnutku zakona o državnem 
svetu (38. in 39. člen). Ker je v skladu z novo ustavo spreme- 
njena struktura zakonodajnega telesa in ker zakon, ki ureja 
volilni sistem določa najvišje število volilnih enot, je nujno 
potrebno pripraviti nov zakon, ki bo določal območje volilnih 
enot ter njihove sedeže. 

II. TEMELJNA NAČELA 

Temeljno načelo na katerem naj bi bil grajen zakon je oprede- 
litev volilnih enot ob upoštevanju geografskega položaja in 
lokalnih povezav. Pri oblikovanju volilnih enot ni bilo mogoče 
upoštevati dosledno načela približno enakega števila prebi- 
valcev, kar je bilo eno izmed temeljnih načel pri opredelitvi 
volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor. 

Drugo načelo, ki bi mu naj sledil zakon, naj bi bilo načelo, da 
je pri določanju volilne enote najmanjše območje občina. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

Po vsebini je predlagani zakon tehnični predpis, ki sledi 
ureditvi v zakonu o državnem svetu, zato so niegove rešitve 
v celoti odvisne od sistemske ureditve. 

Območje volilne enote naj bi bilo določeno z območjem več 
občin. Osnutek zakona o državnem svetu ne določa, da je pri 
oblikovanju volilnih enot potrebno upoštevati načelo, da je 
v vsaki volilni enoti približno enako število prebivalcev. Zato 
se bodo volilne enote po številu prebivalcev razlikovale. 
V predloženem osnutku zakona so volilne enote oblikovane 
ob upoštevanju zlasti geografskega položaja in dosedan|ih 
povezav občin. Pri tem se je predlagatelj opiral tudi na gra- 
divo, ki je bilo pripravljeno v zvezi z lokalno samoupravo 
v Republiki Sloveniji (Poročevalec, posebna številka z dne 30 
3-1992). 

Zakon naj bi določil tudi sedeže volilnih enot. Le-ti naj bi bili 
praviloma v občinskih središčih. Pri tem je bil upoštevan 
geografski položaj in prometna povezanost, kadrovske iri 
prostorske kapacitete ter tehnična opremljenost občinskih 
upravnih organov. Ne glede na to. da je sedež volilne enote 
v določenem občinskem središču, bi morale vse občine, ki 
sodijo v to volilno enoto zagotavljati kadre in opremo za 
potrebe volilne enote. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Predlagani zakon je izvedbeni predpis zakona o volitvah 
v državni svet. Za izvedbo tega zakona zato niso potrebna 
dodatna finančna sredstva. Sredstva za izvedbo volitev so 
zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, razen stroškov 
za delo organov interesnih organizacij in lokalnih skupnosti 
v zvezi z volitvami ki jih krijejo te organizacije in lokalne 
skupnosti same (9. člen). 
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OSNUTEK ZAKONA o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih 
interesov v državni svet 

1. člen 

Za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet se 
določi 17 volilnih enot, v katerih se voli 22 članov državnega 
sveta. 

2. člen 

Volilne enote se oblikujejo za območje ene ali več občin. 

3. člen 

Za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet se 
določijo naslednje volilne enote in občine, v katerih so sedeži 
volilnih enot: 

1. volilna enota obsega območja občin: Ljubljana Bežigrad, 
Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, 
Ljubljana Vič-Rudnik (sedež Ljubljana Center); 

v volilni enoti se volijo trije člani; 

2. volilna enota obsega območja občin: Jesenice, Radovljica, 
Tržič, Škofja Loka, Kranj (sedež Kranj); 

v volilni enoti se volita dva člana; 

3. volilna enota obsega območja občin: Tolmin, Nova Gorica, 
Ajdovščina (sedež Nova Gorica); 

v volilni enoti se voli en član; 

4. volilna enota obsega območja občin: Idrija, Logatec, Vrh- 
nika, Cerknica (sedež Vrhnika); 

v volilni enoti se voli en član; 

5. volilna enota obsega območja občin: Koper, Izola, Piran 
(sedež Koper); 

v volilni enoti se voli en član; 

6. volilna enota obsega območja občin: Sežana, Ilirska 
Bistrica, Postojna (sedež Postojna); 

v volilni enoti se voli en član; 

7. volilna enota obsega območja občin: Domžale, Kamnik 
(sedež Domžale); 

v volilni enoti se voli en član; 

8. volilna enota obsega območja občin: Litija, Zagorje ob 
Savi, Trbovlje, Hrastnik (sedež Trbovlje); 

v volilni enoti se voli en član; 

9. volilna enota obsega območja občin: Novo mesto, Metlika, 
Črnomelj, Kočevje iibnica, Grosuplje, Trebnje, Sevnica, 
Krško, Brežice (se-1 z Novo mesto); 

v volilni enoti se volita dva člana; 

10. volilna enota obsega območja občin: Mozirje, Velenje, 
Žalec (sedež Žalec); 

v volilni enoti se voli en član; 

11. volilna enota obsega območja občin: Šmarje pri Jelšah, 
Šentjur pri Celju, Laško (sedež Celje); 

v volilni enoti se voli en član; 

12. volilna enota obsega območja občin: Celje, Slovenske 
Konjice (sedež Celje); 

v volilni enoti se voli en član; 

13. volilna enota obsega območja občin: Ravne na Koroškem, 
Slovenj Gradec, Dravograd, Radlje ob Dravi (sedež: Slovenj 
Gradec); 
v volilni enoti se voli en član; 

14. volilna enota obsega območje občine Maribor (sedež 
Maribor); 

v volilni enoti se volita dva člana; 

15. volilna enota obsega območja občin: Pesnica, Ruše, 
Lenar, Slovenska Bistrica (sedež Slovenska Bistrica); 

v volilni enoti se voli en član; 

varianta: 
14. in 15. točka se nadomestita z novo točko, ki se glasi: 114. 
volilna enota obsega območja občin: Maribor, Pesnica, Ruše, 
Lenart, Slovenska Bistrica, (sedež Maribor); 

v volilni enoti se volijo trije člani;l 

16. volilna enota obsega območja občin: Ptuj, Ormož, Ljuto- 
mer (sedež: Ptuj); v volilni enoti se voli en član; 

17. volilna enota obsega območja občin: Murska Sobota, 
Lendava, Gornja Radgona (sedež Murska Sobota). 

v volilni enoti se voli en član. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

S predlaganim zakonom se realizira določba 38. člena 
osnutka zakona o državnem svetu, ki določa, da 22 članov 
državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov izvolijo 
lokalne skupnosti. Za volitve predstavnikov lokalnih interesov 
se oblikuje največ 22 volilnih enot. Volilna enota se oblikuje 
za območje ene ali več lokalnih skupnosti. 

Osnutek predloženega zakona o določitvi volilnih enot za 
volitve predstavnikov lokalnih interesov (v nadaljevanju bese- 
dila: zakon o volilnih enotah), določa volilne enote za volitve 
članov v državni svet, število članov, ki se voli v posamezni 
volilni enoti in občine, v katerih so sedeži volilnih enot. Za 

volitve članov državnega sveta predlagani zakon določa 17 
volilnih enot, ki obsegajo območja ene, dveh do petih oziroma 
desetih občin. 

Pri opredeljevanju volilnih enot v osnutku zakona o državnem 
svetu ni določeno, da se volilne enote oblikujejo v skladu 
z načelom, da se en član državnega sveta voli na približno 
enako število prebivalcev. Zato je število prebivalcev upošte- 
vano le kot korektiv tako, da se v volilnih enotah, ki zajemajo 
občine z velikim številom prebivalcev, volita dva oziroma trije 
člani v državni svet. (Priloga) 
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Pri oblikovanju volilnih enot so bile upoštevane tako geograf- 
ske razmere kot dosedanja sociološka in historična poveza- 
nost občin glede na regionalne probleme. 

V osnutku zakona so določene tudi občine, v katerih so sedeži 
volilnih enot, ki se delno pokrivajo z občinami oziroma sedeži 
občin, v katerih so sedeži volilnih enot za volitve poslancev 
v državni zbor. Pri določanju sedeža volilne enote za volitve 
članov v državni svet je bil upoštevan zlasti geografski položaj 

in prometna povezanost, kadrovske in prostorske kapacitete 
ter tehnična opremljenost občinskih upravnih organov. 

Predlagani zakon je izvedbeni predpis zakona o državnem 
svetu. Za izvedbo tega zakona zato niso potrebna dodatna 
finančna sredstva. Sredstva za izvedbo volitev, ki jim je pod- 
laga volilna zakonodaja, pa se zagotovijo v proračunu Repu- 
blike Slovenije kot to določa 9. člen osnutka zakona o držav- 
nem svetu. 

VOLITVE V DRŽAVNI SVET 

- 1 član na približno 90860 prebivalcev; 

1. LJUBLJANA 331921 -3Č 
2. JESENICE, RADOVLJICA, TRŽIČ, ŠKOFJA LOKA, 

KRANJ 194650-2Č 
3. TOLMIN, NOVA GORICA, AJDOVŠČINA 103215 
4. IDRIJA, LOGATEC, VRHNIKA 

CERKNICA 61773 
5. KOPER, IZOLA, PIRAN 78331 
6. SEŽANA, ILIRSKA BISTRICA, POSTOJNA 58659 
7. DOMŽALE, KAMNIK ' 74506 
8. LITIJA, ZAGORJE OB SAVI, TRBOVLJE, HRASTNIK 66192 
9. NOVO MESTO, METLIKA, ČRNOMELJ, 

Zovod R Slovenije za statistiko - Banka stotisticnih podatkov 

KOČEVJE, RIBNICA. GROSUPLJE, TREBNJE, 
SEVNICA, KRŠKO, BREŽICE 237259-2Č 

10. MOZIRJE, VELENJE, ŽALEC 99787 
«11. ŠMARJE PRI JELŠAH, ŠENTJUR PRI CELJU, 

LAŠKO 70820 
12. CELJE, SLOVENSKE KONJICE 87834 
13. RAVNE NA KOROŠKEM. SLOVENJ GRADEC. 

DRAVOGRAD, RADLJE OB DRAVI 74587 
14. MARIBOR 156438-2Č 
15. PESNICA, RUŠE, LENART, SLOVENSKA BISTRICA, 

VARIANTA: ZDRUŽITA SE 14. IN 15. TOČKA 84537 
16. PTUJ, ORMOŽ, LJUTOMER 106404 
17. MURSKA SOBOTA, LENDAVA, 

GORNJA RADGONA 111999 
1998912 

Popis prebivalstva 1991 

Gostota našel jenost i 
po občinah 

preb./km2 

St.občin 
1 I 0 do pod 40 7 
I - I 40 do pod 80 18 
LIH 80 do pod 120 22 

120 do pod 400 9 
HM 400 do pod 600 4 
■H 600 do 5784 2 
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Predlog zakona o SOCIALNEM VARSTVU - ESA 434 

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji 7/7-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije za seje zborov Skupščine Republike Slovenije 
v juliju 1992. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot nje- 
gova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovala: 
- dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo, družino in 
socialno varstvo, 
- Franc IMPERL, namestnik ministra za zdravstvo, dru- 
žino in socialno varstvo. 

 i  

Predlog zakona o socialnem varstvu bosta obravnavala Odbor 
, za delo, zaposlovanje in socialno varstvo kot matično delovno 
telo in Zakonodajno-pravna komisija. Matično delovno telo 
bo zakon obravnavalo v mesecu juliju. 

Za obravnavo predloga zakona o socialnem varstvu so pri- 
stojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega 
dela. 

PREDLOG 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, oblik neodvisnega življenja invalidov ter dru- 
gih oblik prostovoljnega dela na področju socialnega varstva. 

Socialnovarstveni program, ki ga sprejme Državni zbor: 

- določi strategijo razvoja socialnega varstva; 
- opredeli prednostna razvojna področja socialnega varstva; 
- opredeli specifične potrebe in možnosti posameznih ob- 
močij; 
- določi mrežo javne službe, ki jo zagotavlja država. 

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, 
ki ima,o stalno prebivališče v Sloveniji ter tujci, ki imajo 
dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji. 

Državljani Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebiva- 
lišča v Sloveniji ter tujci, ki nimajo dovoljenja za stalno prebi- 

vanje v Sloveniji, 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 in razvojne programe, izobraževanje in usposabljanje 
kadrov po programih, ki ustrezajo potrebam dejavnosti in 
mednarodnim standardom, načrtovanje in spremljanje soci- 
alne 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 
država kot javni zavod. 

8. člen 

Za spremljanje politike ter dajanje pobud in mnenj k razvoj- 
nim usmeritvam na področju socialnega varstva se pri mini- 
strstvu, pristojnem za socialno varstvo, 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 minister, pristojen za soci- 
alno varstvo, iz vrst priznanih strokovnjakov s področja soci- 
alne politike na predlog socialne zbornice. 

9. člen 

Država skrbi za preprečevanje socialnovarstvene ogroženosti, 
zlasti tako, da s sistemskimi ukrepi na področju davčne poli- 
tike, zaposlovanja in dela, štipendijske politike, stanovanjske 
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politike, družinske politike, zdravstva, vzgoje in izobraževanja 
in na drugih področjih vpliva na socialni položaj prebivalcev 
kakor tudi na razvoj demografsko ogroženih območij. 

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 pri drugih deloda- 
jalcih. 

Storitve iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka se 
izvajajo po normativih in standardih, ki jih predpiše minister, 
pristojen za socialno varstvo. 

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. v 

13. člen 

Osebna pomoč po tem zakonu obsega svetovanje, urejanje in 
vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, 
dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljšanje socialnih zmožnosti. 

14. člen 

Upravičenec do storitev iz 12. in 13. člena tega zakona je 
vsakdo, ki se znajde v socialni stiski in težavi. 

15. člen 

Pomoč družini po tem zakonu obsega pomoč za dom, pomoč 
na domu in 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 invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko soci- 
alna nega na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. 

Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih 
v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, 
v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč 
potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje. 

16. 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 po tem zakonu obsega poleg 
storitev iz prejšnjega odstavka še vzgojo in priprave za živ- 
ljenje. 

Institucionalno varstvo otrok in madoletnikov z zmerno, težjo 
ali težko motnjo v duševnem razvoju obsega poleg storitev iz 
prvega odstavka tega člena še usposabljanje po posebnem 
zakonu, oskrbo in vodenje. 

17. člen 

Vodenje in varstvo po tem zakonu obsegata organizirano 
celovito skrb za odraslo telesno in duševno prizadeto osebo, 
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. 

18. člen 

Pomoč delavcem v podjetiih, zavodih ter pri drugih delodajal- 
cih 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, pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter otroškega in družinskega varstva. 

III. SOCIALNOVARSTVENE DAJATVE 

19. člena 

S socialnovarstvenimi dajatvami (v nadaljnem besedilu: daja- 
tve) se upravičencu zagotavljajo sredstva za preživetje. 

20. člen 

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

a) Denarna pomoč kot edini vir preživljanja 

21. člen 

Do denarne pomoči, kot edinega vira preživljanja so upravi- 
čene osebe, ki so trajno nezmožne za delo, in osebe, starejše 
od 65 let za moške in 60 let za ženske, če so brez vsakršnih 
dohodkov oziroma prejemkov, brez premoženja ter nimajo 
nikogar, ki bi jih bil dolžan in sposoben preživljati, živijo pa 
doma. 

22. člen 

Trajna nezmožnost za delo dokazuje oseba, ki je mlajša od 65 
let za moške in 60 let za ženske, z izvedenskim mnenjem 
pristojne komisije v skladu s posebnim zakonom 

23. 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 s sanitarijami in 
kuhinjo. 

24. 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 
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enkrat letno denarna pomoč kot edini vir preživljanja, v funk- 
cionalni obliki. 

Upravičencu do dajatve iz prvega odstavka tega člena, ki je 
trajno nezmožen za delo in mu je za osnovne življenjske 
potrebe nujna pomoč drugega, pa ne prejema dodatka za tujo 
nego in pomoč po drugih predpisih, se zaradi dodatnih stro- 
škov dajatev iz prvega odstavka tega člena poveča za 30 
% denarne pomoči kot edinega vira preživljanja.Če je upravi- 
čenec do dajatve po prvem odstavku tega člena dolžan plače- 
vati najemnino za stanovanje, se mu denarna pomoč kot edini 
vir preživljanja poveča največ za višino najemnine, ki bi jo 
plačeval v socialnem oziroma neprofitnem stanovanju. 

b) Denarni dodatek 

25. člen 

Do denarnega dodatka je upravičena oseba, ki si začasno ne 
more zagotoviti sredstev za preživetje po merilih iz 26. člena 
tega zakona, iz razlogov, na katere ne more vplivati. 

26. 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; 

Za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanje v najem 
se po 100. členu stanovanjskega zakona (Ur.list RS št. 18/91) 
odstotki iz prejšnjega odstavka računajo od vsakokratne pov- 
prečne plače v državi. 

27. 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, ki 
niso obdavčljivi, razen: 

- dodatka za pomoč in postrežbo; 
- prejemkov za oskrbo v tuji družini in rejniški družini; 
- otroškega dodatka; 
- štipendije. 

28. 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. 

Dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje v dohodek iz prejš- 
njega člena v skladu z metodologijo, ki jo predpiše minister, 
pristojen za socialno varstvo. 

29. člen 

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

30. 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; 

- vnuki in nečaki osebe, ki uveljavlja pravico do denarnega 
dodatka, če ta oseba preživlja vnuke ali nečake, ki so brez 
staršev. 

31. člen 

Višina denarnega dodatka se določi kot razlika med dohodki 
na družinskega člana, ugotovljenimi na način iz 27. člena tega 
zakona in zneskom, določenim po merilih za denarni dodatek 
iz 26. člena tega zakona. 

Upravičencu, ki je trajno nezmožen za delo in mu je za 
osnovne življenjske potrebe nujna pomoč drugega, pa ne 
prejema dodatka za tujo nego in pomoč po drugih predpisih, 
se zaradi dodatnih stroškov denarni dodatek poveča za 30 
% denarne pomoči kot edinega vira preživljanja. 

Upravičencu do dajatve iz 26. člena tega zakona, ki je dolžan 
plačevati najemnino za stanovanje, se denarni dodatek 
poveča za višino najemnine, ki bi jo plačeval v socialnem 
oziroma neprofitnem stanovanju, vendar skupna višina 
denarne dajatve ne sme presegati višine zajamčene plače, 
zmanjšane za davke in prispevke. 

32. člen 

Center za socialno delo lahko upravjčencu dodeli denarni 
dodatek v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem zakonu, 
ali mu ga ne dodeli, če: 
- ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogro- 
žena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je 
premoženje upravičenca in družinskih članov takšno, da bi 
mu lahko dajalo dohodke, oziroma bi mu lahko zagotavljalo 
preživetje; 
- ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski 
člani po tem zakonu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena tega 
zakona skupaj z upravičencem. 

33. člen 

Center za socialno delo lahko posamezniku dodeli denarni 
dodatek za premostitev trenutne materialne ogroženosti, 
mimo pogojev, določenih v prvem odstavku 26. člena tega 
zakona. 

Višina denarnega dodatka iz prejšnjega odstavka se določi 
glede na materialne potrebe upravičenca, vendar ne more 
preseči zneska denarne pomoči kot edinega vira preživljanja. 

34. 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.). 

35. 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. 
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36. člen 

Osebi, ki nima stalnega prebivališča v Sloveniji in tujcu, ki 
nima dovoljenja za stalno prebivanje v Sloveniji lahko center 
za Socialno delo mimo določil iz 31. in 33. člena tega zakona 
dodeli enkratno pomoč za vrnitev v kraj stalnega bivanja, 
vendar največ 20 % denarne pomoči kot edinega vira preživ- 
Ijanja.Denarna pomoč iz prejšnjega odstavka se praviloma 
izplača v funkcionalni obliki. 

c) Izplačevanje dajatev 

37. 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 
mes^a po vložitvi zahtevka, razen v primerih, ko okoliščine 
zahtevajo takojšnje izplačilo. 

Dajatvei'se izplačujejo praviloma v denarju, v utemeljenih 
primerih pa se lahko izplačajo v naravi (boni, naročilnice, 
plačila računov ipd.). 

38. člen 

Denarni dodatek se izplačuje upravičencu za vs,o družino kot 
en denarni dodatek. 

Starša se morata sporazumeti komu od njiju se bo izplačeval 
denarni dodatek za mladoletnega otroka. V primeru spora 
o tem odloči center za socialno delo v posebnem postopku. 

39. člen 

Denarni dodatek, izračunan na način iz 31. člena tega zakona, 
ki znaša manj kot 6 % zajamčene plače, se upravičencu 
izplača v enkratnem znesku vsake tri mesece in sicer tako, da 
se izplača prvi mesec za tri mesece vnaprej. 

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, z zamudnimi obrestmi, 
ki veljajo za davke in prispevke, od dneva, ko je neupravičeno 
pridobil dajatev. 

41. člen 

Kadar poseben zakon dopušča uveljavljanje vračila izplačanih * 
dajatev v sodnem postopku, je zavezanec za vračilo dolžan 
vrniti realno vrednost izplačanih dajatev. Metodologijo za 
izračunavanje realne vrednosti izplačanih dajatev določi mini- 
ster, pristojen za socialno varstvo. 

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 in na domu; 
- institucionalno varstvo; 
- vodenje in varstvo. 

Javno službo opravljajo javni socialnovarstveni zavodi, na 
podlagi koncesije pa tudi druge pravne in fizične osebe. 

43. člen 

Država zagotavlja mrežo javne službe za socialno preventivo, 
za prvo socialno pomoč, za pomoč družini za dom, za institu- 
cionalno varstvo iz 16. člena tega zakona ter za vodenje in 
varstvo. 

Občina zagotavlja mrežo javne službe za osebno pomoč ter za 
pomoč družini na domu. 

44. člen 

Koncesijo za opravljanje javne službe iz prvega odstavka 
prejšnjega člena podeli na podlagi mnenja socialne zbornice 
ministrstvo pristojno za socialno varstvo. 

Koncesijo za opravljanje javne službe iz drugega odstavka 
prejšnjega člena podeli na podlagi mnenja socialne zbornice 
pristojni občinski organ. 

45. člen 

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. 

46. 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. 

Če 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. 

47. člen 

Koncesija se podeli na osnovi javnega natečaja. 

48. člen 
Podjetja, zavodi in drugi delodajalci lahko za pomoč delav- 
cem organizirajo socialne službe. 

1) Vrste socialnovarstvenih zavodov 

49. člen 

Center za socialno delo opravlja storitve socialne preventive, 
prve socialne pomoči in pomoči družini za dom ter organizira 
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 ter 
naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi pred- 
pisi. 
Center za socialno delo lahko za občino opravlja tudi storitve 
osebne pomoči in pomoči družini na domu. 

Center za socialno delo se ustanovi kot javni socialnovar- 
stveni zavod. 

50. člen 

Dom za starejše opravlja institucionalno varstvo starejših po 
prvem odstavku 16. člena tega zakona, ter pomoč posamez- 
niku in družini na domu. 
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Dom za starejše opravlja tudi naloge, ki obsegajo priprave 
okolja, družine in posameznikov na starost. 

Če opravlja dom za starejše institucionalno varstvo po prvem 
odstavku 16. člena tega zakona za mlajše invalidne osebe, 
opravljanje teh storitev organizira v posebni enoti. 

Dom za starejše lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost,če 
je ta namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših 
občanov. 

51. člen 

Posebni socialnovarstveni zavod za odrasle (v nadalnjem 
besedilu: posebni zavod) opravlja posebne oblike instituci- 
onalnega varstva za odrasle duševno in telesno prizadete 
osebe po prvem odstavku 16. člena tega zakona. 

52. člen 

Varstveno delovni center opravlja naloge vodenja in varstva 
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 16. člena tega zakona ter pomoč na domu 
družinam duševno in telesno prizadetih oseb. 
Varstveno delovni center lahko opravlja tudi posebne oblike 
priprav na zaposlitev. 

53. člen 

Dom za otroke opravlja naloge institucionalnega varstva 
otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko 
življenje po drugem odstavku 16. člena tega zakona. 

54. člen 

Socialnovarstveni zavod za usposabljanje opravlja instituci- 
onalno varstvo otrok in mladoletnikov z zmerno, težjo ali 
težko motnjo v duševnem razvoju po tretjem odstavku 16. 
člena tega zakona. 

a. Organi zavoda 
55. člen 

Socialnovarstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga poleg 
predstavnikov ustanovitelja in delavcev, ki opravljajo dejav- 
nost 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 domovih za otroke in 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 oziroma izvolitve članov sveta. 

56. člen 

Strokovno delo in poslovanje socialnovarstvenega zavoda 
vodi direktor, ki mora imeti visoko ali višjo strokovno izo- 
brazbo iz 69. člena tega zakona in pet let delovnih izkušenj. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za direktorja 
doma za starejše in posebnega zavoda lahko imenuje tudi 
oseba, ki ima končano visoko strokovno izobrazbo za poklic 
zdravnik ali višjo strokovno izobrazbo za poklic medicinska 
sestra, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit po predpisih 
zdravstvenega varstva ter pet let delovnih izkušenj. 

Direktorja imenuje svet socialnovarstvenega zavoda s soglas- 
jem ustanovitelja. 

57. člen 

Če je z aktom o ustanovitvi doma za starejše ali posebnega 
zavoda določeno, da sta poslovodna funkciia in funkcija 

vodenja strokovnega dela ločeni, mora imeti direktor visoko 
ali višjo strokovno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj, 
strokovni vodja pa mora imeti visoko ali višjo izobrazbo pred- 
pisano po 56. členu tega zakona in pet let delovnih izkušenj. 

58. 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 

59. člen 

Pod pogoji, ki jih določa zakon, se lahko kot socialnovar- 
stveni zavod organizirajo tudi sprejemališča, materinski 
domovi, svetovalnice, stanovanjske skupine, centri za neod- 
visno življenje invalidov in druge oblike organizacij. 

3. Skupne določbe 
60. 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 
minister, pristojen za socialno varstvo. 

Za socialnovarstvene zavode ugotavlja pogoje iz prejšnjega 
odstavka ministrstvo, pristojno za socialno varstvo. 

61. člen 

Ustanovitelj socialnovarstvenega zavoda mora zagotavljati 
sredstva za investicijsko vzdrževanje in druge obveznosti, 
določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

4. Dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in 
invalidske organizacije 

62. člen 

Dobrodelne organizacije so prostovoljne in neprofitne organi- 
zacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in 
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zako- 
nom, ali verske skupnosti. 

63. člen 

Organizacije za samopomoč so prostovoljne in neprofitne 
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamez- 
niki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe 
svojih članov. 

64. člen 

» Organizacije iz prejšnjega člena so tudi invalidske organiza- 
cije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu 
z zakonom, da v njih razvijajo posebne, invalidom prilagojene 
socialnovarstvene programe in storitve. 

5. Zasebno delo 
65. člen 

Socialnovarstvene storitve lahko opravlja zasebnik, ki izpol- 
njuje naslednje pogoje: 

- da ima ustrezno strokovno izobrazbo v skladu s 69. ali 70. 
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 delovnem razmerju; 
- da mu ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano 
opravljanje poklica; 
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- 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. 

66. člen 

Zasebnik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, lahko 
prične opravljati socialnovarstvene storitve z dnem izdaje 
odločbe o vpisu v register zasebnikov, ki opravljajo socialno- 
varstvene storitve. 

67. člen 

Register zasebnikov, ki opravljajo socialnovarstvene storitve, 
vodi ministrstvo, pristojno za socialno varstvo. Register 
zasebnikov je javen. 

68. člen 

Izbris iz registra zasebnikov, ki opravljajo socialnovarstvene 
storitve se opravi če: 

- zasebnik odjavi opravljanje socialnovarstvenih storitev; 
- 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. 

VI. DELAVCI, KI OPRAVLJAJO SOCIALNOVARSTVENE 
STORITVE 

69. člen 

Socialnovarstvene storitve opravljajo strokovni delavci in 
strokovni sodelavci. 

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 varstva. 
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. 

Strokovni delavci v domovih za otroke 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. 

70. 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. 

71. člen 

Pogoje in način opravljanja pripravništva in strokovnega 
izpita predpiše minister, pristojen za socialno varstvo. 

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

73. člen 

Strokovni delavci in strokovni sodelavci v javnih socialnovar- 
stvenih zavodih so se dolžni izobraževati in usposabljati. 

Podrobnejše določbe o strokovnem izobraževanju in uspo- 
sabljanju ter napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih 
sodelavcev predpiše minister, pristojen za socialno varstvo. 

74. člen 

Strokovni delavci in strokovni sodelavci z višješolsko stro- 
kovno izobrazbo, lahko napredujejo v naziv mentor in sveto- 
valec, strokovni delavci in strokovni sodelavci z visokošolsko 
izobrazbo pa v naziv samostojni svetovalec in višji svetovalec. 

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. 
Minister, pristojen za socialno varstvo predpiše natančnejše 
pogoje za podeljevanje nagrad in priznanj iz prejšnjega 
odstavka, sestavo komisije in postopek za podeljevanje 
nagrad in priznanj 

V. SOCIALNA ZBORNICA 

76. člen 

Strokovni delavci iz 69. člena tega zakona, ki opravljajo soci- 
alnovarstvene storitve po tem zakonu se obvezno združujejo 
v socialno zbornico. 

Socialna zbornica je pravna oseba. 

77. člen 

Socialna zbornica skrbi za povezanost, razvoj in strokovni 
dvig socialnovarstvene dejavnosti. 

Socialna zbornica opravlja zlasti naslednje naloge: 

1. oblikuje kodeks etike delavcev na področju socialnega 
varstva ter ukrepa ob kršenju le-tega; 

2. načrtuje, spremlja in izvaja supervizijo strokovnega dela 
strokovnih delavcev; 

3. za strokovne delavce in sodelavce načrtuje in organizira 
stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje iz 2. 
odstavka 73. člena tega zakona; 

4. spremlja pripravništvo in nadzoruje izvajanje pripravništva 
po izvršilnem predpisu iz 71. člena tega zakona; 

5. rešuje ugovore iz 94. člena tega zakona zoper opravljene 
socialnovarstvene storitve zasebnika; 

6. daje mnenja o izdaji koncesij za opravljanje socialnovar- 
stvene dejavnosti; 

7. določi listo strokovnjakov za opravljanje strokovnega nad- 
zora nad delom izvajalcev; 

8. sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov in pri pripravi 
strokovnih podlag za socialnovarstveni program; 

9. predlaga člane za strokovni svet iz 8. člena tega zakona. 
Naloge iz 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka opravlja soci- 
alna zbornica kot javna pooblastila. 

78. člen 

Delo zbornice se financira iz: 
- prispevkov članov; 
- daril in volil; 
- drugih virov; 
- iz republiškega proračuna za naloge iz 3., 4. in 5. točke 
drugega odstavka prejšnjega člena. 
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79. člen 

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

Pri sestavi organov zbornice je potrebno upoštevati načelo 
zastopanosti delavcev v javnih zavodih, dobrodelnih organi- 
zacijah, organizacijah za samopomoč in zasebnikov. 

Kadar pristojni organi zbornice odločajo o zadevah iz 6. in 7. 
točke drugega odstavka 77. člena tega zakona, morajo biti pri 
odločanju paritetno zastopani delavci iz prejšnjega odstavka 
tega člena. 

K statutu zbornice da soglasje Vlada Republike Slovenije, 
v delu, ki se nanaša na javna pooblastila. 

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

80. 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 drugega odstavka 11. člena tega zakona. 

Socialne službe iz prejšnjega odstavka lahko opravljajo tudi 
naloge socialne preventive za delovno področje, za katerega 
so ustanovljene. 

VII. POSTOPKI 

1) Krajevna pristojnost 

81. 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 nima stalnega 
prebivališča se določi krajevna pristojnost po njenem začas- 
nem prebivališču, če nima niti tega, pa po njenem zadnjem 
stalnem prebivališču oziroma zadnjem začasnem prebiva- 
lišču. 

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 
staršev. Za mladoletno osebo, katere starši ne živijo skupaj, se 
določi krajevna pristojnost po stalnem oziroma začasnem 
prebivališču tistega.od staršev, pri katerem mladoletna oseba 
živi oziroma, kateremu je bila dodeljena. Če niti eden od 
staršev mladoletne osebe ni znan, se krajevna pristojnost 
določi po prejšnjem odstavku. 

82. člen 
Če 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. 

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

84. člen 

V sporih o krajevni pristojnosti med centri za socialno delo na 
območju Republike Slovenije odloča ministrstvo, pristojno za 
socialno varstvo. 

85. člen 

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo lahko določi za 
postopek v izvrševanju javnih pooblastil drugi center za soci- 

alno 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 ministrstvo, pristojno za 
socialno varstvo na predlog stranke, ki je sprožila postopek, 
ali na predlog centra za socialno delo. 

2) Odločanje v izvrševanju javnih pooblastil 

86. člen 

Kadar socialnovarstveni zavodi v izvrševanju javnih poobla- 
stil, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih 
posameznikov, postopajo po zakonu o splošnem upravnem 
postopku, če niso posamezna vprašanja postopka v tem ali 
drugem zakonu drugače urejena. 

87. člen 

Pri izvrševanju javnih pooblastil iz prejšnjega člena uporab- 
ljajo socialnovarstveni zavodi pečat. 

Pečat je okrogle oblike. V zunanjem krogu ima napis »Repu- 
blika Slovenija«, v sredini pa grb Republike Slovenije. Pečat 
vsebuje še ime in sedež zavoda. 

88. 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 strokovni 
svet centra za socialno delo, če ni z drugim zakonom dolo- 
čena posebna komisija. 

89. člen 

O pritožbah zoper odločbe socialnovarstvenih zavodov 
odloča ministrstvo, pristojno za socialno varstvo. 

3) Postopek pri uveljavljanju in izvajanju storitev 

90. 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. 

91. 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. 

92. 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. 

93. člen 

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

Če upravičenec ni zadovoljen s posamezno storitvijo lahko 
zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca 
vloži ugbvor pri direktorju socialnovarstvenega zavoda, zoper 
opravljeno storitev zasebnika pa na socialno zbornico. 

Ugovor je potrebno vložiti v roku 8 dni od opravljene storitve, 
zoper katero ugovarja. 

95. člen 

Direktor socialnovarstvenega zavoda oziroma socialna zbor- 
nica preizkusi ugovor, določi, kaj naj se ukrene ter o tem 
obvesti upravičenca, ki je ugovarjal, v roku 15 dni od prejema 
ugovora. 

96. 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. 

VIII. FINANCIRANJE 

97. člen 

Socialnovarstvena dejavnost se financira iz proračuna repu- 
blike in občine. 
Sredstva za financiranje socialnovarstvene dejavnosti se 
zagotavljajo tudi s plačili storitev, s prispevki dobrodelnih 
organizacij in organizacij za samopomoč, s prispevki dona- 
torjev in iz drugih virov. 

1) Financiranje socialnovarstvene dejavnosti iz proračuna 
Republike Slovenije 

98. člen 
Iz proračuna Republike Slovenije se financirajo: 

- dejavnosti, potrebne za delovanje in razvoj sistema social- 
nega varstva iz 6. člena tega zakona; 
- socialna preventiva; 
- prva socialna pomoč; 
- pomoč družini za dom; 
- izvrševanje javnih pooblastil; 
- institucionalno varstvo iz 16. člena tega zakona; 
- denarna pomoč kot edini vir preživljanja; 
- denarni dodatek; 
- investicije v socialnovarstvene zavode; 
- skupne naloge socialnega varstva iz programa, ki ga vsako 
leto določi Državni zbor; 
- naloge socialne zbornice iz 3.,4. in 5. točke drugega 
odstavka 77. člena tega zakona. 
- prispevek delodajalcev za pokojninsko in zdravstveno zava- 
rovanje rejnic in rejnikov, ki z osebnim delom samostojno kot 
edini ali glavni poklic opravljajo socialnovarstvene storitve po 
tem zakonu. 

2) Financiranje socialnovarstvene dejavnosti iz proračuna 
občine 

99. člen 

Iz proračuna občine se financirajo: 
- osebna pomoč; 
- pomoč družini na domu; 
- pomoč pri uporabi stanovanja (najemnina) iz četrtega 
odstavka 24. člena in tretjega odstavka 31. člena tega zakona. 

3) Plačilo storitev 

100. člen 

Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni plačati vse po tem 
zakonu opravljene storitve, razen storitev socialne preventive, 
prve socialne pomoči in institucionalnega varstva v socialno- 

varstvenih zavodih za usposabljanje, ki so za vse upravičence 
brezplačne. 

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 
16. člena tega zakona. 

Vlada Republike Slovenije predpiše merila, po katerih je upra- 
vičenec delno ali v celoti oproščen plačila storitev ter določi 
olajšave za upravičence do institucionalnega varstva. 

Na zahtevo upravičenca do socialnovarstvene storitve odloči 
o delni ali celotni oprostitvi plačila storitve center za socialno 
delo, v skladu z merili iz prejšnjega odstavka. 

Stroške v zvezi s storitvami iz 18. člena tega zakona krije 
podjetje, zavod ter druga organizacija, ki te storitve zago- 
tavlja. 

101. člen 

Cene storitev, ki se izvajajo po normativih in standardih iz 
drugega odstavka 11. člena tega zakona določi svet zavoda 
v soglasju z ustanoviteljem. 

K cenam storitev, ki jih kot del javne službe izvajajo zasebniki, 
da soglasje koncedent. 
Metodologijo oblikovanja cen storitev določi minister, pristo- 
jen za socialno varstvo. 

IX. NADZOR 
102. člen 

Strokovni in upravni nadzor po tem zakonu organizira in 
opravlja ministrstvo, pristojno za socialno varstvo. 

103. 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. 

Socialnovarstveni zavod in zasebnik morata omogočiti nad- 
zor iz prejšnjega člena. 

104. člen 

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

105. 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. 

106. člen 

Strokovni nadzor opravi tričlanska komisija, ki jo imenuje 
minister, pristojen za socialno varstvo. 

O opravljenem nadzoru komisija sestavi poročilo z ugotovi- 
tvami in rokom za odpravo pomanjkljivosti. 

Komisija pošlje poročilo socialnovarstvenemu zavodu ali 
zasebniku in ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo.Ko- 
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misija, ki ugotovi pomanjkljivosti lahko zahteva dodatno stro- 
kovno usposabljanje delavcev, za katere se ugotovi pomank- 
Ijiva usposobljenost in po potrebi tudi naloži ponovno oprav- 
ljanje strokovnega izpita. 

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo lahko v primeru iz 
prejšnjega odstavka odredi ustrezne ukrepe in sicer: 

- zahteva odpravo organizacijskih materialnih in drugih 
pomanjkljivosti in določi rok za njihovo odpravo, 
- začasno, dokler niso odpravljene ugotovljene pomanjkljivo- 
sti, prepove dejavnost zavoda ali zasebnika. 

107. člen 

Stroške strokovnega in upravnega nadzora krije ministrstvo, 
pristojno za socialno varstvo. 

Stroške strokovnega nadzora krije ustanovitelj socialnovar- 
stvenega zavoda, v primerih ko je ta zahteval strokovni 
nadzor. 

108. člen 

Metodologijo izvajanja strokovnega in upravnega nadzora, 
sestavo komisij, postopek in način izvedbe nadzora predpiše 
minister, pristojen za socialno varstvo. •***"— 

X. ZBIRKE PODATKOV 

109. člen 
Za potrebe izvajanja socialnovarstvene dejavnosti določene 
z zakonom, za načrtovanje politike socialnega varstva, sprem- 
ljanje stanja ter za znanstvenoraziskovalne in statistične 
namene, se na področju socialnega varstva vodijo zbirke 
podatkov, ki zajemajo 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; 
socialnovarstvenih storitvah, ki se opravljajo izven social- 

novarstvene dejavnosti; 
financiranju socialnovarstvene dejavnosti. 

110. člen 
Zbirke podatkov iz prve, druge in četrte alinee drugega 
odstavka prejšnjega člena, vsebujejo naslednje osebne po- 
datke 

ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega za- 
stopnika, 
- enotno matično številko občana, 
- rojstne podatke, 

podatke o prebivališču, 
podatke, ki se nanašajo na družinska razmerja: število 

družinskih članov in njihova starost, 
podatke, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: 

zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost, 
podatke, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoie: 

lastniško ali najemno stanovanje, površina, kategorija stano- 
vanja, 

podatke o izobrazbi in pridobljenih znanjih, 
podatke o invalidnosti: vrsta in stopnja, 
podatke o dosedanjih in zadn|i zaposlitvi, 
podatke o socialnem in ekonomskem stanju: o osebnih 

dohodkih, drugih prejemkih, lastništvu nepremičnin ali pre- 
mičnin večjih vrednosti 

Kadar so izvajalci socialnovarstvene dejavnosti zasebniki, 
vsebuje zbirka podatkov iz tret|e alinee drugega odstavka 109 
člena podatke iz registra zasebnikov. 

111. člen 

Zbirke podatkov iz 109. člena tega zakona vodi|o in vzdrzuiejo 
socialnovarstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe, ki 

opravljajo socialnovarstveno dejavnost po tem zakonu in 
inštitut iz 7. člena tega zakona (upravljalci zbirk podatkov). 

Socialnovarstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe, ki 
opravljajo socialnovarstveno dejavnost po tem zakonu, so 
dolžne posredovati podatke inštitutu iz 7. člena tega zakona. 

112. člen ' 

Upravljalci zbirk podatkov iz prejšnjega člena zbirajo podatke 
neposredno, lahko pa jih pridobivajo tudi iz drugih uradnih 
zbirk, 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. 

113. člen 

Osebni podatki iz prvega odstavka 110. člena tega zakona se 
shranjujejo v zbirkah podatkov kot trajni.Osebni podatki iz 
drugega odstavka 110. člena se izbrišejo z dnem izbrisa 
zasebnika iz registra zasebnikov iz 67. člena tega zakona. 

114. člen 

Podrobnejša navodila o načinu zbiranja podatkov, vodenja 
zbirk podatkov in načinu posredovanja osebnih podatkov iz 
110. člena tega zakona za posamezne zbirke podatkov, pred- 
piše minister, pristojen za socialno varstvo. 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 

115. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SLT se kaznuje za prekršek 
socialnovarstveni zavod, če: 

1. opravlja javno službo, pa za to nima koncesije (44. člen), 
2. ne izpolnjuje pogojev iz 60. člena tega zakona, 
3. krši dolžnost varovanja zaupnosti ter osebne integritete in 
dostojanstva upravičenca (93. člen) 
4. onemogoča ali ovira nadzor (četrti odstavek 103. člena), 
5. v roku ne odpravi pomankljivosti oziroma ne ukrene, kar 
mu je bilo naloženo v poročilu o ugotovitvah strokovnega 
nadzora (prvi odstavek 106. člena), 
6. ne zbira, ne vodi in ne vzdržuje podatkov, predpisanih s tem 
zakonom (109., 110., 112., in 113. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba socialnovarstvenega zavoda, ki stori prekr- 
šek iz prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz I , 3., 4., 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena 
tudi zasebnik, ki opravlja socialnovarstvene storitve. 

116. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek zasebnik, ki: 

1. opravlja socialnovarstvene storitve pa ne izpolnjuje pogo- 
jev iz 65. člena tega zakona, 
2. opravlja socialnovarstvene storitve v nasprotju z vpisom 
v register (67. člen) 
3. opravlja socialnovarstvene storitve pa ni vpisan v register 
zasebnikov. 

117. člen 

Z denarno kazniio najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek fizična oseba, ki: 
1 opravlja |avno službo, pa za to nima koncesije (44. člen); 
2. opravlja socialno varstvene storitve pa ne izpolnjuje pogo- 
|ev iz 65. člena tega zakona. 
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XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

118. člen 

Vlada Republike Slovenije mora predložiti predlog socialno- 
varstvenega programa iz drugega odstavka 2. člena tega 
zakona v sprejem državnemu zboru v roku šestih mesecev od 
uveljavitve tega zakona. 

119. člen 

S 1.1. 1993 prevzame Republika Slovenija pravice in obvezno- 
sti ustanovitelja socialno socialnovarstvenih zavodov, katerih 
ustanovitelj je bila do uveljavitve tega zakona občina. 

Premoženje v javni lastnini, s katerim upravljajo zavodi iz 
prejšnjega odstavka, postane z dnem uveljavitve tega zakona, 
lastnina Republike Slovenije. 

120. člen 

Obstoječi socialnovarstveni zavodi, morajo svojo organizira- 
nost uskladiti s tem zakonom do 31.12.1992. 

121. člen 

V občinah, kjer do uveljavitve tega zakona centri za socialno 
delo niso bili ustanovljeni, opravljajo do ustanovitve centra za 
socialno delo socialnovarstvene storitve iz prvega in tretjega 
odstavka 49. člena tega zakona, pristojni občinski upravni 
organi. 

Do ustanovitve centrov za socialno delo v občinah Laško in 
Slovenske Konjice odloča v upravnih stvareh za obe občini 
Center za socialno delo Celje, do ustanovitve centrov za 
socialno delo v občinah Pesnica in Ruše pa Center za soci- 
alno delo Maribor. 

122. 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) centri za socialno delo. 

O pritožbah zoper odločbe centrov za socialno delo odloča 
ministrstvo, pristojno za socialno varstvo. 

123. člen 

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

124. člen 

Pristojni organ je dolžan najpozneje v roku dveh let od uvelja- 
vitve tega zakona razpisati prvi javni natečaj za podelitev 
koncesije za opravljanje vseh socialnovarstvenih storitev iz 
okvira javne službe. 

125. člen 

Minister, pristojen za socialno varstvo izda izvršilne predpise 
iz tega zakona v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega 
zakona. 

Vlada Republike Slovenije izda izvršilni predpis iz tretjega 
odstavka 101. člena tega zakona v roku šestih mesecev po 
uveljavitvi tega zakona. 

126. člen 

Do izdaje izvršilnih predpisov iz prvega odstavka 60. člena in 
71. 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. 

127. 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. 

128. člen 

Upravičenci do plačila ali doplačila oskrbnih stroškov v soci- 
alnem zavodu, zavodu za usposabljanje 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 dosedanjih predpisih, obdržijo pravico na 
način in v višini, kot so jo pridobili, dokler ne bodo izdane 
nove odločbe, v skladu s tem zakonom. 

Upravičenci do plačila ali doplačila oskrbnih stroškov v orga- 
nizacijah 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) obdržijo pravico po dosedanjih predpisih do 
31.12.1992, razen upravičencev do plačila ali doplačila oskrb- 
nih stroškov v socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje iz 
54. člena tega zakona. 

Za osebe, ki uveljavljajo eno od pravic iz prvega in drugega 
odstavka tega člena v času od uveljavitve tega zakona pa do 
izdaje izvršilnega predpisa iz tretjega odstavka 100. člena 
tega zakona, se uporabljajo materialnopravna določila samo- 
upravnega sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih 
pravic (Uradni list, SRS št. 26/84 in 14/89). 

129. člen 

Ne glede na določbo šeste alinee 98. člena tega zakona se 
institucionalno varstvo odraslih iz prvega odstavka 16. člena 
tega zakona financira iz proračuna občine, dokler država ne 
prevzame državnih funkcij, ki jih v skladu s 5. členom Ustav- 
nega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije oprav- 
ljajo organi občine. 

130. člen 

Ne glede na določbe zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-1) se za 
socialnovarstvene zavode za usposabljanje otrok in mladolet- 
nikov z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, 
v delu, ki se nanaša na opravljanje socialnovarstvene dejavno- 
sti, uporabljajo določbe tega zakona o ustanovitvi zavodov in 
drugih statusnih zadevah, podeljevanju koncesij, financiranju 
in nadzoru. 

131. 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 list 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). 

132. člen 

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

I. UVOD 

Na zasedanju dne 15. in 16. 1. 1992 so zbori Skupščine 
Republike Slovenije obravnavali osnutek zakona o socialnem 
varstvu. Vsi trije zbori so sprejeli sklep, da se osnutek zakona 
sprejme in naj Vlada Republike Slovenije pripravi predlog 
zakona ob ustreznem upoštevanju pripomb, predlogov in 
mnenj delovnih teles in zborov ter pripomb iz razprave 
poslancev na sejah zborov. 

Družbenopolitični zbor je s sklepom še posebej zadolžil Vlado 
Republike Slovenije, naj hkrati s predlogom zakona o social- 
nem varstvu pripravi tudi osnutek srednjeročnega programa 
socialne varnosti. Vlada naj tudi predloži osnutek strukture in 
razvoja mreže javnih, zasebnih in drugih socialnovarstvenih 
institucij. 

Pristojnim vladnim reserojem je družbenopolitični zbor nalo- 
žil, da pripravijo zakon o visoki šoli za socialne delavce ter 
predložijo projekt za ustanovitev inštituta, ki bo raziskovalno 
pokril in opravljal evalvacije za vsa ključna področja socialne 
države. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona obravnaval in 
ustrezno upošteval pripombe, ki so jih podali poslanci na 
sejah zborov in stališča, predloge in mnenja, ki so jih ob 
obravnavi osnutka zakona sprejeli: Odbor za delo, zaposlova- 
nje in socialno politiko, Zakonodajno-pravna komisija, Komi- 
sija za žensko politiko, Komisija za vprašanja invalidov in 
Komisija za družino. 

Predlagatelj je predlagal in ocenil tudi pripombe, ki so jih 
Skupščini ali neposredno predlagatelju podali poslanski 
klubi, sindikati, Svet invalidskih organizacij Slovenije, 
različna društva invalidov, Skupnost socialnih zavodov Slove- 
nije, centri za socialno delo, pa tudi številne druge organiza- 
cije in posamezniki, ki so sodelovali v javni razpravi. 

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE V PREDLOGU ZAKONA 
GLEDE NA REŠITVE V OSNUTKU ZAKONA 

Predlagatelj je upošteval pripombo Odbora za delo, zaposlo- 
vanje in socialno politiko, da je potrebno določiti vsebino 
socialnovarstvenega programa Republike Slovenije ter to sto- 
ril v 2. členu, pri čemer bo ukrepe za spodbujanje razvoja na 
demografsko ogroženih območij opredelil v okviru socialno- 
varstvenega programa. Določil Je, da program sprejme 
Državni zbor Skupščine Republike Slovenije. 

V 5. členu je na pripombo zakonodajnopravne komisije pred- 
lagatelj jasneje definiral upravičence do socialnovarstvenih 
storitev in dajatev, pri tem pa je upošteval tudi učinke izvedbe 
zakona o tujcih. 

Predlagatelj je sprejel tudi pripombo Odbora za delo, zaposlo- 
vanje in socialno politiko k 8. členu in določil, da člane 
strokovnega sveta imenuje minister, pristojen za socialno 
varstvo na predlog socialne zbornice, kar naj bi bil pogoj za 
neodvisnost stroke od dnevne politike. 

Skupine za samopomoč in druge oblike pluralno organizira- 
nih izvajalcev, kateri bi naj po predlogu Odbora tudi predla- 
gali sestavo sveta, pa so vključene v zbornico in njene organe, 
kar zagotavlja njihov vpliv v vseh oblikah delovanja. Predlaga- 
telj torej ni sledil predlogu, da se svet za socialno varstvo 
oblikuje pri Skupščini, ker s to zakonsko določbo želi zasle- 
dovati predvsem funkcijo strokovno posvetovalnega telesa 
ministra. 

Predlagatelj je sledil pripombi Skupnosti socialnih zavodov 
ter storitev pomoč družini iz 15. člena razgradil na tri storitve. 
Te so: 

- pomoč na domu 
- pomoč za dom in 
- socialni servis 
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pri čemer le prvi dve storitvi sodita v okvir javne službe, saj 
zlasti pomoč na domu nekateri domovi za stare ter tudi 
društva invalidov opravljajo oziroma organizirajo že sedaj. 

Določbe o institucionalnem varstvu v 16. členu so v drugem 
odstavku oblikovane tako, da smiselno upoštevajo pripombe 
in stališča poslancev iz razprave v zborih skupščine, vzgojnih 
zavodov in zavoda za šolstvo, po katerih ni nobene strokovne 
podlage za umestitev institucionalnega varstva otrok in mla- 
doletnikov z motnjami vedenja in osebnosti v področje social- 
nega varstva ter posledično opredelitve vzgojnih zavodov, ki 
te storitve opravljajo, kot javnih socialnovarstvenih zavodov. 

Predlagatelj pa je z nanovo oblikovano vsebino 16. člena 
omogočil delovanje in razvoj institucionalnega varstva otrok • 
in mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življe- 
nje v domovih za otroke tudi na področju socialnega varstva. 

Kljub načelno pravilno postavljenim izhodiščem, po katerih ni 
prave podlage za zakonsko razlikovanje med starostjo, dolo- 
čeno za moške in za ženske, kot pogojem za upravičenost do 
dejstva, je predlagatelj ponovno proučil določbo 21. člena in 
zaradi uskladitve z zakonodajo s področja zavarovanja za 
primer brezposelnosti določil, da je do denarne pomoči kot 
edinega vira preživljanja upravičen moški, starejši od 65 let in 
ženska starejša od 60 let, če izpolnjuje tudi ostale pogoje, ki 
jih določa zakon. 

Predlagatelj je upošteval tudi pripombe centrov za socialno 
delo k 24. členu, da je potrebno v pravicah izenačiti osebe, 
katerim je potrebna pomoč drugega. Zato je določil, da se 
upravičencem do denarne pomoči kot edinega vira preživlja- 
nja, enako kot upravičencem do denarnega dodatka, dajatev 
poveča za del stroškov, ki jih imajo upravičenci s tujo po- 
močjo. 

Predlagatelj je posebno skrbno proučil vezanost cenzusa za 
upravičenost do denarnega dodatka (26. člen) na zajamčeno 
plačo. Po opravljenih izračunih in primerjavah je bilo ugotov- 
ljeno, da je vezava na zajamčeno plačo umestna. 

Zaradi korekcije neustrezne vezave upravičenosti do dodeli- 
tve socialnega stanovanja v najem na cenzuse in razmerja za 
ugotavljanje upravičenosti do denarnega dodatka po predpi- 
sih socialnega varstva, ki jo je določil stanovanjski zakon 
v 100. členu (Ur. I. RS, št. 18/91), je predlagatelj v 26. členu 
določil, da se kot osnova za upravičenost do dodelitve social- 
nega stanovanja v najem vzame povprečna plača, upoštevajo 
pa se odstotki, ki veljajo za ugotavljanje upravičenosti do 
denarnega dodatka. 

Predlagatelj je pri oblikovanju 27. člena upošteval, da se 
v dohodek štejejo samo tisti dohodki in prejemki, ki so ob- 
davčljivi. 

Enoglasno stališče vseh razpravljalcev je bilo, da je potrebno 
variantno rešitev, po kateri bi se v dohodek na družinskega 
člana vštevali tudi otroški dodatek in štipendija črtati, tako da 
se ta dva prejemka v dohodek ne bi štela. Ta stališča je 
predlagatelj upošteval. 

Predlagatelj je upošteval tudi stališče Odbora za delo, zapo- 
slovanje in socialno politiko, da naj se breme obveznosti iz 
naslova dolgoročnih posojil za nakup stanovanja in hiše 
rešuje v stanovanjski sferi in ne v socialni sferi, zato je v tem 
smislu tudi popravil besedilo 28. člena zakona. 

Posamezni strokovnjaki so predlagatelja opozorili, da 
moderne zahodne zakonodaje štejejo med družinske člane, ki 
lahko konkurirajo za socialne pomoči tudi vnuke in nečake, 
če živijo pri osebi, ki uveljavlja eno od pravic in ta oseba 
vnuke in nečake brez staršev preživlja. Predlagatelj je sledil 
tem sugestijam in v opisanem smislu dopolnil besedilo 30. 
člena predloga. 

Zlasti centri za socialno delo, ki so se vključili v razpravo ob 
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osnutku zakona so menili, da v osnutku predlagan način 
izračunavanja stroškov uporabe stanovanja (31. člen) ni ustre- 
zen, saj bi bila pomoč za uporabo stanovanja pri majhnem 
denarnem dodatku, minimalna. Predlagatelj je pripombo 
sprejel in predlog zakona ne določa več višine pomoči za 
uporabo stanovanja v odstotku od denarnega dodatka. Pred- 
log zakona določa, da se najemnina pokrije v celotnem zne- 
sku z denarnim dodatkom, vendar tako, da skupna višina 
denarnega dodatka tej osebi ne presega neto zajamčene 
plače. 

Centri za socialno delo so v razpravi ob osnutku zakona 
izpostavili zlasti potrebo, da predlagatelj zagotovi zakonsko 
podlago, da bi v izjemnih primerih centri lahko dodelili 
denarni dodatek tudi mimo cenzusov, določenih v 26. členu. 
Predlagatelj je te pripombe centrov upošteval v 33. členu 
tako, da je določil, da pomoč mimo cenzusov ne more preseči 
zneska denarne pomoči kot edinega vira preživljanja in se 
dodeljuje le takrat, ko bi po ugotovitvah centra lahko poma- 
gala pri premostitvi trenutne materialne ogroženosti. Na ta 
način bi po mnenju predlagatelja lahko zapolnili vrzel, ki bi 
nastala po prenehanju samoupravnega sporazuma o uresni- 
čevanju socialnovarstvenih pravic, ki je tovrstne primere reše- 
val z dodelitvijo začasnih ali enkratnih pomoči. 

Predlagatelj je delno upošteval tudi pripombo odbora, da je 
potrebno določiti v zakonu kdo od zakoncev je upravičen 
uveljavljati zahtevek za denarni dodatek. Predlagatelj meni, 
da je upravičena uveljavljati pravico vsaka odrasla oseba, ki 
izpolnjuje pogoje po zakonu, pač pa je potreben sporazum 
staršev, komu se bo izplačeval denarni dodatek za njune 
mladoletne otroke, ter odločil, da v primeru spora., o tem 
odloči center za socialno delo v posebnem postopku (38. 
člen). Taka ureditev je v skladu z zakonom o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih. 

Predlagatelj je določil tudi instrumente za ohranjanje realne 
vrednosti dajatev. V primerih, ko višina denarnega dodatka 
znaša manj kot šest odstotkov zajamčene plače in se zaradi 
racionalnosti postopkov izplačuje v enkratnem znesku vsake 
tri mesece, se realna vrednost zagotavlja tako, da se dajatev 
izplačuje prvi mesec za tri mesece vnaprej (39. člen). 

Predlagatelj je upošteval tudi pripombe nekaterih strokovnja- 
kov na 40. in 41. člen, ki so menili, da je rešitev iz osnutka 
preveč rigorozna, saj mora zavezanec, ki je dolžan vrniti 
izplačane dajatve bodisi iz krivdnih ali nekrivdnih razlogov, 
vrniti valorizirano glavnico skupaj z obrestmi. Upoštevajoč te 
pripombe, predlog določa, da je zavezanec za vračilo, ki je 
pridobil pravico s krivdnimi dejanji ali opustitvami dolžan 
vrniti glavnico skupaj z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za 
davke in prispevke in sicer od dneva, ko je dajatev neupravi- 
čeno dobil (40. člen). 

Zavezanec, ki je dolžan po predpisih o dedovanju ali zakonu 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih vrniti prejete dajatve, 
je dolžan vrniti njihovo realno vrednost (41. člen). Ta se določi 
po metodologiji, ki jo predpiše minister pristojen za socialno 
varstvo. 

Posebno pozornost je predlagatelj namenil razmejitvi funkcij 
države od funkcij lokalne samouprave v poglavju o opravlja- 
nju dejavnosti, kot posledici nove ustavne ureditve. Skladno 
s predlogom bi občina zagotavljala mrežo storitev za svoje 
prebivalce, to je osebno pomoč, pomoč družini na domu kot 
zadeve lokalnega interesa n pomena, država pa bi zagotav- 
ljala mrežo javne službe za socialno preventivo, prvo socialno 
pomoč, pomoč družini za dom, institucionalno varstvo ter 
vodenje in varstvo (43. člen). 

Zaradi porazdelitve nalog med državo in lokalno samoupravo 
v zakonu, je bilo potrebno ustrezno preoblikovti tudi določbe 
o dejavnosti centra za socialno delo (49. člen). Center za 
socialno delo, kot edini socialnovarstveni zavod, ki ga lahko 
ustanovi le država, tako opravlja naloge, ki so v domeni 
države in torej niso lokalnega značaja ter z zakonom zaupana 
javna pooblastila. Lahko pa opravlja tudi storitve, ki zadevajo 
le interese prebivalcev občine, če občina oceni, da je smotr- 

neje opravljanje teh nalog zaupati centru za socialno delo, ne 
pa koncesioniranemu zavodu ali zasebniku. 

Predlagatelj je upošteval pripombe Skupnosti socialnih zavo- 
dov in določil kot možno izobrazbo direktorja doma za sta- 
rejše tudi visoko strokovno izobrazbo za poklic zdravnik ali 
višjo strokovno izobrazbo za poklic medicinska sestra. Nada- 
lje je upošteval tudi pripombe iz razprave, da bi bilo smotrno 
dopustiti tudi ločitev poslovodne in strokovnovodstvene funk- 
cije v nekaterih socialnovarstvenih zavodih, vendar pa je 
predlagatelj prepustil odločitev o tem ustanoviteljem in usta- 
novitvenim aktom. Določil je pogoje, ki jih mora v teh prime- 
rih, ko sta funkciji ločeni, izpolnjevati strokovni vodja (56. in 
57. člen). 

V 62. in 63. členu je predlagatelj upošteval tudi stališča neka- 
terih poslancev in poslanskih klubov, da je potrebno v zakonu 
o socialnem varstvu postaviti definicijo dobrodelnih organiza- 
cij in organizacij za samopomoč, ni pa upošteval tistih stališč, 
ki so zahtevala, da zakon o socialnem varstvu uredi tudi 
vprašanja delovanja dobrodelnih organizacij na drugih 
področjih, to je v šolstvu, zdravstvu in drugje, ker meni, da 
morajo ta vprašanja urediti področni zakoni. 

Predlagatelj je upošteval tudi stališča invalidskih organizacij, 
da je potrebno na ustrezen način opredeliti dejavnost invalid- 
skih organizacij, ki delujejo na principih samopomoči in za 
člane - invalide opravljajo posebne potrebam invalidov prila- 
gojene socialnovarstvene storitve in programe (64. člen). 

V poglavju o delavcih, ki opravljajo socialnovarstvene storitve 
je za razliko od osnutka zakona črtana posebna določba 
o delavcih v vzgojnih zavodih, kot posledica dejstva, da vzgoj- 
nih zavodov v socialnem varstvu predlog ne ureja več. Po 
vzoru nekaterih ureditev, zlasti šolske, predlagatelj predvi- 
deva sedaj dvostopenjsko napredovanje na posamezni stop- 
nji izobrazbe. S tem želi stimulativno vplivati na strokovne 
delavce in sodelavce, ki opravljajo socialnovarstveno dejav- 
nost (74. člen). 

Nekaj pripomb je bila v razpravi deležna določba o obveznem 
združevanju strokovnih delavcev in sodelavcev v socialno 
zbornico. 

Predlagatelj je togo določbo nekoliko omilil s tem, da je 
določil, da se obvezno združujejo v socialno zbornico tisti 
strokovni delavci, ki opravljajo socialnovarstvene storitve (76. 
člen). Predlog določa, da zbornica v tistem delu, kjer opravlja 
javna pooblastila, pridobi sredstva republiškega proračuna. 

Zlasti Odbor za delo, zaposlovanje in socialno politiko je 
osnutku očital, da je pluralizem izvajalcev postavil le deklara- 
tivno in ga ni izvedel predvsem v določbah o organih socialne 
zbornice. 

Tudi iz razprave poslancev je bilo razbrati bojazen, da bo 
v organih zbornice ob nespremenjeni določbi iz osnutka, 
prevladoval vpliv javnih zavodov. Ti razpravljalci so menili, da 
je potrebno v določbi o sestavi organov zbornice določiti 
načelo paritetne zastopanosti delavcev vseh izvajalcev, torej 
javnih zavodov, dobrodelnih organizacij, organizacij za samo- 
pomoč in zasebnikov. Predlagetelj, ki sicer meni, da je taka 
določba statutarne in ne zakonske narave, je v predlogu le 
delno upošteval zahtevo poslancev, ki so se v razpravi oglasili 
v zvezi s tem vprašanjem. Kot načelo je predlagatelj določil, 
da je treba pri sestavi organov zbornice sicer upoštevati vse 
pluralistično organizirane izvajalce. 

Taka določba bi po prepričanju predlagatelja omogočila, da 
bi koncesijo za opravljanje javne službe lahko dobili kvalitetni 
izvajalci in preprečevala monopoliziranja te dejavnosti v jav- 
nih zavodih (79. člen). 

Kadar pa pristojni organ odloča o mnenju o dodelitvi konce- 
sije ali ko določi listo strokovnjakov za opravljanje strokov- 
nega nadzora, pa morajo biti v organu paritetno zastopani 
delavci javnih zavodov, dobrodelnih organizacij, organizacij 
za samopomoč in zasebniki. 
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Na zahtevo številnih predstavnikov strokovne javnosti, pa tudi 
poslancev je predlagatelj v 80. členu za razliko od osnutka 
nekoliko bolj opredelil naloge socialnih služb, kadar so te 
organizirane izven področja socialnega varstva, zlasti tako, da 
je opredelil kol nalogo teh služb tudi socialno preventivo 
v okolju in na področju, v okviru katerega socialne službe 
delujejo. 

Poglavje o postopkih je bilo na nekaterih mestih le redakcij- 
sko popravljeno. 

V poglavju o financiranju pa je predlagatelj dosledno izpeljal 
ustavno načelo, da se za državne funkcije sredstva zagotav- 
ljajo iz proračuna Republike Slovenije, medtem ko občina 
izvajanje storitev za potrebe svojih prebivalcev, torej lokalnih 
zadev, financira iz lastnih virov. Tako predlog, za razliko od 
osnutka predvideva samo financiranje osebne pomoči, 
pomoči družini na domu ter pomoči pri uporabi stanovanja, iz 
virov, iz katerih se napaja občinski proračun. 

Vse ostale storitve, kakor tudi investicije, denarne dajatve, 
izvrševanje javnih pooblastil ter nekatere druge obveznosti in 
naloge pa se financirajo iz republiškega proračuna (98. in 99. 
člen). 

Skupnost socialnih zavodov je u razpravi izražala stališče, da 
je potrebno 101. člen spremeniti tako, da bo cene tistih 
storitev, ki se bodo izvajale po normativih in standardih pri- 
stojen določiti svet zavoda, vendar s soglasjem ustanovitelja. 
V razpravi je bilo poudarjeno, da se bo s tako določbo posto- 
pek poenostavil v tehničnem smislu, z aktom soglasja pa bo 
tudi zagotovljen vpliv ustanovitelja na oblikovanje cen stori- 
tev. Predlagatelj je te razloge upošteval. 

Zaradi učinkovitega izvajanja nadzora je predlagatelj določbe 
o nadzoru v 106. členu dopolnil zlasti tako, da je določil 
nekaterega ukrepe, ki jih lahko v poročilu določi komisija, ki 
je opravila strokovni nadzor. Na podlagi poročila komisije 
lahko ministrstvo določi posamezne ukrepe, dokler niso 
odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene pri strokovnem nad- 
zoru. 

Predlagatelj je dopolnil poglavje kazenskih določb z nekate- 
rimi inkriminacijami, ki so jih predlagali posamezni poslanci 
v razpravi. Gre zlasti za inkriminacije neizpolnjevanja formal- 
nih pogojev za opravljanje dejavnosti, nekatere inkriminacije 
pa segajo na vsebino in področje etičnosti delovanja strokov- 
nih delavcev in zavodov (115., 116. in 117. člen). 

Spremembe v prehodnih in končnih določbah so nastale kot 
posledica zakonske razmejitve funkcij države od funkcij 
lokalne samouprave, torej zaradi uskladitve predloga zakona 
z novo ustavno ureditvijo. 

Predlagatelj je upošteval tudi vse redakcijske pripombe. 

III. PRIPOMBE IN PREDLOGI, KI NISO UPOŠTEVANI V PRED- 
LOGU ZAKONA 

Predlagatelj je skrbno proučil sklep družbenopolitičnega 
zbora, da je potrebno predložiti projekt za ustanovitev insti- 
tuta. ki bo raziskovalno pokril vsa področja socialne politike. 
V namen je Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno 

varstvo organiziralo razgovor, katerega so se udeležili pred- 
stavniki vseh zainteresiranih resorjev. Ugotovljeno je bilo. da 
v Sloveniji delujejo številne raziskovalne ustanove za vsa 
področja socialne politike in zato ne bi bilo smotrno ustanav- 
ljati novega inštituta. Pač pa se kaže potreba vsa ta raziskova- 
nja načrtovati na enem mestu in jih koordinirati. Za potrebe 
socialnega varstva pa bo zadoščal inštitut, ki ga v 7. členu 
uvaja predlog zakona. 

Predlagatelj ni mogel upoštevati predloga Odbora za delo, 
zaposlovanje in socialno politiko, da je potrebno strokovni 
svet oblikovati pri Skupščini Republike Slovenije iz razlogov, 
ki so že navedeni v prejšnem poglavju. 

Predlagatelj ni sledil pobudi invalidskih organizacij, da je 
potrebno v 16. členu izraz »varstvo« nadomestiti z izrazom 
>•finančna pomoč«, ker meni, da je varstvo pojem, ki obsega 
socialno nego, skrb, varovanje pa tudi fizično pomoč, kar bo 
razvidno tudi iz standarda te storitve, ki ob opredeljen v pod- 
zakonskem predpisu. 

Zlasti centri za socialno delo so predlagali, da bi bila v zakonu 
dopuščena možnost, da centri za socialno delo določijo 
denarno pomoč v višjem znesku kot bi upravičencem šla po 
zakonu, u posebej utemeljenih primerih. Predlagatelj tega 
predloga ni mogel upoštevati. Ob taki ureditvi bi se dogajalo, 
da bi upravičenci dobili pomoč v višjem znesku, kot znaša 
plačilo za delo, kar je po mnenju predlagatelja nedopustno ter 
v nasprotju z načelom zakona, ki ga predlagatelj zasleduje, to 
je, z denarnimi dajatvami zagotavljati le sredstva za preživetje. 
Z uveljavitvijo takega predloga tudi ne bi stimulirali upravi- 
čencev, da bi aktivirali lastne potenciale za rešitev svoje 
materialne ali socialne stiske. 

Predlagatelj tudi ni mogel v celoti slediti pobudi, da bi bolj 
zavezujoče zapisal, da socialna služba opravlja pomoč delav- 
cem v podjetjih, zavodih ali drugih organizacijah. Pomislekov, 
da ta storitev dejansko ne sodi v zakon, ker ne sodi v okvir 
javne službe, predlagatelj ni upošteval, določil pa je, da take 
storitve opravljajo socialne službe, če se podjetje kot samo- 
stojen gospodarski subjekt za tako službo odloči in jo tudi 
financira. 

Predlagatelj tudi ni sledil pobudi Skupnosti socialnih zavo- 
dov, da bi z zakonom določili številčno razmerje predstavni- 
kov ustanovitelja v svetu zavoda. Predlagatelj namreč meni, 
da v tem primeru ne gre za zakonsko materijo. 

Predlagatelj je skrbno proučil pripombe na poglavje o zbirkah 
podatkov. Poglavje je ustrezno spremenil in dopolnil tako, da 
je določil za katere zbirke podatkov se zbirajo osebni podatki, 
določitev relevantnih osebnih podatkov za posamezno zbirko 
pa je prepustil ureditvi v podzakonskem aktu. Predlagatelj se 
je pri oblikovanju tega poglavja povezal s priznanimi strokov- 
njaki s področja varstva osebnih podatkov. Zato meni, da bo 
le s tako zastavljenim sistemom zbiranja podatkov, posle- 
dično pa tudi varstva osebnih podatkov, možno učinkovito in 
sprotno spremljati stanje na področju socialnega varstva in 
ga analizirati, hkrati pa bo tako zastavljen informacijski sistem 
omogočal načrtovanje politike in ukrepov na tem področju. 

Poglavje o zbiranju in varstvu podatkov predstavlja celovit 
model zato iz zgoraj navedenih razlogov ni bilo možno upo- 
števati nekaterih pripomb na posamične določbe. 
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Predlog izhodišč za oblikovanje socialnovarstvenega programa 

Republike Slovenije - ESA 562   

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji 7/7-1992 obravna- 
vala: 

PREDLOG IZHODIŠČ ZA OBLIKOVANJE SOCIALNOVAR- 
STVENEGA PROGRAMA REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki vam ga pošiljamo na podlagi 222. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije za obravnavo v delovnih telesih Skupščine 
Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 

nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot nje- 
gova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovala: 

- dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo, družino in 
socialno varstvo, 

- Franc IMPERL, namestnik ministra za zdravstvo, dru- 
žino in socialno varstvo. 

Predlog izhodišč za oblikovanje socialnovarstvenega pro- 
grama Republike Slovenije bo obravnaval Odbor za delo, 
zaposlovanje in socialno politiko, ki bo predlagal nadaljnji 
postopek obravnave tega gradiva. 

UVOD 

Razvojne strategije modernih držav upoštevajo možnosti 
gospodarskega in socialnega razvoja. Tudi Slovenija na pod- 
lagi analiz o razvojnih možnostih oblikuje temeljne makroeko- 
nomske in socialne usmeritve za naslednje obdobje. 

Socialnovarstveni program bo temeljni dokument, s katerim 
bo Državni zbor po 2. odstavku drugega člena predloga 
zakona o socialnem varstvu: 

1. določil strategijo razvoja socialnega varstva; 
2. opredelil prednostne naloge in razvojne cilje socialnega 
varstva: 
3. opredelil specifične potrebe in možnosti razvoja posamez- 
nih območij; 
4. določil mrežo javne službe, ki jo na področju socialnega 
varstva zagotavlja država. 

Socialnovarstveni program bo Vlada predložila v obravnavo 
in sprejem Državnemu zboru najpozneje v šestih mesecih po 
uveljavitvi zakona, s predloženim gradivom pa Vlada na zah- 
tevo Družbenopolitičnega zbora predstavlja prva izhodišča, ki 
bodo podlaga za socialnovarstveni program. 

Gre za dokument, ki izhaja iz analiz razvojnih možnosti social- 
nega varstva, kot ga opredeljuje predlog zakona o socialnem 
varstvu in ga bo mogoče dograditi po tem, ko bodo na enak 
način obdelani tudi ostali segmenti socialne politike (delo in 
zaposlovanje, šolstvo, družinska politika, fiskalna politika 
itd.). Vsekakor pa bo pomembno mesto v razvoju socialnega 
varstva lahko prevzel tudi nedržavni sektor, zato mu Izhodišča 
na nekaterih mestih posvečajo določeno pozornost, v kolikor 
je tak pristop namenjen preglednosti področja. 

Cilj socialnovarstvenega programa bo zlasti določitev trajnej- 
ših opredelitev države na tem področju ter določitev instru- 
mentov in časovne dinamike za dosego le-teh. To pomeni, da 
dokument ne bi opredeljeval datumov, pač pa bodo letne 
skice za dosego ciljev opredeljene z vsakoletnimi celovitimi 
programi Vlade, v skladu z možnostmi in politiko države. 

Pri pripravi izhodišč je uporabljena metodologija, s katero se 
določijo le ocene možnega, saj je informacijski sistem na 

tem segmentu izredno skromen. To sta razloga, da v Izhodiš- 
čih ni prav posebno veliko konkretnih podatkov, gre bolj za 
prikazovanje trendov, s katerimi je možno strokovno oceniti 
smeri nadaljnjega razvoja. 

Pomemben vir oblikovanja posameznih strategij so že pri- 
pravljene analize (npr. Strategija razvoja invalidskega varstva 
v Sloveniji) pa tudi določila Evropske socialne listine in 
Ustave Republike Slovenije. 

1. NALOGE DRŽAVE NA PODROČJU SOCIALNEGA 
VARSTVA 

Socialno varstvo je odgovor na socialne stiske in težave, ki jih 
doživljajo posamezniki, družine in ljudje kot člani raznih sku- 
pin in slojev prebivalstva. Naloga države je, da na različne 
načine vzpodbuja in opogumlja ljudi za to, da bodo razvili in 
uporabili vse lastne potenciale za osebnostni razvoj in kvali- 
tetno življenje. Vsem, ki zaradi različnih razlogov, na katere ne 
morejo vplivati, ne bi mogli sami aktivno funkcionirati, zago- 
tavlja moderna socialna država: 

- usmerjeno socialno preventivo, s katero potencialnim soci- 
alnim primerom pomaga pri preprečevanju njihove materi- 
alne ali funkcionalne ogroženosti; 

- materialno varnost za tiste državljane, ki se ne morejo 
oskrbovati sami; 

- usposabljanje za življenje za tiste, ki ne morejo zadovoljivo 
funkcionirati v temeljnih odnosnih skupinah z namenom, da 
se tega naučijo; 

- socialno oskrbo za tiste, katerih primanjkljaje in sposobno- 
sti ni mogoče kompenzirati na druge načine. 

Za opravljanje teh nalog si mora država zagotoviti: 

- sodobno zakonodajo z učinkovitim strokovnim in finanč- 
nim nadzorom; 

- racionalno in dobro organizirano mrežo javnih socialnovar- 
stvenih služb s strokovno usposobljenimi kadri; 
- mehanizme za spremljanje stanja (socialni monitoring); 

- informacijski sistem, ki omogoča načrtovanje, ukrepanje in 
evaluacijo; 

- sistem raziskovalnega dela, s katerim se vzpodbujajo inova- 
cije in razvoj stroke; 

- mehanizme za spodbujanje samoorganiziranja in samopo- 
moči. 
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Posebno pozornost bo država namenila tudi: 

- vzpostavitvi in razvoju mehanizmov, s katerimi se vpliva na 
ugoden socialni položaj državljanov na ekonomskem in na 
drugih področjih njenega delovanja, 

- zagotavljanju pogojev za pluralnost programov in izvajal- 
cev socialnega varstva tako, da bodo svoje tradicionalne 
funkcije lahko opravljali vsi segmenti nedržavnega sektorja. 

2. CILJI IN PRIORITETE NA PODROČJU SOCIALNEGA 
VARSTVA 
(strategija razvoja socialnega varstva) 

Osnovni cilj delovanja države na področju socialnega varstva 
je zagotavljanje kvalitete življenja državljanov. Pri tem ne gre 
le za elemente življenjskega standarda, ampak zlasti za zago- 
tavljanje možnosti za osebnostni razvoj posameznikov ter 
temeljnih družbenih skupin. 

Zato bo na področju socialnega varstva potrebno uveljaviti 
naslednje usmeritve: 

a. Najbolj ogroženim skupinam prebivalstva bodo zagotov- 
ljene denarne pomoči tudi po načelih vzajemnosti in solidar- 
nosti, ki se bodo valorizirale tako, da bodo ohranjale realno 
vrednost in bodo predstavljale dostojno preživetje. 

b. Posameznikom ali družinam, ki zaradi težav v odraščanju, 
motenj v telesnem in duševnem razvoju, zaradi starosti itd. ne 
morejo sami skrbeti za svoje preživljanje, bo država zagoto- 
vila najprej strokovno pomoč pri iskanju lastnih možnosti, 
nato pa primerno socialno oskrbo. 

c. Ostalim kategorijam državljanov, ki bodo v stiskah in social- 
nih težavah bo država zagotovila pomoč v obliki svetovanja, 
vodenja, informiranja tako, da si bodo lahko pomagali sami, 
v okviru družine, skupin za samopomoč in na druge načine. 
V ta namen bo država vzpodbujala razvoj neformalnega in 
zasebnega sektorja, ob tem pa skrbela, da bodo dejavnosti 
javnih služb, koncesioniranih zavodov, dobrodelnih organiza- 
cij, samopomočnih združenj in zasebnikov, delovale uskla- 
jeno in zagotavljale enovit nacionalni sistem socialnega var- 
stva. 

Med prioritete, s katerimi bi bilo mogoče v največji meri 
doseči zastavljene cilje ter na novo naravnati nekatere dose- 
danje aktivnosti socialnega varstva sodijo zlasti: « 
2.1. Vzpostavitev učinkovitega sistema javnih služb 

Osnovne službe, ki do sedaj opravljajo naloge socialnega 
varstva, so kljub vsemu razmeroma ustrezno razvite. Njihova 
mreža je na večini področij socialnega varstva zadovoljiva. 
Vsekakor pa je potrebno preveriti njihovo učinkovitost Pri 
tem ne gre za očitke na račun slabega dela, ampak preprosto 
za dejstvo, da dosedanji način monopola državnih služb ni 
vzpodbujal zdrave konkurence in je razvoj stroke, inovacij in 
lastne iniciative strokovnjakov zavrl za daljše obdobje. Poleg 
tega so državne službe pokrivale le določen katalog dejavno- 
sti, ostajale pa so temne liste, ki jih ni pokrivala nobena 
služba. 

V javnih službah je zato potrebno vzpodbuditi občutke za 
inovativnost, za alternativne usmeritve, za razvoj mejnih pro- 
gramov itd. Zdrava in preko različnih mehanizmov kontroli- 
rana konkurenca ima lahko le pozitivne učinke. 

Pri oblikovanju mreže javnih služb mora država upoštevati 
naslednja izhodišča: 

- z javno službo se zagotavljajo dejavnosti, ki so nacional- 
nega pomena ali pa se preko njih izvajajo dejavnosti name- 
njene vsem državljanom pod pogoji, ki jih določajo zakoni; 

javna služba mora biti organizirana tako, da so njene 
storitve dostopne vsem potencialnim uporabnikom pod ena- 
kimi pogoji; 

- javno službo zagotavlja država preko javnih zavodov ter 
preko koncesioniranih izvajalcev, ki zastopajo neformalni in 
zasebni sektor. 

Pri podeljevanju koncesij mora država upoštevati zlasti kvali- 
teto ponujenih programov. 

Vsi izvajalci javne službe opravljajo storitve pod enakimi 
pogoji (normativi in standardi, zbirke podatkov, nadzorstvo, 
itrl *. 

- sistem javne službe mora zagotavljati bogatenje obstoječih 
programov, različnost ponudbe, racionalizacijo organizirano- 
sti ter cenejše izvajanje dejavnosti. 

2.2. Analitično spremljanje, znanstveno raziskovanje ter 
strokovno podprto načrtovanje ukrepov 

Dosedanji ohlapen informacijski sistem ni omogočal državi, 
da bi s svojimi senzorji stalno zaznavala utrip socialnega 
varstva državljanov, zato je bilo tudi planiranje prepuščeno 
zlasti izkustvenim metodološkim pristopom, brez spremljanja 

in evaluacije ukrepov in gibanj ter pogosto neuporabnimi 
znanstvenimi raziskovanji. Posledice takega stanja se čutijo 
zlasti v dejstvih, da področje nima izdelanega celovitega 
informacijskega sistema, nima lastnega raziskovalnega pro- 
grama, nima jasno opredeljenih metodoloških ter teoretično 
znanstvenih izhodišč, kar zavira tudi razvoj stroke. 

Nujno je vzpostaviti enovit sistem znanstveno-raziskoval- 
nega dela, izobraževanja ter informacijskega sistema, kot 
osnovo za načrtovanje ukrepov na področju socialnega var- 
stva, za spremljanje njihove učinkovitosti ter koordiniranje 
dejavnosti, ki jih izvajajo različni sektorji. 

2.3. Usmeritev aktivnosti v socialno preventivo 

Gre za ukrepe, s katerimi se vzpostavljajo mehanizmi za 
načrtno primarno in sekundarno preventivo. Poseben pouda- 
rek zaslužijo skupine potencialno ogroženih ljudi. V doseda- 
njih programih socialnega varstva te dejavnosti niso bile 
natančneje opredeljene, zato tudi niso bile spremljane in jih 
skromen informacijski sistem ni niti zajemal. Znani so le 
posamezni projekti, ki so pomenili premike v zdrav način 
življenja, priprave na življenje, priprave na starost, samopo- 
moč itd. Te dejavnosti so najpogosteje inicirala druga 
področja (npr. zdravstvo, izobraževanje odraslih, strokovna 
združenja, dobrodelne organizacije itd.). 

Sedanje analize kažejo, da preventivne dejavnosti predstav- 
ljajo le okoli 10 odstotkov vseh socialnovarstvenih progra- 
mov. Posamezne raziskave (npr. Kvaliteta življenja Slovencev, 
itd.) pa dokazujejo, da bi bilo možno s prestrukturiranjem 
nekaterih dejavnosti, glede na demografske in razvojne ter 
materialne možnosti naše države, izoblikovati učinkovite 
modele socialnovarstvene preventive, ki bi obsegala kar 
20-30 odstotkov vseh dejavnosti. Vsekakor je potrebno raz- 
merje med kurativo in socialno preventivo bistveno izboljšati 
v korist slednje. 

Pri tem je potrebno več obstoječih potencialov vključiti v razi- 
skovanje in obvladovanje mehanizmov, ki porajajo socialno- 
varstvene stiske prebivalstva. 

2.4. Zagotovitev vpliva vseh oblik civilne družbe na razvoj 
dejavnosti 

Država vsekakor ne sme postati skrbnik vsem in za vse. 
Socialno varstvo predstavlja enega suptilnejših področij člo- 
vekovega življenja, ki ne prenaša šablon, odlokov itd. pa 
čeprav so ti pripravljeni v najboljši veri. 
Taki ukrepi so vnaprej obsojeni na administrativno urejanje. 
Učinkovit in demokratičen sistem socialnega varstva, pred- 
vsem javnih služb, je mogoče vzpostaviti z: 

- zagotovljenim vplivom uporabnikov; 
- mehanizmi zaščite uporabnikov pred vplivi institucij; 
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- zagotavljanjem supervizije za institucije in strokovne 
delavce. 

2.5. Vzpodbujanje razvoja neformalnega sektorja 

Področje socialnega varstva je mogoče razviti in bogatiti 
njegove vsebine le, če bo država zavestno vzpodbujala razvoj 
celotnega t i. neformalnega sektorja. Gre za dejavnosti, ki jih 
bodo razvijali zasebniki, različne dobrodelne organizacije, 
organizacije za samopomoč in druge skupine. Nekatere od 
teh oblikimajo na Slovenskem že dolgoletno tradicijo, druge 
bodo vzpostavljene z novim zakonom. Njihovih dejavnosti na 
nekaterih poljih sploh ni mogoče nadomestiti. Na ta način se 
vsekakor poveča izbor možnih izvajalcev, razvija se inovativ- 
nost, vključujejo se novi viri idej, največkrat gre tudi za 
cenejše oblike, zlasti pa se ustvarijo pogoji za pluralnost 
programov. 

3. CILJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH SOCIALNEGA 
VARSTVA 

3.1. Ohranjanje in vzpodbujanje ugodnih pogojev, ki 
preprečujejo socialne stiske in težave 

Po podatkih centrov za socialno delo išče usluge različnih 
strokovnih služb na področju socialnega varstva letno od 18 
- 20 odstotkov vseh prebivalcev Slovenije. 

Najštevilnejše skupine so: 

- materialno ogrožene osebe, 
- otroci in mladoletniki s težavami v odraščanju, 
- otroci in mladoletniki z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju, 
- družine in partnerji, ki imajo težave v medsebojnih odnosih 
- osebe, z neprilagojenim vedenjem, 
- odrasle invalidne osebe brez pravic iz zavarovanja, 
- starejše osebe v zvezi s pojavi, ki spremljajo staranje. 

Država bi učinkovito ukrepala, če bi z ukrepi na področjih 
vzgoje, izobraževanje, usposabljanja za zdravo življenje, 
z mehanizmi davčne politike, dela in zaposlovanja, družinske 
politike in na drugih resorjih ustvarjala ugodne pogoje za 
kvalitetno življenje ter razvijala programe, ki bi utrjevali med- 
sebojno pomoč in solidarnost. 

Poleg širših družbenih mehanizmov pa je mogoče vplivati na 
preprečevanje t.im. socialnih pojavov tudi z notranjimi meha- 
nizmi socialnega varstva. Gre za ukrepe, s katerimi se preko 
usmerjenih in strokovno vodenih programov na posameznih 
področjih socialnega varstva neposredno dela na odpravi 
endogenih vzrokov za nastanek socialne stiske ali težave. To 
pomeni, da bo potrebno kontinuirano spremljati skupine 
državljanov, pri katerih se ob neugodnih pogojih pojavijo 
socialne stiske in težave. Največ programov bo moralo biti 
namenjenih delu z družinami in v družinah, v katerih niso 
zagotovljeni osnovni pogoji za zdrav čustveni, osebnostni ali 
splošen razvoj tistih njenih članov, ki si pri tem ne morejo 
sami pomagati (otroci iz družin alkoholikov, otroci s težavami 
v odraščanju, učno manj uspešni, prekrškarji, nezaposlene 
osebe, osebe s težavami v okolju, družbeno neprilagojeni 
itd.). 
CILJ: 
Razviti posebne programe dela za tiste ciljne skupine držav- 
ljanov, ki bi zaradi neugodnih materialnih pogojev, zaradi 
prikrajšanosti v razvoju, zaradi posebnosti na drugih področ- 
jih, utegnili postati toliko materialno ali funkcionalno ogro- 
ženi, da bi potrebovali intervencije javnih služb socialnega 
varstva. 

Kazalec učinkovitosti: V petih letih bi število uporabnikov 
storitev na področju socialnega varstva pričelo stagnirati. 

3.2. Prva pomoč posameznikom v socialni stiski 

Tako kot na drugih področjih (zdravje, varstvo pred požari,- 
itd.) so tudi socialne stiske in težave ljudi včasih toliko akutne, 
da kljub različnim oblikam solidarnosti in samopomoči, potre- 

bujejo strokovne posege. Ti posegi morajo iskalcu storitve 
ponuditi zlasti možnost, da v njih sam aktivno sodeluje ozi- 
roma, da se o vseh pomembnih odločitvah odloča sam. 

Gre za dejavnosti, ki se jih v različnih oblikah poslužuje največ 
državljanov. Zagotovitev pogojev, da vsakdo, ki je v socialni 
stiski, izrazi svojo težavo, jo skupaj s strokovnjakom prepozna 
in pridobi vse potrebne informacije in nasvete v zvezi z mož- 
nimi rešitvami in z mrežo služb ter dejavnosti neformalnega 
sektorja, ki te rešitve ponujajo, mora postati temeljna pravica 
na področju socialnega varstva. 

CILJ: 
Vzpostavitev služb za prvo socialno pomoč za vse, ki so 
v socialni stiski. Te službe morajo predstavljati osnovo naci- 
onalnega programa, zato morajo biti brezplačne za vse in kar 
najbolj dostopne. Z večine bi nudile univerzalne storitve, del 
služb pa bi moral prevzeti posamezna specialna področja 
(npr. ljudje s težavami zaradi zasvojenosti, posebnosti za 
posamezne vrste invalidov, klošarji, trpinčene osebe itd ). 

Med službe prve pomoči je potrebno zlasti v nekaterih mest- 
nih centrih uvesti t.i. street social work (socialno delo na 
ulici). 

Nosilci teh dejavnosti bodo zlasti centri za socialno delo, 
razne specializirane svetovalnice zasebnikov, verskih organi- 
zacij, dobrodelnih organizacij, invalidskih organizacij in dru- 
štev itd. 

Kot posebno obliko prve pomoči je potrebno organizirati tudi 
nekaj centrov za izvajanje interventnih dejavnosti. Vodila bi 
jih po dva strokovnjaka, na voljo pa bi morale imeti minimalne 
nastanitvene kapacitete. Namenjene bi bile zlasti reševanju 
akutnih stisk (npr: zapuščeni otroci, trpinčene osebe, tujci, 
smrt hranilcev, nesreče itd.). 

Službe prve socialne pomoči je potrebno zagotoviti po kriteri- 
jih števila prebivalcev na dodatno usposobljenega strokov- 
nega delavca. 

Kazalec učinkovitosti: število uporabnikov te oblike pomoči 
bi ob ugodnih rezultatih teh služb počasi naraščalo, kar bi 
pomenilo zmanjšan pritisk na druge (običajno dražje) social- 
novarstvene storitve. 

2.3. Osebna pomoč in obravnava težav 

2.3.1. Osebna pomoč 
Razvoj stroke socialnega dela ter profesionalizacija področja 
socialnega varstva in vključitev drugih strokovnih disciplin 
omogočajo, da se tudi osebne stiske ljudi obravnavajo kot 
celota, sestavljena iz neštetih kamenčkov posameznikovega 
življenja. Pretežno upravne metode delovanja vedno bolj 
zamenjujejo metode svetovanja, usmerjanja in vodenja, 
pomoč pri dogovarjanju in sklepanju kompromisov ter iskanje 
možnega. S pomočjo običajno daljšega svetovalnega dela 
skuša strokovnjak vzpodbuditi človeka v socialni stiski ozi- 
roma težavi, da sam razvije svoje socialne zmožnosti in se 
organizira tako, da si bo sam pomagal. 

V te oblike dela se vključi tretina vseh obravnavanih. 

CILJ: 
Vsakemu državljanu oziroma vsakemu prebivalcu Slovenije je 
treba zagotoviti program osebne pomoči v skladu z normativi 
in standardi, ki veljajo za izvajanje te strokovne storitve. 

Osebna pomoč predstavlja proces, ki se ne zaključi 
z enkratno obravnavo, zato en strokovni delavec opravi teden- 
sko relativno malo, vendar zahtevnih storitev. 

Storitve bi opravljali strokovni delavci in strokovni sodelavci 
javnih zavodov, koncesioniranih zavodov, zasebniki, dobro- 
delne organizacije ter organizacije za samopomoč. 

Kazalci učinkovitosti: Korektno strokovno izvajanje osebne 
pomoči bi moralo pomeniti zmanjšanje števila rešitev po 
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določbah materialnega in procesnega prava, ki so pogosto 
manj učinkovite in ne morejo nadomestiti težav zlasti v medo- 
sebnih odnosih. 

3.3.2. Pomoč družini za dom 

Kadar so težave in socialne stiske posameznika posledica 
odnosov v družini ali je prepletenost odnosov med družin- 
skimi člani tista, ki povzroča socialne stiske in težave, je 
potrebno v obravnavo vključiti celotno družino. V svetu se 
vedno širše uveljavljajo t.i. programi dela z družino. V njih 
aktivno delajo družinski svetovalci, ki določen del dneva pre- 
živijo z družino. Gre za strokovno in časovno izredno zah- 
tevno delo, ki je sicer eno dražjih socialnovarstvenih storitev, 
vendar je izredno učinkovito, zlasti zato ker je usmerjeno 
v družino kot celoto. Centri za socialno delo opravijo letno 
preko 60 tisoč strokovnih posegov, ki vključujejo družino. 

CILJ: 
Poleg svetovalnega dela z družino je potrebno razviti tudi 
socialno delo v družini in z družino. Dejavnost mora biti 
usmerjena v pomoč družini v tem, da se urejajo odnosi med 
družinskimi člani in da se družina kot celota usposobi za 
kvalitetno opravljanje družinske vloge. 

Naloge je smotrno organizirati na lokalnem ali medobčin- 
skem oziroma regionalnem nivoju. Posebej je treba vzposta- 
viti sistem sprotne supervizije in evalvacije dela. 

Naloge vodijo strokovni teami, izvajajo jih posamezni stro- 
kovni delavci. 

Kazalci učinkovitosti: Izboljšanje kvalitete družinskega življe- 
nja, ki se kaže v zmanjšanju ukrepov, zlasti po zakonu 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (odvzemi otrok, kaz- 
novanja, zavodsko varstvo itd ). 

3.3.3. Pomoč družini na domu 

Pomoč na domu kot javna služba obsega specialno socialno 
nego za tistega, ki bi bil zaradi invalidnosti ali starosti ter 
v drugih primerih, upravičen do institucionalnega varstva 
v zavodu ali v drugi organizirani obliki, pa mu je le-to 
mogoče adekvatno nadomestiti s storitvami na njegovem 
domu. 

Mreža teh dejavnosti se vzpostavi glede na potrebe v posa- 
meznih okoljih - na lokalnem nivoju. 

CILJ: 
Pomoč na domu mora postati pomembna sestavina dejavno- 
sti socialnega varstva v tem smislu, da nadomešča potrebe po 
institucionalnih oblikah socialnovarstvenih storitev, obenem 
pa pomeni humanjše in ljudem prijaznejše rešitve. 

V tem delu mora dejavnost ostati javna služba, ki jo razvijajo 
vsi sektorji. Poseben pomen ima ta oblika pomočizlasti za 
učinkovito varstvo tistih invalidov, ki redno potrebujejo tujo 
nego in pomoč pri vsakodnevnem funkcioniraju. Plačnik sto- 
ritev institucionalnega varstva mora biti zainteresiran za raz- 
voj pomoči na domu tako iz ekonomskih vidikov kot iz vidika 
humanizacije in kvalitete. Pomembno bo uvesti nekatere 
mehanizme, ki bodo pomenili vzpodbudo za ostale družinske 
člane (npr. olajšave pri prispevkih, plačilo nekaterih stroškov, 
do katerih je upravičen družinski član, itd.). 

Kazalci učinkovitosti: V prvih dveh letih bi se ustavil pritisk na 
oblike zavodskega varstva, nato bi se stanje vzdrževalo in 
bogatilo dejavnost. 

3.3.4. Socialni servisi 

Gre za dejavnosti, ki si jih omisli in naroči družina ali posa- 
meznik takrat, ko ni upravičen do pomoči na domu, kot 
storitve socialnega varstva. Dejavnosti socialnih servisov ne 
sodijo v javno službo in jih ne zagotavlja država. Smotrno jih 
je organizirati v okviru dobrodelnih organizacij, organizacij za 
samopomoč ali preko zasebnikov. 
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Država ne določa meril za mrežo teh služb, vzpodbuja pa 
njihovo ustanavljanje preko mehanizmov finančne podpore. 

3.4. Institucionalno varstvo 

Institucionalno varstvo se v okviru zakona o socialnem var- 
stvu uporablja kot generični pojem za vse organizirane oblike 
varstva, ki zagotavljajo nastanitev, oskrbo, nego, varstvo in še 
posebne pomoči. Zlasti gre za varstvo in vzgojo v socialnovar- 
stvenih zavodih, v rejniških družinah, v drugih družinah, sta- 
novanjskih skupinah, centrih za neodvisno življenje invalidov, 
stanovanjskih skupnostih itd. 

3.4.1. Institucionalno varstvo otrok in mladostnikov, 
prikrajšanih za normalno družinsko življenje 

Skupino otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za normalno 
družinsko življenje je predstavljalo v letu 1990: 

- 527 otrok brez obeh staršev 
- 285 zapuščenih 
- 89 otrok, katerih staršem so bile odvzete roditeljske pravice 
- 711 otrok, za katere starši ne morejo izpolnjevati roditelj- 
skih pravic 
- 8233 otrok z motnjami v družinskih odnosih 
- 8015 otrok iz materialno ogroženih družin. 

Med najpomembnejše, a tudi strokovno najzahtevnejše oblike 
socialnega varstva za te otroke sodijo; rejništvo, posvojitev, 
skrbništvo, oddaja v zavod itd. 

3.4.1.1. Rejništvo in rejniške družine 

Število otrok vključenih v rejniške družine se že nekaj let 
giblje med 1400 in 1800. Izkušnje so pokazale, da je rejništvo 
primerna oblika varstva za večino otrok prikrajšanih za nor- 
malno družinsko življenje, ki jo je potrebno ohraniti, vendar 
obenem razviti nekatere nove oblike varstva. 

CILJ: 
Rejništvo, kot obliko socialnovarstvene pomoči za otroke in 
mladoletnike prikrajšane za normalno družinsko življenje, je 
potrebno strokovno razviti tako, da se: 

- posveti posebno skrb izboru in usposabljanju rejnic in 
rejnikov, 
- razvije posamezne programe specializiranega rejništva 
(npr. za slušno prizadete, vedenjsko motene, duševno in 
telesno prizadete itd.),- zagotovi permanentna supervizija; 
- razvije nove programe za uvedbo brezplačnega rejništva, 
pri družinah, ki so pripravljene sprejeti otroke »kot svoje«. 

Rejništvo je potrebno ovrednotiti kot pomembno dejavnost 
socialnega varstva, ki vključuje več otrok in mladoletnikov kot 
vsi vzgojni in drugi zavodi za usposabljanje skupaj. 

3.4.1.2. Druge organizirane oblike 

Glede na število otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za nor- 
malno družinsko življenje in glede na nove pojavne oblike, je 
potrebno poleg zavodov na področju vzgoje in izobraževanja 
(vzgojnih zavodov), ki obravnavajo zlasti otroke in mladolet- 
nike z motnjami vedenja in osebnosti, organizirati tudi social- 
novarstvene zavode, ki bi otrokom, za katere ne skrbijo starši 
ali so brez staršev, zagotavljali možnosti za oskrbo in zdrav 
osebnostni razvoj. 

CILJ: 
Razvijati je potrebno alternativne programe varstva otrok in 
mladostnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje 
ter zagotoviti možnosti za specialno obravnavo trpinčenih in 
zapuščenih otrok in za kratkotrajne zavodske obravnave 
v kriznih situacijah (begi, smrt staršev, zaščita pred agresiv- 
nostjo itd). 

- Sprejeti pobudo in razviti program, ki ga ponuja mednarodna 
organizacija SOS Kinderdorf (projekt otroška vas) za skupine 
otrok z določenimi indikacijami. 
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3.4.2. Institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov 
z zmerno, težjo in težko motnjo v razvoju 

Otroci in mlado,etniki z zmerno, težjo in težko motnjo 
v duševnem razvoju ali s težko telesno okvaro imajo po ustavi 
pravico do usposabljanja. Gre za skupino okrog 1650 otrok. 
Večina otrok in mladoletnikov navedenih kategorij je vklju- 
čena v eno od oblik usposabljanja, ki ga organizirajo social- 
novarstveni zavodi (cca 700), okrog 430 otrok je vključenih 
v razvojne oddelke vzgojno varstvenih organizacij, ostali so 
vključeni v občasne oblike varstva ali pa živijo pri starših in 
niso vključeni v posebne oblike varstva. Problem je v tem, da 
kapacitete niso prilagojene principom teritorialne vezanosti, 
tako, da so nekatera področja v republiki še povsem brez 
posteljnih kapacitet. 

CILJ: 
V programe osnovnega in delovnega usposabljanja je 
potrebno vključiti vse otroke in mladoletnike z zmerno in težjo 
duševno motnjo ter tiste otroke in mladoletnike s težko mot- 
njo, ki nujno potrebujejo institucionalno varstvo. Pravico do 
usposabljanja jim zagotavlja Ustava Republike Slovenije. 

Poleg obstoječih mest je potrebno razviti še dodatne oblike 
varstva kot so dnevni centri, interventne postaje ali zavodi za 
občasno pomoč družinam, ki bodo vezani na posamezne 
regije. 

Posebej pa je potrebno razviti sistem mobilnih služb na 
področju zdravstva, vzgoje in izobraževanja, ki bodo zgotav- 
Ijale ustrezno obravnavo v družini, v kateri taka oseba živi. 

Pomemben člen mreže, s katero bo zagotovljeno varstvo te 
kategorije, predstavljajo družine teh otrok. Ob strokovni pod- 
pori mobilnih služb in ob zagotavljanju stroškov, ki jim imajo 
te družine z varstvom prizadetega otroka, bi bilo mogoče 
popolniti celovito mrežo skrbi zato populacijo. 

3.4.3. Institucionalno varstvo starih in odraslih oseb 

Delež prebivalcev starih 65 in več let tudi v Sloveniji naglo 
narašča in bo po nekaterih napovedih demografov znašal leta 
2000 že 17 odstotkov vsega prebivalstva. Taki demografski 
premiki v starostni strukturi gotovo vplivajo tudi na zasnovo 
nadaljnjega razvoja družbene skrbi za starejše. 

Raziskave po svetu in pri nas ugotavljajo, da 80 odstotkov 
ljudi starejših od 65 let lahko živi dokaj samostojno, ostali 
potrebujejo občasne oblike pomoči drugih, približno 4-5 
odstotkov pa jih zaradi različnih razlogov potrebuje organizi- 
rano varstvo v posebnih ustanovah. 

Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko je živelo 
v Sloveniji dne 30. 11. 1991 skupno 221.392 ljudi starih 65 in 
več let, kar pomeni 11 odstotkov vsega prebivalstva. Ob 
koncu leta 1991 je bilo vključenih v različne socialne zavode 
12.285 oseb, od tega 29 odstotkov mlajših od 65 let. 

Delež starih nad 65 let, vključenih v splošne in posebne 
socialne zavode torej znaša 4,4 odstotka, kar je glede na 
usmeritve držav srednje Evrope (4-4,5) zelo ugodno raz- 
merje. 
Socialni zavodi so ustanovljeni v 48 občinah, ostale občine 
imajo potrebe po tej obliki pomoči za stare dogovorno ure- 
jene v sodelovanju z drugimi občinami. Ta slika bo še ugod- 
nejša, ko bo do konca leta 1995 zaključen Program investicij 
v socialne zavode in bo število mest v socialnih zavodih 
povečano še za 600. Takrat bo delež starih nad 65 let, ki so 
vključeni v zavode znašal 4,5 odstotkov. 

Podatki o različnih izvenzavodskih programih skrbi za stare 
pa niso tako ugodni in predstavljajo le kak odstotek celotnega 
sistema varstva starih. 

Poseben problem predstavlja institucionalno varstvo nekate- 
rih kategorij, ki so vključene v socialne zavode vendar ne 
zaradi pojavov, ki spremljajo staranje, ampak zaradi drugih 
razlogov (npr. invalidnost, bolezenska stanja itd.). 

Obseg teh potreb je tak, da bi jih bilo možno še naprej 
vključevati v posebne enote v okviru splošnih socialnih za- 
vodov. 

CILJ: 
Podatki o demografski strukturi prebivalcev in o obstoječih 
ter pripravljenih kapacitetah kažejo, da bomo ob zaključku 
programa investicij (1995) dosegli merila, ki jih uporabljajo 
v večini evropskih držav. 

Vzpostaviti pa je potrebno mrežo služb, s katerimi bi bilo 
mogoče zagotoviti različne oblike izveninstitucionalnega 
organiziranega varstva vsaj za 10 odstotkov starih ljudi. 

3.4.4. Institucionalno varstvo posebnih skupin 

Skupine prebivalstva, ki so ne glede na starost potrebne 
posebnih oblik obravnave so sedaj vključene v t.i. posebne 
socialne zavode. Gre v glavnem za duševno in živčno bolne, 
duševno manj razvite, za telesno prizadete in skupine z neka- 
terimi drugimi zlasti zdravstvenimi okvarami. Precejšnji del 
populacije, ki bi potrebovala posebne oblike varstva je v neka- 
terih regijah vključen v običajne domove za stare. Izkušnje 
kažejo, da dom za stare lahko »prenese« le do 20 odstotkov 
duševno bolnih ali duševno prizadetih oskrbovancev, zato so 
se v skladu s potrebami nekateri zavodi že preoblikovali 
v posebne zavode, niso pa povsod ustvarjeni pogoji za 
posebne oblike obravnave. 

V tem okviru je potrebno posebej reševati vprašanje preob- 
sežnosti Zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate, 
kjer je vključenih skoraj 700 ljudi. 
CILJ: 

Obstoječe kapacitete zadoščajo tako za duševno in živčno 
bolne kot tudi za slepe in slabovidne. Pri zavodski obravnavi 
telesno invalidnih ali kombinirano prizadetih pa bi bilo 
potrebno razviti 4-5 centrov za občasne oblike varstva. Za 
duševno in živčno bolne bo potrebno z nadomestnimi grad- 
njami zagotoviti okrog 300 postelj, v izvenzavodske oblike pa 
vključiti vsaj 10 odstotkov prizadete populacije. 

Socialnim zavodom, ki obravnavajo posebne kategorije bo 
treba zagotoviti ustrezne pogoje za delo. 

3.4.5. Institucionalno varstvo odraslih duševno in telesno 
prizadetih 

Po ocenah, ki jih uporablja Svetovna zdravstvena organizacija 
in po delnem popisu, živi v Sloveniji okrog 5000-6000 odra- 
slih duševno prizadetih oseb, ki zaradi svoje prizadetosti niso 
sposobni za delo, niti za samostojno življenje in jim je bil z 18. 
letom starosti priznan status invalida. Vsi prejemajo nadome- 
stilo za invalidnost ali kako drugo obliko osebnega prejemka. 

Najprimernejša oblika varstva za te osebe so dejavnosti, ki jih 
razvijajo delovnovarstveni centri. 

Približno četrtina teh oseb (1027) je vključena v delovnovar- 
stvene centre oziroma delavnice za delo pod posebnimi 
pogoji, ki so ustanovljene v 27 občinah. Število vključenih v te 
oblike varstva je različno, največ v obalnih občinah in v Ljub- 
ljani, najbolj skromno je število vključenih v podravski regiji. 
Okoli 550-600 teh oseb je vključenih v splošne socialne 
zavode, skupina najtežje prizadetih pa živi v specializiranih 
oddelkih pri zavodih za usposabljanje ali v posebnih socialnih 
zavodih. Polovica oseb ni vključena v organizirane oblike 
varstva. 

Telesno prizadetih oseb, ki zaradi svoje invalidnosti niso 
sposobne za samostojno življenje in delo je okrog 500. Večina 
jih je zaradi kombinirane prizadetosti vključenih v socialne 
zavode ali v delavnice za delo pod posebnimi pogoji, le 
manjše skupine se organizirajo posebej v neodvisnih oblikah 
življenja. 
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CILJ: 
Odrasli duševno in telesno prizadeti imajo pravico do vključi- 
tve v eno izmed oblik organizirane obravnave, s katero se tem 
osebam zagotavlja razvoj in ohranjanje pridobljenih sposob- 
nosti. Razviti je treba mrežo delovnovarstvenih centrov, cen- 
trov za neodvisno življenje invalidov, stanovanjske skupine in 
druge oblike institucij, ter druge oblike programov, ki se bodo 
izvajale s pomočjo mobilnih služb in specializiranih sveto- 
valnic. 

3.5. Socialnovarstvene dajatve 

Predlog zakona o socialnem varstvu vzpostavlja na področju 
socialnovarstvenih dajatev zlasti naslednja načela: 

a. S socialnovarstvenimi dajatvami se zagotavljajo sredstva za 
preživljanje tistim upravičencem, ki nimajo lastnih sredstev, 
niti sorodnikov ali zavezancev, ki bi jih bili dolžni in materi- 
alno sposobni preživljati ter tisti, ki imajo premalo sredstev za 
preživljanje. 

b. Socialnovarstveno dajatev lahko uveljavijo upravičenci šele 
po tem, ko so izčrpali vse druge možne načine za pridobitev 
sredstev. 

c. Socialnovarstvena dajatev mora pomeniti adekvatno in 
učinkovito rešitev za socialne stiske in težave, v katerih se 
znajde upravičenec. 

d. Socialnovarstvena dajatev mora predstavljati upravičencu 
preživljanje, vendar ne sme preseči nivoja, ki si ga je mogoče 
zagotoviti z delom. 

e. Upravičenec do socialnovarstvene dajatve mora pri reševa- 
nju svoje materialne varnosti aktivno sodelovati. 

CILJ: 
a. Vsakdo je dolžan po svojih delovnih in drugih sposobnostih 
skrbeti za svojo materialno varnost. 

Preživninski zavezanci so dolžni zagotoviti preživljanje tudi 
preživninskim upravičencem. 

b. Državljanom, ki si iz objektivnih razlogov z ukrepi in ponu- 
jenimi možnostmi ne morejo zagotoviti socialne varnosti 
zagotavlja država osnovno potrebo po bivanju, hrani, obleki 
in socialni oskrbi. 

c. Višino socialnovarstvenih dajatev mora država usklajevati 
z gibanji življenjskih stroškov tako, da bo zagotavljala njihovo 
realno vrednost. 

d. Z mehanizmi na področju dela in zaposlovanja, davčne 
politike in na drugih področjih je potrebno zagotoviti, da 
kategorije otrok, zaposlenih in invalidov ne bi smele v nobe- 
nem primeru postati kategorije upravičencev do socialnovar- 
stvenih dajatev. 

e. Število upravičencev do socialnovarstvene dajatve, kot 
edinega vira preživljanja ne sme preseči 0,15 % prebivalstva. 

3.6. Strokovne naloge v zvezi z izvajanjem javnih pooblastil 

Razen socialnovarstvenih storitev so centri za socialno delo 
dolžni izvajati tudi naloge, ki so jim zaupana kot javna poobla- 
stila. Gre za naloge, ki jih določa več kot deset različnih 
zakonov zlasti iz področja zakonske zveze, družinskih razme- 
rij, kazenske zakonodaje, državljanstva, varstva tujcev itd. 
Med naloge javnih pooblastil sodijo tudi ukrepi, o katerih 
odločajo centri za socialno delo po posebnih postopkih. 
Zakonodajalec je te naloge zaupal centrom za socialno delo 
zlasti za to, ker gre pogosto za ukrepe, ki posegajo v odnose 
med ljudmi in jih je mogoče reševati ne le po postopkih 
pravne stroke, ampak z vključevanjem strokovnjakov, ki 
obvladajo znanja o človeških psebnostih in o reševanju oseb- 
nih stisk. Centri za socialno delo večji del zahtevkov rešijo 
s svetovalnim delom in z drugimi oblikami pomoči, ki ne 

zahtevajo izdaje upravnega akta, le okoli 3000 zadev se zak- 
ljuči z odločbo. 

Pomemben del javnih pooblastil, zlasti iz področja kazenske 
zakonodaje, ne vključuje odločanja po pravilih upravnega 
postopka, pač pa nalaga centrom zahtevnejše naloge, za 
katere se šele razvijajo nove metode dela. 

CILJ: 
Ljudem v socialni stiski ali težavi je potrebno predstaviti vse 
možne načine reševanja njihovih težav. Kadar upravičenec 
želi reševanje svoje stiske po principih upravnega odločanja, 
je potrebno korektno in strokovno voditi in izpeljati v določe- 
nih rokih vse postopke. V drugih primerih, ko javno poobla- 
stilo ne zajema zgolj odločanja pa je potrebno v povezavi 
z drugimi službami storiti vse za učinkovito rešitev. 

4. POSEBNOSTI SOCIALNEGA RAZVOJA NA 
DEMOGRAFSKO OGROŽENIH IN EKONOMSKO MANJ 
RAZVITIH OBMOČJIH 

Povezanost ekonomskega in socialnega razvoja zahtevata, da 
država z dodatnimi mehanizmi poskrbi za to, da so storitve 
javne službe, določene z zakoni, zagotovljene vsem upravi- 
čencem pod enakimi pogoji. V ta namen že delujejo meha- 
nizmi dopolnjevanja občinskih proračunov, pomemben del 
dejavnosti ureja zakon o demografsko ogroženih območjih, 
dodatne ukrepe pa bo potrebno določiti tudi v sektorju social- 
nega varstva. V ta namen bo potrebno: 

- v sodelovanju z drugimi sketorji razvijati programe, ki 
ugodno vplivajo na socialni položaj prebivalstva v ogroženih 
območjih, 

- sofinancirati programe, ki prispevajo k revitalizaciji ogrože- 
nih območij, 

- zagotoviti ugodnejše kadrovske normative za strokovne 
delavce, ki opravljajo naloge socialnega varstva, 

- priznavati morebitne dodatne stroške, ki izhajajo iz poseb- 
nosti ogroženih območij. 

5. OBLIKOVANJE MREŽE JAVNE SLUŽBE 

Predlog zakona o socialnem varstvu ne uvaja nobene nove 
institucije, uvaja pa nove programe, ki jih zagotavlja država. 
To pomeni, da ne gre za širitev služb, ampak za obsežno 
prestrukturiranje dejavnosti. Pri tem bo država vzpodbujala in 
finančno podpirala programe, ki jih bodo razvijali s svojimi 
kapacitetami tudi nedržavni sektorji ter skrbela za njihovo 
povezanost v enovit sistem socialnega varstva. 

Država bo zagotovila javno službo za tiste dejavnosti, ki jih 
določa zakona ter v obsegu, ki bo določen s podzakonskim 
aktom. 

Razmerje med javnimi zavodi, koncesioniranimi zavodi indru- 
gimi izvajalci socialnovarstvenih storitev mora bitistrokovno 
utemeljeno, država pa je zainteresirana za čimvečjo plural- 
nost izvajalcev. 

Zasnova mreže javne službe po področjih 

5.1. Storitve socialne preventive 

Socialna preventiva ni vezana zgolj na storitve institucij, ker jo 
lahko izvajajo različni izvajalci. Odvisna je od predloženih 
programov. Država bo usmerjala programe, spremljala nji- 
hovo izvajanje ter opravljala ustrezne evaluacije. V ta namen 
bo organizirala posebno strokovno ekipo, ne da bi povečevala 
število strokovnih delavcev. 

5.2. Izvajanje rednih dejavnosti 

Prva socialna pomoč ter storitve svetovanja morajo biti na 
voljo vsakomur, ki se znajde v socialni stiski. Službe-bi morale 
biti organizirane na nivoju vsake sedanje občine. 
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Poleg sedanjega števila strokovnih delavcev v centrih za soci- 
alno delo, bodo ti dve storitvi v največji meri izvajali tudi 
izvajalci iz nedržavnega sektorja. 

Pomoč družini za dom je ena zahtevnejših storitev, ki zahteva 
teamsko delo različnih strokovnjakov. V začetku bodo delo- 
vali minimalni strokovni teami, povezani v supervizijsko 
mrežo, ki bo zahtevala le manjše število novih vključenih 
strokovnjakov (okoli 50). 

Pomoč družini na domu ter storitve socialnega servisa orga- 
nizira lokalna skupnost. 

Institucionalno varstvo, ki obsega vse oblike pomoči 
v zavodu, v tuji družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi 
se nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in družine, je 
v glavnem zadovoljivo razvito. Na področju varstva starih se 
približujemo merilom Zahodne Evrope (4,5 % starih nad 65 
let). V ta namen bo potrebno do konca leta 1995 dograditi 
kapacitete za 600 postelj. Del teh kapacitet bodo vzpostavili 
koncesionirani zavodi. 

Prestrukturirati bo potrebno osem zavodov, ki bodo do konca 
leta 1995 prevzeli v oskrbo 2.600 oskrbovancev, ki potrebujejo 
posebne oblike varstva. Na novo bo potrebno kot nado- 
mestne gradnje zagotoviti le 300 postelj. 

Na področju institucionalne obravnave otrok, prikrajšanih za 
normalno družinsko življenje bo potrebno vzpostaviti štiri 
centre za kratkotrajne obravnave, en zavod za zapuščene 
otroke ter enoto otroške vasi za 30-40 otrok ter razviti 
različne oblike posebnega rejništva, ki je cenejša in učinko- 
vita oblika varstva te skupine otrok. 

Kapacitete za institucionalno varstvo zmerno, težko in težje 
prizadetih otrok zadoščajo, niso pa vzpostavljene tako, da bi 
bilo mogoče izvajati načelo regionalnosti oziroma čimbližje 
domačemu okolju. Vrzel bi bilo mogoče izpolniti z manjšimi 
oddelki in prestrukturiranjem obstoječih zavodov. 

Najbolj deficitarno je področje varstva težko in težje 
duševno in telesno prizadetih odraslih oseb. Zaenkrat je 
v organizirane oblike varstva vključenih le četrtina oseb 
(1100), največ v delovno varstvene centre oziroma delavnice 
za delo pod posebnimi pogoji, ki so ustanovljene v 27 obči- 
nah. Za telesne invalide pa deluje le nekaj centrov za neod- 
visno življenje oziroma stanovanjskih skupnosti. 

Delovnovarstvene centre je potrebno vzpostaviti v vseh seda- 
njih občinah s kapaciteto 2400 mest, kapacitete za domsko 
varstvo pa v 12 regijah, s skupnim številom 1400 postelj. 

Vse storitve iz točke 5.2. opravljajo lahko pod enakimi pogoji 
centri za socialno delo, socialnovarstveni zavodi, drugi zavodi 
in zasebniki na podlagi koncesije ter dobrodelne organiza- 

cije, organizacije za samopomoč, invalidske organizacije ter 
druga združenja državljanov. 

5.3. Javna pooblastila 

Javna pooblastila bodo opravljali le centri za socialno delo. 
Njihova dosedanja organizacija je zadovoljiva, vzpostaviti jih 
bo treba le še v občinah Laško, Slovenske KOnjice, Pesnica in 
Ruše, vendar z obsotječim številom strokovnih delavcev. 

5.4. Ocena finančnih in kadrovskih učinkov vzpostavitve 
mreže javne službe 

5.4.1. Število zaposlenih 

V centrih za socialno delo, ki doslej opravljajo glavnino soci- 
alnovarstvenih storitev prve socialne pomoči, svetovanja, 
pomoči družini za dom, javnih pooblastil ter socialne preven- 
tive je bilo na dan 31. 12. 1991 zaposlenih skupaj 889 delav- 
cev, od tega 74 % strokovnih delavcev. Ocene kažejo, da bi 
storitve po zakonu uspešno opravljalo približno 1000 delav- 
cev, ob tem da se struktura v korist strokovnih delavcev še 
izboljša. Del dodatno zaposlenih bodo nadomestili zasebniki 
ter drugi izvajalci nedržavnega sektorja, tako da bi število 
zaposlenih za potrebe navedenih dejavnosti nekoliko naraslo 
v letih 1994 in 1995. 

V domovih za stare in v posebnih zavodih je bilo na dan 31.12. 
1991 zaposlenih skupno 4.478 delavcev. Glede na nove kapa- 
citete (cca 600 trest) je pričakovati v letih 1994 in 1995 poveča- 
nje števila zaposlenih za 250 (po kriterijih 2,7 oskrbovanca 
na zaposlenega delavca). 

Na področju zavodskega varstva otrok in mladostnikov bo 
potrebno zaposliti na novo do leta 1995 80-100 delavcev za 
izvajanje novo oblikovanih programov. 

Dopolnitev mreže delovnovarstvenih centrov do leta 1995 bo 
zahtevala nove zaposlitve v skupnem številu okrog 200. 

Skupno bi se število zaposlenih na področju socialnega var- 
stva do konca leta 1995 povečalo okrog 700 v glavnem stro- 
kovnih delavcev, kar pomeni glede na sedanje stanje 11 
% povečanje. 

5.4.2. Investicije 

Za vzpostavitev mreže javne službe v predvidenem obsegu, bi 
stroški za investicije do leta 1995 znašali 14 - 15 % sredstev 
namenjenih za socialno varstvo. 

5.4.3. Celotna sredstva za socialno varstvo 

Izvajanje dejavnosti javne službe na področju socialnega var- 
stva, po predlogu mreže in v obsegu, ki jo bo določal zakon, 
bo potrebno nameniti letno od 0,8 do 0,95 odstotkov bruto 
domačega proizvoda. 

v 
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Osnutek resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki 

Sloveniji - ESA 563 

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji 7/7-1992 obravna- 
vala: 

- OSNUTEK RESOLUCIJE O TEMELJIH OBLIKOVANJA 
DRUŽINSKE POLITIKE V REPUBLIKI SLOVENIJI, 

ki vam jo pošiljamo na podlagi 222. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije za obravnavo v delovnih telesih Skupščine 
Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 

nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot nje- 
gova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovala: 

- dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo, družino in 
socialno varstvo, 

- Franc IMPERL, namestnik ministra za zdravstvo, dru- 
žino in socialno varstvo. 

Osnutek resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike 
v Republiki Sloveniji bosta obravnavali Komisija skupščine 
Republike Slovenije za družino in Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki bosta ocenili vsebino osnutka resolucije in predlagali 
nadaljnji postopek obravnave. 

I. UVOD 

Vse države, članice Organizacije združenih narodov, prizna- 
vajo pomen in vlogo družine v družbi in tudi potrebo po 
njenem varstvu s strani družbe oziroma države. Ta temeljna 
načela in potrebe so potrjena s Splošno deklaracijo o člove- 
kovih pravicah (16. člen), z Mendarodnim paktom o ekonom- 
skih, socialnih in kulturnih pravicah (10. člen) ter Mednarod- 
nim paktom o državljanskih in političnih pravicah (23. člen). 
Najnovejši mednarodni dokument s tega področja pa je Kon- 
vencija o otrokovih pravicah, ki med drugim določa, »da 
morajo države, podpisnice, vsakemu otroku priznati pravico 
do življenjske ravni, ki ustreza njegovemu telesnemu, 
umskemu, duhovnemu, nravstvenemu in družbenemu raz- 
voju, pri čimer eden ali oba starša nosita glavno odgovornost, 
da v skladu s svojimi sposobnostmi in gmotnimi zmožnostmi 
zagotovita življenjske pogoje, potrebne za otrokov razvoj. 
Države, podpisnice, pa morajo sprejeti vse ustrezne ukrepe, 
s katerimi bodo staršem ali drugim, ki so odgovorni za otroka, 
pomagale uveljaviti to pravico in, če je potrebno, zagotovile 
materialno pomoč ter druge programe pomoči, zlasti razvoj 
ustanov, zavodov in služb za varstvo otrok (18. člen, 27. člen). 

Tudi v Evropski socialni listini in v Priporočilu parlamentarne 
skupščine Sveta Evrope št. 1074 je poudarjen pomen in zah- 
teva po udejanjanju različnih ukrepov, ki naj bi zagotavljali 
pogoje za nastanek in poln razvoj družine oziroma po obliko- 
vanju in vzpostavitvi splošne in koordinirane družinske poli- 
tike v posameznih državah. 
S tem mednarodnim dokumentom je usklajena tudi Ustava 
R Slovenije, v kateri je med drugim zapisano, «da država 
varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter 
ustvarja za to varstvo potrebne razmere« (53. člen). 

Seveda pa je potrebno oblikovanje družinske politike posta- 
viti ne le v pravni, temveč tudi v določen konceptualni okvir. 
V tem smislu je treba preseči trenutno obstoječe dajanje 
prioritete rezidualnemu modelu socialne politike, katerega 
funkcija je preprečevanje marginalizacije siromašnega prebi- 
valstva, pa tudi industrijski model socialne politike, v katerem 
se socialna varnost zagotavlja prvenstveno aktivnemu delu 
populacije (zaposlenim) in vsaj dolgoročno stremeti k obliko- 
vanju modela socialne politike, ki bo zagotavljal socialno 
varnost čirrf širšemu krogu ljudi in vplival na zboljšanje kvali- 
teta življenja vseh ljudi. 

Uresničiti je treba tudi temeljna izhodišča socialne politike. 
Socialna politika ne bo mogla več temeljiti na polni zaposle- 
nosti oz. statusu regularne zaposlitve, prav tako pa tudi ne na 
»stabilni« družini, katere vzorec je zasnovan enkrat za vselej. 

V novem modelu socialne politike bi zato morala socialna 
varnost človeka temeljiti na statusu državljanstva in še 
dodatno na zaposlitvenem statusu. V njem pa bi se morala 
upoštevati tudi pluralnost družinskih oblik ljudi in njihovih 
potreb ter svoboda izbire med različnimi možnostmi. 

II. OPREDELITEV DRUŽINSKE POLITIKE 

S pojmom politike v tem kontekstu razumemo strategijo in 
ukrepe, ki jih določen politični, administrativni sistem podv- 
zema na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, na zakonodaj- 
nem, institucionalnem in ekonomsko-socialnem področju. 
Gre za vse iniciative oz. akcijske programe izvršilnih in zako- 
nodajnih oblasti. 

Družina predstavlja življenjsko skupnost staršev in otrok. 
Predstavlja primarni socialni prostor, ki daje optimalne mož- 
nosti za emocionalni in socialni razvoj otrok, obenem pa nosi 
tudi odgovornost za njihovo blaginjo. Poleg tega pa ima tudi 
pomembno vlogo pri ohranjanju kohezije družbe in kot 
pomembna proizvodna in potrošniška enota vpliva tudi na 
gospodarski razvoj družbe. 

Za družino štejemo tudi vse življenjske skupnosti otrok in 
odraslih oseb, ki trajno skrbijo zanje: stari starši in vnuki, 
rejniki in rejenci, skrbniki in otroci pod skrbništvom. Subjekt 
predlagane družinske politike pa predstavljajo poleg družin 
tudi pari oz. žene. ki pričakujejo otroke. 

S pojmom družinske politike torej označujemo celoto social- 
nih, ekonomskih, pravnih, pedagoških, zdravstvenih, fiskalnih 
idr. ukrepov, ki jih določen politično-administrativni sistem 
izvaja, da bi posredno ali neposredno vplival na življenjske 
pogoje družin oz. njenih članov, njihov nastanek in razvoj. 

V širšem smislu pa pomeni družinska politika tudi vključitev 
družinske dimenzije v socialno, kulturno, ekonomsko, urbani- 
stično, ekološko in druge politike, pri katerih je družina 
posredni subjekt posameznih ukrepov. V okviru družinske 
politike je treba te ukrepe spremljati, preučevati ter do dolo- 
čene mere tudi koordinirati. 

III. TEMELJNA NAČELA, CILJI IN UKREPI DRUŽINSKE 
POLITIKE 

1. Načela 

Splošne temeljne vrednote, ki naj bi opredeljevale socialno 
politiko in njene segmente, vključno z družinsko politiko, so: 
varnost, svoboda, solidarnost, blaginja, enakost. 
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Poudarek ali dajanje hierarhične prednosti eni ali nekaterim 
izmed njih se razlikuje v različnih družbenih sistemih in 
v različnih konceptih ter stopnjah razvoja družbe. Temeljna 
sprememba v vrednostni oreintaciji socialne politike, s katero 
se danes soočamo pri nas, pa je vsekakor preseganje egali- 
tarne vrednostne orientacije in uveljavitev varnosti kot osnov- 
nega stabilizatorja socialnega položaja slehernega državljana 
v kombinaciji oz. vzpostavljanju ravnovesja s svobodo kot 
drugo temeljno vrednostno orientacijo. Gre za širjenje takšnih 
oblik programov in ukrepov, ki povečujejo svobodo posamez- 
nika, vendar ne ogrožajo pri tem njegove varnosti. Pri tem se 
je treba zavedati, da varnosti ni mogoče zagotoviti, če družba 
ne zagotavlja določene stopnje solidarnosti, in da mora skrb 
za kakovost življenja oz. blaginjo vseh ljudi predstavljati vsaj 
dolgoročen cilj vsake razvojno naravnane družbe. 

Izhajajoč iz tega družinska politika v R Sloveniji temelji na 
naslednjih načelih: 

- na vključevanju celotne populacije oz. na usmerjenosti 
k vsem družinam, 

- na upoštevanju pluralnosti družinskih oblik in različnih 
potreb, ki iz tega izhajajo, 

- na spoštovanju avtonomnosti družine in individualnosti 
posameznih njenih članov, 

- na zaščiti otrokovih pravic v družini in družbi ter dajanju 
prednostnega mesta kakovosti življenja otroka, 

- na promoviranju enakih možnosti obeh spolov, 

na vzpostavljanju raznovrstnih oblik storitev in na omogo- 
čanju, da družine izbirajo med različnimi možnostmi, 

- na delnem prispevku družbe k stroškom za vzdrževanje 
otrok, 

- na dodatnem varstvu družin v specifičnih situacijah in 
stanjih, 

- na celostnem, integralnem pristopu. 

2. Cilji 

Z družinsko politiko želimo vplivati na pogoje za nastanek in 
varnost družine ter njen razvoj. 

Temeljni cilj družinske politike v R Sloveniji je zato ustvarjanje 
pogojev za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in za 
enake možnosti osebnega razvoja vseh članov družine. 

Operacionalizacija zgornjih načel pa pomeni še naslednje 
posebne cilje družinske politike: 

- preseganje dosedanje naravnanosti na družino s predšol- 
skim otrokom in, v skladu s cilji in materialnimi možnostmi, 
postopna razširitev programov, usmerjenih tudi na ostale 
družinske cikluse, 

- omogočanje prednosti univerzalnim programom, 

pravna in dejanska izenačitev (v statusu in pravicah) vseh 
družinskih oblik, 
- prednostno razvijanje programov, ki bodo krepili avtonom- 
nost družine (podporni programi) oz. ji ne odvzemali njenih 
funkcij in jo postavljali v preveliko odvisnost od družbenih 
služb, 

- postopno preseganje enosmernega institucionalnega raz- 
voja in pluralizacija storitev (kombinacija javnega, zasebnega, 
neformalnega in volunterskega sektorja), 

- vzpostavitev posebnega varuha (ombudsmana) za otroka 
oz. družino, 

- zagotovitev neposredne zaščite otroka v primerih, ko ie 

njegov razvoj ogrožen zaradi neugodnih družinskih pogojev 
ter omogočanje otroku dostop do posameznih družbenih 
dobrin v primeru, da obstajajo v družini ovire za njihovo 
doseganje, 

- ustvarjanje pogojev za kvalitetnejše usklajevanje družinskih 
in poklicnih obveznosti staršev (matere in očeta) in spodbuja- 
nje k enaki odgovornosti obeh staršev, 

- omiliti prenašanje stroškov za vzdrževanje otrok na družino 
z razširitvijo mehanizmov za delno kompenzacijo teh stroškov 
s strani družbe. 

3. Ukrepi 

Izhajajoč iz načel in ciljev družinske politike Republika Slove- 
nija pristopa k sprejetju in izpeljavi celovitih ukrepov družin- 
ske politike. Le-te bomo oblikovali in uresničevali na nasled- 
njih področjih: 

- na ekonomsko-fiskalnem področju z neposrednimi daja- 
tvami družinam, ki dopolnjujejo ali nadomeščajo njihove 
dohodke, s prerazdelitvijo dohodka v korist družin v okviru 
davčne politike ter posebno kreditno politiko, 

- na področju družbenih služb in drugih dejavnosti , ki se 
delijo na splošne (izobraževanje, zdravstveno varstvo) in per- 
sonalne (posvetovalnice, pomoč ostarelim, pomoč prizade- 
tim) ter s svojimi storitvami podpirajo funkcioniranje družine 
ali delno prevzemajo posamezne njene funkcije, 

- na področju zaposlovanja z ustvarjanjem pogojev za uskla- 
jevanje družinskih in poklicnih obveznosti obeh staršev ter 
z drugimi ugodnostmi, povezanimi s trgom delovne sile, 

- na področju stanovanjskega gospodarstva s specifičnimi 
programi stanovanjske preskrbe in z drugimi oblikami 
pomoči družinam. 

Pri uresničevanju ukrepov družinske politike, ki jih bomo 
uresničevali postopoma, bomo dali prednost tistim ukrepom, 
ki že obstajajo oz. jih je po oceni mogoče hitreje udejaniti, in 
s katerimi lahko država najbolj učinkovito prevzame svoj del 
odgovornosti. Temeljno jedro bodoče družinske politike bodo 
predstavljali obstoječi programi in ukrepi otroškega varstva in 
drugih področij (izobraževanje, zdravstveno varstvo, idr ). Pri 
tem ne gre za dokončno izbiro ukrepov, le-te bo mogoče 
dopolnjevati ali pa v skladu s širšimi družbenimi spremem- 
bami tudi spremeniti. 

Za sooblikovanje in udejanjanje ciljev in ukrepov družinske 
politike bodo odgovorni strokovni, upravni, politični in izvajal- 
ski subjekti pri njenem sooblikovanju pa tudi predstavniki 
civilne družbe. 

3.1. Ekonomsko-fiskalno področje (neposredne in posredne 
dajatve družinam) 

Namen ekonomske pomoči družinam je doseči: 

- da se družinam olajšajo materialni problemi, s katerimi se 
soočajo v različnih obdobjih (življenjskih ciklusih) svojega 
obstoja, 

- da materialne omejitve ne bodo razlog, da se mladi pari, ki 
si sicer želijo otroke, zanje ne odločijo, 

- da se vsem otrokom omogoči čim bolj enake materialne 
osnovne pogoje za življenje 

Če govorimo o finančni podpori družini, je socialnovarstvena 
shema, ki jo zagotavlja država družinam, širša in vključuje 
tudi zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje idr. 

Vendar pa imata znotraj tega praviloma posebno mesto dva 
mehanizma. Njuna temeljna funkcija je, da prispevata k delni 
kompenzaciji stroškov za vzdrževanje otrok in da vplivata na 
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izboljšanje življenjske ravni družin. Prvega predstavljajo otro- 
ški dodatki, drugega pa davčne olajšave za vzdrževane dru- 
žinske člane. Dolgoročni cilj finančnih podpor družinam bo 
večji delež pokrivanja minimalnih življenjskih stroškov za 
otroka. 

3.1.1. Otroški dodatki 

Pri oblikovanju koncepta družinske politike izhajamo iz dej- 
stva, da imajo neposredne dajatve družinam največji učinek 
pri izenačevanju pogojev življenja družin z različnim številom 
otrok. V skladu s tem bomo uvedli univerzalni otroški do- 
datek. 
Otroški dodatek se bo razlikoval glede na starost otrok, do 
njega pa bodo upravičeni vsi otroci v starosti do 15. leta oz. do 
26. leta, če se šolajo. 

Otroški dodatek bo povišan v primeru otrok z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju. Do njega pa ne bodo upravi- 
čeni otroci, ki so zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja 
v zavodu in imajo v njem brezplačno oskrbo. 

Otroški dodatek se bo v skladu s potrebami in možnostmi 
nadgrajeval s posebnimi dodatki za namensko uporabo 
(doplačilo šolske prehrane, nakup učbenikov, doplačilo za 
prevoz idr.). Te oblike dodatkov bodo predstavljale dopolnilo 
k univerzalnemu otroškemu dodatku. 

3.1.2. Dodatek za varstvo in vzgojo otrok za otroke v starosti 
do 3 let, ki niso v vrtcu 

Dodatek predstavlja novo obliko denarne dajatve za tiste 
otroke od 11. meseca do 3 let, ki niso vključeni v vrtec ali 
drugo družbeno organizirano in subvencionirano obliko 
vzgoje in varstva. 

Dodatek bo predstavljal družbeno podporo družinam pri var- 
stvu njihovih otrok ter jim omogočal svobodno izbiro med 
različnimi oblikami zadovoljevanja te potrebe. Predvidena je 
njegova postopna uvedba. 

3.1.3. Pomoč za opremo novorojenca 

Pomoč za opremo novorojenca, ki je v dosedanjem sistemu 
otroškega varstva predstavljala edino splošno dostopno (uni- 
verzalno) pravico, bomo ohranili tudi vnaprej. Pokazala se je 
kot kakovostna in potrebna pomoč, saj se stroški družine ob 
rojstvu otroka bistveno povečajo. Staršem pa bomo omogo- 
čili svobodno izbiro med denarno in naturalno obliko (pake- 
tom) in v primeru naturalne oblike tudi več alternativ. 

3.1.4. Starševski dodatek 

V okviru sprejete družinske politike bo država zavarovala tudi 
vse porodnice, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev pra- 
vice do nadomestila izgubljenega zaslužka za čas porodni- 
škega dopusta. Pravica bo temeljila na statusu državljanstva 
in stalnega prebivališča matere. Cas prejemanja bo izenačen 
s trajanjem porodniškega dopusta (365 dni), višina pa bo 
določena v deležu od zajamčene plače. 

3.1.5. Davčne olajšave za vzdrževanega družinskega člana 

Dohodnina naj bi še naprej delovala tudi kot element socialne 
politike. Socialna funkcija dohodnine naj bi se okrepila tako, 
da bi njena vloga pozitivno delovala pri družinah z več otroki. 
Posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, zlasti za 
otroke, za katere se zmanjšuje osnova za dohodnino pred 
obdavčitvijo, naj bi skupno z univerzalnim otroškim dodat- 
kom tvorila sinhronizirano socialno politiko, ki bo delovala 
v korist družin z večjim številom družinskih članov in z nižjimi 
prejemki oziroma dohodki. 

3.1.6. Zmanjšani prometni davki 

Z ureditvijo prometnega davka v Zakonu o prometnem davku 
so bili v veliki meri upoštevani predlogi za uvrstitev številnih 
artiklov, ki so potrebni za vzdrževanje otrok, v najnižjo tarifno 

stopnjo prometnega davka. S temi spremembami so bile 
dosežene tiste kakovostne spremembe, ki so tudi z vidika 
družinske politike zadostne in jih je potreba le ohraniti. 

3.2. Področje družbenih služb in drugih dejavnosti 

Med ukrepe družinske politike sodijo tudi ukrepi, ki jih izva- 
jajo družbene službe in druge dejavnosti v okviru civilne 
družbe in s tem podpirajo delovanje družine ali delno prevze- 
majo posamezne njene funkcije. V tem smislu ločimo: 

- splošne službe, ki s svojimi storitvami neposredno ali 
posredno vplivajo na delovanje družine in sodijo v okvir 
različnih družbenih dejavnostih in jih je treba v okviru družin- 
ske politike koordinirati ter 

- personalne službe, ki so namenjene neposredno družini oz. 
posameznim njenim članom in podpirajo njeno nastajanje in 
delovanje. Sem sodijo servisi za informiranje, izobraževanje 
in svetovanje staršev, partnerjev, zakoncev in otrok, servisi za 
pomoč družini na domu, zavodske in druge oblike varstva in 
vzgoje za družinske člane s posebnimi potrebami. 

Da bi se približali novim tendencam definiranja socialne poli- 
tike in družinske politike, bomo pri oblikovanju ukrepov na 
tem področju izhajali razen iz že omenjenih načel še iz vklju- 
čevanja in sodelovanja družine kot subjekta porabe v okviru 
lokalnih in nacionalne skupnosti. 

3.2.1. Splošne službe 

3.2.1.1. Vrtci in druge predšolske dejavnosti 

Za vzgojo in varstvo predšolskih otrok je odgovorna pred- 
vsem družina. Družba pa zagotavlja pogoje za usklajevanje 
družinskih in poklicnih obveznosti staršev, otrokom pa mož- 
nost socializacije in vzgoje izven družinskega okolja ter raz- 
vija vrtce in druge oblike vzgoje in varstva. 

Ukrepi, ki jih bomo uresničevali na tem področju so: 

- postopno razvijanje različnih programov, oblik ter servisov 
na tem področju, kot so: igralne skupine, stanovanjske 
zadruge, varstvene družine ter druge oblike in servisi in pove- 
zovanje vrtcev in drugih izvajalcev predšolske vzgoje in var- 
stva z osnovno šolo, starši in okoljem, 

- omogočanje takih programov predšolske vzgoje in varstva, 
ki ustrezajo posebnim potrebam otrok, 

- za otroke v starosti do treh let razvijanje različnih oblik 
varstva otrok, zlasti v njim bolj primernih manjših skupinah, 

- za otroke v starosti od tretjega leta do priprave na šolo 
poleg oblik celodne vzgoje in varstva zagotavljanje tudi različ- 
nih krajših vzgojnih programov, 

- za vse otroke v letu pred vstopom v šolo pa zagotovljanje 
celoletne priprave na šolo, 

- razvijanje svetovalnih in izobraževalnih programov za 
otroke in starše, 

- subvencioniranje različnih oblik vzgoje in varstva predšol- 
skih otrok. 

3.2.1.2. Družina in šola 

Družina, kot primarni socialni prostor, pomembno vpliva na 
otrokovo izobraževanje, vendar je tudi šola pomemben dejav- 
nik socializacije in socialne mobilnosti, saj se skozi šolski 
proces oblikujejo mladi za nosilce različnih poklicnih nalog, 
obenem pa se tudi usposabljajo za odgovoren pristop pri 
nastajanju in razvoju družine. 

Ukrepi, s katerimi bomo v okviru šolskega sistema uresniče- 
vali družinsko politiko, so: 
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- postopno uvajanje bolj pestre izbire izobraževalnih progra- 
mov, ki bodo omogočali razvoj potencialov vsakega otroka in 
zagotavljali različne izobraževalne možnosti glede na otro- 
kove potrebe, 

- omogočanje možnosti za pospešen razvoj otrok in odpira- 
nje alternativnih možnosti za izobraževanje in dodatno izo- 
braževanje, 

- razvijanje različnih oblik pomoči učencem pri odpravljanju 
določenih intelektualnih in psihosocialnih primanjkljajev 
(dopolnilni pouk, svetovanje in druge oblike pomoči), 

- zagotavljanje enake dostopnosti do šole z ustrezno mrežo 
šol oziroma s prevozi otrok v šolo, 

- organizacija in delno financiranje (subvencioniranje) pre- 
hrane v šoli, 

- zagotavljanje varstva učencem, ki to potrebujejo (podalj- 
šano bivanje), 

- skrb za nadaljnje izobraževanje nadarjenih učencev, zlasti 
za pospeševanje njihove vertikalne socialne mobilnosti, 

- z razvijanjem različnih vzgojno-izobraževalnih programov, 
povezanih s humanizacijo odnosov, z enakimi možnostmi 
spolov, z oblikovanjem partnerskega odnosa, z nastajanjem 
in razvojem družine. 

3.2.1.2. Družina in zdravstveno varstvo 

Na področju zdravstvenega varstva družine so z vidika družin- 
ske politike pomembni ukrepi zdravstvenega varstva otrok in 
zdravstveni ukrepi za moške in ženske v rodni dobi ter ukrepi 
za duševno zdravje družin in njenih članov, zlasti otrok. 

Ukrepi bodo temeljili na preprečevanju bolezni in krepitvi 
zdravja, na aktivnem sodelovanju posameznika in družine 
v zdravstvenem sistemu, na dostopnosti primarnega zdrav- 
stvenega varstva in njegove aktivne in primarne vključitve 
v varovanje zdravja družin. 

Med temi ukrepi bodo zlasti pomembni: 

- izobraževanje in svetovanje obeh partnerjev o krepitvi in 
varovanju zdravja v rodni dobi, 

- izobraževanje in svetovanje obeh staršev in otrok o krepitvi 
in varovanju zdravja otrok, preprečevanja bolezni in dejavni- 
kov tveganja, ki ga ogrožajo zaradi načina živeljenja in okolja, 

- uveljavljanje možnosti koriščenja bolniškega dopusta 
enega od staršev v času otrokove bolezni, 

- zagotavljanje sistematičnih preventivnih interventnih pro- 
gramov in ukrepov in skrbi za zdravje otrok vseh starosti, 

- zagotavljanje specializiranih medicinskih storitev diagno- 
stike, terapije in svetovanja za družino. 

Družina ni samo prostor, kjer se ustvarja dobro psihično in 
mentalno počutje, temveč tudi prostor, kjer lahko nastajajo 
psihosocialni problemi, zato bomo s preventivnimi, diagno- 
stičnimi in terapevskimi ukrepi oz. storitvami zagotovili varo- 
vanje in krepitev duševnega zdravja in psihosocialnega delo- 
vanja družine s posebnim poudarkom na duševnem zdravju 
otrok in mladostnikov z: 

- razvijanjem duševno-zdravstvene vzgoje in zagotavljanja 
znanj in motivacij za optimalno psihosocialno delovanje dru- 
žin in razvoj otroka, 

- vključevanjem mentalno-higienskega dela za družino in 
otroka v mrežo osnovnega zdravstvenega varstva otroka in 
družine. 

3.2.2. Personalne službe 

3.2.2.1. Servisi za informiranje, izobraževanje in svetovanje 
staršev, partnerjev, zakoncev in otrok 

Cilj le-teh je izobraževanje, svetovanje in pomoč družini in 
njenim članom z namenom zdravega družinskega, partner- 
skega in zakonskega razvoja oz. kakovosti partnerstva in 
starševstva. Izobraževanje, urejanje in pomoč obsega soci- 
alne, psihološke in tudi zdravstvene ukrepe, ki zagotavljajo 
kakovosten družinski, partnerski in starševski oz. otrokov 
razvoj ter svetovanje staršem ob otrokovih težavah. 

Socialne, psihološke in tudi zdravstvene ukrepe bomo izvajali 
v servisih za: 

- svetovanje in terapijo staršem in otrokom, ki bodo obsegali 
ukrepe svetovanja, terapije in kolektivnega dela ter druge 
oblike pomoči za otroke in starše ob razvojnih, učnih in 
psihosocialnih težavah, 

- družinsko svetovanje, ki bodo obsegali ukrepe oz. storitve 
s področja informiranja staršev o vprašanjih vzgoje in razvoja 
otrok ter o otrokovih potrebah, 

- izobraževanje partnerjev, ki bo obsegala informativno-izo- 
braževalne storitve za partnerje, ki bodo sklenili zakonsko 
zvezo. 

Oblikovali in razvijali bomo koordinirane podporne mreže za 
družine v okviru različnih ukrepov družinske politike, ki bodo 
v podporo družini v okviru šolskega, zdravstvenega, družin- 
skega in socialno varstvenega sistema. 

3.2.2.2. Servisi za pomoč družine na domu 

Servisi za pomoč družinam na domu so profesionalni servisi, 
s katerimi se nudi pomoč v primerih, ko posamezni njeni člani 
oz. družina potrebuje pomoč pri vsakdanjih opravilih. 

Glede na potrebe družin bomo zagotovili ukrepe za pomoč 
družinam na domu, kot so: 

- varstvo otrok na domu, 

- pomoč ostarelim in bolnim na domu, 

- pomoč invalidom na domu, 

- gospodinjsko pomoč na domu. 

3.2.2.3. Zavodske in druge oblike varstva in vzgoje za družine 
ali družinske člane s posebnimi potrebami 

Zavodske in druge oblike varstva in vzgoje za družinske člane 
s posebnimi potrebami so namenjene zagotavljanju pomoči, 
varstva in vzgoje družini kot celoti ali tistim posameznim 
družinskim članom, ki potrebujejo posebno zaščito in pomoč. 
Sem sodijo zavodske ali druge oblike varstva in vzgoje za 
otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, varstva 
ogroženih nosečnic in mater z dojenčki in varstva trpinčenih 
žena, individualne in skupnostne pomoči in varstva za odvis- 
nike od drog ter varstva starih. 

Doslej je Slovenija zagotavljala predvsem varstvo in vzgojo 
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ter 
varstvo ostarelih v javnih zavodih, zato bomo glede na 
potrebe družine oz. njenih posameznih članov zagotavljali 
tudi varstvo in vzgojo ostalih skupin s posebnimi potrebami 
v različnih alternativnih oblikah kot so: dnevni centri, stano- 
vanjske skupine in terapevtske skupnosti. 

3.3. Delo, zaposlitev, zaposlovanje 

Družinska politika in politika zaposlovanja se stikata v pri- 
meru, ko posameznik deli in usklajuje svoj čas med družin- 
skimi obveznostmi in profesionalnimi aktivnostmi. Gre za 
problem porabe in delitve časa, za uveljavljanje enakih mož- 
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nosti spolov, za upoštevanje družinskih potreb v profesionalni 
sferi in za usklajevanje potreb družinskega življenja in star- 
ševske odgovornosti s poklicnimi aktivnostmi staršev. 

V smislu zagotavljanja pogojev za usklajevanje družinskih in 
poklicnih obveznosti obeh staršev bomo podpirali: 

- bolj primerno moralno in materialno družbeno vrednotenje 
dela z otroki ter enakomernejšo porazdelitev odgovornosti 
zanje med materjo in očetom, med starši, podjetji (deloda- 
jalci) in družbo, 

- reorganizacijo delovnega časa, 

- zakonske prilagoditve na področju oblik zaposlitve, 

- ugodnejšo ureditev porodniškega dopusta in dopusta za 
nego bolnega otroka z jamstvom enakovredne zaposlitve po 
vrnitvi, 

- polno socialno zavarovanje v primeru delne zaposlitve ali 
začasne prekinitve dela, zaradi nege in skrbi za majhnega 
otroka, 

- zagotavljanje vsem staršem, ki to želijo, mesto za njihove 
otroke v vzgojnovarstveni ustanovi ali drugih oblikah varstva. 

Ker te stične točke zahtevajo določeno družbeno intervencijo, 
bo politika zaposlovanja podpirala družinsko politiko 
z naslednjimi ukrepi. 

3.3.1. Porodniški dopust in dopust za nego otroka ter nado- 
mestilo izgubljenega zaslužka za čas tega dopusta 
Pravica do porodniškega dopusta in dopusta za nego otroka 
je v Sloveniji zakonsko opredeljena v trajanju enega leta (365 
dni), višina nadomestila pa znaša 100% predhodne plače. 
V trajanju 105 dni je do njega upravičena mati, v nadaljevanju 
pa (alternativno) oba starša. Ta pravica bo zaradi obstoječih 
razmer ostala nespremenjena. 

To pomeni, da bo pravica do denarnega nadomestila za čas 
porodniškega dopusta tudi vnaprej ostala pravica iz dela, da 
bodo do nje upravičene vse zaposlene osebe in da bo 
denarno nadomestilo približno enako izgubljenemu zaslužku 
upravičenca, ki zaradi rojstva otroka ne more delati. 

3.3.3. Pravica do različnega delovnega časa za starše z majh- 
nimi otroki do 3 let 

Pravico, ki jo ima delavec po veljavnih določbah Zakona 
o delovnih razmerjih v zvezi z možnostjo delati krajši delovni 
čas na dan, dokler ni otrok star tri leta, bomo postopoma 
v skladu z materialnimi možnostmi družbe razširili tako, da bo 
imel eden od staršev, po izkoriščeni pravici do porodniškega 
dopusta, možnost izkoristiti pravico, da dela krajši delovni čas 
od polnega delovnega časa oziroma pravico do odsotnosti 
z dela po izkoriščeni pravici do porodniškega dopusta do 
tretjega leta otrokove starosti. 
Višina plače bo staršem zagotovljena po dejanskem delu, 
medtem ko se bo krajši delovni čas od polnega delovnega 
časa štel v zavarovalno dobo kot polni delovni čas, kar 
pomeni priznavanje polne pokojninske dobe v tem obdobju. 

Da bi to dosegli, bomo spremenili tako predpise o delovnih 
razmerjih kot tudi predpise o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, svojo vlogo pa bodo morala odigrati tudi 
podjetja in sicer s takšno (re)organizacijo dela, ki bo zagotav- 
ljala fleksibilna (družini prilagojena) delovna mesta in fleksi- 
bilni delovni čas. 

3.4. Stanovanjsko gospodarstvo 

Ukrepi stanovanjske politike, kot so razreševanje stanovanj- 
skih vprašanj družin in ustvarjanje pogojev za pridobivanje 
stanovanj, pomembno vplivajo na kvaliteto življenja družin, na 
njihovo nastajanje, in na njihovo funkcioniranje oz. na ustvar- 
janje pogojev za opravljanje ekonomskih, reprodukcijskih, 
emocionalnih in socializacijskih funkcij družin. 

Te ukrepe bomo kot celoto oblikovali na ekonomsko-fiskal- 
nem področju (davčna in kreditna politika) in na področju 
družbenih služb ter drugih dejavnosti (splošne in personalne 
službe), ker s svojimi učinki vplivajo na ustvarjanje ekonom- 
skih, socialnovarstvenih, zdravstvenih in drugih pogojev pri 
ustvarjanju in delovanju družine. 

Pri definiranju teh ukrepov bomo izhajali iz naslednjih ciljev: 

- ekonomska podpora mladim družinam, družinam z več 
otroki in ekonomsko ogroženim družinam pri stanovanjski 
preskrbi, 

- primerne stanovanjske površine vsem družinam z otroki in 
ekonomsko ogroženim družinskim članom, 

- zagotavljanje ustreznih stanovanjskih pogojev invalidnim 
osebam, 

- vspodbujanje delovanja neprofitnih stanovanjskih organi- 
zacij za družine, kot so: zadruge, združenja ali organizacije 
idr., 

- odpravljanje getoizacije glede na starost, kot tudi glede na 
socialno ali drugo pripadnost, 

- zagotavljanje servisne in storitvene mreže v stanovanjskih 
soseskah za pomoč družinam. 

Na področju stanovanjskega gospodarstva bomo uresničili 
naslednje ukrepe: 

- posojila z ugodnimi pogoji (nižja obrestna mera, daljši 
odplačilni roki, manjša lastna udeležba), za mlade družine, 
družine z več otroki in za ekonomsko ogrožene družinske 
člane, 

- ustanovitev sklada za gradnjo socialnih stanovanj ali finan- 
ciranje gradnje socialnih stanovanj in vzpostavitev posebnih 
programov na ravni lokalne skupnosti, 

- zagotavljanje primernih stanovanjskih standardov za dru- 
žine, 

- subvencioniranje najemnin socialno ogroženim družinam, 

- preprečevanje oderuštva z preverjanjem ustreznosti višine 
najemnin. 

IV. INSTITUCIONALNE, ZAKONSKE IN DRUGE SPREMEMBE 

Z namenom učinkovitega uresničevanja družinske politike bo 
država Slovenija sprejela še naslednje ukrepe: 

4.1. Institucionalne spremembe 

Ne glede na to, da je družina praktično vključena v vse 
sektorje socialne politike in tudi nekatere sektorje ekonomske 
politike, potrebuje vzpostavitev specifične, avtonomne dru- 
žinske politike tudi ustrezno ureditev na upravno-administra- 
tivnem področju. 

Zaradi potrebe po delni decentralizaciji, ki jo zahteva 
področje družinske politike, se bomo zavzveli za opredelitev 
družinske politike in upravne organiziranosti na obeh ravneh, 
na nacionalni in lokalni. 

Ker ima upravljanje kateregakoli področja vedno dve funkciji 
in sicer tehnično-koordinativno in interesno-usklajevalno, 
se kot posebno vprašanje postavlja tudi, kako žagotoviti vpliv 
uporabnikov in drugih predstavnikov civilne družbe na obli- 
kovanje in uresničevanje družinske politike. Ta problem 
bomo rešili tako, da bomo v okviru ministrstva ustanovili 
strokovno posvetovalno telo za družinsko politiko, v katerem 
bodo predstavniki upravnih resorjev, stroke (znanstvene 
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dejavnosti), uporabnikov in drugih predstavnikov civilne 
družbe ter lokalne samouprave. 

4.2. Zakonodajne spremembe 

V skladu z resolucijo bomo postopoma pripravili ustrezno 
uskladitev posameznih področnih zakonov, s področja stano- 
vanjskega gospodarstva, izobraževanja, delovnih razmerij in 
drugih področij, katerih ukrepi neposredno zadevajo družino. 

Zakonsko bomo opredelili tudi mehanizem posebnega varuha 
pravic otroka (ombudsmana), saj ima zaščita otrok in njego- 
vih pravic prednostno mesto v zastavljeni družinski politiki. 

4.3. Vzpostavitev informacijskega sistema 

V Priporočilu št. 1074 parlamentarna skupščina Sveta Evrope 
državam med drugim priporoča oblikovanje ustreznega infor- 
macijskega sistema, zbiranje podatkov in kontinuirano ana- 
lizo položaja družin ter posledic ukrepov v njihovo korist, kot 
podlago za (re)definiranje ciljev in oblik akcij v okviru družin- 
ske politike. 

Z večjim povezovanjem različnih podatkovnih baz je potrebno 
dati boljše možnosti za empirično preučevanje demografskih, 
socialnih, ekonomskih in drugih značilnosti družin. To zah- 
teva vzpostavitev družine kot osnovne enote opazovanja na 
evidenčni in statistični ravni. 

Predlog za izdajo zakona o ZAGOTAVLJANJU SOCIALNE VARNOSTI 

SLOVENSKIM DRŽAVLJANOM, KI SO UPRAVIČENI DO POKOJNINE IZ 

DRUGIH REPUBLIK BIVŠE SFRJ s predlogom zakona - ESA 651 

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji 7/7-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU 
SOCIALNE VARNOSTI SLOVENSKIM DRŽAVLJANOM, KI 
SO UPRAVIČENI DO POKOJNINE IZ DRUGIH REPUBLIK 
BIVŠE SFRJ, S PREDLOGOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in 312.. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije za seje zborov Skupščine Republike Slovenije 
22. in 23/7-1992. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike 
Slovenije, da obravnava in sprejme navedeni zakon po 
skrajšanem postopku, ker gre za manj zahteven zakon, ki 
je nujen glede na dejstvo, da upokojenci, ki so uveljavili 
pravico do pokojnine v Republiki Hrvaški od marca 1992 
prejemajo pokojnine, v povprečni protivrednosti v sloven- 
skih tolarjih, ki je bistveno nižja od najnižjih pokojninskih 
prejemkov po slovenskih predpisih; slovenski državljani, 
ki so pridobili pravico do pokojnine v ostalih republikah 

bivše SFRJ in so se preselili v Republiko Slovenijo po 1/11- 
1991, pa sploh ne prejemajo pokojnin. Do tega položaja je 
prišlo zaradi razpada bivše SFRJ, saj so navedeni sloven- 
ski državljani pred tem prejemali pokojnine, ki niso 
bistveno zaostajale za pokojninami, uveljavljenimi v Repu- 
bliki Sloveniji. 

V primeru, če bi predloženi zakon sprejemali po rednem 
postopku, bi se težak socialni položaj teh slovenskih 
državljanov iz meseca v mesec zaostroval, saj ni izgledov, 
da se bo raven njihovih pokojnin približala življenjskemu 
minimumu v Republiki Sloveniji. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podalgi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 

- Jožica PUHAR, ministrica za delo, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica ministrice za delo, 
- Marko ŠTROVS, pomočnik ministrice za delo. 

Predlog za izdajo zakona o zagotavljanju socialne varnosti 
slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnine iz 
drugih republik bivše SFRJ s predlogom zakona bosta obrav- 
navala Odbor za delo, zaposlovanje in socialno politiko kot 
matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o zagotavljanju soci- 
alne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do 
pokojnine iz drugih republik bivše SFRJ s predlogom zakona 
so pristojni Družbenopolitični zbor. Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim 
državljanom, ki so upravičeni do pokojnine iz drugih republik bivše SFRJ 

I. OPIS STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki 
so se uporabljali na območju bivše SFRJ, je bilo zavarovanje 
urejeno na enotnih izhodiščih za območje federacije. To zava- 
rovanje so avtonomno izvajale skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v posameznih republikah in avto- 
nomnih pokrajinah. Zavarovanci so plačevali prispevke za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v republiki, v kateri so 
bili zaposleni oziroma na kakšni drugi podlagi vključeni 
v zavarovanje. Zavarovanci so praviloma uveljavljali pravice 
pri skupnosti, v kateri so bili zavarovani v času nastanka 
zavarovalnega primera, izjemoma, če je bilo zanje ugodneje, 
pa so lahko uveljavili v skupnosti, v kateri so dopolnili pre- 
težni del zavarovalne dobe. 

V zveznem zakonu je bilo določeno, naj bi skupnosti, v katerih 
je zavarovnec prebil določen del zavarovalne dobe, povrnile 
sorazmeren del stroškov za izplačevanje pokojnin in drugih 
dajatev skupnosti, v kateri jih je zavarovanec uveljavil. Zaradi 
nasprotovanja nekaterih republik ni nikoli prišlo do izvedbe 
teh določb. Zato je morala stroške za izplačevanje pokojnin 
v celoti pokrivati skupnost, v kateri so bile uveljavljene. 

Po osamosvojitvi Republike Slovenije je bil sprejet novi Zakon 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. 11. RS, št. 12/ 
92). V tem zakonu je v celoti upoštevano varstvo pridobljenih 
pravic. Pri določanju pristojnosti za priznanje pravice do 
pokojnine in do drugih dajatev, je ohranjen ugoden položaj 
zavarovancev, ki so del pokojninske dobe prebili na območju 
drugih republik bivše SFRJ. Tako se lahko v Republiki Slove- 
niji upokoji zavarovanec, ki je na njenem območju zavarovan 
v času nastanka zavarovalnega primera. Državljan Republike 
Slovenije lahko uveljavi pravico do slovenske pokojnine tudi, 
če je bil neposredno pred upokojitvijo zavarovan v drugi 
državi, vendar je v zavarovanju pri slovenskem nosilcu zavaro- 
vanja dopolnil pretežni del svoje zavarovalne dobe. 

Zavarovancu, ki uveljavi pravico do pokojnine v Republiki 
Sloveniji, se pri odmeri pokojnine upošteva vsa pokojninska 
doba, ki jo je do 31. 3. 1992 dopolnil pri kateremkoli jugoslo- 
vanskem nosilcu zavarovanja. Pokojnina se nato izplačuje iz 
sredstev SPIZ-a oziroma zavoda in se valorizira glede na rast 
povprečnih plač v Republiki Sloveniji. 

Do razpada je bilo ozemlje bivše SFRJ enoten gospodarski 
prostor, zato preselitev uživalca pokojnine oziroma druge 
dajatve iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na 
območje druge republike, ni vplivala na njegove pravice. 
Glede na relativno višjo raven pokojnin na območju Repu- 
blike Slovenije so se zavarovanci, ki so to mogli, upokojili pri 
slovenski skupnosti. To so dosegli tudi, če so bili nazadnje 
zavarovani v drugi republiki, če so pretežni del zavarovalne 
dobe dosegli v Sloveniji. Slovenski državljani so se praviloma 
neposredno pred upokojitvijo zavarovali v Sloveniji in tako 
dosegli upokojitev po slovenskih predpisih. 

V zadnjih letih, ko so se razlike med republikami pospešeno 
povečevale, se je število upokojencev v Republiki Sloveniji 
večalo tudi na račun zavarovancev, ki so pretežen del zavaro- 
valne dobe dosegli v drugih republikah. Prišlo je do nesoraz- 
merja med številom upokojencev s stalnim prebivališčem na 
območju drugih republik, ki so prejemali pokojnine iz Repu- 
blike Slovenije in številom upokojencev s stalnim prebivališ- 
čem v Sloveniji, ki so prejemali pokojnine iz drugih republik. 
V letu 1981 je slovenski nosilec zavarovanja nakazoval pokoj- 
nine 6.891 upravičencem s stalnim prebivališčem v drugih 
republikah, v letu 1991 pa že 17.245 upravičencem. Hkrati se 
je zmanjševalo število upokojencev s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji, ki so prejemali pokojnine iz drugih 
republik in je padlo na približno 4.000 upravičencev. 

Po razpadu bivše SFRJ in osamosvojitvi Republike Slovenije 

se ozemlje drugih republik bivše SFRJ pri izvajanju pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja šteje kot ozemlje tujih 
držav. To velja tudi pri ureditvi nakazovanja slovenskih pokoj- 
nin upravičencem s stalnim prebivališčem v drugih republi- 
kah in pri nakazovanju pokojnin, ki so jih nosilci zavarovanja 
iz drugih republik dolžni izplačevati upravičencem s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji. 

Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki se 
uporablja od 1. aprila 1992 dalje, je nosilec pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji dolžan nakazo- 
vati pokojnine in druge dajatve državljanom Republike Slove- 
nije tudi, če se odselijo v tujino, tujim državljanom, ki se 
odselijo v drugo državo pa le, če je s to državo sklenjen 
sporazum ali če ta država izplačuje svoje pokojnine državlja- 
nom Republike Slovenije, ki se preselijo v domovino. 

Na podlagi medvladnega sporazuma o plačilnem prometu je 
SPIZ Slovenije sklenila z Republičkim fondom mirovinskog 
i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske pogodbo o nakazo- 
vanju pokojnin med obema državama. Upravičencem s stal- 
nim prebivališčem v Republiki Sloveniji se hrvaške pokojnine 
nakazujejo preko SPIZ Slovenije, ki ga mesečno določa hrvat- 
ski nosilec zavarovanja. Analogno velja tudi za pokojnine, ki 
jih upravičencem s stalnim prebivališčem v Republiki Hrvatski 
nakazuje slovenski nosilec zavarovanja. V bistvu enaka uredi- 
tev velja tudi za tuje države, s katerimi so sklenjene Konven- 
cije o izvajanju socialnega zavarovanja. 

Za marec 1992 je SPIZ Slovenije nakazala pokojnine 8.511 
upravičencem s stalnim prebivališčem v Republiki Hrvatski, 
obratno pa je RFMIO Hrvatske nakazal pokojnine 2.094 upra- 
vičencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 

Po osamosvojitvi Republike Slovenije se je povečala razlika 
v višini pokojnin, ki jih upravičenci prejemajo iz slovenskega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter pokojnin iz 
drugih republik bivše SFRJ. Tako je povprečno izplačilo sta- 
rostne pokojnine v Republiki Sloveniji v juniju 1992 znašalo 
24.063 SLT, povprečje izplačil starostnih pokojnin v Republiki 
Hrvatski pa ni doseglo 10.000 SLT. Višina pokojnin v drugih 
republikah, izražena v SLT ali konvertibilnih valutah, je še 
nižja. 

Državljani Republike Slovenije, ki prejemajo pokojnine iz 
Republike Hrvatske, ki se skladno s sporazumom nakazujejo 
na območje Republike Slovenije in izplačujejo v tolarski proti- 
vrednosti, s temi pokojninami ne morejo pokriti niti najnujnej- 
ših življenjskih stroškov. Državljani Republike Slovenije, ki so 
se upokojili v ostalih republikah, se bodo potem ko bodo te 
republike pričele nakazovati pokojnine v Republiko Slovenijo, 
znašli v še težjem položaju, ker je realna vrednost tamkajšnjih 
pokojnin še bistveno nižja od ravni slovenskih pokojnin. 

Vlada Republike Slovenije je začasno razrešila vprašanje 
socialne varnosti upokojencev, ki so pokojnine uveljavili 
v drugih republikah z Odlokom o izplačevanju akontacij 
pokojnin (Ur. I. RS, št. 26/91) z dne 21. 11. 1991. Na podlagi 
tega odloka je SPIZ upokojencem, ki so imeli stalno prebiva- 
lišče v Republiki Sloveniji na dan 1. 11. 1991, in niso prejeli 
pokojnin iz drugih republik, od 1. 11. 1991 dalje izplačevala 
akontacije pokojnin. Akontacije so bile določene v višini zne- 
ska pokojnine, ki bi upravičencem šla za mesec september 
1991 in izplačane v tolarjih v menjalnem razmerju 1:1. Prvo 
nakazilo je bilo realizirano 27. 12. 1991, ko so bile nakazane 
akontacije za meseca november in december 1991. 

Predlog za izdajo zakona je hkrati obrazložitev 
predloga zakona. 
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Vse odmerjene akontacije po odloku, se redno nakazujejo ter 
valorizirajo na enak način ter v enakih rokih kot vse pokojnine 
v Sloveniji. Povprečen znesek izplačane akontacije pokojnine je 
skoraj enak znesku povprečne slovenske pokojnine. 

Za junij 1992 je SPIZ izplačala 735 akontacij pokojnin upravičen- 
cem, ki so pridobili pravico do pokojnine v drugih republikah 
bivše SFRJ, v povprečnem znesku 21.483 tolarjev. Med njimi je 
394 starostnih, 133 invalidskih in 203 družinskih upokojencev. 

II. PREDLOG REŠITVE 

1. Skladno z določbo 50. člena Ustave, po kateri imajo državljani 
pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varno- 
sti, je v predloženem zakonu predvideno, naj bi se državljanom 
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so se upokojili 
v ostalih republikah bivše SFRJ, kjer je raven pokojnin nižja od 
ravni slovenskih pokojnin, izplačeval dodatek k pokojnini. 

Dodatek bi se določil tako, da bi bili navedeni državljani upravi- 
čeni do prejemkov, kakršne bi imeli, če bi se jim od monetarne 
osamosvojitve Republike Slovenije, to je od oktobra 1991, 
pokojnine prevedle v tolarsko protivrednost in usklajevale kot 
slovenske pokojnine. 

2. Slovenski državljan s stalnim prebivališčem v Republiki Slove- 
niji bi po navedenem predlogu pridobil pravico do dodatka 
z dnem uveljavitve zakona, če bi vložil zahtevo v šestih mesecih 
od dneva uveljavitve tega zakona, sicer pa od prvega nasled- 
njega dne po vložitvi zahteve. Analogna določba je že v 293. 
členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. 
RS, št. 12/92) in se nanaša na prevedbo pokojnine na zahtevo 
uživalca. 

Pravico do dodatka lahko uživalec uveljavi le za čas, ko je 
kumulativno izpolnjeval naslednje pogoje: da mu je bila priz- 
nana pravica do pokojnine po predpisih katere od republik bivše 
SFRJ, da je slovenski državljan in da ima stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji. Vprašanje, ali je bila pravica do pokojn- 
mine uveljavljena do osamosvojitve Republike Slovenije, do 1. 4. 
1992 ali kasneje, ne vpliva na pridobitev pravice do dodatka 
k pokojnini. 

Dodatek k pokojnini bi se odmeril od osnove, ki bi jo določili 
v višini pokojnine, do katere je bil upravičenec upravičen za 
september 1991, to je za zadnji mesec, v katerem se je v Repu- 
bliki Sloveniji še uporabljal jugoslovanski dinar. Navedena 
osnova bi se nato uskladila tako, kot so se usklajevale pokojnine 
priznane po slovenskih predpisih do meseca, za katerega se 
odmerja navedeni dodatek. 
Dodatek bi se odmeril v višini razlike med osnovo in tolarsko 
protivrednostjo pokojnine za mesec, za katerega se dodatek 
odmerja. V primeru, če republika, v kateri je upravičenec uvelja- 
vil pravico do pokojnine, sploh ne nakaže pokojnine za določen 
mesec, se upravičencu za ta čas odmeri dodatek v višini osnove. 
Pri tem se del v višini pokojnine šteje kot akontacija in ga mora 
upravičenec potem, ko pokojnino prejme, vrniti zavodu. 

Zavod bi ta dodatek izračunal vsak mesec oziroma ob vsaki 
uskladitvi pokojnin. Pogoj za izvajanje te ureditve je razpolaga- 
nje s podatki o mesečnih uskladitvah pokojnin. Podatke o uskla- 
ditvah slovenskih pokojnin, odmerjenih od najnižje pokojninske 
osnove, zavod ima, podatke o odstotku povečanja pokojnin 
v posamezni republiki bivše SFRJ in o tečajnem razmerju nji- 

hove valute do slovenskega tolarja, pa bi skladno s posebnim 
sporazumom zagotovili nosilci zavarovanja v teh republikah. 
Trenutno je te podatke možno zagotoviti le za pokojnine iz 
Republike Hrvaške, ker edino ta republika nakazuje svoje pokoj- 
nine upravičencem s stalnim prebivališčem v Republiki Slove- 
niji. 

3. Za junij 1992 je znašala povprečna starostna pokojnina 
v Republiki Sloveniji 24.063 SLT, povprečna invalidska pokoj- 
nina 19.839 SLT in povprečna družinska pokojnina 17.080 SLT. 
Povprečje vseh pokojnin (s poračunom uskladitve) je znašalo 
21.837 SLT. 

Za junij 1992 je znašala najnižja pokojninska osnova za odmero 
slovenskih pokojnin 16.923 SLT. Najnižja pokojnina za polno 
pokojninsko dobo je znašala 85% navedenega zneska, oziroma 
14.385 SLT, skupaj s poračunom za marec in april 1992 pa 
16.663 SLT. Najnižja možna pokojnina za 15 let pokojninske 
dobe je znašala 5.923 SLT oziroma skupaj s poračunom za 
marec in april 1992 6.862 SLT. K navedeni pokojnini upravičenci 
prejemajo še varstveni dodatek, ki se določi glede na dopol- 
njeno pokojninsko dobo. Najnižja pokojnina skupaj z varstve- 
nim dodatkom za 35 let (moški) oziroma za 30 let (ženske) 
pokojninske dobe za maj 1992 skupaj s poračunom je znašala 
16.663 SLT, za 15 let pokojninske dobe pa 12.742 SLT (moški). 

V primeru, da bi slovenskim državljanom s stalnim prebivališ- 
čem v Republiki Sloveniji zagotovili pokojninske prejemke po 
tem zakonu, bi povpreči dodatek za junij 1992 znašal ocenjeno 
13.000 SLT.) 

III. OCENA MATERIALNIH IN DRUGIH POSLEDIC ZAKONA 

1. Sredstva za izplačevanje predloženih dodatkov k pokojninam 
bi se zagotavljala iz proračuna Republiki Sloveniji. Trenutno 
nakazuje upravičencem s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji le nosilec zavarovanja iz Republike Hrvatske. Pokoj- 
nine iz Republike Hrvatske je za marec 1992 prejelo 2.094 
upravičencev v Republiki Sloveniji. V Republiki Sloveniji stalno 
prebiva še približno 2.000 upravičencev do pokojnine iz ostalih 
republik bivše SFRJ, ki jim nosilci zavarovanja sploh ne nakazu- 
jejo pokojnin. Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, da 
toliko časa, dokler ne bodo nosilci zavarovanja iz navedenih 
republik pričele ponovno nakazovati pokojnin upravičencem 
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, tudi SPIZ Slove- 
nije ne bo nakazovala pokojnin upravičencem s stalnim prebiva- 
liščem v teh republikah. Zato je pričakovati, da bodo tudi te 
republike pričela nakazovati pokojnine upravičencem v Repu- 
bliki Sloveniji. Glede na veliko zaostajanje pokojnin v drugih 
republikah bivše SFRJ, bo večina OD 4.000 slovenskih državlja- 
nov s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki imajo pra- 
vico do pokojnin iz držav, izpolnjevala pogoje za pridobitev 
dodatkov po tem zakonu. 

Glede na navedeno oceno števila upravičencev in višino dodat- 
kov bo za izvajanje zakona mesečno treba zagotoviti sredstva 
v višini 52 mio SLT (po cenah iz junija 1992). 

2. Za izvajanje predloženega zakona bi bil zadolžen zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Upravičenci bi zahtevke 
za priznanje pravice do dodatka k pokojnini vlagali pri Zavodu. 
Zavod bi upravičencem odmeril in mesečno izplačeval dodatke 
skupaj s pokojninami. Sredstva za plačevanje navedenih dodat- 
kov bi Zavod refundiral iz republiškega proračuna. 

poročevalec 59 



PREDLOG ZAKONA o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so 
upravičeni do pokojnine iz drugih republik bivše SFRJ 

1. člen 

Državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji, ki je uveljavil pravico do pokojnine 
v kateri od republik nekdanje SFRJ (v nadaljnjem besedilu: 
upravičenec), ima pravico do dodatka k pokojnini po tem 
zakonu (v nadaljnjem besedilu: dodatek). 

2. člen 

Dodatek se odmeri od osnove, ki se določi v znesku pokoj- 
nine, ki je upravičencu šla za september 1991 in preračuna 
v slovenske tolarje v razmerju 1:1. 

Osnova iz prejšnjega odstavka se usklajuje enako kot pokoj- 
nine, uveljavljene pri nosilcu pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v Republiki Sloveniji. 

3. člen 

Dodatek se odmeri v višini razlike med usklajenim zneskom 
osnove in tolarsko protivrednostjo zneska pokojnine, ki jo je 
upravičencu dolžan izplačati nosilec zavarovanja iz katere od 
drugih republik nekdanje SFRJ za tekoči mesec. 

4. člen 

V primeru, da nosilec zavarovanja iz katere od republik nek- 
danje SFRJ upravičencu ne nakaže pokojnine za določen 
mesec, se mu dodatek odmeri v višini osnove. 

V primeru iz prejšnjega odstavka je upravičenec v osmih dneh 
po prejemu dolžan zavodu povrniti znesek pokojnine, ki mu jo 

za navedeni mesec naknadno nakaže nosilec zavarovanja iz 
druge republike nekdanje SFRJ. 

5. člen 

Dodatek odmeri in izplačuje Zavod za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod). 

Pravica do dodatka se pridobi na podlagi zahtevka, ki ga 
upravičenec vloži pri Zavodu. 

Zahtevku mora upravičenec priložiti kopijo odločbe o prizna- 
nju pravice do pokojnine in dokazilo o državljanstvu. 
Stalno prebivališče upravičenec dokazuje z osebno izkaznico. 

6. člen 

Pravica do dodatka gre upravičencu od prvega dne nasled- 
njega meseca po uveljavitvi tega zakona, če vloži zahtevo 
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona, sicer pa od 
prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve. 

7. člen 

Sredstva za izplačevanje dodatkov se zagotavljajo iz prora- 
čuna Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije sklene 
z Zavodom pogodbo o obračunavanju in plačevanju obvezno- 
sti iz tega zakona. 

8. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o PORAVNAVANJU OBVEZNOSTI IZ NEIZPLAČANIH 

DEVIZNIH VLOG - ESA 649 

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji 7/7-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PORAVNAVANJU OBVEZNO- 
STI IZ NEIZPLAČANIH DEVIZNIH VLOG, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 314. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije za seje zborov Skupščine Republike Slovenije 
22. in 23/7-1992. 

Z navedenim zakonom se ureja vprašanje poravnavanja 
obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog občanov, ki je 
sestavni del problematike sanacije bank. Da bi se lahko 
postopek sanacije bank in s tem tudi gospodarstva 
v celoti, sprejet po programu Agencije Republike Slove- 
nije za sanacijo bank in hranilnic, pričel čimpreje, Vlada 
Republike Slovenije meni, da so podani razlogi za sprejem 
zakona po hitrem postopku. Če zakon ne bi bil sprejet po 
hitrem postopku, bi prišlo do odlaganja razreševanja pro- 

blematike sanacije bank in gospodarstva, s čimer bi lahko 
prišlo do večjih motenj v gospodarstvu. 

Predlog zakona o spreminjanju deviznih vlog občanov pri 
Narodni banki Jugoslavije v dolg Republike Slovenije, ki 
ga je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije poslal 
v obravnavo za sejo zborov Skupščine Republike Slove- 
nije dne 17/12-1991 in katerega zbori niso sprejeli, je 
s predložitvijo novega zakona postal brezpredmeten. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Stanko DEBELJAK, namestnik ministra za finance, 
- Alenka MARKIČ, namestnica ministra za finance. 

Predlog zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih 
deviznih vlog bosta obravnavala Odbor za kreditno-monetarni 
sistem in politiko kot matično delovno telo in Zakonodajno- 
pravna komisija. 

Za obravnavo predloga zakona o poravnavanju obveznosti iz 
neizplačanih deviznih vlog so pristojni Družbenopolitični 
zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

PREDLOG ZAKONA o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

5 tem zakonom se ureja način poravnavanja obveznosti iz 
neizplačanih deviznih vlog občanov, vloženih v bankah na 
ozemlju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: banke), 
ki so jih banke deponirale pri Narodni banki Jugoslavije (v 
nadaljnjem besedilu: devizne vloge). 

2. člen 

Obveznosti bank iz deviznih vlog po stanju na dan 30. 6. 1992 
v višini 1.267 milijonov DEM s pripisanimi obrestmi po 
6 odstotni letni obrestni meri od 1. 1. 1991 do 30. 6. 1992 
postanejo dolg Republike Slovenije. 

Višino dolga republike Slovenije ugotovi Banka Slovenije. 

3. člen 
Terjatve bank do Narodne banke Jugoslavije v višini neizpla- 
čanih deviznih vlog se prenesejo na Republiko Slovenijo. 

II. ODPLAČEVANJE DOLGA REPUBLIKE SLOVENIJE 

4. člen 

Dolg Republike Slovenije do bank dospe v plačilo 30. junija 
2022. 

Za dolg plačuje Republika Slovenija bankam obresti po 
8 odstotni letni obrestni meri. Obresti se obračunavajo in 
izplačujejo v dveh polletnih obrokih, in sicer 31. maja in 30. 
novembra vsako leto. 

Glavnica in obresti se izplačajo bankam v domači valuti po 
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan obračuna 
obresti oziroma na dan zapadlosti glavnice. 

5. člen 

Za dolg bo Republika Slovenija po preteku treh let od uveljavi- 
tve tega zakona izdala bankam na njihovo zahtevo obveznice 
z rokom zapadlosti 30. junija 2022. 

Banke lahko ob soglasju Ministrstva za finance razpolagajo 
s terjatvami in prejšnjega odstavka na medbančnih trgih tudi 
pred izdajo obveznic. 

6. člen 

Sredstva za izplačilo dolga Republike Slovenije in obresti se 
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. 

III. IZPLAČEVANJE DEVIZNIH VLOG OBČANOM 

7. člen 
Če banka lastniku devizne vloge ne zagotovi razpolaganja 
z devizno vlogo v skladu s sklenjeno pogodbo, mu mora od 1. 
januarja 1993 zagotavljati polletno razpolaganje z najmanj 
eno desetino devizne vloge, vendar najmanj s 1.000 DEM. 

Devizne vloge iz prejšnjega odstavka se obrestujejo po 
obrestni meri v višini eskontne stopnje domicilne valute, 
v kateri se glasi devizna vloga. 

8. člen 

Na zahtevo lastnika mora banka za devizno vlogo izdati lasten 
prenosljivi vrednostni papir. 
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9. člen 

Na zahtevo lastnika mora banka za devizno vlogo izročiti 
prenosljive obveznice Republike Slovenije po stanju devizne 
vloge s pripisanimi obrestmi, preračunane v DEM po sred- 
njem tečaju Banke Slovenije (v nadaljnjem besedilu: obvez- 
nice Republike Slovenije). 

Obveznice Republike Slovenije se glasijo na DEM in so izplač- 
Ijive v konvertibilni valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije 
na dan dospelosti. 

10. člen 
Lastniki deviznih vlog morajo zahtevo za izročitev obveznic 
Republike Slovenije predložiti banki najpozneje do 31. 
decembra 1992. 

Republika Slovenija izda obveznice najpozneje do 31. marca 
1993. 

Za vrednost izročenih obveznic Republike Slovenije lastni- 
kom deviznih vlog se zmanjša dolg Republike Slovenije do 
bank. 

11. člen 

Obveznosti iz izdanih obveznic Republike Slovenije se izpla- 
čujejo v polletnih anuitetah. Prva anuiteta dospe v plačilo 31. 
5. 1993, zadnja pa 30. 11. 2002. 

Obveznice Republike Slovenije se obrestujejo po 5 odstotni 
letni obrestni meri in se obračunavajo in izplačajo v konverti- 
bilni valuti. 

12. člen 

Za poravnavo obveznosti iz 7. in 8. člena tega zakona so 
banke dolžne zagotoviti devizna sredstva. 

Banke so dolžne izločati devizna sredstva za poravnavo 
obveznosti iz prejšnjega odstavka na račune bank v tujini na 
način in v višini, kot to določi Banka Slovenije. 

Devizna sredstva za poravnavo obveznosti iz obveznic Repu- 
blike Slovenije zagotovi Banka Slovenija. 

13. člen 

Z izročitvijo vrednostnega papirja banke oziroma obveznic 
Republike Slovenije lastniku devizne vloge ugasne terjatev 
lastnika iz depozitne pogodbe do banke. 

14. člen 

Državljani Republike Slovenije lahko uporabljajo obveznice 
Republike Slovenije za nakup delnic po predpisih o lastnin- 

skem preoblikovanju pravnih oseb in za dokup pokojninske 
dobe po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Državljani Republike Slovenije, ki jim je banka za njihovo 
devizno vlogo izročila obveznice Republike Slovenije in nji- 
hovi ožji družinski člani lahko uporabljajo te obveznice tudi za 
odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu, in sicer na pod- 
lagi posebnega potrdila banke o izročitvi obveznic. 

Obveznica iz prvega in drugega odstavka se obračunava in 
izplačuje v domači valuti po povprečnem ponderiranem 
nakupnem menjalniškem tečaju v preteklem tednu, ki ga 
Banka Slovenije izračuna iz nakupnih menjalniških tečajev 
bank. 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 

15. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek banka: 

1. Če na zahtevo lastnika ne izda oziroma ne izroči vrednost- 
nega papirja iz 8. in 9. člena; 
2. Ce ne izloča deviznih sredstev za poravnavo obveznosti po 
drugem odstavku 12. člena; 
3. Ce izda potrdilo iz drugega odstavka 14. člena neupraviče- 
nim osebam. 

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba banke, ki stori dejanje iz prejšnjega od- 
stavka. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

16. člen 

Do izdaje obveznic Republike Slovenije izda banka lastniku 
devizne vloge na njegovo zahtevo potrdilo o stanju devizne 
vloge. 

Potrdilo iz prejšnjega odstavka nadomešča obveznice Repu- 
blike Slovenije pri uveljavljanju pravic iz 14. člena tega za- 
kona. 

17. člen 

Podrobnejši način za izdajo in uporabo obveznic iz 5. in 9. 
člena ter način uporabe potrdil iz 16. člena tega zakona 
predpiše Vlada Republike Slovenije. 

18. člen 

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

I. UVOD 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so na sejah dne 7. okto- 
bra 1991 obravnavali predlog za izdajo zakona o spreminjanju 
deponiranih deviznih vlog občanov pri Narodni banki Jugo- 
slavije v dolg Republike Slovenije in o izdajanju obveznic na 
podlagi deviznih vlog občanov pri bankah v Republiki Slove- 
niji z osnutkom zakona in ga sprejeli. Izvršnemu svetu Skupš- 
čine Republike so naložili, da pri pripravi predloga zakona 
prouči in ustrezno upošteva stališča in pripombe delovnih 
teles Skupščine in delegatov na sejah zborov. 

V skladu z navedenimi pripombami in stališči zborov je pred- 
lagatelj pripravil predlog zakona in ga predložil Skupščini 
Republike na seje zborov dne 11. 12. 1991. Družbenopolitični 
zbor je obravnavo predloga zakona odložil, Zbora Slovenije 
združenega dela in Zbor občin sta obravnavala predlog 
zakona, pri čemer je Zbor občin sprejel sklep, da naj predla- 

gatelj v skladu z razpravo na zboru pripravi nov predlog 
zakona. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na seji 14. 12. 
1991 sprejel nov predlog zakona z naslovom: Predlog zakona 
o spreminjanju deviznih vlog občanov pri Narodni banki 
Jugoslavije v dolg Republike Slovenije, in ga poslal v obrav- 
navo za seje zborov Skupščine Republike Slovenije dne 17. 
12. 1991. 

S tem zakonom je predlagatelj nadomestil prejšnji predlog 
zakona o spreminjanju deviznih vlog občanov pri Narodni 
banki Jugoslavije v dolg Republike Slovenije, ki ga je predložil 
v obravnavo dne 25. novembra 1991. 

Obravnava o noovem predlogu zakona je bila nato preložena 
v leto 1992. Zbor občin je na zasedanju dne 23. 1. 1992 
umaknil predlog zakona z dnevnega reda, Zbor združenega 
dela na seji dne 16. 1. 1992 ni sprejel predloga zakona, 
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Družbenopolitični zbor pa je 14. 1. 1992 po obravnavi zakona 
sprejel sklep, da bo o predlogu zakona in vloženim amandma- 
jih sklepal potem, ko bo seznanjen s stališči Odbora za prara- 
čun in javne finance in Zakonodajno-pravne komisije. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Republike Slovenije 
je sicer imela na dnevnem redu seje dne 6. 2. 1992 novi 
predlog zakona o spreminjanju deviznih vlog občanov pri 
Narodni banki Jugoslavije v dolg Republike Slovenije, vendar 
komisija predloga ni podrobneje obravnavala, temveč je le na 
splošno ugotovila, da problematika javnega dolga še vedno 
predstavlja odprto vprašanje. 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za proračun in javne 
finance na seji dne 5. 2. 1992 predloga zakona ter predloženih 
amandmajev ni obravnaval, ker so nastopile nove okoliščine 
za sprejemanje predlaganega zakona. Odbor je ugotovil: 

1. da se del problemov izplačevanja deviznih vlog državlja- 
nom Republike Slovenije razrešuje s konverzijo deviz v tolar- 
sko protivrednost z nakupi stanovanj po stanovanjkem za- 
konu; 

2. da so poslovne banke (tudi banke v okviru sistema LB d. d.) 
začele z izplačili deviznih in tolarskih sredstev lastnikom 
deviznih vlog v okviru možnosti svojih likvidnih deviznih in 
tolarskih sredstev; 

3. da je preko Sveta agencije za sanacijo bank v pripravi 
sanacijskih program celotnega bančnega sistema, ki bo 
v okviru splošne sanacije bank razrešil še preostanek deviznih 
sredstev lastnikov deviznih vlog. 

Na osnovi navedenih ugotovitev, zlasti pa spremenjenih 
pogojev v zvezi s predlaganim zakonom, je Odbor za prora- 
čun in javne finance predlagal zborom Skupščine Republike 
Slovenije, da sprejmejo sklep: 

- da Vlada Republike Slovenije pripravi novo stališče ozi- 
roma svoj odnos do predloga zakona o spreminjanju deviznih 
vlog občanov pn Narodni banki Jugoslavije v dolg Republike 
Slovenije in zakon umakne, če ugotovi, da ta ni več potreben. 

Vlada Republike Slovenije je med ukrepi zasnove ekonomske 
politike za leto 1992 pripravila nov predlog zakona o tej 
problematiki z naslovom: ZAKON O PORA VNA VANJU OBVEZ- 
NOSTI IZ NEIZPLAČANIH DEVIZNIH VLOG. S tem je prvotni 
predlog zakona o spreminjanju deviznih vlog občanov pri 
Narobni banki Jugoslavije v dolg Republike Slovenije postal 
brezpredmeten. 

II. POJASNILA K PREDLAGANIM REŠITVAM 

Zaradi stanja, ki je nastalo pri obravnavi predloga zakona 
o spreminanju deponiranih deviznih vlog občanov pri Narodni 
banki Jugoslavije v dolg Republike Slovenije v Skupščini 
Republiki Slovenije decembra 1991 in februarja 1992, je Vlada 
pripravila nov predlog zakona, ki obravnava to področje. 

Osnovne značilnosti novega predloga zakona so naslednje: 
1) Splošne določbe 

V uvodnem delu zakona je opredeljeno področje, ki ga ureja 
ta zakon, in sicer način poravnava obveznosti iz neizplačanih 
deviznih vlog občanov, vloženih v bankah na ozemlju Repu- 
blike Slovenije, ki so jih banke deponirale pri Narodoni banki 
Jugoslavije (1. člen). Vzroki za nastanek problema zamrznje- 
nih deviznih vlog izhajajo iz časa, ko je bila Slovenija del 
Jugoslavije in ko so banke morale devizne hranilne vloge 
deponirati pri Narodni Banki Jugoslavije. Posledica takšne 
sistemske rešitve pa so sedaj na eni strani nedonosna aktiva 
bank, na drugi strani pa zamrznjeni devizni depoziti varče- 
valcev. 

Po predlogu zakona se višina obveznosti bank za še neizpla- 
čane devizne vloge ugotavlja na dan 30. 6. 1992 in ugotovljeni 
znesek s pripisanimi obrestmi postane dolg Republike Slove- 
nije (2. člen). Višini dolga Republike Slovenije do bank ugo- 

tovi Banka Slovenije. Terjatve, ki jih imajo banke do Narodne 
banke Jugoslavije iz naslova neizplačanih deviznih vlog 
banke prenesejo na Republiko Slovenijo. 

Republika Slovenija s prevzemom dolga zagotavlja deviznim 
varčevalcem izplačilo njihovih deviznih hranilnih vlog v dolo- 
čenem časovnem obdobju, prav tako pa bo prevzem dolga in 
njegovo servisiranje omogočilo izboljšanje likvidnostnega 
položaja bank, ker jim bo doslej neaktivnii ativni del aktive 
pričel prinašati prihodek. 

V zakonu je predvideno, da so v dolg Republike Slovenije 
zajete samo nezplačane devizne vloge s pripadajočimi 
obrestmi, razlika med to vsoto in celotno višino terjatev do 
Narodne banke Jugoslavije pa se bo reševala v procesu sana- 
cije bank, katerega del je tudi ta zakon. 

2) Odplačevanje dolga Republike Slovenije 

V tem delu zakona je urejen odnos med bankami in Republiko 
Slovenijo. Dolg Republike bo dospel v plačilo 30. junija 2022. 
Za dolg se bodo plačevale obresti v dveh polletnih obrokih, in 
sicer 31. maja in 30. novembra. Glavnica in obresti se bodo 
izplačale bankam v domači valuti po srednjem tečaju Banke 
Slovenije, ki bo veljal na dan obračuna obresti oz., na dan 
zapadlosti glavnice. 

Glede na težko gospodarsko stanje in pričakovano nadaljnjo 
depresijo gospodarstva proračun ni sposoben prevzeti večjih 
obveznosti, kot so predvidene v predlagani rešitvi. Polletno 
plačevanje obresti bankam pa naj bi pripomoglo k izboljšavi 
likvidnostnega položaja bank (4. člen). Banke imajo po pre- 
teku treh let od sprejetja zakona možnost, da dobijo za višino 
dolga obveznice z rokom zapadlosti 30. junij 2022 (5. člen), 
s katerim nato lahko prosto gospodarijo. Ob soglasju Ministr- 
stva za finance pa lahko banke s temi terjatvami razpolagajo 
na medbančnih trgih že pred izdajo teh obveznic. 

3) Izplačevanje deviznih vlog občanom 

V tem delu zakona je urejen način izplačevanja deviznih vlog 
varčevalcem bank. V skladu s predlogi in pripombami Odbora 
za zaščito potrošnikov in pripombami, ki so bile podane 
v obravnavi osnutka in prejšnjega predloga zakona, je v ta 
predlog zakona vgrajeno več možnih načinov za razpolaganje 
z deviznimi vlogami. 

Banke v skladu s svojo poslovno politiko omogočajo lastni- 
kom deviznih vlog razpolaganje z njimi, od 1. januarja 1993 pa 
so banke dolžne zagotavljati polletno razpolaganje z najmanj 
eno desetino devizne vloge, vendar najmanj s 1000 DEM (7. 
člen). Spodnja meja za izplačila 1000 DEM je postavljena 
z namenom zmanjševanja administrativnega obračunavanja 
pri manjših deviznih vlogah, kjer bi ena desetina vloge pome- 
nila manjšo vsoto (npr. 100 DEM). Na tak način bodo tudi 
banke imele iz polletja v polletju manj odprtih računov zamrz- 
njenih deviznih depozitov. 

Lastniki deviznih vlog pa se lahko odločijo tudi za sprejem 
dveh vrsti vrednostnih papirjev v višini njihovih deviznih vlog. 
Prva možnost so prenosljivi vrednostni papirji banke, pri 
kateri imajo varčevalci devizno vlogo in ki jih mora banka 
izdati na zahtevo lastnika devizne vloge (8. člen). Druga mož- 
nost pa so prenosljive obveznice Republike Slovenije (9. 
člen), ki jih lastniku devizne vloge izroči banka na njegovo 
zahtevo. Varčevalci lahko z obema oblikama vrednostnih 
papirjev prosto razpolagajo. 

Lastniki deviznih vlog bodo morali zahtevo za izročitev obvez- 
nic Republike Slovenije predložiti banki naipozneje do 31 
decembra 1992, Republika Slovenija pa bo izdala obveznice 
do 31. marca 1993. 

Obveznosti iz izdanih obveznic Republike Slovenije bodo 
izplačane v polletnih anuitetah tako. da prva anuiteta zapade 
v plačilo 31. maja 1993. zadnja pa 30. novembra 2002 Krajši 
rok izplačevanja je zaradi višine obveznosti po oceni predla- 
gatelja za proračun nesprejemljiv. 
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Za poravnavo obveznosti iz naslova izplačevanja deviznih 
vlog in prenosljivih vrednostnih papirjev bank, ki jih bodo 
izdale varčevalcem, so banke dolžne zagotoviti devizna sred- 
stva (12. člen). Banke bodo dolžne izločati ta devizna sredstva 
na račune bank v tujini na način in v višini, kot bo to določila 
Banka Slovenije. 
Predlagana rešitev je v skladu s sprejetim sistemom, po kate- 
rem predstavljajo devizna imetja pooblaščenih bank pri tujih 
bankah operativne devizne rezerve, ki jih pooblaščena banka 
odpokliče ob zapadlosti obveznosti, da jih uporabi za porav- 
navo le-teh. Na ta način se bo zagotavljalo tudi poravnavanje 
obveznosti iz tega zakona. 

Devizna sredstva za poravnavo obveznosti iz obveznic Repu- 
blike Slovenije bo zagotavljala Banka Slovenije, tolarska sred- 
stva pa Republika Slovenija v proračunu. 

Z izročitvijo vrednostnega papirja banke oz. obveznic Repu- 

blike Slovenije lastniku devizne vloge ugasne terjatev iz depo- 
zitne pogodbe do banke (13. člen). 

Državljani republike Slovenije lahko uporabijo obveznice 
Republike Slovenije vloge za nakup delnic v procesu lastnin- 
skega preoblikovanja pravnih oseb in za dokup pokojninske 
dobe. Državljani Republike Slovenije, ki jim je banka za nji- 
hovo vlogo izročila obveznice Republike Slovenije, in njihovi 
ožji družinski člani pa lahko uporabijo te obveznice tudi za 
odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu. 

V predlogu zakona je predvidena rešitev, da mora banka na 
zahtevo lastnika devizne vloge izdati potrdilo o lastništvu 
devizne vloge. S tem potrdilom lahko občan uveljavljan pra- 
vice iz 14. člena tega zakona že v času, ko obveznice še niso 
izdane. Tako naj bi se zagotovila pravica deviznih varčevalcev 
do razpolaganja z njihovimi vlogami v vmesnem obdobju do 
izdaje obveznic Republike Slovenije. 

Predlog zakona o JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNICE, 

IZDANE ZARADI SANACIJE BANK IN HRANILNIC - ESA 650 

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji 7/7-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVE- 
NIJE ZA OBVEZNICE, IZDANE ZARADI SANACIJE BANK IN 
HRANILNIC, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije za seje zborov Skupščine Republike Slovenije 
22. in 23/7-1992. 

S predloženim zakonom se urejajo vprašanja jamstva 
Republike Slovenije za obveznice, ki jih bo Agencija Repu- 
blike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic izdala za 
odkup potencialnih izgub v postopku sanacije bank in 
hranilnic. Predlagani zakon pomeni eno od podlag za 
izvedbo sanacije v bančnem sistemu in s tem tudi v gospo- 

darstvu v celoti. Da bi se lahko postopek sanacije banč- 
nega sistema pričel čimprej Vlada Republike Slovenije 
predlaga Skupščini Republike Slovenije, da obravnava in 
sprejme navedeni zakon po hitrem postopku. Če predla- 
gani zakon ne bi bil sprejet po hitrem postopku, bi prišlo 
do odlaganja pričetka sanacije bančnega sistema in s tem 
do večjih motenj v gospodarstvu. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Stanko DEBELJAK, namestnik ministra za finance, 
- Alenka MARKIČ, namestnica ministra za finance. 

Predlog zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, 
izdane zaradi sanacije bank in hranilnic bosta obravnavala 
Odbor za kreditno-monetarni sistem in politiko kot matično 
delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga zakona o jamstvu Republike Slovenije 
za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic so 
pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združe- 
nega dela. 

PREDLOG ZAKONA o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi 
sanacije bank in hranilnic 

1. člen 

Republika Slovenija prevzema s tem zakonom jamstvo za 
obveznosti iz obveznic, ki jih izda Agencija Republike Slove- 
nije za sanacijo bank in hranilnic (v nadaljnjem besedilu: 
Agencija) zaradi sanacije bank in hranilnic (v nadaljnjem 
besedilu: banke) po zakonu o predsanaciji, sanaciji, stečaju in 
likvidaciji bank in hranilnic (Uradni list RS 1/91-1). 

2. člen 

Agencija uporablja obveznice za odkup potencialnih izgub 
bank, za katere je guverner Banke Slovenije izdal odločbo 
o uvedbi sanacijskega postopka. 

Agencija uporablja obvezice za namene iz prejšnjega 
odstavka po merilih in pogojih, določenih z zakonom in 
odločbo o uvedbi sanacijskega postopka v posamezni banki. 

3. člen 

Agencija izda obveznice v skupnem znesku do tolarske proti- 
vrednosti 2.200 milijonov DEM. 

Obveznice se glasijo na DEM, pravice iz obveznic pa se 
izplačujejo v tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije na 
dan dospelosti. 
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4. člen 

Obveznice se glasijo na ime in se smejo prenašati na druge 
osebe šele po preteku 5 let od dneva izdaje. 

5. člen 

Obveznice dospejo v 30 letih od dneva izdaje. 

6. člen 

Od izdanih obveznic se plačujejo obrest po 8 odstotni letni 
obrestni meri. 

Obresti se obračunavajo trimesečno, izplačujejo pa se v 20 
dneh po preteku posameznega trimesečja. 
Obresti za leto 1992 se obračunajo 31. 12. 1992. 
Sredstva za izplačevanje obresti se zagotavljajo Agenciji iz 
proračuna Republike Slovenije. 

7. člen 
Pravice iz obveznic zastarajo v treh letih po dnevu dospetja. 

8. člen 

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

I. UVOD 

Podlage za začetek procesa sanacije bančnega sistema v Slo- 
veniji so bile dane s sprejetjem zakona o predsanaciji, sana- 
ciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic (Ur. I. RS, št. 1/91) 
v juniju 1991. V skladu z določili tega zakona je Izvršni svet 
Republike Slovenije oktobra 1991 ustanovil Agencijo Repu- 
blike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Ur. I. RS, št. 17/ 
91), v decembru 1991 pa je bil imenovan Strokovni svet 
Agencije. 

Sanacija bank naj bi po predlogu Agencije potekala v dneh 
glavnih smereh: prva je opis kapitala, druga je izdaja obveznic 
s strani države za zamenjavo slabe aktive bank iz. za odkup 
potencialnih izgub bank, ki so večinoma posledica problema- 
tičnih kreditov, ki jih podjetja ne vračajo. Z zamenjavo za 
obveznice se bo reševal tudi presežek terjatev bank do 
Narodne banke Jugoslavije nad višino neizplačanih deviznih 
vlog. Zamenjava slabe aktive bank za obveznice sicer rešuje 
problem bank samo statično v smislu izboljšanja bančnih 
bilanc in portfelja bank, vendar pa bo ta ukrep v sedanjem 
likvidnostnem položaju slovenskega gospodarstva omogočal 
bankam boljšo likvidnost. 

Osnovno zakonsko podlago za sanacijo bančnega sistema 
sicer predstavlja že omenjeni zakon o predsanaciji, sanaciji, 
stečaju in likvidaciji bank, določena področja pa je potrebno 
še posebej urediti s posameznimi zakoni. Tako je bil kot prvi 
posamezni zakon v procesu sanacije predložen predlog 
zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih 
vlog, ki se je prvotno pod drugim naslovom obravnaval že 
decembra 1991, zaradi spremenjenih okoliščin pa je bil pri- 
pravljen nov predlog zakona. Drugi posamezni zakon, ki ga je 
potrebno sprejeti pred začetkom sanacije bančnega sistema 
v Sloveniji, pa je zakon, ki bo urejal izdajo obveznic za 
zamenjavo slabe aktive zato z namenom čimprejšnje ureditve 
zakonske podlage za sanacijo bančnega sistema pripravila 
predlog zakona za urejanje tega področja z naslovom: ZAKON 
O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNICE, 
IZDANE ZARADI SANACIJE BANK IN HRANILNIC. 

II. POJASNILA K PREDLAGANIM REŠITVAM 

Osnovne značilnosti tega predloga zakona so naslednje: 

1) Splošne določbe 

V uvodnih členih tega zakona je opredeljeno področje, ki ga 
ta zakon želi urejati. Republika Slovenija s tem zakonom 
prevzema jamstvo za poravnavanje obveznosti iz obveznic, ki 
jih bo izdala Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in 
hranilnic v procesu sanacije bančnega sistema v Sloveniji. 
Obveznice se bodo izdajale po potrebi in to samo za banke, za 
katere bo guverner Banke Slovenije izdal odločbo o uvedbi 
sanacijskega postopka. Agencija lahko uporablja obveznice 

samo za odkup potencialnih izgub bank oz. za zamenjavo 
slabe aktive bank. Osnovna zakonska podlaga za uporabo 
obveznic je že določena v zakonu o predsanaciji, sanaciji, 
stečaju in likvidaciji bank in hranilnic, podrobni pogoji upo- 
rabe obveznic pa bodo opredeljeni v odločbi o uvedbi sanacij- 
skega premoženja v posamezni banki. 

2) Servisiranje obveznic 

Zgornja meja, do katere lahko Agencija izda obveznice, je 
2.200 milijonov DEM. Takšna višina obveznic bi morala glede 
na sedaj zbrane podatke zadoščati za sanacijo celotnega 
bančnega sistema v Sloveniji tudi ob upoštevanju dejstva, da 
se bodo v procesu sanacije bank pojavile izgube, ki sedaj še 
niso razvidne iz bančnih bilanc. 

V gradivu za sanacijo bank je Agencija navedla podatke 
o skupnem obsegu slabega portfelja slovenskih bank na dan 
31. 12. 1991. Skupni obseg slabega portfelja slovenskih bank 
sestavljajo terjatve bank iz naslova deviznih vlog do Narodne 
banke Jugoslavije, problematični krediti in potencialne 
obveznosti bank. V gradivu je opredeljena zgornja meja višine 
slabega portfelja in sicer v višini 3.513 milijonov DEM. V tem 
znesku je upoštevana celotna višina problematičnih kreditov 
in potencialnih obveznosti bank. To število zato predstavlja 
osnovo za izračun obsega sanacije bank po obeh predlaganih 
možnostih (odpis kapitala in izdajanje obveznic). Ta številka 
je le okvirna, točna višina obsega sanacije pa bo znana po 
izdelavi sanacijskih programov v vsaki posamezni banki. 

Seštevek zgornje meje za izdajenje obveznic in višine dolga 
Republike Slovenije na osnovi neizplačanih deviznih vlog 
občanov, ki je opredeljen v zakonu o poravnavanju obvezno- 
sti iz neizplačanih deviznih vlog, se približuje opredeljeni 
zgornji meji skupnega obsega slabega portfelja slovenskih 
bank, ki je znana sedaj. Ob upoštevanju dejstva, da se bo 
določen del kapitala v vsaki banki še odpisal, bo sprejetje 
obeh zakonov zagotavljalo potrebno višino sredstev za 
uspešno izvajanje sanacije slovenskega bančnega sistema. 

Zaradi ohranjanja vrednosti banko obveznice nominirane 
v DEM, pravice iz njih pa se bodo izplačevale v tolarjih po 
srednjem tečaju Banke Slovenije za DEM na dan obračuna 
obresti oz. zapadlosti obveznice. Rok za dospelost obveznic 
je 30 let, letna obrestna mera za izdane obveznice pa bo 
znašala 8%. Obresti se bodo obračunavale trimesečno. 

Glede na težko stanje gospodarstva in zaradi številnih novih 
obveznosti proračun ni zmožen prevzeti večjih obveznosti, 
kot so navedene v predlagani rešitvi. Trimesečno izplačevanje 
obresti pa bo bankam zagotovilo prihodke iz sedaj neekativ- 
nega dela aktive, kar jim bo izboljšalo njihovo likvidnostno 
stanje. 

Banke lahko po preteku let od izdaje obveznic prosto gospo- 
darijo z njimi na medbančnih trgih. 
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Predlog zakona o ODVETNIŠTVU - ESA 163 

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji 7/7-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ODVETNIŠTVU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije za seje zborov Skupščine Republike Slovenije 
v juliju 1992. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 

nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 

- Miha KOZINC, minister za pravosodje in upravo, 
- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje in 
upravo, 
- Janez BREZNIK, svetlovalec Vlade RS v Ministrstvu za 
pravosodje in upravo. 

Predlog zakona o odvetništvu bosta obravnavala odbor za 
pravosodje in upravo kot matično delovno telo in Zakonodaj- 
nopravna komisija. Matično delovno telo bo zakon obravna- 
valo predvidoma v drugi polovici julija. 

Za obravnavo predloga zakona o odvetništvu so pristojni 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

PREDLOG ZAKONA o odvetništvu 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Odvetništvo je kot del pravosodja samostojna in neodvisna 
služba. 

Odvetništvo opravljajo odvetniki kot svoboden poklic. 

Pravica opravljati odvetniški poklic se pridobi z vpisom v ime- 
nik odvetnikov. 

2. člen 

Odvetnik v okviru opravljanja odvetniškega poklica pravno 
svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi 
državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njiho- 
vih pravnih razmerjih. 

Pred sodišči lahko stranko proti plačilu zastopa samo odvet- 
nik, če zakon ne določa drugače. 

Odvetnik iz druge države lahko ob pogoju vzajemnosti 
zastopa stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi 
v Republiki Sloveniji. 

3. člen 

Odvetnik je pri svojem delu samostojen in neodvisen. 

4. člen 

Odvetnik lahko opravlja svoj poklic individualno ali v odvetni- 
ški družbi v skladu z določbami tega zakona. 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na odvetnika kot posa- 
meznika, veljajo tudi za odvetniško družbo, kolikor ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ODVETNIKOV 

5. člen 

Odvetnik prosto odloča, ali bo prevzel zastopanje stranke, ki 
se je nanj obrnila. 

Odvetnik ne sme odkloniti zastopanja stranke, če ga kot 
zagovornika ali pooblaščenca stranke v skladu z zakonom 
postavi sodišče. V tem primeru lahko odvetnik odkloni zasto- 
panje le, če obstajajo razlogi, zaradi katerih je dolžan odklo- 
niti zastopanje, ali iz drugih upravičenih razlogov. 

Odvetnik mora odkloniti zastopanje, če je v isti stvari zastopal 
nasprotno stranko, če je nasprotno stranko zastopal odvetnik, 
ki dela v isti odvetniški pisarni, ali je kot odvetniški kandidat 
ali odvetniški pripravnik delal pri odvetniku, ki je zastopal 
nasprotno stranko, če je v isti stvari delal kot sodnik, javni 
tožilec, pooblaščena uradna oseba organov za notranje 
zadeve ali kot uradna oseba v upravnem postopku in v drugih 
primerih, določenih z zakonom. 

6. člen 

Odvetnik mora varovati kot tajnost, kar mu je zaupala stranka. 

Dolžnost iz prejšnjega odstavka veže tudi druge osebe, ki 
delajo v odvetniški pisarni. 

7. člen 

Odvetnik ne sme biti priprt v kazenskem postopku, ki je 
uveden proti njemu zaradi suma kaznivega dejanja, storje- 
nega pri opravljanju odvetniškega poklica, brez poprejšnjega 
dovoljenja senata treh sodnikov sodišča druge stopnje, usta- 
novljenega za območje sodišča prve stopnje, pri katerem se 
vodi postopek. 

O odreditvi pripora sodišče obvesti Odvetniško zbornico Slo- 
venije. 

8. člen 

Preiskava odvetniške pisarne je dovoljena samo na podlagi 
odredbe pristojnega sodišča in to samo glede spisov in pred- 
metov, ki so izrecno navedeni v odredbi o preiskavi. Pri 
preiskavi ne sme biti prizadeta tajnost drugih listin in pred- 
metov. 

Pri preiskavi odvetniške pisarne mora biti navzoč predstavnik 
Odvetniške zbornice Slovenije. 
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9. člen 16. člen 

Odvetniška zbornica Slovenije zavaruje odvetnika pred odgo- 
vornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati stranki v zvezi 
z opravljanjem njegovega poklica. 

Premija se plačuje iz odvetnikovega zavarovalnega prispevka 
zbornici. 

10. člen 

Državni organi, organizacije in posamezniki, ki izvajajo javna 
pooblastila, so dolžni dajati odvetniku podatke, ki jih potre- 
buje pri opravljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi. 

Odvetnik je upravičen od upravljalcev zbirk podatkov zahte- 
vati posredovanje osebnih podatkov, kadar jih potrebuje za 
opravljanje procesnih dejanj v okviru zastopanja stranke. 

Odvetnik nima pravice iz prejšnjega odstavka, če gre za 
osebne podatke, ki so na podlagi posebnih zakonskih določb 
dostopni le pooblaščenim organom. 

11. člen 

Odvetnik ima pravico uporabiti v mejah zakona in pooblastila 
vsako pravno sredstvo, za katero misli, da lahko koristi 
stranki, ki jo zastopa. 

Pri zastopanju stranke je odvetnik dolžan ravnati vestno, 
pošteno, skrbno ter po načelih odvetniške poklicne etike. 

12. člen 

Stranka lahko pooblastilo ob vsakem času prekliče, odvetnik 
pa ga lahko ob vsakem času odpove. 

Po odpovedi pooblastila je odvetnik dolžan še en mesec 
opravljati dejanja za stranko, ki ji je odpovedal pooblastilo, če 
je treba odvrniti kakšno škodo, ki bi lahko nastala za stranko 
v tem času. 

Dolžnost iz prejšnjega odstavka ne veže odvetnika, če stranka 
prekliče pooblastilo. 

13. člen 

Odvetnik stranki pooblastila ni dolžan vrniti, stranka pa ima 
pravico zahtevati, da sama na pooblastilo zapiše preklic poo- 
blastila. 

14. člen 

Po prenehanju zastopanja mora odvetnik stranki izročiti 
njene listine in spise v izvirniku, vključno s tistimi, ki jih je 
pridobil po 10. členu tega zakona. 

če odvetnikovo delo in stroški zastopanja niso plačani, ima 
odvetnik pravico na strankine stroške zase izdelati prepise 
listin, ki so potrebni zaradi ugotovitve plačila njegovega dela 
in stroškov. 

Odvetnik stranki ni dolžan izročiti osnutkov pisanj, njenih 
pisem odvetniku in drugih zaupnih pisanj ter dokazil o izvrše- 
nih in njemu še nepovrnjenih plačilih. Na zahtevo in stroške 
stranke ji je dolžan izročiti njihove prepise. 

Odvetnik mora hraniti spise pet let po prenehanju zastopanja 
stranke. Po preteku tega časa pa jih je dolžan komisijsko 
uničiti na način, ki ga določi statut Odvetniške zbornice 
Slovenije. 

15. člen 

Na vsako vlogo in listino, ki jo sestavi, mora dati odvetnik svoj 
žig in svoj podpis. 

Pri zastopanju strank lahko odvetnika nadomešča odvetnik iz 
iste odvetniške pisarne ter v mejah zakona odvetniški kandi- 
dat, ki je pri njem zaposlen, oziroma odvetniški pripravnik, ki 
dela v njegovi pisarni (substitucija). 

Razen v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena, je substi- 
tucija po drugem odvetniku dopustna samo za posamezna 
procesna opravila, če stranka temu izrecno ne nasprotuje. 

Odvetniški kandidat in odvetniški pripravnik se izkažeta z iz- 
kaznico. 

17. člen 

Odvetnik je upravičen do plačila za svoje delo in do povračila 
stroškov v zvezi z opravljenim delom po odvetniški tarifi. 

Odvetnik je upravičen do višjega plačila za svoje delo, kot mu 
gre po odvetniški tarifi, če se o tem pisno dogovori s stranko. 

Odvetnik se v premoženjskopravnih zadevah lahko dogovori 
s stranko za plačilo tako, da si izgovori namesto plačila za 
delo po odvetniški tarifi največ 15-odstotni delež od zneska, 
ki ga bo sodišče prisodilo stranki. Dogovor mora biti sklenjen 
v pismeni obliki. 

18. člen 

Odvetnik ima pravico, da od denarnih zneskov, ki jih je prejel 
za svojo stranko, obdrži znesek dogovorjenega plačila in 
stroškov za svoje delo. Odvetnik je dolžan stranki izstaviti 
obračun. 

19. člen 

Odvetniško tarifo sprejema Odvetniška zbornica Slovenije 
v soglasju z ministrstvom, pristojnim za pravosodje. 

20. člen 
Sodišča in drugi organi uporabljajo pri odločanju o določitvi 
plačila in povračilu stroškov odvetniškega zastopanja 
v postopkih odvetniško tarifo. 

Plačilo in stroški se obračunavajo po odvetniški tarifi, ki velja 
na dan odločanja, če ni za posamezne primere z odvetniško 
tarifo drugače določeno. 

21. člen 

Z opravljanjem odvetniškega poklica je nezdružljivo: 
1. opravljanje druge dejavnosti kot poklic, razen na znanstve- 
nem, pedagoškem, umetniškem ali publicističnem področju; 
2. opravljanje plačane državne službe; 
3. opravljanje notariata; 
4. opravljanje poslovodne funkcije v podjetju; 
5. opravljanje drugih poslov, ki nasprotujejo ugledu in neod- 
visnosti odvetniškega poklica. 

Odvetnik ne sme reklamirati svoje dejavnosti. 

22. člen » 
Odvetnik mora odvetniški poklic opravljati dejansko in stalno 

Če je odvetnik izvoljen ali imenovan v državno funkcijo, ki 
zahteva poklicno opravljanje, v času opravljanja te funkcije 
opravljanje odvetniškega poklica miruje. 

V primeru iz prejšnjega odstavka, kakor tudi v drugih prime- 
rih, ko odvetnik iz opravičenih razlogov dalj časa ne more 
opravljati odvetniškega poklica, se mora odvetnik dogovoriti 
z drugim odvetnikom za splošno substitucijo ali za začasen 
prevzem pisarne in o tem obvestiti Odvetniško zbornico Slo- 
venije. 

Če odvetnik do nastopa državne funkcije oziroma v primer- 
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nem času ne ravna po določbi prejšnjega odstavka, Odvetni- 
ška zbornica Slovenije sama določi začasnega prevzemnika 
njegove pisarne. 

23. člen 

Odvetnik prosto izbira in menja sedež svoje pisarne, mora pa 
o vsaki selitvi predhodno obvestiti Odvetniško zbornico Slo- 
venije. 

Odvetnik ne more imeti podružnice odvetniške pisarne. 

III. PRAVICA DO OPRAVLJANJA ODVETNIŠKEGA POKLICA 

24. člen 

Odvetnik je lahko, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da je državljan Republike Slovenije, 
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmož- 
nost, 
3. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov 
diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano 
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, 
4. da je opravil pravniški državni izpit, 
5. da ima štiri leta praktičnih izkušenj kot diplomirani pravnik, 
od tega najmanj eno leto pri odvetniku, 
6. da aktivno obvlada slovenski jezik, 
7. da je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica, 
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za 
opravljanje odvetniškega poklica. 

Z enoletno prakso pri odvetniku je izenačena praksa pri 
notarju v enakem trajanju. 

Pogoj iz pete točke prvega odstavka tega člena izpolnjuje 
tudi, kdor nima opravljene najmanj enoletne prakse v odvetni- 
ški pisarni, če je najmanj pet let opravljal funkcijo sodnika, 
javnega tožilca ali javnega pravobranilca. 

Tuj državljan, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje odvetni- 
škega poklica po pravu države, katere državljan je, se, če velja 
vzajemnost, vpiše v imenik odvetnikov, ki lahko opravljajo 
odvetniški poklic pred državnimi organi v Republiki Sloveniji: 
1. če opravi preizkusni izpit o poznavanju pravnega reda 
Republike Slovenije po posebnem zakonu,2. če aktivno 
obvlada slovenski jezik. 

Odvetniška zbornica vodi poseben imenik odvetnikov tujih 
državljanov. 

25. člen 

Če se v primerih, ko se po določbah tega zakona zahteva 
vzajemnost, dvomi v vzajemnost, daje pojasnila ministrstvo, 
pristojno za pravosodje. 

26. člen 

Ni vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica, kdor 
je bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno 
nevreden za opravljanje odvetniškega poklica, ali kdor se 
obnaša tako, da je mogoče na podlagi njegovega ravnanja 
utemeljeno sklepati, da ne bo pošteno in vestno opravljal 
odvetniškega poklica. 

Če je zahteva za vpis v imenik odvetnikov zavrnjena iz razlo- 
gov po prejšnjem odstavku, se nova zahteva za vpis ne more 
vložiti pred potekom dveh let od pravnomočnosti zavrnilne 
odločbe. 

» 
Če predlaga vpis v imenik odvetnikov oseba, zoper katero 
teče kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti, se odločitev o vpisu 
v imenik odvetnikov odloži do pravnomočnosti odločbe v tem 
postopku. 

27. člen 

Kdor je bil pred vpisom v imenik odvetnikov sodnik sodišča 
prve stopnje ali je izvrševal funkcijo državnega tožilca pred 
sodiščem prve stopnje, ne more imeti sedeža odvetniške 
pisarne na območju kraja, v katerem je opravljal to funkcijo, 
dokler ne pretečeta dve leti od dneva, ko mu je taka funkcija 
prenehala. 

28. člen 

Če se naknadno ugotovijo dejstva, ki kažejo na to, da odvetnik 
ob vpisu ni izpolnjeval z zakonom določenih pogojev, se ne 
glede na potek časa postopek za vpis v imenik odvetnikov 
obnovi. 

Če je treba na podlagi podatkov, zbranih v prejšnjem in 
obnovljenem postopku, prejšnjo odločbo nadomestiti z novo, 
s katero se vpis v imenik odvetnikov ne dovoli, se prejšnja 
odločba razveljavi in vpis z učinkom za naprej prekliče. 

29. člen 

Odvetnik se izbriše iz imenika odvetnikov: 
1. če umre; 
2. če pisno izjavi, da ne želi več opravljati odvetniškega 
poklica; 
3. če je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen zapora šestih 
mesecev ali na hujšo kazen in gre za naklepno kaznivo deja- 
nje, ki se preganja po uradni dolžnosti; 
4. če mu je bil izrečen varnostni ali varstveni ukrep prepovedi 
opravljanja odvetniškega poklica; 
5. če opravlja posle, ki niso združljivi z ugledom in neodvis- 
nostjo odvetnika (21. člen); 
6. če več kot eno leto brez opravičenega razloga ni opravljal 
odvetniškega poklica; 
7. če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih 
pogojev za opravljanje odvetniškega poklica; 
8. če je bil razveljavljen vpis v imenik odvetnikov; 
9. če mu je bil izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice 
opravljanja odvetniškega poklica; 
10. če preneha odvetniška družba na podlagi izvedenega 
stečajnega ali likvidacijskega postopka ali če odvetnik izstopi 
iz odvetniške družbe, pa v roku enega meseca ne nadaljuje 
z opravljanjem odvetniškega poklica individualno ali kot druž- 
benik druge odvetniške družbe. 

30. člen 

Imenik odvetnikov vodi Odvetniška zbornica Slovenije. 

O vpisu oziroma izbrisu iz imenika odvetnikov odloča organ, 
določen s statutom Odvetniške zbornice Slovenije, v uprav- 
nem postopku. 

Zoper odločbo organa iz prejšnjega odstavka tega člena ni 
pritožbe. 

Odločbo, izdano v postopku o vpisu oziroma izbrisu iz ime- 
nika odvetnikov, pošlje organ iz prvega odstavka tega člena 
v petnajstih dneh od njene izdaje ministrstvu, pristojnemu za 
pravosodje. 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko sproži upravni 
spor zoper odločbo iz prejšnjega odstavka, če je z njo kršen 
zakon v korist posameznika. 

Izbris iz razloga četrte in devete točke prejšnjega člena se 
opravi na podlagi pravnomočne odločbe. 

31. člen 

Pred vpisom v imenik odvetnikov izreče odvetnik pred pred- 
sednikom Odvetniške zbornice Slovenije naslednjo prisego: 
»Prisegam, da bom spoštoval pravni red Republike Slovenije 
in odvetniški poklic opravljal vestno, pošteno in dostojan- 
stveno.« 
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Ob vpisu v imenik odvetnikov izda Odvetniška zbornica Slove- 
nije odvetniku izkaznico. 

32. člen 

Odvetniku, ki mu je bil podeljen naslov specialista določene 
smeri specializacije ali magistra pravnih znanosti, se na nje- 
govo zahtevo prizna status odvetnika-specialista, če je naj- 
manj pet let opravljal odvetniški poklic oziroma pravosodno 
funkcijo na področju, za katerega je podal zahtevo. 

Odvetniku, ki je bil izvoljen v naziv docenta, izrednega ali 
rednega profesorja pravne fakultete, se prizna status odvet- 
nika specialista s pravnega področja, na katerem je opravljal 
pedagoško in znanstveno delo, tudi če ne izpolnjuje pogoja 
petletne prakse iz prejšnjega odstavka tega člena. 

O zahtevi iz prvega odstavka tega člena odloča organ iz 
drugega odstavka 30. člena tega zakona. Zoper njegovo 
odločbo ni pritožbe. 

33. člen 

Pravno področje, za katero se odvetniku prizna status speci- 
alista, je lahko označeno pri imenu odvetnika ali firmi odvetni- 
ške družbe, katere član je odvetnik specialist. 

IV. ODVETNIŠKA DRUŽBA 

34. člen 

Odvetniška družba se lahko ustanovi kot civilna odvetniška 
družba ali kot odvetniška družba, ki je pravna oseba. 

Odvetniška družba, ki je pravna oseba, se lahko ustanovi kot 
družba z neomejeno osebno odgovornostjo družbenikov za 
obveznosti družbe (v nadaljnjem besedilu: odvetniška 
družba). 

35. člen 

Za ustanovitev in poslovanje odvetniške družbe se uporab- 
ljajo predpisi o gospodarskih družbah, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

36. člen 

Dejavnost odvetniške družbe je omejena na opravljanje odvet- 
niškega poklica. 

Družbeniki odvetniške družbe so lahko samo odvetniki. 

Vodenja poslov odvetniške družbe ni mogoče zaupati osebi, 
ki ni odvetnik. 

37. člen 

Firma odvetniške družbe vsebuje obvezno dodatno označbo, 
da gre za odvetniško pisarno s kraticami »o. p.«. 

Ime prejšnjega družbenika lahko ostane z njegovo privolitvijo 
ali privolitvijo njegovih dedičev v imenu družbe iz prejšnjega 
odstavka še največ pet let z dodatno oznako pri imenu, 
»prejšnji«. 

38. člen 

Prijavi za vpis odvetniške družbe v sodni register je treba 
priložiti soglasje Odvetniške zbornice Slovenije. 

Soglasje iz prejšnjega odstavka izda organ iz drugega 
odstavka 30. člena tega zakona. Zoper odločitev ni dovoljena 
pritožba. 

Soglasje se lahko odreče samo, če niso izpolnjeni pogoji, ki 
jih zakon določa za ustanovitev in poslovanje odvetniške 
družbe. 

Če pristojni organ iz drugega odstavka tega člena v dveh 
mesecih od dne, ko je bilo soglasje zahtevano, ne odloči, se 
šteje, da je soglasje dano. 

39. člen 

Če s tem zakonom določeni pogoji za organizacijo in poslova- 
nje odvetniške družbe niso izpolnjeni, odvetniška družba pre- 
neha z likvidacijo. 

Prenehanje odvetniške družbe iz razlogov prejšnjega odstav- 
katega člena ugotovi sodišče na predlog katerega od družbe- 
nikov ali Odvetniške zbornice Slovenije. 

Sodišče pred odločitvijo o prenehanju določi odvetniški 
družbi največ šestmesečni rok, v katerem mora svojo organi- 
zacijo in poslovanje uskladiti z določbami tega zakona. 

V. ODVETNIŠKA ZBORNICA 

40. člen 

Odvetniki z območja Republike Slovenije se obvezno združu- 
jejo v Odvetniško zbornico Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
zbornica). 

41. člen 

Zbornica spremlja in obravnava problematiko dela odvetni- 
kov, skrbi za skladen razvoj odvetništva, sprejema kodeks 
odvetniške poklicne etike in opravlja druge z zakonom dolo- 
čene naloge. 

42. člen 

Zbornica je pravna oseba. 

Najvišji organ zbornice je skupščina. 

43. člen 

S statutom zbornice se podrobneje določijo naloge in organi- 
zacija zbornice, naloge skupščine in drugih organov zbor- 
nice, sodelovanje odvetniških kandidatov in pripravnikov pri 
delu organov zbornice, način zagotavljanja sredstev za delo 
zbornice in druga vprašanja, pomembna za delovanje zbor- 
nice. 

K statutu zbornice daje soglasje vlada Republike Slovenije. 

VI. ODVETNIŠKI PRIPRAVNIKI 

44. člen 

Kdor se pri odvetniku v skladu z določbami tega in posebnega 
zakona usposablja za pridobitev pravice opravljati pravniški 
državni izpit, ima položaj odvetniškega pripravnika 

Odvetniški pripravnik lahko začne opravljati prakso pri odvet - 
niku, ko je vpisan v imenik odvetniških pripravnikov. 

O vpisu v imenik iz prejšnjega odstavka odloča organ iz 
drugega odstavka 30. člena tega zakona. Zoper odločitev ni 
dovoljena pritožba. 

Ob vpisu v imenik odvetniških pripravnikov izda zbornica 
odvetniškemu pripravniku izkaznico. 

45. člen 

Odvetniško pripravniško prakso zagotavlja zbornica. 

Če si odvetniški pripravnik ne zagotovi sam opravljanja 
prakse v odvetniški pisarni, mu zbornica najkasneje v treh 
mesecih od pravnomočnosti odločbe o vpisu v imenik odvet- 
niških pripravnikov zagotovi pripravniško mesto pri odvetniku 
ali v odvetniški družbi. 
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46. člen 55. člen 

Odvetnik mora skrbeti za poklicno izobraževanje svojega pri- 
pravnika in mu omogočiti, da se vsestransko usposablja za 
samostojno opravljanje odvetniškega poklica. 

Odvetniški pripravnik ne sme samostojno in v svojem imenu 
opravljati odvetniškega poklica. 

47. člen 

Čas, ko odvetniški pripravnik opravlja prakso v odvetniški 
pisarni, se všteva v obvezno enoletno prakso, ki je določena 
kot pogoj za pridobitev pravice opravljati odvetniško dejav- 
nost (peta točka 24. člena). 

48. člen 

Odvetniški pripravnik se izbriše iz imenika odvetniških pri- 
pravnikov: 
1. če izjavi, da ne želi več opravljati prakse v odvetniški 
pisarni; 
2. če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih 
pogojev za opravljanje prakse v odvetniški pisarni; 
3. če brez opravičenega razloga več kot tri mesece ne opravlja 
prakse pri odvetniku; 
4. ko poteče čas, ki je določen za usposabljanje v odvetniški 
pisarni; 
5. če mu je izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice oprav- 
ljati prakso v odvetniški pisarni. 

Izbris iz razloga zadnje točke prejšnjega odstavka se opravi 
na podlagi pravnomočne odločbe disciplinskega organa. 

VII. ODVETNIŠKI KANDIDATI 

49. člen 

Odvetniški kandidat je lahko, kdor izpolnjuje pogoje iz prve 
do četrte ter šeste in sedme točke prvega odstavka 24. člena 
tega zakona in ima pristanek odvetnika oziroma odvetniške 
družbe, pri kateri bo zaposlen. 

50. člen 

Odvetniški kandidat lahko začne opravljati delo v odvetniški 
pisarni, ko je vpisan v imenik odvetniških kandidatov, ki ga 
vodi zbornica. 

V imenik odvetniških kandidatov se lahko vpiše tudi tuj držav- 
ljan, če izpolnjuje druge pogoje iz prejšnjega člena in če velja 
vzajemnost. 

51. člen 

O vpisu v imenik odvetniških kandidatov odloča organ iz 
drugega odstavka 30. člena tega zakona. Zoper odločitev ni 
dovoljena pritožba. 

Vlogi za dovolitev vpisa v imenik odvetniških kandidatov je 
treba priložiti izjavo odvetnika, da bo odvetniški kandidat 
delal v njegovi odvetniški pisarni. 

52. člen 

O vpisu v imenik odvetniških kandidatov izda zbornica odvet- 
niškemu kandidatu izkaznico. 

53. člen 

Odvetniški kandidat ne sme samostojno in v svojem imenu 
opravljati odvetniškega poklica. 

54. člen 

Odvetniški kandidat lahko nadomešča odvetnika pri vseh 
opravilih iz 2. člena tega zakona, ne more pa ga nadomeščati 
pri zastopanju pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije 
in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije. 

Odvetniški kandidat sklene za čas dela v odvetniški pisarni 
z odvetnikom pogodbo o zaposlitvi. 

56. člen 

Če odvetniški kandidat zamenja odvetniško pisarno, se ne 
izbriše iz imenika odvetniških kandidatov. 

O nadaljevanju dela v drugi odvetniški pisarni mora odvetni- 
ški kandidat obvestiti zbornico in obvestilu priložiti izjavo 
odvetnika, pri katerem bo nadaljeval z delom. 

57. člen 

Odvetniški kandidat se izbriše iz imenika odvetniških kandi- 
datov: 
1. če izjavi, da ne želi več delati v odvetniški pisarni; 
2. če odvetnik odpove pogodbo o zaposlitvi in odvetniški 
kandidat v roku osmih dni ne sklene pogodbe o zaposlitvi 
z drugim odvetnikom; 
3. če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih 
pogojev za opravljanje dela odvetniškega kandidata, 
4. če mu je izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice oprav- 
ljati delo v odvetniški pisarni. 

Izbris iz razloga zadnje točke prejšnjega odstavka se opravi 
na podlagi pravnomočne odločbe disciplinskega organa. 

VIII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ODVETNIKOV, 
ODVETNIŠKIH PRIPRAVNIKOV IN ODVETNIŠKIH 
KANDIDATOV 

58. člen 

Odvetnik je dolžan vestno opravljati odvetniški poklic in je 
odgovoren za kršitve dolžnosti pri njegovem opravljanju. 

Odvetniški pripravnik in odvetniški kandidat sta dolžna vestno 
opravljati delo v odvetniški pisarni in sta odgovorna za kršitve 
dolžnosti pri njegovem opravljanju. 

59. člen 

Statut zbornice določi dejanja, ki pomenijo kršitev dolžnosti 
pri opravljanju odvetniškega poklica, ter dejanja, ki pomenijo 
kršitev vestnega opravljanja dela in prakse v odvetniški 
pisarni. 

60. člen 

V disciplinskih postopkih proti odvetnikom in odvetniškim 
kandidatom se izrekajo kot disciplinski ukrepi: opomin, ukor, 
denarna kazen in odvzem pravice opravljati odvetniški poklic 
oziroma delo v odvetniški pisarni. 

V disciplinskem postopku proti odvetniškim pripravnikom se 
izrekajo kot disciplinski ukrepi: opomin, ukor in odvzem pra- 
vice opravljati prakso v odvetniški pisarni. 

Odvzem pravice opravljati odvetniški poklic se lahko izreče za 
dobo do pet let, odvzem pravice opravljati delo oziroma 
prakso v odvetniški pisarni pa za dobo do treh let. 

61. člen 

Denarna kazen se sme izreči v mejah razpona, ki ga določa 
zbornica s splošnim aktom. 

Disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati odvetniški 
poklic in odvzema pravice opravljati delo oziroma prakso 
v odvetniški pisarni se sme določiti in izreči samo za hujše 
kršitve dolžnosti pri opravljanju poklica, dela oziroma prakse 
v odvetniški pisarni, zaradi katerih odvetnik ni vreden zaupa- 
nja za opravljanje odvetniškega poklica (prvi odstavek 26. 
člena). 
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62. člen 

Če je uveden disciplinski postopek zaradi kršitve dolžnosti, 
zaradi katere se sme izreči ukrep odvzema pravice opravljati 
odvetniški poklic, delo ali prakso v odvetniški pisarni, lahko 
disciplinski organ odvetniku, odvetniškemu kandidatu ali 
odvetniškemu pripravniku izreče začasno prepoved opravlja- 
nja poklica, dela ali prakse v odvetniški pisarni. 

Začasna prepoved lahko traja do konca disciplinskega 
postopka, vendar največ tri mesece. 

63. člen 

Organi disciplinskega postopka so: disciplinska komisija prve 
in druge stopnje ter disciplinski tožilec. 

Predsednika in člane disciplinskih komisij in disciplinskega 
tožilca izvoli skupščina zbornice iz vrst odvetnikov za čas, ki 
ga določi statut zbornice. 

Podrobnejše določbe o disciplinskih organih in njihovi 
sestavi ureja statut zbornice. 

64. člen 

Disciplinski tožilec zahteva uvedbo disciplinskega postopka, 
če je obveščen o dejstvih in dokazih, na podlagi katerih je 
mogoče utemeljeno sklepati, da je odvetnik oziroma odvetni- 
ški kandidat ali odvetniški pripravnik kršil svojo dolžnost. 

Disciplinski tožilec mora v zahtevi za uvedbo postopka opre- 
deliti kršitev dolžnosti ter navesti dejstva in predlagati dokaze, 
ki naj se izvedejo za njihovo ugotovitev. 

Uvedbo disciplinskega postopka lahko predlaga minister, pri- 
stojen za pravosodje, in predsednik sodišča. 

Če disciplinski tožilec na podlagi predloga iz prejšnjega 
odstavka ne vloži zahteve za uvedbo disciplinskega postopka, 
mora o razlogih obvestiti predlagatelja. 

65. člen 

Ko disciplinska komisija prve stopnje prejme zahtevo disci- 
plinskega tožilca za uvedbo disciplinskega postopka, jo 
pošlje odvetniku oziroma odvetniškemu kandidatu ali odvet- 
niškemu pripravniku, zoper katerega je zahteva vložena, da 
v petnajstih dneh odgovori na navedbe v zahtevi. 

Po prejemu odgovora na zahtevo predsednik disciplinske 
komisije prve stopnje po potrebi odredi, da se opravi pred- 
hodna preiskava. 

66. člen 
Disciplinska komisija prve stopnje odloči po opravljeni ustni 
obravnavi. 

Ustna obravnava ni javna, razen kadar to odvetnik oziroma 
odvetniški kandidat ali odvetniški pripravnik, zoper katerega 
teče disciplinski postopek, izrecno'zahteva. 

67. člen 

Zoper odločbo disciplinske komisije prve stopnje je dovoljena 
pritožba v roku petnajstih dni. i 

Pritožbo lahko vložita odvetnik oziroma odvetniški kandidat 
ali odvetniški pripravnik, ki je v disciplinskem postopku, in 
disciplinski tožilec. 

O pritožbi odloča disciplinska komisija druge stopnje brez 
ustne obravnave. 

68. člen 

Zoper dokončno odločbo disciplinske komisije, s katero je 
izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati odvetni- 

ški poklic oziroma delo ali prakso v odvetniški pisarni, je 
dovoljeno sodno varstvo v upravnem sporu. 

69. člen 

Podrobnejše določbe o postopku pred disciplinsko komisijo 
ureja statut zbornice. 

* 
Odločbe disciplinskih organov zbornice so izvršljive. 

Sredstva od vplačanih denarnih kazni se uporabljajo za 
namene, določene s statutom zbornice. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

70. člen 

Zbornica uskladi statut in druge splošne akte zbornice 
z določbami tega zakona v šestih mesecih od njegove uvelja- 
vitve. 

71. člen 

Odvetniki, vpisani v imenik odvetnikov na podlagi dosedanjih 
predpisov, nadaljujejo z delom po določbah tega zakona. 

Za odvetnike iz prejšnjega odstavka, kakor tudi za osebe, ki 
imajo po določbi 73. člera tega zakona pravico doseči vpis 
v imenik odvetnikov po doslej veljavnih predpisih, se ne 
uporablja določba 27. člena tega zakona. 

Odvetniki v službah pravne pomoči lahko nadaljujejo z oprav- 
ljanjem odvetniškega poklica, če svojo organiziranost in 
poslovanje uskladijo z določbami tega zakona v šestih mese- 
cih od njegove uveljavitve. 

Osebe, ki so v organizacijah sindikata ob uveljavitvi tega 
zakona zastopale člane sindikata pred sodišči v delovnih 
sporih, imajo to pravico še naprej, čeprav niso odvetniki, če 
izpolnjujejo pogoje iz prve do četrte točke 24. člena tega 
zakona. 

72. člen 

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal pravniški državni izpit, se 
šteje, da izpolnjuje pogoj iz četrte alinee 24. člena tega 
zakona, kdor ima opravljen pravosodni izpit ali kak drug izpit, 
ki je po zakonu izenačen s pravosodnim izpitom. 

73. člen 
Vloge za vpis v imenik odvetnikov,_ ki so bile vložene pred 
uveljavitvijo tega zakona, pa o njih še ni odločeno, se obrav- 
navajo in vpis v imenik odvetnikov dovoli na podlagi doslej 
veljavnih predpisov. 

Zoper odločitev, s katero se osebam iz prejšnjega odstavka ne 
dovoli vpisa v imenik odvetnikov, je dovoljen upravni spor. 

74. člen 
Kdor je ob uveljavitvi tega zakona vpisan v imenik odvetniških 
pripravnikov, nadaljuje z delom kot odvetniški kandidat, če 
ima opravljen pravosodni izpit. 

Oseba iz prejšnjega odstavka, ki nima opravljenega pravosod- 
nega izpita, nadaljuje z usposabljanjem kot odvetniški pri- 
pravnik po doslej veljavnih predpisih. 

Odvetniški kandidat iz prvega odstavka tega člena in odvetni- 
ški pripravnik iz prejšnjega odstavka imata pravico zahtevati 
vpis v imenik odvetnikov pod pogoji 73. člena tega zakona. 

Zbornica najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega 
zakona izda izkaznice o vpisu v imenik odvetniških kandida- 
tov in odvetniških pripravnikov. 

75. člen 

Osebi, ki je bila pred uveljavitvijo tega zakona zaradi izvolitve 
ali imenovanja v državno funkcijo, ki zahteva poklicno oprav- 
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Ijanje, izbrisana iz imenika odvetnikov, se izbris odpravi po 
uradni dolžnosti. 

Šteje se, da osebi iz prejšnjega odstavka opravljanje odvetni- 
škega poklica miruje (22. člen). 

Zbornica izda odločbo iz prvega odstavka tega člena najkas- 
neje v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona. * 

76. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se za odvetnike prenehata 
uporabljati določbi 36. in 41. člena zakona o pripravništvu, 
strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe 
delavcev v državni upravi in pravosodju (Uradni list SRS, št. 8/ 
80 in 27/85). 

77. člen 

Dokler ne bodo sprejeti predpisi o gospodarskih družbah, se 
za ustanovitev in poslovanje odvetniške družbe uporabljajo 
predpisi o podjetjih. 

78. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 
o pravni pomoči (Uradni list SRS, št. 23/79). 

79. člen 

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

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov v mesecu 
marcu 1992 sprejela osnutek zakona o odvetništvu in predla- 
gatelju naložila, da ob upoštevanju razprave na zboru in 
delovnih telesih pripravi predlog zakona. Družbenopolitični 
zbor je predlagatelja posebej zavezal, da se v obrazložitvi 
predloga zakona opredeli do vseh konkretnih vprašanj in 
predlogov, izraženih na zboru. 

Predlagatelj je pri pripravi zakonskega predloga upošteval 
tiste pripombe, ki pripomorejo k ustrezni pravni regulaciji 
položaja ter pravic in obveznosti odvetnika v skladu s postav- 
ljenimi temeljnimi načeli in v skladu s temeljno vlogo odvetni- 
štva. V nadaljevanju izpostavljamo glavne pripombe, ki so bile 
upoštevane, glede na zahtevo družbenopolitičnega zbora pa 
predlagatelj podrobneje navaja razloge, zaradi katerih po 
njegovem mnenju določenih pripomb ni bilo mogoče sprejeti. 

Predlagane temeljne določbe se bistveno ne razlikujejo od 
predlaganih rešitev v osnutku zakona. Predlagatelj je upošte- 
val pripombo Zakonodajno-pravne komisije in v prvem 
odstavku 1. člena predloga zakona povzema ustavno določbo 
zaradi celovite postavitve temeljnih načel zakona. 

Tudi določbe drugega poglavja zakona se bistveno ne razliku- 
jejo od rešitev v osnutku zakona. Upoštevano je stališče 
Odbora za pravosodje in upravo, da bi dopustitev podružnic 
lahko pripeljala do monopolnega položaja velikih odvetniških 
družb v slovenskem prostoru, zato je v drugem odstavku 23. 
člena predlagana njihova prepoved. 

Upoštevano je tudi stališče tega odbora, ki se je zavzel za 
ureditev možnega dogovora med odvetnikom in stranko 
o poplačilu z udeležbo na prisojenem znesku in to do višine 
15 odstotkov (tretji odstavek 17. člena predloga zakona). 
V zvezi s tem predlagatelj ni upošteval pripombe, da bi takšna 
ureditev omogočila oderuško ravnanje odvetnika. Po mnenju 
predlagatelja predstavlja namreč zahtevana obličnost 
(pismena oblika zaradi varstva stranke) ustrezno garancijo, ki 
naj prepreči sklepanje oderuških pogodb. Če bi bila sklenjena 
oderuška pogodba (torej pogodba, s katero bi odvetnik izkori- 
stil stisko ali težko gmotno stanje stranke, njeno nezadostno 
izkušenost, lahkomiselnost ali odvisnost in si zase izgovoril 
nesorazmerno plačilo), bi bila taka pogodba nična. V zvezi 
z določanjem načina plačila odvetniških storitev predlagatelj 
tudi ni upošteval pripombe, da bi bilo treba odvetniku pravico, 
da se poplača iz prejetih denarnih zneskov, zožiti le na stro- 
ške. Po mnenju predlagatelja je vendarle treba upoštevati, da 
gre med odvetnikom in stranko za dvostransko pogodbeno 
razmerje, ki ima tako elemente mandatne kot tudi podjemni- 
ške pogodbe. Ker bo odvetnik praviloma dokončno poplačan 
šele, ko bo posel dokončan, je njegova terjatev lahko tudi 
velika, njeno plačilo pa negotovo. Glede na to, da je plačilo 
vnaprej dogovorjeno, je po mnenju predlagatelja stranki dano 
zadostno varstvo z odvetnikovo obveznostjo, da stranki v pri- 
mernem roku izstavi obračun. Nenazadnje je treba poudariti, 
da gre za specialno ureditev in da je treba upoštevati, da 
v podobnih situacijah pravo daje zastavno pravico podjem- 

niku in mandatarju tako v zavarovanje plačila kot tudi stro- 
škov. 

Predlagatelj tudi ni upošteval pripombe, po kateri bi zakon 
izrecno urejal možnost višjega plačila za storitve odvetnikov 
specialistov, saj gre po našem mnenju za materijo, ki je 
predmet odvetniške tarife. Le-ta že sedaj vsebuje ustrezne 
kriterije, ki zagotavljajo višje plačilo za specialiste. 

Predlagatelj ni upošteval pripombe, da bi stranki odvetniška 
zbornica postavila odvetnika, če bi več odvetnikov odklonilo 
zastopanje, in vztraja pri predlagani ureditvi v 5. členu pred- 
loga zakona iz razlogov, ki so bili navedeni že v obrazložitvi 
osnutka zakona. Prav tako po mnenju predlagatelja ni 
mogoče omejiti pridobivanja osebnih podatkov samo glede 
stranke, ki je odvetnikov klient, saj bi bila takšna določba 
nepotrebna. Stranka lahko namreč vselej od upravljalcev 
zbirk osebnih podatkov zahteva osebne podatke, ki se nana- 
šajo nanjo. Smisel določbe 10. člena predloga zakona pa je 
ravno v tem, da odvetnik lahko dobi osebne podatke, ki se 
nanašajo na nasprotno stranko (npr. drugače ne bo mogel 
predlagati izvršbe na osebni dohodek), pri čemer velja omeji- 
tev na podatke, ki jih potrebuje za opravljanje procesnih 
dejanj v posamični zadevi. Ne bo pa mogel glede na določbo 
tretjega odstavka citiranega člena pridobiti tistih osebnih 
podatkov, za katere je zakonsko določen krog subjektov, ki se 
jim ti podatki lahko posredujejo (npr. podatki iz kazenske 
evidence). 

Glede določb, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti odvet- 
nika, predlagatelj tudi ni upošteval pripombe, da bi moral 
zakon izrecno določati odškodninsko odgovornost odvetnika, 
ker naj samo disciplinska odgovornost ne bi zadoščala. 
Takšna določba bi bila po mnenju predlagatelja pravnosi- 
stemsko odvečna, saj bi lahko kvečjemu odkazovala na uredi- 
tev v zakonu o obligacijskih razmerjih, ki v celoti ureja 
poslovno in neposlovno odškodninsko odgovornost. Odvet- 
nik namreč odškodninsko odgovarja v skladu z določbami 
zakona o obligacijskih razrnerjih za vso škodo, ki jo povzroči 
stranki. Pri tem pa ne samo da odgovarja za naklepno obliko 
krivde, ampak po najstrožjem kriteriju tudi za malomarnost, 
saj je strokovnjak in je zanj treba postaviti kriterij skrbnosti 
posebno pazljivega strokovnjaka pri presoji obstoja krivde. In 
ravno zaradi tega, da bi stranka v primeru oškodovanja tudi 
dejansko dobila poplačilo škode, je predvideno v 9. členu 
obvezno zavarovanje odvetnika pred odgovornostjo za škodo. 

Predlagatelj ni upošteval pripombe, da je potrebno dograditi 
določbo, ki naj bi urejala nezdružljivost odvetniškega poklica 
z nekaterimi drugimi poklici ali opravljanjem določenih služb 
ali del in ohranja tudi v predlogu zakona določbo 21. člena. 
Zaradi velike pestrosti življenjskih situacij, ki lahko nastopijo 
v takšnih primerih, se predlagatelj namreč ne more poslužiti 
eksplicitnega načina urejanja tega vprašanja, ampak prime- 
roma našteva glavne poklice in posle, ki so nezdružljivi 
z odvetniškim poklicem. S tem daje uporabniku te določbe, to 
pa je organu, ki bo odločal o statusu odvetnika, oziroma 
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sodniku v upravnem sporu, meje, v okviru katerih bo treba 
presojati in utemeljiti, zakaj je opravljanje določenega posla 
nezdružljivo z odvetništvom. 

Določbe predloga zakona v tretjem poglavju, ki ureja pogoje 
in način pridobitve pravice do opravljanja odvetniškega 
poklica, so le delno spremenjene. V 24. členu predloga so 
upoštevane pravno-tehnične pripombe Zakonodajno- 
-pravne komisije. Glede na stališče Odbora za pravosodje in 
druge pripombe, da je sedemletna sodniška doba prevelika 
zahteva v primerjavi z obvezno najmanj enoletno prakso pri 
odvetniku, se v tretjem odstavku 24. člena predlaga petletna 
doba. Določitev nekega sorazmerno dolgega obdobja pa je 
po mnenju predlagatelja potrebna, da se kompenzira manjka- 
joča odvetniška praksa, ki jo je po mnenju predlagatelja 
praviloma vendarle mogoče pridobiti le v odvetniški pisarni. 

V zvezi s pripombami, da se po predlagani ureditvi v bodoče 
pravnikom priznava samo pravosodni izpit oziroma pravniški 
državni izpit, ki naj bi bil po predlagani ureditvi njegov nasled- 
nik, pa predlagatelj pojasnjuje, da to ne pomeni nove uredi- 
tve, ampak nadaljevanje doslej vpeljanega sistema. Že obsto- 
ječa zakonodaja namreč zahteva za opravljanje vseh pravo- 
sodnih funkcij in odvetniškega poklica pravosodni izpit, prav 
tako pa oseba brez pravosodnega izpita ne more nastopati 
kot pooblaščenec pravnih oseb pred sodiščem, razen v sporih 
z zelo majhno vrednostjo. Takšna ureditev je po mnenju 
predlagatelja tudi v celoti utemeljena, saj niti t.im. upravnega 
izpita, niti izpita, ki so ga doslej diplomirani pravniki opravljali 
v gospodarstvu, ni mogoče izenačiti s pravosodnim izpitom, 
pri katerem je bistven poudarek dan usposobljenosti nastopa- 
nja v ali pred sodno oblastjo. To pa seveda ne pomeni, da se 
pri pravosodnem izpitu oziroma pravniškem državnem izpitu 
kandidatu, ki ga opravlja, ne priznajo že opravljeni izpiti, 
zaradi česar mu v ustreznem delu, ki se vsebinsko prekriva, 
izpita ni treba ponavljati. Takšna ureditev velja doslej in bo 
predlagana tudi v bodoče. 

Glede na podane pripombe, da v osnutku zakona predlagana 
ureditev o konkretizaciji pogoja biti »vreden zaupanja za 
opravljanje odvetniške dejavnosti« ni zadosti precizna, da ne 
bi izključevala zlorab, je predlagatelj v prvem odstavku 26. 
člena predloga zakona nekoliko korigiral predlagano bese- 
dilo, ki določa dva kriterija. Nesporen je prvi, ko gre za 
obsojenost za kaznivo dejanje, glede česar mora obstojati 
pravnomočna sodna odločba. Z drugim kriterijem pa naj se 
zajame tiste primere, ko je v bistvu mogoče govoriti o splošni 
moralni primernosti kandidata, ki mora biti garancija za 
pošteno in vestno opravljanje poklica. Predlagano zakonsko 
besedilo tudi zahteva od organa, ki bo pristojen za odločanje, 
vsebinsko obrazložitev, iz katere bo moralo biti jasno raz- 
vidno, da gre za utemeljeno odločitev. 

Predlagatelj iz vsebinskih razlogov, ki so bili posebej nave- 
deni v obrazložitvi osnutka, vztraja na določbi, ki za določenS 
čas omejuje neposreden prehod iz sodniških in tožilskih vrst 
med odvetnike. Vendar je predlagana določba korigirana 
tako, da zajema samo sodnike in tožilce prve stopnje glede na 
to, da imajo ti dejanski neposreden stik preko vodenja obrav- 
nav z odvetniki. 

Predlagatelj ni upošteval pripomb, po katerih bi bilo treba 
posebej določiti pravico sprožiti upravni spor s strani prizade- 
tega kandidata. Glede tega predlagatelj pojasnjuje, da 
z zakonsko določbo ni mogoče derogirati določbe 157. člena 
ustave Republike Slovenije, ki jasno določa, da je za presojo 
zakonitosti dokončnih posamičnih aktov predviden upravni 
spor. Izrecna zakonska ureditev bi bila smiselna samo v pri- 
meru, če bi z zakonom namesto upravnega spora določili 
drugo obliko sodnega varstva. Predlagane določbe, s katerimi 
se izključuje pritožba, pa pomenijo, da gre za dokončne 
posamične pravne akte. Sodno varstvo v upravnem sporu ima 
torej prizadeta oseba, ki meni, da je s sporno odločbo kršena 
njena pravica. Določbi tretjega in četrtega odstavka 30. člena 
pa sta namenjeni situacijam, ko bo šlo za kršitev zakona, 
vendar v korist posameznika. Veljavna zakonodaja, ki se upo- 
rablja za postopek v upravnem sporu, namreč v takšnih pri- 
merih predvideva možnost sprožitve upravnega spora samo, 

če obstaja izrecno zakonsko pooblastilo določenemu organu, 
da lahko sproži upravni spor. 

V zvezi z ureditvijo odvetniške družbe-pravne osebe, so bila 
številnejša stališča, takšno pa je bilo tudi mnenje Odbora za 
pravosodje, da zakon ne dopusti široke možnosti ustanavlja- 
nja kapitalskih družb na tem področju, ampak predvidi le 
obliko, v kateri je še vedno izrazito poudarjena osebna odgo- 
vornost družbenikov za obveznosti družbe. To bo po novem 
pravu o gospodarskih družbah tudi pri nas javna trgovinska 
družba. 

Pač pa predlagatelj ni upošteval stališča Odbora za pravoso- 
dje in upravo, naj se predlaga v osnutku zakona v varianti 
ponujena rešitev o načinu registriranja odvetniških družb pri 
odvetniški zbornici. Predlagatelj namreč po ponovni proučitvi 
navedenega vprašanja meni, da je ustrezneje ohraniti enotno 
institucijo sodnega registra za vse pravne osebe. Takšna 
ureditev je po mnenju predlagatelja tudi racionalnejša, omo- 
goča pa tudi enotno rešitev informatizacije sodnega registra. 
Ustrezno vlogo odvetniške zbornice pa je pri tem po mnenju 
predlagatelja mogoče zagotoviti v obliki obveznega soglasja, 
ki ga je treba priložiti priglasitvi v sodni register. Ureditev v 38. 
členu je po mnenju predlagatelja ustrezna, saj je zoper odloči- 
tev odvetniške zbornice, s katero bi odrekla soglasje, dovoljen 
upravni spor. S predlagano določbo četrtega odstavka pa naj 
se hkrati prepreči, da bi odvetniška zbornica neutemeljeno 
zavlačevala z izdajo soglasja. S predlagano določbo 39. člena 
se po mnenju predlagatelja zagotavlja spoštovanje omejitev, 
ki jih ta zakon določa za delovanje odvetniške družbe. 

Določbe petega poglavja zakona so v primerjavi z osnutkom 
zakona ostale nespremenjene, določbe šestega poglavja so le 
redakcijsko korigirane. Pri tem pa predlagatelj ni upošteval 
pripombe Odbora za pravosodje, da je treba dati odvetniški 
zbornici na voljo daljši čas za zagotovitev pripravništva, ker bi 
se s tem lahko bistveno zavleklo obdobje pripravništva. 

Določbe sedmega poglavja so ostale nespremenjene. Pač pa 
mora predlagatelj glede na pripombo, da ni razvidno, kdaj se 
odvetniški kandidat vpiše v imenik odvetnikov, pojasniti, da 
zakon tega namenoma izrecno ne določa. Odvetniški kandi- 
dat se bo lahko vpisal v imenik odvetnikov, ko bo izpolnil 
pogoje za odvetnika, če bo to želel, lahko pa nikoli in bo 
vseskozi opravljal delo v odvetniški pisarni kot odvetniški 
kandidat. Ta možnost je po mnenju predlagatelja ustrezna 
prvič zato, ker se tako osebam, ki bodo to želele, v bistvu 
omogoči opravljanje odvetniškega dela, ne da bi zato morale 
same imeti svojo odvetniško pisarno. Drugi pomemben razlog 
pa je v tem, da se s tem skuša odpreti več možnosti za 
specializacijo dela in s tem v določenem delu tudi za večjo 
kvaliteto dela v eni odvetniški pisarni. 

Določbe osmega poglavja predloga zakona so vsebinsko 
ostale nespremenjene v primerjavi z osnutkom, predlagane so 
le manjše redakcijske spremembe na podlagi podanih pri- 
pomb. 

Predlagatelj je s ponujeno rešitvijo v četrtem odstavku 71. 
člena upošteval pripombo, po kateri je treba osebam, ki so 
sedaj v okviru sindikalne pravne pomoči zastopale delavce 
v delovnih sporih, omogočiti, da to delo opravljajo še naprej. 
Pri tem predlagatelj ohranja enak status teh oseb, kot ga je 
zahteval zakon o pravni pomoči, vsebinska dolgoročnejša 
ureditev teh vprašanj pa bo predmet ureditve v zakonu, ki bo 
urejal postopek pred delovnimi sodišči. 

Z določbo tretjega odstavka 74. člena predloga zakona se 
osebam, ki bodo ob uveljavitvi tega zakona že v teku usposab- 
ljanja pri odvetnikih, daje možnost, da po končanem usposab- 
ljanju dosežejo vpis v imenik odvetnikov po doslej veljavnih 
predpisih. S predlagano določbo 75. člena se zapolnjuje 
dosedanja pravna praznina, saj zakon o pravni pomoči tega 
vprašanja ni urejal. Pri tem je po mnenju predlagatelja zaradi 
razlogov enakosti potrebno določiti za te osebe enak položaj, 
kot bo šel osebam, ki bodo izvoljene oziroma imenovane 
v državno funkcijo po uveljavitvi zakona. 
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Predlog za izdajo zakona o DELOVNIH IN SOCIALNIH SODIŠČIH 

z osnutkom zakona ESA - 647 

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji 7/7-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DELOVNIH IN SOCI- 
ALNIH SODIŠČIH Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. 
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije za seje zborov Skupščine 
Republike Slovenije v juliju 1992. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike 
Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme navedeni pred- 
log za izdajo zakona z osnutkom zakona, ker je treba 
glede na obstoječe stanje na področju sodnega varstva na 
delovnopravnem in socialnopravnem področju čimpreje 

sprejeti ustrezno zakonsko ureditev sodnega postopka in 
organizacije sodišč, da bi se lahko doseglo učikovitejše 
izvrševanje sodne funkcije na teh področjih. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 

- Miha KOZINC, minister za pravosodje in upravo, 
- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje in 
upravo, 
- Janez BREZNIK, svetovalec Vlade RS v Ministrstvu za 
pravosodje in upravo. 

Predlog za izdajo zakona o delovnih in socialnih sodiščih 
z osnutkom zakona bosta obravnavala Odbor za pravosodje 
in upravo kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna 
komisija, Matično delovno telo bo zakon obravnavalo pred- 
vidoma v drugi polovici julija. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o delovnih in social- 
nih sodiščih z osnutkom zakona so pristojni Družbenopoli- 
tični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

POVZETEK 
Ocena stanja na področju sodnega varstva pravic iz 
delovnega razmerja in določenih pravic socialne varno- 
sti, kjer se je doslej sodno varstvo zagotavljalo pred 
sodišči združenega dela, kaže na potrebo po čimprejšnji 
novi zakonski ureditvi tega področja. Nova zakonska 
ureditev je potrebna tudi zaradi uskladitve z ustavno 
ureditvijo v Republiki Sloveniji. 

Zato se predlaga uzakonitev postopka pred delovnimi in 
socialnimi sodišči, ki naj bodo pristojna za reševanje 
individualnih delovnih in kolektivnih delovnih sporov ter 
za spore s tistih področij socialne varnosti, ki so eksi- 
stenčnejšega pomena za človeka. Hkrati se predlaga 
uzakonitev organizacije delovnih in socialnih sodišč kot 

specializiranih sodišč, s tem da se ob načelu racionalne 
organizacije zagotovi najmanj dosedanja dostopnost 
sodnega varstva na tem področju. 

Predlagana ureditev postopka izhaja iz načela zagotovi- 
tve hitrega postopanja sodišča v delovnih sporih in se 
naslanja na veljavni pravdni postopek. Odstopanja so 
predlagana, kjer je to potrebno zaradi drugačne pravne 
narave pravic in obveznosti, ki so predmet tega sodnega 
varstva. 

Predlaga se ustrezna prehodna ureditev, ki naj zagotovi 
nemoteno nadaljevanje sodnega dela, predlaga se uki- 
nitev sodišč združenega dela, tako da bi s pričetkom 
novega koledarskega leta pričela opravljati sodno funk- 
cijo sodišča, ki naj jih ustanovi ta zakon. 

PREDLOG ZA IZDAJO zakona o delovnih in socialnih sodiščih 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Z zakonom o sodiščih združenega dela (Uradni list SRS, št. 
38/74, 7/86 in 41/87) so bila v skladu z ustavno ureditvijo iz leta 
1974 ustanovljena sodišča združenega dela. Ustavna ureditev 
iz leta 1974 je že v zasnovi postavila dvojnost sodstva z nje- 
govo delitvijo na redno sodstvo in samoupravna sodišča. Pri 
tem je samo redna sodišča definirala kot organe državne 
oblasti. Temu izhodišču primerno je bil zakonsko določen 
tudi položaj sodišč združenega dela, ki so bila določena kot 
glavna kategorija t.im. samoupravnih sodišč. Zakonske reši- 
tve, s katerimi je bila določena organizacija, pristojnost, 
postopek in način izvrševanja sodniške funkcije, so bile 
v določeni meri odraz tega temeljnega izhodišča. Vendar pa je 
mogoče ugotoviti, da so kljub splošni definiranosti teh sodišč 
kot posebnih družbenih (in ne državnih) organov in izraziti 
poudarjenosti samoupravljanja ta sodišča vendarle po svojem 
bistvu opravljala funkcijo specializiranih sodišč za delovne 
spore. 

Z zakonom so bila ustanovljena t.im. splošna sodišča združe- 
nega dela prve stopnje in sodišče združenega dela za 
območje Republike Slovenije kot pritožbeno sodišče. Poleg 
splošnih pa od nekaj posebnih sodišč združenega dela, ki so 
bila ustanovljena, deluje v polni funkciji le Sodišče združe- 
nega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Repu- 
bliki Sloveniji kot prvostopno sodišče, ki odloča o pravicah in 
obveznostih zavarovancev s tega področja. 

Podatki o gibanju zadev pred sodišči združenega dela kažejo, 
da imajo trenutno sodišča (to velja za splošna sodišča, 
posebno sodišče deluje tekoče) več kot enoletni zaostanek 
v delu. Ta se je v letu 1991 še povečal, delno na račun tega, da 
se je v tem letu po daljšem časovnem obdobju spet bistveno 
povečal pripad novih zadev. Tako so imela v letu 1991 prvo- 
stopna splošna sodišča v delu 11.983 zadev, od katerih jih je 
ostalo 55% nerešenih (v tem letu so se zaostanki povečali za 
58% v primerjavi s prejšnjim letom). V strukturi novopripadlih 
zadev predstavljajo v zadnjih letih veliko večino (v letu 1991 
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97%) t.im. spori iz delovnega razmerja (v kar so vključeni tudi 
odškodninski spori med delavcem in delodajalcem), pri 
čemer jih je kar 34% (v letu 1987 npr. le 17%) zaradi preneha- 
nja delovnega razmerja. 

Razloge za navedeni porast, kakor tudi za strukturo novopri- 
padlih zadev je vsekakor treba iskati v obstoječih gospodar- 
skih razmerah, ki se na področju sodnih delovnih sporov le 
posledično odražajo. To dejstvo je še zlasti treba upoštevati 
ob sprejemanju ustreznih ukrepov za izboljšanje stanja, saj 
z odpravo posledic ne morejo biti sanirani vzroki. Vendar je 
treba kljub temu oceniti stanje na področju delovnopravnega 
sodstva kot nezadovoljivo in tudi glede tega z novo zakonsko 
ureditvijo omogočiti učinkovito izvrševanje sodne funkcije, 
saj je na splošno mogoče oceniti za še sprejemljiv zaostanek 
v delu sodišča največ šestmesečni pripad nerešenih zadev. 
Dodatno težo pa na tem področju predstavlja dejstvo, da gre 
večinoma za spore, ki so za ljudi eksistenčnega pomena, pa 
tudi zaradi specifičnih praviloma trajnejših odnosov med 
delavcem in delodajalcem je potrebno, da se tak spor čim- 
preje reši. Dejstvo, da se je hkrati z večjim pripadom spremi- 
njala tudi struktura sporov in to na račun zahtevnejših sporov 
zaradi prenehanja delovnega razmerja, dodatno vpliva na rast 
zaostankov, s čimer se posledično tudi podaljšuje čas reševa- 
nja zadev. Na zaostanke je v preteklem letu vplivalo tudi 
dejstvo, da že sedaj predvidena kadrovska zasedba teh sodišč 
ni bila popolna in to tudi na račun neuspelih razpisov za 
prosta sodniška mesta, kar je posledica pričakovanih spre- 
memb statusa sodišč združenega dela (od določenih 37 sod- 
niških mest jih je bilo ob koncu preteklega leta zasedenih 26). 

V vsem času svojega obstoja sodišča združenega dela niso 
imela izdelanih določb postopka, ampak se je le smiselno 
uporabljal zakon o pravdnem postopku, kolikor naj bi ustrezal 
naravi sporov iz samoupravnih odnosov, izrecno pa so bila 
uzakonjena le nekatera pravila. Takšna zapolnitev pomanjka- 
nja procesnega zakona lahko še zlasti ob nedefiniranosti 
pojmov (spor iz samoupravnih odnosov ali spor iz družbeno- 
ekonomskih odnosov) pripelje pri uporabi zakona do preve- 
like arbitrarnosti. Posamezne rešive pa so tudi neracionalne 
in tako po svoje prispevajo k temu, da se spori, ki bi bili lahko 
učinkoviteje in hitreje rešeni z uporabo določenih institutov 
pravdnega postopka, dolgo rešujejo. 

S spremembami predpisov na področju gospodarstva in 
delovnih razmerij, ki v temelju drugače urejajo odnose med 
delavci in delodajalci in njihovimi asociacijami, se je še 
v toliko večji meri pokazala potreba po čimprejšnji spremembi 
postopkovnih določb, na določenem področju (npr. glede 
postopka v razreševanju kolektivnih sporov) pa potreba po 
zapolnitvi pravnih praznin. 

Sodišče združenega dela Republike Slovenije, ki je z zako- 
nom določeno kot pritožbeno sodišče, opravlja hkrati tudi 
funkcijo najvišjega sodišča za odločanje v sporih, ki so v pri- 
stojnosti teh sodišč. Takšna ureditev ni več v skladu z ustavo 
Republike Slovenije. 

Po mnenju predlagatelja ni treba posebej utemeljevati razlo- 
gov, ki narekujejo potrebo po čimprejšnji uskladitvi zakono- 
daje s področja sodstva z novo ustavno ureditvijo. Ta uskladi- 
tev se nanaša tako na predpise, ki bodo urejali sodniški 
status, pa tudi organizacijske predpise, ki zadevajo sodstvo, 
vključno z organizacijo sodišč. To sicer govori za kompleksno 
sprejemanje navedene zakonodaje, vendar je po mnenju 
predlagatelja glede na predstavljeno oceno stanja ureditev 
delovnih sodišč in zlasti postopek pred temi sodišči treba 
sprejeti čimpreje. Med razlogi, da je predlagano ureditev 
treba sprejeti še pred drugimi zakoni s tega področja, izsto- 
pata dva. Prvi razlog je ta, da mora procesno pravo slediti 
spremembam na materialnopravnem področju, saj šele 
ustrezna uzakonitev postopkovnih določb predstavlja tisto 
sredstvo, ki zagotavlja sodno varovanje pravic, pravno var- 
nost torej. Drugi razlog pa je v učinkovitosti izvrševanja sodne 
funkcije, h kateri poleg drugega prispevata tudi ustrezen 
postopek ter ustrezna organizacija sodstva. 

II. NAČELA, NA KATERIH NAJ TEMELJI ZAKONSKA 
UREDITEV, IN POGLAVITNE REŠITVE TER CILJI ZAKONA 

Predlagana zakonska ureditev temelji na tem, da se delovna 
in socialna sodišča organizirajo kot državni organi, katerih 
funkcija je v izvrševanju sodne oblasti. Pri tem se vzpostavi 
specializirana sodišča tudi v smislu organizacijske samostoj- 
nosti, kar narekuje specifičnost sporov s teh področij, ki ob 
posebnem materialnem zahteva tudi posebno procesno 
pravo, pa tudi posebne organizacijske rešitve. Glede samih 
organizacijskih rešitev predlagani zakon izhaja iz načela raci- 
onalne organiziranosti sodišč, ki pa ne gre na škodo funkci- 
onalne dostopnosti. 

Glede sporov s tistih področij socialne varnosti, za katere je 
s tem zakonom predvideno, da se rešujejo pred socialnim 
sodiščem, pa je kot temeljno načelo postavljeno izhodišče, da 
se v kontradiktornem postopku rešujejo tisti spori, ki so po 
svoji naravi življenjsko pomembnejši za zavarovance. 

Ureditev postopka sledi materialnemu delovnemu pravu in 
materialnemu pravu na posameznih področjih socialne var- 
nosti. 

Upoštevaje uvodoma obrazložene razloge, ki narekujejo čim- 
prejšnji sprejem tega zakona, naj ureditev postopka temelji na 
že veljavnih določbah zakona o pravdnem postopku, dru- 
gačna ureditev pa se predvidi le za primere, ko to narekuje 
drugačna pravna narava sporov, ki zahtevajo hitro reševanje. 
Zato večinoma predlagana ureditev ohranja vsa glavna načela 
postopka, ki veljajo v pravdnem postopku. Izdelava komleks- 
nega postopnika bi bila zahtevnejša in dolgotrajnejša, v tem 
času pa tudi preuranjena, saj ni mogoče spregledati tega, da 
je precejšnji del materialnega prava (reprezentativnost sindi- 
katov, sodelovanje delavcev pri upravljanju) še v pripravi 
oziroma bo moral biti spremenjen (zakon o stavki npr.). Glede 
na predstavljena načela se v zakonu predlagajo naslednje 
poglavitne rešitve: 

Z zakonom naj se ustanovijo tri prvostopna sodišča, ki ohra- 
njajo enako širok krog dejanskega poslovanja, kot smo ga 
imeli doslej z vzpostavitvijo stalnih oddelkov sodišča, ki pa 
organizacijsko niso samostojne enote. Za območje države naj 
se ustanovi eno pritožbeno sodišče, o izrednih pravnih sred- 
stvih, ki so urejena s postopkovnimi določbami, pa naj (razen 
o obnovi postopka) odloča Vrhovno sodišče Republike Slove- 
nije, ki je ustavno opredeljeno kot najvišje sodišče v državi. 

Ta sodišča naj bi bila pristojna za odločanje v delovnih sporih, 
ki predstavljajo uveljavljanje delavčevih posamičnih pravic 
(individualni delovni spori), za odločanje v t.im. kolektivnih 
delovnih sporih ter za odločanje v sporih s tistih področij 
socialne varnosti, ki so trajnejšega in s tem večjega pomena, 
to je s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za primer brezpo- 
selnosti. 

Za postopek pred temi sodišči se predlaga uporaba določb 
veljavnega pravdnega postopnika, kadar pa to terja narava 
spora, pa se s tem zakonom predlaga drugačna ureditev 
bodisi posameznih procesnih institutov, bodisi le posameznih 
pravil. 

V senatnem sojenju delovnih sodišč naj se uveljavi paritetna 
zastopanost delodajalcev in delojemalcev. Sicer pa se s pra- 
vili postopka predlaga zlasti izključitev mirovanja postopka, 
odstop od obligatornosti postavitve tožbenega zahtevka 
v določenih primerih, izdajanje začasnih odredb tudi po 
uradni dolžnosti ter pooblastilo sodišča, da tudi v primeru 
sporov s področja socialne varnosti samo odloča o pravici 
(t.im. spor polne jurisdikcije). V postopku o kolektivnih delov- 
nih sporih se predlaga zaradi njihove drugačne narave naj- 
večji odstop od veljavnega pravdnega postopka. Tako naj se 
določa širši krog udeležencev tega postopka, kot bi sicer 
lahko nastopal kot stranka, postopek naj se začne na predlog. 
Predvidi naj se posebno sodno varstvo, kadar je dogovorjen 
postopek pomiritve. Določi naj se preizkus zakonitosti 
odločbe arbitraže, kadar je njena pristojnost za odločanje 
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v sporu dogovorjena v skladu z veljavnim materialnim 
pravom. 

Uvedejo naj se izredna pravna sredstva, katerih namen je 
varstvo zakonitosti in enotna uporaba zakona. Uvedba izred- 
nih pravnih sredstev za že pravnomočne odločbe sodišč zdru- 
ženega dela pomeni retroaktivno veljavo zakonskih določb, ki 
je dovoljena samo, če to zahteva javna korist in če se s tem ne 
posega v pridobljene pravice. V skladu s tem naj se predlaga 
dovolitev revizije za najtežje spore, ko je šlo dejansko za 
prenehanje delovnega razmerja. 

Predlaga se, da sodišča združenega dela prenehajo z delom 
31. 12. 1991, tako da bi z naslednjim letom pričela z delom 
nova sodišča, ki naj bi jih ustanavljal ta zakon. Glede na 
določbe ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slo- 
venije, bi sodniki ter strokovni in administrativno-tehnični 
delavci nadaljevali z delom v novih sodiščih. Vendar naj bi 
zakon za opredelitev njihovega položaja določil v bistvu 
začasno uporabo določb zakona o rednih sodiščih, dokler ne 
bo sprejeta celotna zakonodaja o sodstvu v skladu z novo 
ustavo in v tem okviru tudi zakon, ki bo urejal sodniški 
položaj. Skladno s takšno ureditvijo naj se z zakonom uredi 
tudi ustrezen prehoden režim, ki naj zagotovi nemoteno izvr- 
ševanje sodne funkcije na zadevnih področjih. 

Učinkovito izvrševanje sodne funkcije na delovnem področju, 
ki naj ga zagotovijo ustrezne določbe postopka, ki so hkrati 
garant pravne varnosti, pa tudi ustrezna organizacija sodišč 
in strokovni sodniški kader, predstavlja glavni cilj, ki ga pred- 
lagatelj skuša doseči s predlaganimi zakonskimi rešitvami. Če 
sodišče lahko učinkovito (torej tudi hitro) opravlja svojo funk- 
cijo, pa je mogoče doseči tudi generalno preventivne učinke 
v smislu večjega spoštovanja uzakonjenih ali dogovorjenih 
medsebojnih pravic in obveznosti. 

III. FINANČNE POSLEDICE, POTREBA PO DODATNIH 
IZVRŠILNIH PREDPISIH 
IN STROKOVNO-ADMINISTRATIVNIH OPRAVILIH 

Sprejem tega zakona bo v delu, ki se nanaša na delovanje 
prvostopnega socialnega sodišča, zahteval dodatna prora- 
čunska sredstva za 4 prvostopne sodnike ter 8 administra- 
tivno - tehničnih delavcev tega sodišča ter ostala sredstva, ki 
so potrebna za delo organa. Vendar je pri tem treba upošte- 
vati, da gre dejansko za prerazporeditev sredstev javne 
porabe, saj je bilo tudi doslej potrebno ta sredstva zagotoviti 
v okviru sredstev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje. 

Sicer pa predlagatelj ocenjuje, da glede na predlagano orga- 
nizacijsko strukturo nova organizacija delovnega in social- 
nega sodstva ne bi zahtevala povečanja proračunskih sred- 
stev, ampak bo z organizacijsko koncentracijo v treh prvo- 
stopnih organih mogoče zagotoviti racionalnejše izvajanje 
sodnoupravnih zadev, kar naj bi omogočilo tudi zmanjšanje 
administrativnih, pa tudi nekaterih strokovnih opravil na prvo- 
stopnih sodiščih ob ukinitvi dosedanjih sodišč in ustanovitvi 
novih. 

Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebni novi izvršilni pred- 
pisi. Predvideno je le posebno navodilo resornega ministra, ki 
je potrebno zato, da se zagotovi nemoteno nadaljevanje sod- 
nega dela. 

Uvedba izrednih pravnih sredstev revizije in zahteve za var- 
stvo zakonitosti bo povzročila povečanje obsega dela Vrhov- 
nega sodišča. To je bil tudi eden od razlogov, zaradi katerih je 
Skupščina Republike Slovenije že v preteklem letu sprejela 
novo določitev sodniških mest tega sodišča. Za njihovo 
zasedbo bo treba zagotoviti tudi potrebna proračunska sred- 
stva. Hkrati pa mora predlagatelj posebej opozoriti na to, da 
dovolitev izrednih pravnih sredstev zoper pravnomočne 
odločbe sodišč združenega dela za nazaj pomeni povečan 
obseg dela pristojnih sodišč za določeno obdobje in to tako 
prvostopnih kot tudi najvišjega sodišča v državi. 

IV. PRIMERJALNI PREGLED UREDITEV V NEKATERIH 
EVROPSKIH DRŽAVAH 

Italija ne pozna specializiranih delovnih sodišč. Pretor je 
prvostopni sodnik v delovnih sporih (z odločbo daje izvršlji- 
vost zapisniku, ki je sestavljen pred posebno konciliacijsko 
komisijo, ki jo poleg predstavnika deželnega urada za delo 
sestavljajo še predstavniki delavcev in delodajalcev). 
Za Zvezno Republiko Nemčijo je značilno specializirano sod- 
stvo na vseh stopnjah sodnega odločanja. Tako je tudi delov- 
nopravno sodstvo samostojna sodna veja, ustanovljena zato, 
da v sodnih sporih z delovnopravnega področja odločajo 
sodišča v posebni sestavi. Poleg poklicnih sodnikov sodelu- 
jejo pri sodnem odločanju v paritetnem številu še sodniki 
porotniki, izvoljeni kot predstavniki delodajalcev, ter sodniki 
porotniki, izvoljeni kot predstavniki delojemalcev. Takšna 
sestava senatov je predpisana za vse tri kategorije delovnih 
sodišč (delovna sodišča, deželna delovna sodišča, zvezno 
delovno sodišče). Prvostopna pristojnost za odločanje 
v delovnih sporih pripada delovnim sodiščem (Arbeitsge- 
richt), ki v nekaterih zveznih deželah poslujejo tudi v zunanjih 
podružnicah ali oddelkih, inštančna pa deželnim delovnim 
sodiščem ter Zveznemu delovnemu sodišču. 

Postopek pred delovnimi sodišči temelji na načelih pravd- 
nega postopka, saj se uporablja civilni procesni red, kolikor 
niso predpisana posebna določila, ki zagotavljajo predvsem 
hitro končno odločitev. Za reševanje posamičnih delovnih in 
tarifnih sporov je predpisan t.i. sodbeni postopek, za reševa- 
nje sporov v zvezi s pravicami do soodločanja delavcev pa t.i. 
sklepni postopek. 

Socialno sodstvo v Zvezni Republiki Nemčiji je posebna veja 
upravnega sodstva, ki odloča o javnopravnih zadevah 
s področja socialnega varstva (bolniško in nezgodno zavaro- 
vanje delavcev in nameščencev), varstva brezposelnih, var- 
stva žrtev vojne, s področja prava bolniških blagajn (razmerja 
med zdravniki in bolniškimi blagajnami) ter o drugih, s poseb- 
nimi zakoni določenih zadevah. Socialno sodstvo je organizi- 
rano v treh ravneh (socialna sodišča, deželna socialna 
sodišča, zvezno socialno sodišče). Na vseh treh ravneh odlo- 
čajo v senatih s soudeležbo sodnikov porotnikov. 

V Avstriji odločajo deželna oziroma okrožna sodišča na prvi 
stopnji tudi kot delovna in socialna sodišča (torej v sporih iz 
delovnih razmerij, tarifnih sporih ter sporih iz zdravstvenega 
in pokojninskega zavarovanja). Kot delovna sodišča sodijo 
praviloma v senatih, ki jih poleg poklicnega oziroma poklicnih 
sodnikov sestavljajo tudi sodniki porotniki, paritetno določeni 
kot predstavniki delojemalcev oziroma delodajalcev. Za 
območje Civilnega sodišča na Dunaju je ustanovljeno organi- 
zacijsko ločeno Delovno in socialno sodišče Dunaj. Sodišča 
uporabljajo za odločanje v delovnih in socialnih sporih 
določbe civilnega procesnega reda. 

V Franciji so posebna razsodišča (les conseils de prudhom- 
mes) izključno pristojna za odločanje v vseh sporih s področja 
delovnega prava. Za kolektivne delovne spore so v Franciji 
pristojna sodišča splošne pristojnosti (tribunaux d instance). 
Na območju, ki ga pokriva visokoinstančno sodišče, je vsaj 
eno razsodišče. Razsodniki so izvoljeni po proporcionalnem 
zastopstvu delojemalcev in delodajalcev. Razsodišča so raz- 
deljena v različne oddelke (sections) po posameznih področ- 
jih (npr. za področje industrije, za področje trgovine, za 
področje poljedelstva). Vsak oddelek sestavljajo najmanj 
štirje razsodniki iz vrst delojemalcev in štirje razsodniki iz vrst 
delodajalcev. Vsak od oddelkov je lahko razdeljen na zbor- 
nice, ki morajo biti sestavljene po načelu štirje razsodniki 
delodajalci, štirje delojemalci. Vsakemu oddelku ali zbornici 
predseduje izmenično razsodnik delodajalec in razsodnik 
delojemalec. 

Stranke so vabljene na poseben konciliacijski narok, v okviru 
katerega biro za konciliacijo skuša rešiti spor. Če ne uspe, je 
zadeva vrnjena sodnemu biroju, kjer vsaka od strank lahko 
predlaga svoje zahteve in izraža svoje poglede. Če pred razso- 
diščem ni mogoče doseči večinske odločitve, je zadeva pred- 
ložena sodniku (le juge dpartiteur), ki je poklicni sodnik 
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instančnega sodišča, kjer je sedež razsodišča, in njegov glas 
je odločilen za odločitev v sporu. Razsodišče odloča o dejan- 
skih vprašanjih na zadnji stopnji, saj je mogoč samo kasacij- 
ski priziv pri sporih s peto. nad 14.200 frankov. 

Francija ima tudi sodišča za spore iz socialne varnosti (les 

tribunaux des affairs de la Scurit sociale). Ta odločajo v spo- 
rih s področja socialne varnosti in imajo predsednika, ki ga 
določi predsednik visokoinstančnega sodišča in dva prised- 
nika, ki nista sodnika, sta predstavnika delavcev s tem, da je 
eden iz vrst delavcev delojemalcev, drugi pa iz vrst delavcev, 
ki nimajo statusa delojemalcev. 

OSNUTEK ZAKONA o delovnih in socialnih sodiščih 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja pristojnost in organizacijo delovnih in social- 
nih sodišč ter pravila postopka, po katerih ta sodišča obravna- 
vajo in odločajo v delovnih sporih in sporih s področij soci- 
alne varnosti. 

2. člen 

Delovna in socialna sodišča so pristojna za odločanje v indivi- 
dualnih in kolektivnih delovnih sporih ter v socialnih sporih 
po določbah tega zakona. 

3. člen 

Za odločanje v sporih iz prejšnjega člena so na prvi stopnji 
pristojna delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje. 

O pritožbah zoper odločbe sodišč iz prejšnjega odstavka 
odloča višje delovno in socialno sodišče. 

O reviziji in zahtevi za varstvo zakonitosti zoper odločbe 
delovnih in socialnih sodišč odloča Vrhovno sodišče Repu- 
blike Slovenije. 

4. člen 

Pred delovnimi in socialnimi sodišči se plačujejo sodne takse, 
če ni z zakonom drugače določeno. 

II. PRISTOJNOST 
5. člen 

Delovna sodišča so pristojna odločati v naslednjih individual- 
nih delovnih sporih: 
1. o sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja; 
2. o premoženjskih in drugih posamičnih pravicah in obvez- 
nostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem 
med delavcem in delodajalcem; 
3. med delavcem in delodajalcem o nepogodbeni odgovorno- 
sti za škodo, ki je nastala na delu ali v zvezi z delom; 
4. iz pogodb o delu za opravljanje začasnih oziroma občasnih 
del; 
5. med organizacijo oziroma delodajalcem in učencem ali 
študentoom v zvezi s kadrovsko štipendijo ter začasnim ali 
občasnim opravljanjem dela; 
6. v zvezi z opravljanjem volonterskega pripravništva; 
7. za katere tako določa zakon. 
Sodišča iz prejšnjega odstavka so pristojna tudi, če je 
v odškodninskem sporu, za katerega je podana pristojnost 
delovnega sodišča po določbah tega zakona, tožena kot 
sospornik zavarovalnica. 

Varianta 1: 
3. točka prvega odstavka in drugi odstavek se črtata. 

Varianta 2: 
5. in 6. točka prvega odstavka se črtata. 

6. člen 

Socialna sodišča so pristojna odločati v sporih z naslednjih 
Področij socialne varnosti (v nadaljnjem besedilu: socialni 
spori); 

1. pokojninskega in invalidskega zavarovanja: 
- v sporih o pravici do in iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja; 
- v sporih iz postopka za ugotavljanje delovnih mest, na 
katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem; 
- v sporih o vključevanju v prostovoljno zavarovanje in sporih 
o izvrševanju pogodb o vključitvi v prostovoljno zavarovanje; 
- v sporih iz priznanja in dokupa pokojninske dobe; 
- v sporih v zvezi s plačevanjem prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje; 
- v sporih o odgovornosti za škodo, ki jo zavod povzroči 
zavarovancu, oziroma za škodo, ki je bila povzročena zavodu; 
2. zdravstvenega zavarovanja: 
- v sporih o pravici do in iz zdravstvenega zavarovanja; 
- v sporih v zvezi s prostovoljnim zavarovanjem; 
- v sporih v zvezi s plačevanjem prispevkov za zdravstveno 
zavarovanje; 
- v sporih o odgovornosti za škodo, ki jo zavod povzroči 
zavarovancu, oziroma za škodo, ki je bila povzročena 
zavodu;3. zavarovanja za primer brezposelnosti: 
- v sporih o pravici do in iz zavarovanja za primer brezposel- 
nosti; 
- v sporih v zvezi s prostovoljnim zavarovanjem; 
- v sporih v zvezi s plačevanjem prispevkov za zavarovanje za 
primer brezposelnosti; 
- v sporu o vrnitvi sredstev, izplačanih iz naslova zavarovanja 
za primer brezposelnosti; 
- v sporih o odgovornosti za škodo, ki jo zavod povzroči 
zavarovancu, oziroma za škodo, ki je bila povzročena zavodu. 

Varianta: Zadnje alinee 1., 2. in 3. točke se črtajo. 

7. člen 

Delovna sodišča so pristojna odločati v naslednjih kolektivnih 
delovnih sporih: 
1. v zvezi s sklepanjem kolektivnih pogodb, o obstoju, veljav- 
nosti, izvrševanju in medsebojni skladnosti kolektivnih 
pogodb (variantni dodatek: oziroma skladnosti kolektivnih 
pogodb z zakonom); 
2. o pravicah, ki jih ima sindikat v zvezi z delovnimi razmerji; 
3. v zvezi s sodelovanjem pri upravljanju gospodarskih orga- 
nizacij in zavodov; 
4. v zvezi s stavko; 
5. za katere zakon tako določa. 

III. ORGANIZACIJA IN SESTAVA SODIŠČ 

8. člen 

V Republiki Sloveniji so naslednja delovna in socialna sodišča 
prve stopnje: 
1. Delovno sodišče v Kopru s sedežem v Kopru; 
2. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljub- 
ljani; 
3. Delovno sodišče v Mariboru s sedežem v Mariboru. 

Sodišče iz prve točke prejšnjega odstavka opravlja sodno 
funkcijo na območju občin, za katero sta ustanovljeni 
Temeljno sodišče v Kopru in Temeljno sodišče v Novi Gorici. 
Sodišče iz druge točke prvega odstavka tega člena opravlja 
sodno funkcijo v delovnih sporih na območju občin, za katero 
so ustanovljena Temeljno sodišče v Kranju, Temeljno sodišče 
v Ljubljani in Temeljno sodišče v Novem mestu, v socialnih 
sporih pa na območju Republike Slovenije. 
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Sodišče iz tretje točke prvega odstavka tega člena opravlja 
sodno funkcijo na območju občin, za katere so ustanovljena 
Temeljno sodišče v Celju, Temeljno sodišče v Mariboru in 
Temeljno sodišče v Murski Soboti. 

Varianta: Socialno sodišče prve stopnje se ustanovi kot orga- 
nizacijsko samostojno sodišče. 
Opomba: Varianta v nadaljevanju ni tehnično-redakcijsko 
razdelana. 

9. člen 

Sodišča prve stopnje sodijo kot delovna sodišča na sedežu 
sodišča in na zunanjih oddelkih. 

Na zunanjih oddelkih sodijo: 
1. Delovno sodišče v Kopru: 
a) na oddelku v Novi Gorici v zadevah z območja občin 
Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin; 
b) na oddelku v Postojni v zadevah z območja občin Ilirska 
Bistrica in Postojna; 
2. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani: 
a) na oddelku v Brežicah v zadevah z območja občin Brežice, 
Krško in Sevnica; 
b) na oddelku v Kranju v zadevah z območja občin Jesenice, 
Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič; 
c) na oddelku v Novem mestu v zadevah z območja občin 
Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje; 
3. Delovno sodišče v Mariboru: 
a) na oddelku v Celju v zadevah z območja občin Celje, Laško, 
Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jel- 
šah, Velenje in Žalec; 
b) na oddelku v Murski Soboti v zadevah z območja občin 
Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota; 
c) na oddelku v Slovenj Gradcu v zadevah z območja občin 
Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj 
Gradec. 

Varianta: Točka 3.c) se črta. 

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani sodi kot socialno 
sodišče na sedežu sodišča. Iz razlogov ekonomičnosti 
postopka lahko opravlja naroke in obravnave tudi na zunanjih 
oddelkih tega sodišča ali na sedežu ali zunanjih oddelkih 
Delovnega sodišča v Kopru oziroma Delovnega sodišča v Ma- 
riboru. 

Če sodišče iz prejšnjega odstavka opravlja naroke in obrav- 
nave na sedežu ali zunanjih oddelkih Delovnega sodišča 
v Kopru ali Delovnega sodišča v Mariboru, sodelujejo sodniki 
porotniki teh sodišč pri sojenju kot sodniki porotniki social- 
nega sodišča. 

Varianta: Zadnji odstavek se črta. 

10. člen 

Za območje Republike Slovenije se ustanovi za odločanje na 
drugi stopnji Višje delovno in socialno sodišče (v nadaljnjem 
besedilu: višje sodišče) s sedežem v Ljubljani. 

11. člen 

Kadar v individualnih delovnih sporih sodi sodišče prve stop- 
nje v senatu, je senat sestavljen iz enega sodnika, ki je 
predsednik senata, in dveh sodnikov porotnikov, od katerih je 
eden izvoljen z liste kandidatov delavcev, drugi pa z liste 
kandidatov delodajalcev. 

Kadar v kolektivnih delovnih sporih sodi sodišče prve stopnje 
v senatu, je senat sestavljen iz enega sodnika, ki je predsednik 
senata, in štirih sodnikov porotnikov, od katerih sta dva izvo- 
ljena z liste kandidatov delavcev in dva z liste kandidatov 
delodajalcev. 

Varianta: Drugi odstavek se črta, v besedilu prvega odstavka 
se črta beseda »individualnih«. 
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12. člen 

Kadar v socialnih sporih sodi sodišče prve stopnje v senatu, je 
senat sestavljen iz enega sodnika, ki je predsednik senata, in 
dveh sodnikov porotnikov. 

13. člen 

Višje sodišče sodi v senatu treh sodnikov. 

V postopku o pritožbi v kolektivnih sporih sodi višje sodišče 
v senatu treh sodnikov, od katerih je eden predsednik, ter 
dveh sodnikov porotnikov, od katerih je eden izvoljen z liste 
kandidatov delavcev in eden z liste kandidatov delodajalcev. 

Varianta: Če se sprejme varianta k 11. členu, se drugi odsta- 
vek tega člena črta. 

14. člen 

Sodnike porotnike, ki sodelujejo pri sojenju v delovnih sporih, 
voli državni zbor tako, da se voli enako število porotnikov iz 
vrst delavcev in enako število porotnikov iz vrst delodajalcev. 

Državni zbor voli sodnike porotnike iz prejšnjega odstavka 
z list kandidatov delodajalcev in delavcev. Lista kandidatov 
delodajalcev se oblikuje na predlog organizacij delodajalcev, 
ki so organizirane za območje Republike Slovenije, in Vlade 
Republike Slovenije, v sorazmerju s številom zaposlenih pri 
delodajalcih oziroma v državnih organih. Lista kandidatov za 
delavce se oblikuje na predlog reprezentativnih sindikatov za 
območje Republike Slovenije v sorazmerju s številom njihovih 
članov. 

Sodnike porotnike, ki sodelujejo pri sojenju v socialnih spo- 
rih, voli državni zbor. 

IV. POSTOPEK 

15. člen 
V postopku pred delovnimi in socialnimi sodišči se uporab- 
ljajo določbe zakona o pravdnem postopku, če ni s tem 
zakonom drugače določeno. Za spore po določbah tega 
zakona se stranke ne morejo sporazumeti o krajevni pristoj- 
nosti. 

V postopku po določbah tega zakona ni mirovanja postopka. 

1. POSTOPEK V INDIVIDUALNIH DELOVNIH SPORIH 
IN SOCIALNIH SPORIH 

a) Skupne določbe 
16. člen 

Če kot pooblaščenec delavca ali zavarovanca v sporu nastopa 
predstavnik sindikata, katerega član je delavec oziroma zava- 
rovanec, ima pooblaščenec enaka pooblastila kot odvetnik. 

Varianta: Ta člen se črta. 

17. člen 

Če je vloga nerazumljiva, ima očitno napako ali ne vsebuje 
vsega, kar je treba, da bi se obravnavala, sodišče vlogo vrne 
v popravek in vložniku določi rok, do katerega jo mora znova 
vložiti. 

Če je vloga vezana na rok, pa se sodišču vrne brez popravka 
oziroma dopolnitve, sodišče povabi vložnika, ki je fizična 
oseba in ki ga ne zastopa odvetnik ali sindikalni predstavnik iz 
prejšnjega člena, in mu pomaga vlogo popraviti oziroma 
dopolniti. 

Če se vložnik iz prejšnjega odstavka neopravičeno ne odzove, 
čeprav je bil pravilno povabljen, sodišče postopa po določbah 
o ravnanju z nepopolnimi vlogami. 

Varianta: Ta člen se črta. 
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18. člen 

Če je delavec oziroma zavarovanec v tožbi napačno označil 
toženo stranko zaradi očitne pomote, lahko spremeni 
označbo toženca najkasneje do konca pripravljalnega naroka 
oziroma, če ni bilo pripravljalnega naroka, do sprejema 
dokaznega sklepa na prvem naroku za glavno obravnavo. 

Sprememba označbe toženca po prejšnjem odstavku se ne 
šteje za spremembo tožbe. 

19. člen 

Med postopkom lahko sodišče tudi po uradni dolžnosti izda 
začasne odredbe, ki se uporabljajo v izvršilnem postopku, da 
se prepreči samovoljno ravnanje ali odvrne nenadomestljiva 
škoda. 

Če stranka predlaga izdajo začasne odredbe, mora sodišče 
o predlogu odločiti brez odlašanja, najkasneje pa v 3 dneh. 

Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena je 
dovoljena pritožba v roku 3 dni, ki ne zadrži izvršitve sklepa. 

Višje sodišče mora o pritožbi iz prejšnjega odstavka odločiti 
v roku 8 dni. 

20. člen 

Sodišče lahko odloči v sporu brez glavne obravnave, če med 
strankama ni sporno dejansko stanje in ni drugih ovir za 
izdajo odločbe, stranki pa sta se glavni obravnavi odpovedali. 

21. člen 

Če na pripravljalni narok ali na prvi narok za glavno obrav- 
navo ali na kakšen poznejši narok ne pride nobena stranka, 
sodišče narok preloži; če pa tudi na novi narok ne pride 
nobena stranka, se šteje, da je tožnik tožbo umaknil. 

Če tožnik ne pride niti na drugi narok za glavno obravnavo, 
čeprav je bil obakrat v redu povabljen, se šteje, da je tožbo 
umaknil, razen če se toženec na tem naroku spusti v obravna- 
vanje. 

22. člen 

Zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji, je dovo- 
ljena revizija, če ta zakon ne določa drugače. 

V premoženjskopravnih sporih je revizija dovoljena v prime- 
rih, ko jo dopušča zakon o pravdnem postopku. 

b) Postopek v individualnih delovnih sporih 

23. člen 

Sodišče lahko odloči, da mora delodajalec oziroma organiza- 
cija trpeti vse stroške za izvedbo dokazov, tudi če delavec ni 
v celoti uspel s svojim zahtevkom, pa zaradi tega niso nastali 
posebni stroški. 

V sporih o prenehanju delovnega razmerja trpi delodajalec 
oziroma organizacija svoje stroške postopka ne glede na izid 
postopka. 

Varianta: Drugi odstavek se črta. 

24. člen 

če delavec zahteva sodno varstvo zoper dokončne odločitve 
pristojnega organa v organizaciji oziroma delodajalca glede 
njegovih pravic, obveznosti in odgovornosti, ni dolžan posta- 
viti določenega zahtevka oziroma, če ga postavi, sodišče nanj 
ni vezano. 

V primerih iz prejšnjega odstavka mora tožba vsebovati 
navedbo odločbe, zoper katero se zahteva sodno varstvo. 

Če delavec zahteva sodno varstvo, ker pristojni organ organi- 
zacije oziroma delodajalec ni odločil o ugovoru oziroma zah- 
tevi za uveljavljanje pravic, mora v tožbi navesti bistveno 
vsebino ugovora oziroma zahteve, o kateri ni bilo odločeno. 

25. člen 

Kadar v sporih iz prejšnjega člena sodišče ugodi zahtevi za 
sodno varstvo, lahko glede na naravo kršitve: 
1. razveljavi odločitev organa organizacije oziroma deloda- 
jalca in vzpostavi stanje, ki je bilo pred izdajo odločbe; 
2. razveljavi odločitev in samo odloči o pravici, obveznosti ali 
odgovornosti delavca; 
3. razveljavi odločitev in naloži organu organizacije oziroma 
delodajalcu sprejem nove odločitve. 

V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka sodišče ne sme 
odločiti v škodo delavca, ki je zahteval sodno varstvo. 

Sodišče samo odloči o pravici, obveznosti oziroma odgovor- 
nosti iz delovnega razmerja, če delavec zahteva sodno varstvo 
iz razlogov, določenih v tretjem odstavku prejšnjega člena. 

26. člen 

Revizija ni dovoljena v sporih, ki se nanašajo na izrečen 
disciplinski ukrep javnega opomina ali denarne kazni, na 
odmore, počitke in dopuste, na odstranitev z dela ali iz orga- 
nizacije, na začasne razporeditve, začasno čakanje na delo 
ter na delo preko polnega delovnega časa. 

27. člen 

Kadar je v skladu z zakonom določena za reševanje sporov 
arbitraža, je dovoljen preizkus zakonitosti arbitražne odločbe 
iz razlogov, ki jih določa ta zakon. 

Tožbi za preizkus zakonitosti arbitražne odločbe je treba 
priložiti izvirnik ali overjen prevod arbitražne odločbe. 

Kadar se v primeru iz prejšnjega odstavka arbitraža ne more 
konstituirati, ker posamezna stranka ni imenovala svojega 
arbitra, oziroma če se arbitri niso mogli sporazumeti o izvoli- 
tvi predsednika, imenuje arbitra oziroma predsednika na 
predlog strank ali arbitra predsednik delovnega sodišča prve 
stopnje, ki bi bilo pristojno, če ne bi bila določena arbitraža. 

28. člen 

Razveljavitev arbitražne odločbe se lahko zahteva: 
1. če je bila glede sestave arbitraže ali glede postopka prekr- 
šena kakšna določba zakona ali kolektivne pogodbe; 
2. če se je postopka pred arbitražo udeleževal kdo, ki ne more 
biti stranka v tem postopku; 
3. če je arbitraža prekoračila meje svoje naloge; 
4. če kakšni stranki z nezakonitim postopanjen ni bila dana 
možnost obravnavanja pred arbitražo; 
5. če je izrek odločbe nerazumljiv ali sam s seboj v nasprotju; 
6. če izvirnika arbitražne odločbe ni podpisala večina članov 
arbitraže; 
7. če je arbitražna odločba v nasprotju s prisilnimi predpisi ali 
moralo. 

29. člen 

Arbitražna odločba se izpodbija s predlogom na sodišču, ki bi 
bilo krajevno pristojno, če ne bi bila predpisana arbitraža, 
v roku 30 dni od vročitve arbitražne odločbe. 

Po preteku enega leta od izdaje arbitražne odločbe ni mogoče 
izpodbijati. 

c) Postopek v socialnih sporih 

30. člen 

V sporih za priznanje pravic do in iz invalidskega in zdravstve- 
nega zavarovanja je javnost izključena. 
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31. člen 

Tožba v sporih iz prve alinee 1. točke, prve alinee 2. točke in 
prve alinee 3. točke 6. člena tega zakona (v nadaljnjem bese- 
dilu: v sporih o pravici do in iz zavarovanja) se sme vložiti 
zoper odločbo, izdano na drugi stopnji. 

Tožba se sme v sporih iz prejšnjega odstavka vložiti tudi zoper 
odločbo prve stopnje, če proti njej ni dovoljena pritožba. 

32. člen 

Tožba v sporih o pravici do in iz zavarovanja se vloži v 30 dneh 
od vročitve dokončne odločbe. 

33. člen 

Če pristojni drugostopni organ ni izdal odločbe o pritožbi 
stranke v zakonitem roku in če je tudi na novo zahtevo ne izda 
v nadaljnih sedmih dneh, sme stranka vložiti tožbo, kot če bi 
bila njena pritožba zavrnjena. 

Po prejšnjem odstavku sme ravnati stranka tudi, če organ 
prve stopnje ne izda odločbe, zoper katero ni pritožbe. Če je 
tožba v primerih iz prejšnjih odstavkov tega člena vložena 
pred potekom predpisanih rokov, jo sodišče zavrže. 

34. člen 

Tožbo v sporih o pravici do in iz zavarovanja lahko vloži vsaka 
fizična in pravna oseba, če je z dokončno odločbo odločeno 
o kakšni njeni pravici ali obveznosti. 

Tožba v sporih iz prejšnjega odstavka se vloži proti zavodu 
oziroma organu, ki je izdal dokončno odločbo. 

35. člen 

Za vsebino tožbe, ki jo v sporu o pravici do in iz zavarovanja 
vloži zavarovanec, se smiselno uporablja določba 24. člena 
tega zakona. 

36. člen 

Kadar sodišče v sporu o pravici do in iz zavarovanja ugodi 
zahtevku, odločbo razveljavi in samo odloči o pravici ali 
obveznosti. 

V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče ne sme odločiti 
v škodo stranke, ki je zahtevala sodno varstvo. 

Sodišče lahko odločbo razveljavi in naloži toženi stranki 
izdajo nove odločbe, če dejansko stanje ni bilo pravilno ali 
popolno ugotovljeno, ugotavljanje dejanskega stanja pred 
sodiščem pa bi bilo dolgotrajno ali povezano z nesorazmer- 
nimi težavami. 

37. člen 

Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka. 

Stroške za izvedbo dokazov v sporih o pravici do in iz zavaro- 
vanja trpi tožena stranka. 

Ne glede na določbi prejšnjih odstavkov tega člena mora 
stranka nasprotni stranki povrniti stroške, ki jih je povzročila 
ali ki so nastali po naključju, ki se je njej primerilo. 

38. člen 

Revizija ni dovoljena v sporih zaradi pravice do dodatka za 
pomoč in postrežbo in invalidnine za telesno okvaro. 

2. POSTOPEK V KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPORIH 

39. člen 

Za spore iz kolektivnih pogodb (1. točka 7. člena), ki veljajo za 

območje Republike Slovenije, je krajevno pristojno Delovno 
in socialno sodišče v Ljubljani. 

Za kolektivne delovne spore, ki niso navedeni v prejšnjem 
odstavku, je krajevno pristojno sodišče, ki je splošno krajevno 
pristojno za delodajalca. 

40. člen 

Postopek se začne na predlog. 

41. člen 

Kadar je z zakonom ali s kolektivno pogodbo določen posto- 
pek pomiritve, lahko udeleženec zahteva sodno varstvo samo 
pod pogojem, da je predhodno začel postopek za pomiritev, 
pa ta ni bil uspešen. 
Šteje se, da postopek pomiritve ni bil uspešen, če med udele- 
ženci ni bil dosežen sporazum v roku 30 dni od dneva, ko je bil 
sprožen postopek za pomiritev. 

42. člen 

Kadar je z zakonom ali kolektivno pogodbo v skladu z zako- 
nom določena za odločanje o spornih vprašanjih arbitraža ali 
drug ustrezen organ (v nadaljnjem besedilu: arbitraža), se za 
preizkus zakonitosti arbitražne odločbe smiselno uporabljajo 
določbe 27. do 29. člena tega zakona. 

43. člen 

Predlog mora vsebovati opis spornega razmerja z navedbo 
udeležencev, dejstva, ki so pomembna za odločitev, in dokaze 
za te navedbe ter druge podatke, ki jih mora imeti vsaka vloga. 

Sodišče vzame predlog v obravnavo tudi, če ne vsebuje dolo- 
čenega zahtevka; če ga vsebuje, pa nanj ni vezano. 

44. člen 

Če je predlog nerazumljiv ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da 
bi se lahko obravnaval, sodišče predlog vrne predlagatelju in 
mu določi rok 8 dni za popravo oziroma dopolnitev. 

Če predlagatelj ne predloži popravljenega oziroma dopolnje- 
nega predloga v roku, se šteje, da je predlog umaknjen, če se 
predlog vrne brez popravka oziroma dopolnitve, se zavrže. 

45. člen <. 

Predlagatelj lahko umakne predlog do konca glavne obravna- 
ve.O umiku predloga sodišče obvesti druge udeležence. 

Vsak udeleženec lahko v 8 dneh od dneva, ko je bil obveščen 
o umiku, predlaga nadaljevanje postopka. 

46. člen 

Nedovoljen, prepozen ali nepopoln predlog zavrže predsed- 
nik senata prvostopnega sodišča brez naroka. 

47. člen 

Udeleženec v postopku je predlagatelj postopka ter oseba, 
organ ali organizacija, proti kateri je predlog vložen 
(nasprotni udeleženec). 

Udeleženci so tudi osebe in organi, za katere tako določa 
zakon. 

48. člen 

Organizacije delavcev oziroma delodajalcev ali posamezni 
delodajalci, ki so podpisniki kolektivne pogodbe, lahko zač- 
nejo postopek ali se udeležujejo postopka, ki so ga začeli 
drugi. 

Uvedbo postopka lahko predlagajo tudi organizacije delavcev 
oziromadelodajalcev ali posamezni delodajalci ter skupine 
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delavcev, ki niso zajete v prejšnjem odstavku, pa zanje velja 
kolektivna pogodba, če izkažejo, da upravičeno uveljavljajo 
skupinski interes. Te organizacije in osebe se lahko pod 
enakimi pogoji tudi udeležujejo postopka, ki ga je začel kdo 
drug. 

Upravičenost uveljavljanja skupinskega interesa iz prejšnjega 
odstavka sodišče presodi glede na vse okoliščine primera, 
zlasti pa pri tem upošteva raven, na kateri je bila sklenjena 
kolektivna pogodba. 

49. člen 

Predlog za uvedbo postopka o pravicah, ki jih ima sindikat 
v zvezi z delovnimi razmerji, lahko vloži sindikat. 

50. člen 

Predlog za uvedbo postopka v zvezi s sodelovanjem delavcev 
pri upravljanju gospodarskih organizacij in zavodov lahko 
vloži zbor delavcev, svet delavcev ali sindikat. 
Predlog za uvedbo postopka v zvezi z izvajanjem pravice do 
stavke lahko vloži tisti, ki ima zakonsko pravico organizirati 
stavko, in tisti, proti kateremu je stavka uperjena. 

V sporih iz prvega in drugega odstavka tega člena se sindikat 
lahko udeležuje postopka, tudi če se ni začel na njegov 
predlog. 

51. člen 

Sodišče obvesti o uvedbi postopka osebe, organe ali organi- 
zacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem 
se odloča, in jim da možnost, da se udeležijo postopka. 

Osebe, organi in organizacije iz prejšnjega odstavka lahko 
ves čas postopka na naroku ali s pismeno vlogo prijavijo 
udeležbo v postopku. 

O tem obvesti sodišče druge udeležence in jim določi rok, 
v katerem se lahko izjavijo o udeležbi. 

Sodišče lahko tudi brez izjave drugih udeležencev zavrne 
udeležbo, če ugotovi, da pravni interes osebe, ki je prijavila 
udeležbo, ni podan. 

Zoper sklep, s katerim sodišče dopusti udeležbo, ni posebne 
pritožbe. 

52. člen 

Vsak udeleženec trpi svoje stroške. 

Če so nastali skupni stroški, odloči sodišče, v kakšnem raz- 
merju jih trpijo posamezni udeleženci. 

Udeleženec mora ne glede na izid postopka povrniti drugim 
udeležencem stroške, ki jih je povzročil po svoji krivdi ali so 
nastali po naključju, ki se je njemu primerilo. 

53. člen 

Med postopkom lahko sodišče tudi po uradni dolžnosti izda 
začasne odredbe, ki se uporabljajo v izvršilnem postopku, da 
se prepreči samovoljno ravnanje ali odvrne nenadomestljiva 
škoda. Če udeleženec predlaga izdajo začasne odredbe iz 
navedenih razlogov, mora sodišče o predlogu odločiti brez 
odlašanja, najkasneje pa v 3 dneh. 

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena ni posebne 
pritožbe. 

Začasno odredbo iz prvega odstavka tega člena izda izven 
obravnave senat treh sodnikov. 

Varianta prvega stavka prvega odstavka: 
Med postopkom lahko sodišče tudi po uradni dolžnosti izda 
začasno odredbo, s katero prepove izvršitev posamičnega 

akta ali dejanja, da se prepreči samovoljno ravnanje ali 
odvrne nenadomestljiva škoda. 

54. člen 

Po predhodnem preizkusu predloga razpiše predsednik 
senata narok za poravnavo. 

Predsednik senata si mora prizadevati, da se med udeleženci 
razčistijo vsa sporna vprašanja, in jim pomaga, da dosežejo 
poravnavo. 

Če kateri od vabljenih udeležencev ne pride n i narok za 
poravnavo, se šteje, da poravnava ni uspela. 

Kadar ni bilo mogoče doseči poravnave, predsednik senata 
razpiše narok za glavno obravnavo. 

55. člen 

Če na prvi narok za glavno obravnavo ali na kakšen poznejši 
narok ne pride noben udeleženec, se šteje, da je predlog 
umaknjen. 

Če predlagatelj ne pride na prvi narok za glavno obravnavo ali 
na kakšen poznejši narok, se šteje, da je predlog umaknil. 

V primerih iz prejšnjega odstavka imajo udeleženci pravico 
predlagati nadaljevanje postopka v skladu z določbo 45. člena 
tega zakona. 

Če pride na narok samo predlagatelj, se narok vseeno opravi. 

56. člen 

Udeleženci lahko med postopkom vsak čas do izdaje odločbe 
na prvi stopnji (varianta: do pravnomočnosti odločbe) skle- 
nejo poravnavo. 

Opomba: Če se sprejme varianta v prejšnjem odstavku, se 
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:če je bila poravnava 
sklenjena po izdaji odločbe na prvi stopnji, sodišče odločbo 
razveljavi. 

57. člen 

Udeleženci ne morejo skleniti poravnave, ki bi bila v nasprotju 
s prisilnimi predpisi ali moralo. 

Če sodišče izda sklep, s katerim ne dovoli poravnave, počaka 
s postopkom do pravnomočnosti sklepa. 

Sporazum udeležencev o poravnavi se vpiše v zapisnik. 

Poravnava je sklenjena, ko udeleženci po prečitanju zapisnika 
o obravnavi podpišejo ta zapisnik. 

Sodišče izda udeležencem na njihovo zahtevo overjen prepis 
zapisnika, v katerem je vpisana poravnava. 

Sodišče vroči prepis zapisnika udeležencem, ki na obravnavi 
niso bili navzoči. 

Če na naroku niso bili navzoči vsi udeleženci, med navzočimi 
udeleženci pa je bil dosežen sporazum o poravnavi, je porav- 
nava veljavna, če kateri od udeležencev, ki niso bili navzoči, 
v osmih dneh ne izjavi, da se z njo ne strinja. 

58. člen 

Če je sklenjena poravnava, sodišče postopek ustavi. 

59. člen 

Če je bila s poravnavo posameznim udeležencem priznana 
kakšna pravica, ki jo je mogoče izvršiti, predstavlja poravnava 
v tem delu izvršilni naslov. Poravnava ima v tem delu učinek 
pravnomočne sodne odločbe. 
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Varianta: 
Če je bila s poravnavo posameznim udeležencem priznana 
kakšna pravica, ki jo je mogoče izvršiti, sodišče na predlog 
udeleženca s sklepom določi izvršljivost poravnave v tem 
delu. 

60. člen 

Če sodišče ugotovi, da je predlog utemeljen, glede na naravo 
razmerja: 
1. ugotovi kršitev pravic ali obveznosti (varianta: nezakonitost 
dejanja), obstoj neskladnosti med kolektivnimi pogodbami 
(variantni dodatek: oziroma neskladnost kolektivne pogodbe 
z zakonom); 
2. delno ali v celoti razveljavi oziroma odpravi splošen ali 
posamičen pravni akt in glede na okoliščine primera naloži 
udeležencem sprejem ali sklenitev novega pravnega akta; 
3. na zahtevo posameznega udeleženca naloži drugemu ude- 
ležencu izpolnitev določene obveznosti. 

Če sodišče presodi, da je nujno za varstvo pravic udeležen- 
cev, lahko razveljavi splošen ali posamičen pravni akt in 
s sklepom delno ali v celoti nadomesti sporni akt. 

V primerih iz zadnje točke prvega odstavka tega člena lahko 
zahteva izvršitev odločbe vsak, ki mu je bila z njo priznana 
kakšna pravica, četudi ni bil udeleženec tega postopka. 

61. člen 

Udeleženci lahko vlagajo pravna sredstva, tudi če niso sode- 
lovali v postopku na prvi stopnji. 

Udeleženec iz prejšnjega odstavka mora vložiti pravno sred- 
stvo v roku, ki velja za udeleženca, ki mu je bila odločba 
najkasneje vročena. 

Sodišče šteje kot pravočasno tudi pravno sredstvo udele- 
ženca iz prvega odstavka tega člena, čeprav je bilo vloženo po 
poteku roka iz prejšnjega odstavka, če ga je prejelo, preden je 
odločilo o pravočasno vloženem pravnem sredstvu. 

62. člen 

Revizija je vselej dovoljena. 

Obnova postopka je izključena. 

Varianta: Drugi odstavek tega člena se črta. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

63. člen 

Sodišča združenega dela, ustanovljena po dosedanjih predpi- 
sih, nadaljujejo z delom do 31.12.1992. 

S 1.1. 1993 začnejo z delom sodišča, ustanovljena s tem 
zakonom, s pristojnostmi, določenimi s tem zakonom. 

64. člen 

Za sodnike, sodnike porotnike in delavce delovnih in social- 
nih sodišč ter za sodno in pravosodno upravo glede delovnih 
in socialnih sodišč se do uveljavitve predpisov o sodstvu 
v skladu z ustavo Republike Slovenije uporabljajo določbe 
zakona o rednih sodiščih, če ni s tem zakonom drugače 
določeno. 

65. člen 

Sodniki, ki imajo na dan 31.12.1992 položaj sodnika v delov- 
nem razmerju v delovni skupnosti sodišča združenega dela, in 
predsedniki sodišč združenega dela nadaljujejo z delom kot 
sodniki delovnih in socialnih sodišč in sicer: 
1. sodniki Sodišča združenega dela Republike Slovenije kot 
sodniki Višjega delovnega in socialnega sodišča; 
2. sodniki in predsedniki Sodišča združenega dela v Brežicah, 
Kranju, Ljubljani, Novem mestu in Sodišča združenega dela 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Slove- 
niji kot sodniki Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani; 
3. sodniki in predsedniki Sodišča združenega dela v Kopru, 
Novi Gorici in Postojni kot sodniki Delovnega sodišča 
v Kopru; 
4. sodniki in predsedniki Sodišča združenega dela v Celju, 
Mariboru in Murski Soboti kot sodniki Delovnega sodišča 
v Mariboru. 

Za sodnike iz prejšnjega odstavka nastopi položaj iz tretjega 
odstavka 8. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Repu- 
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91) na podlagi zakona, ki 
bo urejal sodniško funkcijo. 

66. člen 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, najkasneje v enem 
mesecu po uveljavitvi tega zakona razpiše prosta mesta pred- 
sednikov delovnih in socialnih sodišč prve in druge stopnje. 

67. člen 

Sodniki porotniki po določbah tega zakona morajo biti izvo- 
ljeni najkasneje do 31. 12. 1993. 

Dokler za območje Republike Slovenije ne bodo organizirane 
in registrirane druge organizacije delodajalcev, se za deloda- 
jalce lista kandidatov za sodnike porotnike oblikuje na pred- 
log Gospodarske zbornice Slovenije in Vlade Republike Slo- 
venije v sorazmerju s številom zaposlenih pri delodajalcih, ki 
opravljajo gospodarsko ali druge dejavnosti, in številom zapo- 
slenih v državnih organih. 

Sodniki, ki so na dan 31. 12. 1992 sodelovali v sojenju kot 
delovni ljudje in občani v sodiščih združenega dela, sodelu- 
jejo po 1.1.1993 kot sodniki porotniki delovnih in socialnih 
sodišč z enako razporeditvijo kot sodniki (prvi odstavek 65. 
člena). 

Sodnikom porotnikom iz prejšnjega odstavka preneha man- 
dat, ko dajo slovesno izjavo novoizvoljeni sodniki porotniki iz 
prvegga odstavka tega člena. 

68. člen 

Strokovni in administrativno - tehnični delavci sodišč zdru- 
ženega dela nadaljujejo z delom v delovnih in socialnih sodiš- 
čih z enako razporeditvijo kot sodniki (prvi odstavek 65. 
člena). 

69. člen 

Število sodnikov in sodnikov porotnikov delovnih in socialnih 
sodišč določi državni zbor na predlog ministrstva, pristojnega 
za pravosodje. 

70. člen 

V zadevah, ki jih do 31.12.1992 prejmejo sodišča združenega 
dela, se postopek nadaljuje po tem zakonu, če še ni bila 
izdana odločba, s katero se je postopek pred prvostopnim 
sodiščem končal. 

Če je do 31.12.1992 v zadevah iz prejšnjega odstavka izdana 
odločba, s katero se je postopek pred sodiščem združenega 
dela prve stopnje končal, se opravi nadaljnji postopek po 
dosedanjih pravilih. 

Če je po 31.12.1992 razveljavljena odločba prve stopnje iz 
prejšnjega odstavka, se opravi nadaljnji postopek po tem 
zakonu. 

Zoper pravnomočno odločbo iz drugega odstavka tega člena, 
so dovoljena izredna pravna sredstva po določbah tega za- 
kona. 

Varianta: 
V zadevah, ki jih prejmejo sodišča združenega dela do 
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31.12.1992 in o njih še ni pravnomočno odločeno, se opravi 
nadaljnji postopek po tem zakonu. 

71. člen 

Če je do uveljavitve tega zakona že potekel rok za vložitev 
predloga za obnovo postopka iz prvega odstavka 423. člena 
zakona o pravdnem postopku, ni pa še potekel rok iz tretjega 
odstavka 423. člena zakona o pravdnem postopku, je dovo- 
ljeno vložiti predlog za obnovo postopka v treh mesecih po 
pričetku uporabe tega zakona. 

72. člen 
Nerešene zadeve, ki jih ob uveljavitvi tega zakona pred prvo- 
stopnimi sodišči združenega dela rešujejo sodniki, ki sodelu- 
jejo pri sojenju kot delovni ljudje in občani, prevzamejo 
s 1.1.1993 v reševanje sodniki delovnih in socialnih sodišč. 

73. člen 
Postopek v zadevah s področij zdravstvenega zavarovanja in 
zavarovanja za primer brezposelnosti, v katerih je bil do 
31.12.1992 sprožen upravni spor, pa o njih do tega dne še ni 
bilo odločeno, se dokonča pred Vrhovnim sodiščem Repu- 
blike Slovenije po dosedanjih predpisih. 

Opomba: 
Če se sprejme varianta 1 k 5. členu tega zakona se doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi: 
Postopke v zadevah, ki so jih sodišča združenega dela prejela 
do 31.12.1992 in o njih še ni pravnomočno odločeno, nana- 
šajo pa se na spore med delavcem in delodajalcem o nepo- 
godbeni odgovornosti za škodo, ki je nastala na delu ali 
v zvezi z delom, dokončajo delovna in socialna sodišča po 
določbi 70. člena tega zakona. 

74. člen 
V zadevah, ki so pravnomočno končane do pričetka uporabe 
tega zakona, so dovoljena samo pravna sredstva, ki so bila 
dovoljena do uveljavitve tega zakona, če ta zakon ne določa 
drugače. 

75. člen 

Zoper odločbo, izdano na drugi stopnji, ki je postala pravno- 
močna do 31.12.1992 in s katero je sodišče združenega dela 
zavrnilo zahtevo delavca za sodno varstvo zaradi prenehanja 
delovnega razmerja, je dovoljena revizija iz razlogov, ki jih 
določa zakon. 

Revizija se lahko vloži v treh mesecih od uveljavitve zakona. 

Če je vložena revizija po prvem odstavku tega člena, revizijsko 
sodišče preizkusi izpodbijano odločbo samo v tistem delu, ki 
se izpodbija z revizijo, in v mejah razlogov, ki so v njej 
navedeni. 

Varianta: Ta člen se črta, besedilo 74. člena se redakcijsko 
spremeni. 

76. člen 

Za plačevanje sodnih taks (v nadaljnjem besedilu: takse) se 
uporabljajo določbe zakona o sodnih taksah, če ta zakon ne 
določa drugače. 

Takse se ne plačujejo v socialnih sporih sporih o pravici do in 
iz zavarovanja ter v kolektivnih delovnih sporih. 

77. člen 

Taksa po določbi prvega odstavka prejšnjega člena se plača 
po taksni tarifi, ki je določena za pravdni postopek, zmanjšani 
za 50%. 

V sporih, ki niso premoženjskopravne narave, se kot vrednost 
zahtevka za plačilo takse vzame znesek v vrednosti 1000 točk. 

78. člen 

S 1. 1. 1993 se prenehata uporabljati določba 459. člena 
zakona o pravdnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 36/ 
80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90 v zvezi s prvim 
odstavkom 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije, Uradni list RS, št. 2/91) v delu, ki se nanaša na spore 
iz delovnih razmerij, in določba 468. člena zakona o pravd- 
nem postopku. 

S 1. 1. 1993 preneha veljati določba tretjega odstavka 117. 
člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90 in 
5/91) v delu, ki se nanaša na določitev predsednika in namest- 
nika arbitražnega sveta v primeru, če ne pride do sporazuma. 

79. člen 

S 1.1.1993 se v Republiki Sloveniji prenehajo uporabljati 
določbe zakona o sodiščih združenega dela (Uradni list SFRJ, 
št.38/84), razen določb o postopku, ki se uporabljajo, dokler 
ne bodo pravnomočno končane nerešene zadeve iz drugega 
odstavka 70. člena tega zakona. 

S 1. 1. 1993 prenehata veljati zakon o sodiščih združenega 
dela (Uradni list SRS, št. 38/74, 7/86 in 41/87) in zakon o samo- 
upravnih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 23/81 in 4/82), 
razen 38. in 39. člena. 

Varianta: Če se sprejme varianta k 70. členu, se v prvem 
odstavku tega člena za zaklepajem postavi pika, nadaljnje 
besedilo pa črta. 

80. člen 

Dokler sodni poslovnik ne bo usklajen z določbami tega 
zakona, se za delovna in socialna sodišča primerno uporab- 
ljajo določbe poslovnika za redna sodišča (Uradni list SRS, št. 
26/78, 20/88 in 2/89). 

Minister, pristojen za pravosodje, izda podrobnejša navodila 
v zvezi s sklenitvijo in prenosom pisarniško-tehničnega in 
materialno-finančnega poslovanja. 

81. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.1.1993, razen 
določb 64., 66., 69. in drugega odstavka 80. člena, ki se 
pričnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona. 

V skladu s temeljnimi načeli, ki so predstavljena v predlogu za 
izdajo zakona, se v osnutku zakona predlaga ureditev pristoj- 
nosti, organizacije in postopka pred delovnimi in socialnimi 
sodišči (1. člen). 

V skladu s splošno določbo 3. člena, ki opredeljuje stvarno in 
funkcionalno pristojnost sodišč za delovne in socialne spore, 
naj bi bila po predlagani ureditvi s tem zakonom ustanovljena 
sodišča, pristojna za odločanje v individualnih in kolektivnih 
delovnih sporih ter sporih z nekaterih področij socialne var- 

nosti. Predlagana je podrobnejša opredelitev stvarne pristoj- 
nosti, pri čemer je treba poudariti, da je pri tem predlagatelj 
glede kolektivnih sporov (7. člen) nujno omejen pri določitvi 
pristojnosti, pa tudi pri predlaganju posameznih določb, 
glede na še nastajajoče materialno pravo na posameznih 
segmentih, kjer lahko pride do kolektivnih delovnih sporov. 
Predlagana ureditev pri opredelitvi pristojnosti v individualnih 
delovnih sporih upošteva, da gre za spore o pravicah in 
obveznostih, ki imajo svoj temelj v delovnem pravu. Poseb- 
nost so v tem delu odškodninski spori, ki nastanejo med 
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delavcem in delodajalcem, ki so sicer v okviru veljavne uredi- 
tve o materialni odgovornosti sestavni del delovnega prava, 
po svojem bistvu pa bolj sodijo med odškodninske spore in bi 
bilo pravnosistemsko pravilneje, da bi se reševali pri tistih 
sodiščih, ki so sicer pristojna za odškodninske spore. Zato je 
glede teh rešitev ponujena varianta (5. člen). Če bi obdržali 
pristojnost delovnih sodišč za sojenje v odškodninskih spo- 
rih, pa je hkrati potrebno določiti pristojnost tega sodišča tudi 
v primerih, kadar je kot sospornik tožena zavarovalnica, saj bi 
sicer lahko prihajalo do neutemeljene in škodljive razmejitve 
stvarne pristojnosti v vsebinsko istem sporu (drugi odstavek 
5. člena). 

Opredelitev pristojnosti za reševanje sporov iz zakonsko dolo- 
čenih področij socialne varnosti izhaja iz novo sprejete mate- 
rialnopravne zakonodaje na teh področjih (6. člen). Pri tem 
predlagatelj iz v predlogu za izdajo obrazloženih načelnih 
razlogov predlaga sodno varstvo zoper odločitve (bodisi 
državnih organov na teh področjih, bodisi organov z javnimi 
pooblastili), s katerimi se odloča o pravicah posameznikov, 
v rednem kontradiktornem postopku po določbah tega 
zakona, ne pa v upravnem sporu. Takšna rešitev je po mnenju 
predlagatelja v skladu z določbo prvega odstavka 157. člena 
ustave Republike Slovenije, zanjo pa so hkrati podani vsebin- 
ski razlogi. Predlagani postopek namreč omogoča t.im. spor 
polne jurisdikcije, v katerem imata obe stranki postopka enak 
položaj in v katerem sodišče lahko ugotavlja tudi dejansko 
stanje in samo odloča o pravici, medtem ko gre pri upravnem 
sporu praviloma le za kontrolo zakonitosti odločbe in zakoni- 
tosti izvedenega postopka pred njeno izdajo, ne pa tudi za 
spuščanje v vsebino spora. Tudi bodoča transformacija 
upravnega spora v smeri spora polne jurisdikcije, do katere 
bo verjetno moralo priti skupaj z ustanovitvijo upravnih 
sodišč kot specializiranih sodišč, ne govori proti predlaganim 
rešitvam, saj gre za specializirano pravno področje, ki je 
pogosto povezano z delovnopravnim področjem, kar tudi 
govori za predlagano ureditev stvarne pristojnosti. V zvezi 
s tem se po mnenju predlagatelja zastavlja vprašanje, ali ne bi 
bilo ustrezno pred ta sodišča prenesti tudi sporov zaradi 
nadomestila za čas porodniškega dopusta, saj gre za pravico, 
ki jo ureja materialno delovno pravo in predstavlja podlago za 
odmerjanje višine nadomestila, ki se bo verjetno odmerjalo 
v ustreznem postopku upravne narave. 

Zakonsko predlagana organizacija delovnih in socialnih 
sodišč izhaja iz predpostavke, da se zaradi vsebinskih razlo- 
gov vzpostavi delovnopravno sodstvo kot organizacijsko 
samostojna specializirana veja sodstva. Pri izvedbi tega 
načela je ob upoštevanju racionalne razporeditve organizacij- 
sko samostojnih državnih organov predlagana ustanovitev 
treh prvostopnih sodišč (8. člen). Drobljenje organizacije na 
manjše organe, ki jih imamo sedaj, celo z enim samim sodni- 
kom, je po mnenju predlagatelja neracionalno in neustrezno. 
S tem ko se predlaga redno poslovanje posameznega prvo- 
stopnega sodišča na zunanjih oddelkih, ki niso organizacij- 
sko samostojne enote, pač pa gre za obliko stalnega zuna- 
njega poslovanja sodišča (9. člen), pa se hkrati ohranja široka 
mreža t.im. dostopnosti sodišč. Ta je skoraj identična doslej 
veljavni razporeditvi prvostopnega sodstva. S predlagano 
rešitvijo v točki 3.c) se pod varianto črtanja predlaga zagotovi- 
tev stalnega zunanjega poslovanja tudi za območje koroških 
občin. 

Predlaga se, da eno prvostopno socialno sodišče sodi za 
območje cele države. Takšno rešitev po mnenju predlagatelja 
narekuje posebna specifika teh sporov, ki zahteva specializa- 
cijo sojenja, ki je sicer ne bi bilo mogoče zagotoviti. Načelo 
racionalne organizacije pa hkrati govori za to, da se to 
sodišče ne oblikuje kot samostojen državni organ, ampak 
deluje organizacijsko gledano skupaj z delovnim sodiščem 
v Ljubljani. Ponujena je sicer variantna rešitev, ki pa po 
mnenju predlagatelja ni racionalna. 

Po predlagani določbi 10. člena bi pritožbeno funkcijo oprav- 
ljalo eno drugostopno sodišče za območje cele republike, kot 
doslej. Razlog za takšno rešitev je v specializaciji sojenja, ki 
zahteva, da so tudi na drugostopnem sodišču vsi člani senata, 
ki so profesionalni sodniki, specialisti na zadevnem pravnem 

področju. S takšno rešitvijo se, kar je po mnenju predlagatelja 
ustrezno, tudi zagotavlja enotnejša uporaba prava in s tem 
načelo enakosti pred zakonom v primerih, ko je treba zaradi 
racionalnosti postopka v manj pomembnih zadevah odreči 
sodno varstvo najvišjega sodišča v državi. 

Ena od značilnosti delovnopravnih sodišč, ki se predlaga v 11. 
členu, je posebna sestava senata, kadar bo sodišče sodilo 
v senatu. Pri tem gre za uveljavitev načela paritetne zastopa- 
nosti delodajalcev in delojemalcev v senatnem sojenju. Pred- 
laga se, da bi bil senat v kolektivnih delovnih sporih sestavljen 
iz petih članov, od katerih bi bil samo eden poklicni sodnik. 
Ker je takšni rešitvi z vidika racionalnosti mogoče tudi ugovar- 
jati, se predlaga v varianti, da velja v vseh delovnih sporih 
enaka sestava senata. Od odločitve o tej varianti je odvisna 
tudi sestava senata v kolektivnih sporih na drugi stopnji. Kot 
pravilo pa sicer velja (13. člen), da je sodišče, ko odloča 
o pritožbi, sestavljeno iz treh poklicnih sodnikov, saj gre 
v pritožbenem postopku pretežno za presojo pravnih strokov- 
nih vprašanj, zato morajo tudi senat sestavljati profesionalni 
sodniki. 

V 14. členu osnutka je predlagan način izvolitve sodnikov 
porotnikov, ki naj jih voli državni zbor, kot kvalificiran predla- 
gatelj pa naj nastopajo organizacije delodajalcev (kamor je 
mogoče v tem trenutku šteti Gospodarsko zbornico Slovenije 
ter za državo kot delodajalca Vlado) in organizacije deloje- 
malcev (reprezentativni sindikati), ki so organizirane na nivoju 
države. Kot kriterij za njihovo medsebojno razmerje pri izvrše- 
vanju te vloge je predlagan na eni strani število delavcev, kijih 
delodajalci zaposlujejo, na drugi strani pa število članov sin- 
dikata. 

V skladu z že povedanim temeljnim izhodiščem, da se posto- 
pek pretežno naslanja na veljavni pravdni postopek in samo, 
kadar je to nujno potrebno zaradi pravne narave spora, je 
v tem zakonu predlagana drugačna ureditev posameznih 
vprašanj (prvi odstavek 15. člena). Pri tem je treba opozoriti, 
da zakon o pravdnem postopku že vsebuje poseben postopek 
v pravdah iz delovnih razmerij. Vendar je bistveno nepopoln 
(kar velja še posebej za kolektivne delovne spore) in premalo 
prilagojen naravi sporov. S predlaganim konceptom se tako 
vzdržujejo v uporabi posebne določbe zadevnega poglavja 
zakona o pravdnem postopku, ki poudarjajo načelo hitrega 
reševanja delovnih sporov. S tem namenom ima zakon krajši 
pritožbeni in paricijski rok. To načelo potrebe po hitrem 
reševanju je poudarjeno tudi pri posameznih rešitvah tega 
zakona, kar velja še zlasti za primere kratkih rokov pri izdaji 
začasnih odredb, kjer že sam namen njihove izdaje zahteva 
izredno hitro postopanje sodišča. Uresničitvi tega načela služi 
tudi predlagana rešitev v tretjem odstavku 15. člena. Predla- 
gana pa je tudi izključitev možnosti dogovora o krajevni 
pristojnosti, saj so delodajalci praviloma močnejša stran pf 
sklenitvi delovnopravne pogodbe in bi lahko vsiljevali pristoj- 
nost določenega sodišča (drugi odstavek 15. člena). 

Predlagana ureditev postopka vsebuje skupne določbe 
o postopku za individualne delovne spore in socialne spore 
(16. do 22. člen), ter posamezne določbe, ki veljajo le 
v postopku o individualnem delovnem oziroma socialnem 
sporu. Postopek v kolektivnih delovnih sporih pa je zaradi 
svoje specifike urejen posebej. 

Določba 16. člena je predlagana ob upoštevanju tega, da 
bodo sindikati svojim članom praviloma zagotavljali tudi 
odvetniške storitve, če bo delavec zahteval sodno varstvo. Ker 

se bodo te osebe ukvarjale predvsem z zastopanjem delavcev 
v delovnih sporih, se predlaga, da jim že zakon določi vsebin- 
sko enako pooblastilo, kot ga sicer veljavni pravdni postopnik 
določa za odvetnika. Vendar s tem zakon ne daje zakonskega 
generalnega pooblastila za zastopanje, ampak gre za posa- 
mičnega pooblaščenca, ki ga mora delavec v vsakem konkret- 
nem postopku pooblastiti za zastopanje, torej je obseg nie9°j. 
vih pooblastil lahko tudi drugačen. Predlagana pa je tuo^ 
variantna rešitev ob upoštevanju tega, da bi zaradi zagotovi- 
tve strokovnosti storitev morale imeti tudi osebe, ki se točo 
na tem področju ukvarjale z nuđenjem sicer odvetniških stor 
tev, licenco odvetnika. 
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V 17. členu se v korist delavca in zavarovanca, ki sta pravno 
neuki osebi, zavezuje sodišče, da v primeru, ko se sodišču 
vrne t.im. nepopolna vloga povabi vlagatelja na sodišče in mu 
pomaga vlogo dopolniti. Dosedanja praksa namreč kaže, da 
stranke v teh primerih navadno niso sposobne same dopolniti 
vlog, če jim jih sodišče pošlje v popravo. Sankcija za to pa je 
v postopku huda, saj stranka tako lahko zamudi prekluzivni 
rok za uveljavljanje sodnega varstva. 

Določba 18. člena je glede delavcev predlagana zaradi števil- 
nih statusnih organizacijskih sprememb, katerih posledica je 
velikokrat ta, da delavec napačno označi pasivno legitimirano 
stranko v tožbi. Dostikrat pa se to zgodi tudi pri prava neukih 
strankah pri socialnih sporih, kar je še posebej aktualno 
v določenem času po izvedenih organizacijskih spremembah. 
Sprememba navedbe tožene stranke bi po zakonu o pravd- 
nem postopku pomenila spremembo tožbe. Procesno gle- 
dano pa bi to pomenilo umik tožbe zoper prvotnega toženca, 
zaradi česar bi se štelo, da tožba sploh ni bila vložena, kar bi 
v primeru prekluzivnega roka za sodno varstvo lahko pome- 
nilo, da je delavec izgubil pravico uveljavljati sodno varstvo. 

Z določbo 19. člena se predlaga ureditev, ki sodišču omo- 
goča, da tudi po uradni dolžnosti (kar sicer splošno ne velja 
za pravdni postopek, ampak le za nekatere posebne 
postopke) izda začasne odredbe, ki se uporabljajo v izvršil- 
nem postopku, njihov namen pa je preprečitev samovoljnega 
ravnanja ali odvrnitev nenadomestljive škode. Zaradi namena 
začasne odredbe je predlagana nesuspenzivnost pritožbe in 
določen rok, v katerem mora drugostopno sodišče odločiti 
o pritožbi, če izdajo začasne odredbe predlaga stranka, pa 
tudi zavezujoč rok za prvostopno sodišče. 

S predlagano določbo 20. člena se omogoča racionalnejša 
izvedba postopka v primerih, ko je mogoče na podlagi listin 
odločiti v sporu, vendar je zaradi uveljavljenega načela ustno- 
sti, ki se odraža tudi v obveznosti glavne obravnave, potrebno, 
da se stranke.glavni obravnavi vnaprej odpovejo. 

Ker je predlagana izključitev mirovanja postopka, so v 21. 
členu predlagane posledice, ki jih povzroči neaktivnost strank 
v postopku. 

S predlagano ureditvijo se uvajajo v delovnopravno sodstvo 
izredna pravna sredstva, ki doslej niso bila uveljavljena. To sta 
revizija in zahteva za varstvo zakonitosti. Prvo izredno pravno 
sredstvo je namenjeno stranki, drugo pa po veljavni ureditvi 
javnemu tožilcu, bistven namen obeh pa je v zagotavljanju 
enotne uporabe zakona, v varovanju načela zakonitosti torej. 
Glede zahteve za varstvo zakonitosti se v tem zakonu ne 
predlagajo posebne določbe in se torej v celoti uporabljajo 
določbe zakona o pravdnem postopku. Glede revizije pa je 
potrebna posebna ureditev, saj veljavni zakon o pravdnem 
postopku določa, da je revizija v delovnih sporih vselej dovo- 
ljena. Po mnenju predlagatelja pa jo je v določenih zadevah 
utemeljeno izključiti. In sicer to velja za določene premoženj- 
skopravne spore, kjer naj velja enak kriterij, kot na sploh 
v civilnih zadevah, to je, da so reviziji podvrženi spori z dolo- 
čeno višjo vrednostjo spornega predmeta. (22. člen) Hkrati se 
predlaga izključitev revizije v zadevah (26. in 38. člen), ki jih je 
mogoče šteti za manj pomembne med individualnimi delov- 
nimi in socialnimi spori. Utemeljenost takšnih rešitev potrjuje 
tudi nujno upoštevanje načela ekonomičnosti pri določitvi 
Pristojnosti najvišjega sodišča v državi. 

Glede stroškov postopka v individualnih delovnih sporih se 
ohranjajo vsa načela in pravila, ki jih pozna pravdni postopek. 
V 23. členu je predlagana iz razlogov pravičnosti le delna 
korekcija pravila o povrnitvi stroškov, ko tožnik deloma 
zmaga v postopku in ko sicer velja pravilo porazdelitve stro- 
škov glede na doseženi uspeh. Predlagano pa je tudi (drugi 
odstavek tega člena), da delodajalec v sporih zaradi preneg- 
hanja delovnegga razmerja vselej nosi svoje stroške ne glede 
ha izid spora. Če bo delavec v sporu uspel, potem bo takšna 
rešitev tako ali tako utemeljena, če pa ne bo, pa je po mnenju 
Predlagatelja utemeljeno upoštevati v določeni meri socialni 
Položaj, v katerem se znajde delavec, ki mu bo prenehalo 
delovno razmerje. Vendar je takšni rešitvi mogoče tudi ugo- 

varjati z vidika enakopravnosti obeh strank, zato se variantno 
predlaga črtanje drugega odstavka. 

V primerih, ki so urejeni v 24. členu je bilo treba zaradi 
vsebinskih razlogov odstopiti od načela obvezne postavitve 
zahtevka ter vezanosti sodišča na zahtevek. Gre za primere, 
ko je o delavčevi pravici oziroma obveznosti že odločil delo- 
dajalec in predstavlja sodno varstvo pretežno preizkus zako- 
nitosti ravnanja v tem predhodnem postopku in bo šele posto- 
pek pokazal v čem je vsebina sodnega varstva. Podobni 
razlogi govorijo za uporabo te določbe tudi v socialnih sporih 
(35. člen). Glede na predlagano ureditev sredstva, s katerim se 
sproži postopek, je v 25. členu tudi predlagan način odločitve 
sodišča. Pri tem se posebej predlaga pristojnost sodišča, da 
v primeru, lahko bi rekli molka delodajalca (ko bi moral 
odločiti na delavčevo zahtevo o njegovi pravici, pa tega ni 
storil), samo odloči o pravici (tretji odstavek 25. člena). Kadar 
sodišče samo odloči o pravici, o kateri je bilo že odločeno, in 
prejšnjo odločitev razveljavi, pa je treba upoštevati splošno 
načelo, da ni mogoče odločiti v škodo vlagatelja zahteve, saj 
bi bil tako na slabšem, ker je zahteval sodno varstvo. Zato se 
predlaga drugi odstavek 25. člena. 

Ker bi morala iti, tako kot sicer velja za trende v drugih 
državah, intenca reševanja sporov med delavci in delodajalci 
predvsem v izvensodno reševanje, torej v razne oblike koncili- 
acije, mediacije in arbitražnega reševanja, so predlagane 
določbe 27. do 29. člena. Z dogovorom o arbitraži je v bistvu 
izključena sodna pristojnost, s predlaganimi rešitvami se 
omogoča, kot sicer, kadar je dogovorjena arbitraža, vzposta- 
vitev arbitraže (tretji odstavek 27. člena) in presoja zakonitosti 
njene odločbe, ki mora biti podvržena sodišču, če gre za 
kršitve temeljnih načel javnega reda ali enakopravnega polo- 
žaja pogodbenih strank (28. člen). Vsebinsko isti razlogi govo- 
rijo tudi za ureditev pri kolektivnih sporih, zato se predlaga 
določba 42. člena. 

V postopku o socialnih sporih se v določenih vrstah teh 
sporov (30. člen) predlaga izključitev javnosti zaradi tega, ker 
gre za obravnavanje vprašanj, ki so predmet človekove 
intimne sfere. 

Predlagana določba 31. člena upošteva, da na novo sprejeto 
materialno pravo nalaga odločanje o pravicah in obveznostih 
zavarovancev na posameznih področjih organom ustanovlje- 
nih zavodov oziroma upravnim organom, ki v tem postopku 
uporabljajo upravni postopek. Zato je mogoče sodno varstvo 
sprožiti le po končanem navedenem postopku zoper odločbo, 
ki je bila oziroma bi morala biti v tem postopku izdana. Glede 
na to je treba zakonsko določiti tudi rok, v katerem je treba 
zahtevati sodno varstvo zoper odločitev (32. člen), kakor tudi 
rok, v katerem je dovoljeno zahtevati sodno varstvo, če pri- 
stojni organ ne odloči (33. člen). Z določbo 34. člena se 
predlaga določitev tožnika in toženca, torej oseb, ki so 
stranke v postopku, s tem da je pravico tožiti treba priznati 
vsakomur, ki mu odločitev pristojnega organa daje kakšno 
pravico ali nalaga obveznost. 

S predlagano določbo 36. člena se sodišču daje pooblastilo, 
da v primeru utemeljene zahteve po sodnem varstvu samo 
odloči o pravici, pri čemer mora veljati tudi splošno načelo, da 
tisti, ki zahteva sodno varstvo, zaradi tega ne more biti v slab- 
šem položaju (drugi odstavek citiranega člena). 

V določbah 39. do 62. člena se predlaga ureditev posebnega 
postopka v kolektivnih sporih, ki se v temelju prav tako nasla- 
nja na pravdni postopek, vendar so tu zaradi narave spora 
predlagana večja odstopanja kot pri individualnem sporu. 
Razmejitev med individualnim in kolektivnim delovnim spo- 
rom je včasih tudi težka in problematična. Praviloma naj bi 
veljalo, da je spor kolektivne narave, kadar gre za uveljavljanje 
nekih skupnih, lahko splošnejših interesov, dočim je spor, 
v katerem posameznik uveljavlja pravico, ki jo izvaja npr. iz 
kolektivne pogodbe, šteti za individualen spor. 

V kolektivnih sporih je predlagana določitev krajevne pristoj- 
nosti po sedežu delodajalca, oziroma v primerih, ko je spor 
zaradi kolektivne pogodbe, ki velja na ozemlju celotne države, 
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pristojnost enega od prvostopnin sodišč (39. člen). Predla- 
gana ureditev postopka upošteva, da je v določenih primerih 
bodisi z zakonom bodisi s pogodbami določen poseben 
postopek pomiritve ali pa obveznost predložitve spora arbi- 
traži. V prvem primeru gre za procesno predpostavko, v dru- 
gem pa za izključitev sodne pristojnosti za reševanje spora. 
Pomiritev mora biti poskušana (41. člen). Da se doseže čim 
hitrejša razrešitev spora, se predlaga 30 dnevni rok, v katerem 
je mogoče šteti, da pomiritev ni bila uspešno izvedena. 

V tem postopku bi bila omejitev strank v postopku na siceršnji 
pojem stranke, kot jo pozna pravdni postopek, preozka. Zato 
se predlaga uporaba pojma udeleženec in njegova procesna 
opredelitev v določbi 47. člena. Za posamezne vrste sporov pa 
je pojem udeleženca definiran v določbah 48. do 50. člena. 
Pojem udeleženca presega pojem stranke zlasti v tistem delu, 
ko narava spora zahteva pritegnitev tistih udeležencev, ki 
v materialnem pogledu nastopajo kot nosilci pravic in obvez- 
nosti v sporu. Tem osebam je treba tudi omogočiti udeležbo 
v postopku, če sami niso sprožili sodnega varstva oziroma 
le-to ni zahtevano proti njim. Zato se predlaga ureditev v 51. 
členu. Hkrati pa je tem osebam ravno zato, ker se tudi nanje 
nanašajo pravni učinki sodne odločitve, treba dati možnost 
vlaganja pravnih sredstev, tudi če se niso udeleževali 
postopka na prvi stopnji (61. člen). 

Skladno z navedenimi rešitvami glede strank se predlaga tudi, 
da se sodno varstvo sproži s predlogom (40. člen). 

Glede stroškov postopka se pri teh sporih predlaga uveljavi- 
tev načela, da vsak udeleženec trpi svoje stroške postopka, za 
skupne stroške pa se prepušča sodišču odločitev o njihovi 
porazdelitvi. Kot v vseh postopkih, mora biti tudi tu uveljav- 
ljeno načelo, da stroške, ki jih nekdo povzroči krivdno, nosi 
sam. (52. člen) 

Zaradi specifike kolektivnih sporov se predlaga tudi posebna 
ureditev začasnih odredb, ki jih je po predlagani ureditvi v 53. 
členu sicer mogoče prav tako izdati tudi po uradni dolžnosti. 
Vendar se hkrati predlaga, da se zoper odločitev (npr. prepo- 
ved stavke do dokončne sodne odločitve), ki naj jo sprejme 
senat v posebni sestavi (trije profesionalni sodniki) ne dovoli 
posebna pritožba (tako da je mogoče sklep o začasni odredbi 
izpodbijati samo skupaj z odločitvijo o glavni stvari). V kolek- 
tivnem sporu bo moralo namreč sodišče še posebej hitro 
postopati, zato bi posebna pritožba podaljšala postopek. 

S predlagano rešitvijo v 54. členu se posebej poudarja funk- 
cija posredovanja v sporu, ki jo mora sodišče poskušati opra- 
viti. Zato se za razliko od individualnega delovnega spora, kjer 
sodišče praviloma (ni pa obvezno) opravi pripravljalni narok, 
kije namenjen pripravi na glavno obravnavo, mogoče pa je na 
njem tudi skleniti poravnavo, tu predvideva poseben narok za 
poravnavo kot obvezen. Poravnavo pa je tudi sicer mogoče 
doseči v katerikoli fazi postopka pred sodiščem, s tem da 
sodišče ne sme dovoliti poravnave, ki bi nasprotovala prisil- 
nim predpisom ali morali, kar je splošno načelo v vseh 
postopkih. Zato je predlagana ureditev v 57. členu. Ob skle- 
njeni sodni poravnavi, bo sodišče ustavilo postopek (58. člen). 
Glede pravne narave takšne poravnave, pa se predlaga (59. 
člen), da ima poravnava, ki je sklenjena v skladu z določbo 57. 
člena, učinek sodne odločbe le v delu, ki ga je mogoče izvršiti. 
Kot variantna pa se predlaga rešitev, po kateri sama porav- 
nava ne predstavlja izvršilnega naslova, ampak ima samo 
naravo pogodbe in so pravice v njej iztožljive kot pravice 
v pogodbi. Zato se v tem primeru predlaga, da sodišče 
s posebno odločbo daje izvršljivost poravnavi v delu, ki ga je" 
mogoče izvršiti. Po mnenju predlagatelja je namreč primerno 
spodbujati reševanje teh sporov s poravnavo, česar se bodo 
sprte strani bolj posluževale, če se tako ne bo zapiralo sodno 
varstvo. Razen tega pa je glede na naravo teh sporov treba 
upoštevati, da se lahko npr. določbe kolektivno pogodbe, 
glede katerih je bila sklenjena sodna poravnava, že kmalu 
ponovno spreminjajo, ker je to v prosti volji strank. Zato 
utegne biti primerneje, da ta poravnava nima značaja sodne 
odločbe. 

V 60. členu se predlaga način odločitve sodišča v posameznih 

primerih. Pri tem je treba posebej opozoriti na vprašanje 
skladnosti kolektivnih pogodb z zakonom in s tem v zvezi, ali 
je pri presoji tega podana pristojnost ustavnega sodišča ali 
delovnega sodišča. Gre pa za presojo tistega dela kolektivnih 
pogodb, ki predstavlja urejanje posameznih vprašanj na splo- 
šen način in se zato v pogodbah velikokrat označuje kot 
normativni del. Glede na to, da je v zvezi z navedenim vpraša- 
njem postopek pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije 
že v teku, predlagatelj v tej fazi zakonodajnega postopka 
predlaga variantno rešitev. 

Glede na pomembnost kolektivnih sporov se v 62. členu 
predlaga, da se v teh sporih vselej dopusti izredno pravno 
sredstvo revizija, prav tako ostaja zahteva za varstvo zakonito- 
sti. Pač pa po mnenju predlagatelja po naravi spora skoraj ne 
bi moglo priti do obnove postopka oziroma se lahko zastavi 
vprašanje njene smiselnosti, zato se (pod varianto črtanja) 
predlaga izključitev tega pravnega sredstva. 

Ker se s predlaganimi rešitvami tega zakona ustanavljajo nova 
sodišča skladno z novo ustavno ureditvijo, se predlaga prene- 
hanje sodišč združenega dela (63. člen) in začetek dela novih 
sodišč. Ker se predlaga začetek dela teh sodišč pred spreje- 
mom nove zajkonodaje o sodstvu, je za sodnike in delavce 
sodišč, kakor tudi za urejanje sodnoupravnih vprašanj, 
mogoče začasno uporabljati le zakonske rešitve, ki veljajo za 
vsa ostala sodišča ( 64. člen), saj bi bila sicer ureditev neu- 
strezna, oziroma bi imeli pravne praznine na določenih 
področjih. Zato je predlagana tudi rešitev v 80. členu. Skladno 
z določbami ustavnega zakona za izvedbo ustave se predlaga, 
da dosedanji sodniki in ostalo osebje sodišča nadaljujejo 
z delom v novih sodiščih (65., 67. in 68. člen). Za izvolitev 
sodnikov porotnikov na način, kot se predlaga v tem zakonu, 
bo potreben določen čas, zato se na eni strani določa čas, 
v katerem morajo biti izvoljeni, na drugi pa predlaga rešitev, 
da dosedanji t.im. nepoklicni sodniki opravljajo funkcijo sod- 
nikov porotnikov po določbah tega zakona, kar je seveda 
potrebno zaradi zagotovitve kontinuiranega dela sodišč (67. 
člen). Ker bo potrebna popolnitev sodniških vrst zaradi zago- 
tovitve tekočega dela delovnih in socialnih sodišč, se v 69- 
členu predlaga, da državni zbor na predlog resornega ministr- 
stva določi potrebno število sodnikov teh sodišč. 

Ker je funkcija predsednika sodišča funkcija, ki jo presednik 
opravlja poleg sodniške funkcije, in zanjo obstaja posebna 
odgovornost do organa, ki predsednika postavlja, se s predla- 
ganimi določbami zakona varuje le sodniški mandat doseda- 
njih predsednikov sodišč. Tudi drugačna organizacija nare- 
kuje novo postavitev predsednikov sodišč. Zato se predlaga 
določba 66. člena, s katero naj se zagotovi pravočasno izvoli- 
tev predsednikov novih delovnih in socialnih sodišč. 

Ker ob veljavnem zakonskem režimu postopke pred sodišči 
združenega dela vodijo tudi t.im. nepoklicni predsedniki 
senatov, se v 72. členu določa, da te zadeve prevzamejo v delo 
sodniki delovnih sodišč. S predlagano določbo 70. člena se 
rešujejo situacije, ki nastopijo vselej, kadar se spreminjajo 
postopkovne določbe. Pri tem se predlaga uveljavitev pravila, 
ki je bilo tudi doslej največkrat upoštevano, to je da razmejitev 
predstavlja izdana prvostopna odločba. S tem se pritožbeno 
sodišče zavezuje, da odloči o pritožbi na podlagi doslej veljav- 
nega postopka, sicer pa teče postopek po novem zakonu. 
Tako se tudi zoper odločitve pritožbenega sodišča ob uporabi 
doslej veljavnih predpisov predlaga možnost izrednih pravnih 
sredstev, ki jih uvaja ta zakon in ki jih doslej ni bilo. Predla- 
gana pa je tudi variantna rešitev, po kateri bi se s pričetkom 
uporabe tega zakona v vseh še nedokončanih zadevah nada- 
ljevalo postopanje po novem postopku. 

Ker se z novim postopkom uvajajo nova izredna pravna sred- 
stva oziroma daljši roki za njihovo uveljavljanje, kot je veljalo 
doslej, je predlagana določba 71. člena ter 75. člena. Pf' 
predlagani rešitvi v 75. členu je treba posebej opozoriti, da 
razlogi pravne varnosti ob vsakokratnih zakonskih spremem- 
bah narekujejo, da se ne posega v že pridobljene pravice, 
s tem pa tudi ne v že pravnomočne sodne odločitve. Temu 1? 
namenjena tudi prepoved retroaktivne veljavnosti zakona, ki 
je tudi ustavno izrecno določena in je dopustna samo, če to 
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zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene 
pravice. Zato je po mnenju predlagatelja mogoče priznavati 
učinkovanje izrednih pravnih sredstev na že pravnomočne 
odločbe v tem smislu, da se dopusti njihovo izpodbijanje le 
v tistem obsegu, ko jim je mogoče očitati razloge nezakonito- 
sti. Zato predlagatelj predlaga, da se v tem delu, ko gre za 
vprašanja zakonitosti, dopusti učinkovanje tega zakona za 
nazaj in se predlaga možnost preizkusa z revizijo. Vendar je to 
po mnenju predlagatelja mogoče zagovarjati le za tiste sodne 
odločbe, ki so s svojimi odločitvami z vidika eksistenčnih 
pogojev posegle v položaj posameznika, torej ko je bilo potr- 
jeno prenehanje delovnega razmerja. 

V skladu s splošno določbo, ki se predlaga v 4. členu, to je da 
se za razliko od doslej uveljavljenega načela, da pred sodišči 
združenega dela ni sodnih taks, le te načeloma uvajajo, se 
predlaga ustrezna prehodna ureditev. Prehodna pa zato, ker 
sodne takse sicer niso predmet tega zakona. Dokler ne bo 
zakon o sodnih taksah v zakonodajni proceduri, se predlaga 
v 77. členu, da se takse plačujejo po tarifi, ki velja za pravdni 
postopek, znižani za 50%. Za določene vrste sporov, to je za 
kolektivne, spore iz zavarovanja zaradi brezposelnosti ter 
zdravstvene in invalidske spore pa se predlaga zakonska 
oprostitev od plačevanja sodnih taks. 

Z dnem, ko se predlaga pričetek uporabe določb tega zakona, 
je treba predlagati prenehanje uporabe določb t.im. zveznega 
zakona o sodiščih združenega dela, prav tako pa prenehanje 
veljavnosti določb zakona, ki v Sloveniji ureja pristojnost in 
organizacijo sodišč združenega dela (78. člen). Hkrati se 
predlaga razveljavitev zakona o samoupravnih sodiščih, saj 
njegovo določbe niso v skladu z ustavno ureditvijo. S tem 
zakonom se ukinjajo sodišča združenega dela, ki so oprede- 
ljena kot glavna kategorija samoupravnih sodišč. Obstoj ali 
neobstoj poravnalnih svetov v lokalnih skupnostih s funkcijo 
posredovanja v sporu, je predmet ureditve lokalne samou- 
prave, vsekakor pa takšni organi ne morejo imeti funkcije 
sodišč, enako velja tudi za razsodišča ali častna sodišča 
v društvih. Edino, kar je od določb tega zakona potrebno 
vzdržati v veljavi, sta določbi, ki dopuščata večjo možnost 
dogovora o arbitraži, ki ju je treba pustiti v veljavi do ustreznih 
sprememb pravdnega postopka, ki urejajo preizkus zakonito- 
sti odločb pogodbenih arbitraž. 
Za uveljavitev tega zakona je predvidena običajna vacatio 
legis, predvideno pa je, da se zakon začne v pretežnem delu 
uporabljati z začetkom naslednjega leta, ko naj bi pričela 
z delom nova sodišča. Izjeme so predlagane le glede tistih 
določb, ki jih je treba uveljaviti že preje, da se zagotovi 
nemoteno opravljanje sodne funkcije (81. člen). 

DOPOLNJENO POROČILO O NARAVNIH DANOSTIH LOKACIJE 

JEDRSKE ELEKTRARNE KRŠKO S SEIZMOTEKTONSKEGA STALIŠČA 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so na- predlog 
Komisije za varstvo okolja in naravne dediščine, 20. 
novembra 1991, umaknili s predlaganih dnevnih redov 
Poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih 
objektov v letu 1990. Iz sporočila komisije, z dne 18. 11. 
1991, namreč izhaja, da so nastopili novi momenti, ki 
pomembno spreminjajo oceno varnosti lokacije NE 
Krško. Takratni Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije je komisija zadolžila, naj vprašanje primernosti loka- 
cije NE Krško s seizmotektonskega stališča ponovno 

temeljito prouči ter tako dopolnjeno in zaključeno poro- 
čilo predloži v obravnavo zborom Skupščine Republike 
Slovenije v roku enega meseca. 
Vlada Republike Slovenije je, 7. 7. 1992, predložila gra- 
divo »Dopolnjeno poročilo o naravnih danostih lokacije 
Jedrske elektrarne Krško s seizmotektonskega sta- 
lišča.« To poročilo bo predhodno obravnavala Komisija 
za varstvo okolja in naravne dediščine ter predlagala 
nadaljnji postopek obravnave celotne problematike jedr- 
ske varnosti. 

Vlada Republike Slovenije je na 9. seji 2/7-1992 obravna- 
vala: 

- DOPOLNJENO POROČILO O NARAVNIH DANOSTIH 
LOKACIJE JEDRSKE ELEKTRARNE KRŠKO S SEIZMO- 
TEKTONSKEGA STALIŠČA, 

ki vam ga pošiljamo na podlagi 222. člena poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije in zahteve Komisije za varstvo okolja in naravne 
dediščine Skupščine Republike Slovenije. 

Gradivo je pripravilo Ministrstvo za varstvo okolja in ureja- 
nje prostora - Republiška uprava za jedrsko varnost. 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za varstvo okolja in 
naravne dediščine, je na seji dne 18. 11. 1991 obravnavala 
Stališča Izvršnega sveta Republike Slovenije do pobud 
Franca Pipana, dr. Stanka Buserja in dr. Draga Plešivčnika, 
delegatov Družbenopolitičnega zbora ter Metoda Sonca, 
delegata Zbora občin o problematiki v zvezi z jedrsko elek- 
trarno Krško z dne 29. 10. 1991 in dopolnilno mnenje k tem 
stališčem o naravnih danostih lokacije Krško prof. Sergeja 
Bubnova dipl. ing., ki ga je posredoval minister Ministrstva za 
energetiko s spremenim dopisom z dne 11. 11. 1991. 

V dopolnilnem mnenju prof. S. Bubnov navaja, da so z nave- 
denimi dopolninimi mnenji nastopili novi momenti, ki 
pomembno spreminjajo oceno varnosti NE Krško. Zato je 
komisija predlagala zborom Skupščine Republike Slovenije, 
da od Izvršnega sveta zahtevajo, da vprašanje primernosti 
lokacije NE Krško s seizmotektonskega stališča ponovno 
temeljito prouči ter tako dopolnjeno in zaključeno poročilo 
predloži v obravnavo zborom Skupščine Republike Slovenije. 

Najpomembnejša vprašanja, ki sledijo iz navedenih delegat- 
skih pobud in obeh dokumentov prof. S. Bubnova so: 

- Ali je bilo pred odločitvijo o izboru lokacije Krško za 
jedrsko elektrarno opravljenih dovolj geoloških in seizmolo- 
ških raziskav na lokaciji in v njeni širši okolici? 
- Ali je zaradi možnosti pomanjkljivo opravljenih raziskav 
verjetno, da je izbrana lokacija neprimerna za jedrsko elek- 
trarno? 

- Kakšne so že posledice »neprimerne« lokacije in kakšno 
nevarnost predstavlja to za nadaljnje obratovanje NE Krško? 

- Ali so pri protipotresnemu projektiranju dejansko upošte- 
vani vsi zahtevani potresni parametri in ali obstaja nevarnost 
nastajanja razpok in površinskih premikov ob njih pod ključ- 
nimi objekti NE Krško? 

Zaradi zahtevnosti seizmotektonske problematike je direktor 
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Republiške uprave za jedrsko varnost predlagal Strokovni 
komisiji za jedrsko varnost ustanovitev Ad hoc delovne sku- 
pine geoloških in seizmoloških strokovnjakov. 

Ad hoc delovna skupina je bila imenovana s sklepom na 
podlagi 6. in 7. člena poslovnika Strokovne komisije za jedr- 
sko varnost dne 31. 1. 1992. 

Naloga Ad hoc delovne skupine je bila pripraviti verificiran 
strokovni dokument, ki bo služil kot podlaga za pripravo 
krajšega dokumenta o izboru lokacije na NE Krško in o njenih 
naravnih danostih, bolj primernega za razpravo v Skupščini 
R Slovenije. 

Navedena skupina strokovnjakov je v času od imenovanja do 
9. 4. 1992 pregledala razno dokumentacijo (geološka in seiz- 
mološka poročila od leta 1964 do danes, lokacijsko dokumen- 
tacijo, pisma, mnenja itd.) ter pridobila 5 dodatnih strokovnih 
mnenj. Na začetku svojega dela je Ad hoc delovna skupina 
pregledala obstoječi dokument »Stališča« (1) in skušala 
odgovoriti na »Pripombe na stališča« (2) ter na drugo pismo 
prof. S. Bubnova z dne 15. 1. 1992 (3). 

O rezultatih svojega dela je Ad hoc delovna skupina pripravila 
poročilo: »ANALIZA NARAVNIH DANOSTI LOKACIJE IN UPO- 
RABLJENIH SEIZMIČNIH PARAMETROV NE KRŠKO« Rev. 2., 
štev. 2335 z dne 9. 4. 1992. Poročilu je priložena »Izjava in 
obvestilo o izvršitvi naloge« (Priloga). 

Obstoječe gradivo je v pretežnem delu poenostavljen povze- 
tek navedenega poročila Ad hoc delovne skupine. 

1. UVOD 

Vloga za lokacijsko dovoljenje je bila vložena novembra 1971 
na Republiški sekretariat za urbanizem in je le-ta na predloka- 
cijski razpravi 9. 2. 1972 izdal investitorju smernice za izde- 
lavo dokončne lokacijske dokumentacije. Na podlagi teh 
smernic je bila izdelana lokacijska dokumentacija julija 1974 
in dostavljena RSU. O predloženem lokacijskem elaboratu je 
bila dne 25. 7.1974 opravljena lokacijska obravnava v Krškem, 
na katero so bili povabljeni in o njenih rezultatih ponovno 
obveščeni zastopniki 47 pristojnih in prizadetih državnih 
organov in institucij (navedeni v lokacijski odločbi z dne 8. 8. 
1974). Nobeden od teh na lokacijsko odločbo ni dal pismenih 
pripomb. 

Ne obstaja pa dokument, ki bi potrdil predlokacijsko razpravo 
iz leta 1972 o NE Krško ob udeležbi ameriških strokovnjakov, 
ki naj bi zavrnili predvideno lokacijo Krško kot neprimerno za 
izgradnjo jedrskega objekta. Oba avtorja (2,9), ki navajata, da 
so ameriški strokovnjaki I. 1972 zavrnili predvideno lokacijo 
za NE Krško oziroma, da so jo ocenili za neprimerno, nista 
navedla materialnega dokaza iz katerega bi bilo možno to 
trditev povzeti. 

2. NARAVNE DANOSTI LOKACIJE 

2.1. Potek raziskav 
Osnovne študije o seizmičnosti in tektoniki Krškega polja so 
bile opravljene že v letih 1964-1968. Intenzivne raziskave in 
študije o možni lokaciji za izgradnjo jedrske elektrarne 
v Krškem pa so potekale od I. 1968 naprej do končne odlo- 
čitve. 

Že leta 1968 so bile poznane še danes veljavne najpomemb- 
nejše seizmotektonske karakteristike lokacije NE Krško. Zato 
ni možno trditi, da je bila lokacija dogovorjena vnaprej in šele 
nato raziskana oziroma, da je bila določena politično. Lahko 
pa je bila kasneje politično potrjena, kar pa po mednarodni 
praksi ni potrebno smatrati za presedan. 

Strokovnjaki, ki so v zadnjem času preverjali ustrezne para- 
metre lokacije NE Krško so smatrali, da je lokacija sprejem- 
ljiva pod pogojem, da so bili pri projektiranju upoštevani vsi 
zahtevani projektni parametri. Izbrani priznani slovenski stro- 
kovnjaki so v letih 1990/91 podali svoje mnenje o izpolnitvi 
tega pogoja. Njihova pismena poročila se nahajajo pri Skupš- 

činski komisiji za proučitev okoliščin izgradnje JE Krško in 
posledic njenega obratovanja in so delno povzeta tudi 
v naslednjih poglavjih tega gradiva. 

2. 2. Nosilnost tal in pogoji temeljenja 

Vredosti in karakteristike nosilnosti tal ter pogoji temeljenja 
so razvidni iz Dopolnilne lokacijske dokumentacije. Za posa- 
mezne bistvene enote elektrarne in ostale objekte pa so bile 
pred pričetkom projektiranja izdelane podrobne geomehan- 
ske raziskave na podlagi vrtin in laboratorijskih raziskav. 

Iz izvedbene dokumentacije in iz končnega varnostnega poro- 
čila je razvidno, da so reaktorska zgradba in sosednji objekti 
nuklearnega otoka temeljni v hribini (ne »skali«) meljevec, to 
je v prekonsolidiranem, zelo zbitem peščenem melju, ki se 
pojavlja najmanj do globine 100 m. 

Kvaliteta tal (dobra, srednja in slaba) je v seizmičnem smislu 
običajno definirana glede na hitrosti talnega strižnega valova- 
nja in debelino usedlinskih pasti. Zaradi teh značinosti so bila 
tla na lokaciji NE Krško okarakterizirana kot srednja tla. 

Pri izkopu gradbene jame I. 1975 je bila v splošni slojevitosti 
meljevca ugotovljena tanka plast 2 cm gline. Zaradi tega je 
bila izvedena preverba stabilnosti na osnovi dodatnih geoteh- 
ničnih raziskav na Univerzah v Ljubljani in Zagrebu. 

Dodatno je bila preverjena tudi nosilnost tal ob upoštevanju te 
plasti. Tako izračunani varnostni faktorji ob najneugodnejših 
obtežbenih razmerah znašajo med 2,2 do 6,3. 

Avtor Pripomb /2/ pa pri svojih izvajanjih verjetno upošteva 
slaba tla, kot je to navedel v svoji recenziji /5/, za kar pa ne 
navaja nobenega dokaza. f 
Tudi trditev v »Pripombah«, da se je reaktorska zgradba 
»povesila« na drži, pač pa se je posedla za povprečeno 10 cm, 
kar je komaj 50% od projektno napovedanih posedkov. Če pa 
je pri povesu mišljeno difercenialno posedanje pa meritve 
kažejo, da je nagibanje tal zelo majhno in pod kriteriji 
nastanka konstruktivnih razpok v betonskih konstrukcijah. 

2.3. Tektonika in aktivni prelomi 

V fazi izgradnje JE Krško je za potek dela v času od 15. 2.1975 
pa do leta 1980 skrbela Medresorska strokovna komisija in 
štiri podkomisije. V desetčlanski podkomisiji za operativno 
izvajanje del so bili priznani strokovnjaki med njimi štirje 
univer. profesorji FAGG iz Ljubljane. V poročilu o delu podko- 
misije z dne 30. 6. 1978, ki ga je podpisal njen predsednik 
prof. S. Bubnov, je med mnogimi običajnimi kritikami opera- 
tivnega poteka izvajanja izgradnje tudi zaključek: Ko so bile 
ob sodelovanju podkomisije premoščene začetne težave pri 
izvajanju del pri gradnji NE Krško, zlasti v zvezi z izdajanjem 
gradbenih dovoljenj, nostrifikacije investicijsko-tehnične 
dokumentacije... je nadaljnja gradnja NE Krško potekala po 
redni poti, skozi ustrezno sodelovanje republiških inšpekcij- 
skih upravnih organov. - konec navedbe. 

V pismu z dne 15. 1. 1992 13/ pa prof. S. Bubnov citira en del 
telefaksa firme VVestinghouse z dne 26. 7. 1974: Lokalno 
geološko-tektonsko poročilo navaja, da v bližini elektrarne 
v polmeru 10 km obstajajo prelomi z aktivnimi premiki... 
V skladu s sedanjimi USAEC in IAEA kriteriji je na splošno 
prevzeto stališče, da če jedrska elektrarna leži v področju 
poznanih prelomov, za katere se smatra, da so bili aktivni 
v kvartarju, lokacija ne bo dobila dovoljenja, posebno še če se 
je premik dogodil v zadnjih 35.000 letih. - konec navedbe. Na 
podlagi navedenega, prof. s. Bubnov v pismu pravi: Upam, da 
ste iz teksta razumeli, da so ameriški strokovnjaki ocenili 
lokacijo za NE Krško kot neprimerno. - konec navedbe. Iz 
naslednjega odstavka istega teleksa (pisec /3/ ga ne navaja) 
pa je šele možno ugotoviti dejansko stališče estinghouseovih 
strokovnjakov. Prevod drugega dela teleksa je sledeč: Na 
osnovi dr. Rizzo-vega bežnega ogleda tektonskih pogojev 
v neposredni bližini lokacije 4. aprila 1974 ni bil v polmeru 
5 km od lokacije ugotovljen noben površinsko aktivni prelom- 
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Mnenja smo, da v kolikor bi se seizmika lokacije jedrske 
elektrarne presojala samo na osnovi poročila, ki nam je bilo 
dostavljeno, ne bi pristojni upravni organ potrdil lokacije 
Krško za jedrsko elektrarno. Če ne bi opravili nekaj bežnih 
terenskih pregledov seizmičnosti in geoloških prelomnic, t. j. 
dr. Rizzo je večkrat opravil raziskovalni obisk in se pogovarjal 
z vašimi strokovnjaki, bi VVestinghouse prekinil vse aktivnosti 
v zvezi izgradnje jedrske elektrarne na lokaciji Krško. Na 
srečo poročilo ni edini izvor naših informacij in zato še vedno 
verjamemo, da je lokacija Krško varna in dopustna - konec 
navedbe. 

Geološke raziskave za NE Krško so pred, med in po izgradnji 
izvajali trije neodvisni timi strokovnjakov: 

1. Geološki zavod Ljubljana - nosilec U. Premru, dipl. ing. 
geol. (GZL-1) 

2. Geološki zavod Ljubljana - nosilec prof. dr. D. Kuščer (GZL 
2) 

3. IZIITS Skopje - nosilec prof. dr. M. Arsovski (IZIIS) in še 
drugi avtorji raznih člankov in recenzij. 

Ker jugoslovanskih predpisov in navodil za izbiro lokacije 
jedrske elektrarne ni bilo, so po dogovoru pri raziskavah 
uporabljali navodila in kriterije ameriške Atomic Energy Com- 
mission. 

V geoloških poročilih /7/ in /91 je ekipa GZL-1 podala opis in 
utemeljitev prilagoditve amriških predpisov zaradi razlik med 
neotektonskimi razmerami v Sloveniji in ZDA. 

Leta 1971 je ekipa GZL-1 v študiji za investitorja opredelila vse 
aktivne prelome, daljše od 300 m v oddaljenosti 8 km od 
lokacije. Navedene so trditve o aktivnosti teh prelomov in 
o velikosti zadnjih premikov ob prelomih. L. 1972 so isti avtorji 
v drugi študiji še detajlneje kot I. 1971 obdelali kritično 
območje predvidene lokacije za JE. Ekipa GZL-1 je v oceni 
primernosti lokacije JE Krško zaključila, da je izključitveni 
kriterij 8 km pri slovenskih seizmotektonskih značilnostih 
nesmiseln, pač pa je smiselno, da lokacija ne leži na aktivnem 
prelomu, ker bi z ev. premiki ob prelomu prišlo do poškodbe 
zgradb JE. V poročilu (9) Komisiji za proučitev okoliščin 
izgradnje JE Krško pri Skupščini R Slovenije U. Premru med 
drugim zaključuje, da je JE Krško lahko varna s stališča 
aktivnih prelomov, ker je nameščena na seizmotektonskem 
bloku pod pogojem, da so bile izvedene ustrezne rešitve za 
varno gradnjo. 

Ekipa GZL-2 je I. 1973 pod vodstvom D. Kuščerja naredila 
povzetek poročil o dotedanjih geoloških raziskavah z dru- 
gačno interpretacijo. Za prelome, ki jih navaja ekipa GZL-1 
kot aktivne prelome, je v dokumentu navedeno, da prelomi 
niso aktivni. 

Ekipa IZIIS je 1.1975 pod vodstvom M. Arsovskega z drugačno 
metodo opredelila prelome znotraj meje 8 km od predvidene 
lokacije JE. Navedeni so trije prelomi, za katere avtorji sma- 
trajo, da niso aktivni. 

Na terenu, ki do tedaj ni bil detajlno morfološko obdelan je 
treba pridobiti mnenja več raziskovalcev ali skupin po možno- 
sti z različnimi raziskovalnimi metodami in njihove ugotovitve 
soočiti z vidnimi faktografskimi fenomeni na terenu. S tega 
stališča je bila vključitev skupin GZL-2 in IZIIS po opravljenem 
delu skupine GZL-1 pravilna. 

Kljub vsem navedenim študijam pa se še vedno pogosto 
zastavlja naslednje vprašanje: 

Ali obstaja nevarnost nastajanja razpok in površinskih premi- 
kov ob njih pod ključnimi objekti NE Krško? 

Nevarnost nastajanja novih razpok in površinskih premikov 
ob njih pod ključnimi objekti NE Krško je lahko posledica 
aktivnosti prelomov in to tistih, pri katerih je možno pričako- 
vati tudi površinske efekte. Potresna energija se začne sproš- 

čati v neki globini (v hipocentru). Kot posledica te energije se 
lahko na površini terena ob ali blizu vertikalne projekcije 
preloma pojavijo površinske razpoke. V primerih manjših 
potresov (z manjšo magnitudo), kjer je sproščena energija 
majhna, ne pride do razpok na površini. Na prenos potresne 
energije pa ima znaten vpliv različna absorbcija potresne 
energije. Za področje Krško-Brežice ta različnost deluje 
tako, da se od žarišča potresa v smeri Krškega potresna 
energija precej hitro manjša. 

Avtor »Pripomb« (2) navaja tudi izjavo U. Premruja, da je 
takratni direktor EGS zahteval, da briše vse prelomnice iz 
Krškega polja. U. Premru je zahtevo zavrnil in nihče več ne 
trdi da so bili prelomi brisani. 

Zaradi večje varnosti in običajne konzervativnosti pri ocenje- 
vanju lokacije jedrske elektrarne je pravilno upoštevati najbolj 
neugodne podatke, to so v primeru lokacije NE Krško podatki 
iz študij ekipe GZL-1. V njihovi študiji iz 1.1972, so kot najbližji 
aktivni prelomi sedanji lokaciji NE Krško navedeni: šibkejši 
prelom, ki poteka 150 m severno od lokacije in prelom, ki leži 
okoli 600 m južno od lokacije. Nadalje sta navedena dva 
bližnja aktivna preloma. Prvi poteka približno 650 m vzhodno, 
drugi, ki ima značaj razpoke pa 1300 m zahodno od lokacije. 
Nato sta navedena še močnejša aktivna preloma 1 km in 7 km 
vzhodno od lokacije. Kljub navedeni opredelitvi prelomov 
(aktivni) pa so isti avtorii I. 1977 v svoji študiji (8) zapisali: 
Pomembno pri izbiri lokacije za jedrsko elektrarno je samo 
njihova razmestitev na tektonski blok in ne na prelom. 
- konec navedbe in I. 1991 (9): Lokacija (NE Krško) je dovolj 
oddaljena od aktivnih prelomov. - konec navedbe. 

Vse druge ekipe (razen GZL-1), ki so tudi izdelale študije 
o tektoniki Krškega polja pa so opredelile zgoraj navedene 
prelome kot neaktivne. 

Tako je D. Kuščer vodja ekipe GZL-2 v svojem najnovejšem 
mnenju (4) med drugim zapisal: Po nedeformirani površini 
teras v okolici predvidene elektrarne sem sklepal, da ni nobe- 
nih dokazov o aktivnosti prelomov, ki jih navaja U. Premru 
(GZL-1). Mislim, da to mnenje še danes lahko zagovarjam... 
Do sedaj še nisem zasledil zanesljivih pisnih podatkov, da bi 
se v zgodovinskem času na območju Slovenije ob potresu 
pojavile na zemeljski površini razpoke, ki bi bile posledica 
premika ob prelomu v podlagi. - konec navedbe. 

2.4. Seizmologija in osnovni parametri protipotresnega pro- 
jektiranja 

Po študiji »Analiza potresne nevarnosti na ozemlju Slovenije 
za obdobje 300 let« (FAGG, Ljubljana, oktober 1986) je na 
področju Brežic (razdalja do NEK je 8 km) maksimalna možna 
magnituda M=5.8, na Medvednici pri Zagrebu (razdalja 45 
km) pa M=6.5. Te maksimalne vrednosti potresov pa je 
možno pričakovati le v oddaljenosti 8 km, oz. 45 km od NEK, 
nikakor pa ne na ožji lokaciji. 

Glede večkrat izrečene trditve, da je na krškem področju in 
bližnji okolici največja seizmičnost, je resnica, da je na tem 
področju v zadnjem času bilo največ potresov. Verjetnost 
močnejših potresov pa je večja drugje, npr. na področju 
Ljubljane, Breginja in na Idrijskem. Na področju Krškega pa 
se pojavljajo predvsem šibki in srednje močni potresi, ki ne 
ogrožajo objektov. 

V dokumentu (6) je Strokovna komisija za oceno primernosti 
kriterijev za antiseizmično projektiranje opredelila glavni pro- 
jektni potresni parameter t. j. talni pospešek na 0,22 g - 0.25 
g. S tem je bil posredno dan tudi pristanek na sedanjo loka- 
cijo NEK. Investitor se je odločil povečati (poostriti) to vred- 
nost od 0,25 g na 0,3 g in to na koti temeljenja reaktorske 
zgradbe t. j. - 19 m pod površino terena. 

Prilagojeno tem zahtevam je izvedeno tudi temeljenje reaktor- 
ske zgradbe in ostalih servisnih zgradb. Vse so temeljene na 
skupni plošči, tako da se za predvidene kombinacije obreme- 
nitev le-te prenašajo od sten in stebrov na ploščo in na 
temelje. Temeljna armirano betonska plošča je pod reaktor- 
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sko zgradbo debela minimalno 3,1 m (povprečno cca 6 m), 
skupaj s polnilnim betonom med to ploščo in jeklenim zadrže- 
valnim hramom pa povprečno 8,2 m. Nad ploščo so vse 
zgradbe z izjemo reaktorske zgradbe, med seboj povezane, 
kar služi povečanju togosti skupne temeljne plošče. 

3. NAJNOVEJŠI PODATKI IN UGOTOVITVE 

V času komercialnega obratovanja elektrarne je bilo več 
potresov, ki so zapisani na seizmičnih inštrumentih v elek- 
trarni, kakor tudi izven nje. Rezultati obdelave teh dogodkov, 
oz. zapisov kažejo, da so zahteve vgrajene v opremo in 
zgradbe dovolj konzervativne. 

V zadnjem času se je v strokovni javnosti pojavila nova dilema 
kot posledica karakteristik šibkejšega (magnituda v epicentru 
je bila 3,2 po Richterju) lokalnega (Krško) potresa dne 28. 12. 
1989. Na akcelografu v NE Krško je bil na površini terena 
zabeležen visok pospešek tal okrog 0,5 g. Gibanje tal je bilo 
visokofrekvenčno in zelo kratko. Navedeni pospešek pa ni 
možno primerjati s projektnim pospeškom 0,3 g, ki ga pov- 
zroči močan potres. 

Ker je bil take vrste potres dne 28. 12. 1989 blizu elektrarne in 
bi lahko zaradi tega bili tisti deli NE Krško, ki imajo zelo velike 
lastne frekvence nihanja preobremenjeni, smo za mnenje 
vprašali P. Fajfarja. V svojem poročilu (10) je P. Fajfar s tem 
v zvezi med drugim zapisal: Tekom tega leta (1991), ko sem 
natančneje spremljal omenjeno problematiko, sem se sezna- 
nil z nekaj dokumenti, ki kažejo na to, da kratkotrajna visoko- 
frekvenčna gibanja tal kljub visokim pospeškom v splošnem 
niso nevarna za jedrske reaktorje in njihovo opremo, z možno 
izjemo relejev - konec navedbe. 

Releji so mehanična stikala, katere je NE Krško na podlagi 
ameriške regulative že morala analizirati glede na vibracijska 
gibanja zgradbe zaradi možnosti nezaželjene vključitve ali 
izključitve električnih sklopov za upravljanje in / ali zaščito 
elektrarne. NE Krško tudi razmišlja, da bi mehanske releje 
nadomestila z elektronskimi napravami, ki na vibracije niso 
občutljive. Tega zaenkrat niso storili zato, ker kljub večjemu 
številu potresov z epicentrom v bližini elektrarne, ki so pov- 
zročili visokofrekvenčna gibanja, z releji niso imeli težav. 

V letu 1989 so se na pobudo ZRMK in s sklepom Strokovne 
komisije za jedrsko varnost uvedla celovita sistematična teh- 
nična opazovanja objektov NE Krško. V pobudi je bil predlog, 
da naj se za gradbene objekte, ki lahko ogrožajo jedrsko 
varnost izdelajo projekti za tehnično opazovanje. Ti naj pred- 
videvajo tak sistem meritev in opazovanj, ki bi pravočasno 
opozorili na slučaj nepravilnega odziva gradbenih objektov in 
omogočil pravočasno reagiranje. 

Opazovanja imajo torej predvsem preventivni in formalni zna- 
čaj in nikakor niso uvedena zaradi ugotavljanja napak v pro- 
jektu ali / in pri izgradnji. Zaradi rigoroznosti programa se 
vodi tudi kataster delovanja razpok in poškodb. Prav tako se 
temeljito raziskuje obseg in vzroke nastanka vsake ugotov- 
ljene poškodbe na konstrukcijah ter presoja vpliv poškodbe 
na varnost konstrukcije. 

Razpoka na armirano betonskih konstrukcijah še ni prvi znak 
za alarm. Večinoma te ne ogrožajo varnosti konstrukcije, 
ampak le trajnosti. V NE Krško se je pričelo proučevanje 
razpok v I. 1989. Prvi posnetek poškodb in razpok na objektih 
NE Krško je bil izvršen v letu 1990. Analiza katastra razpok 
v letu 1990 je pokazala, da ugotovljene razpoke na armirano- 
betonskih konstrukcijah v NE Krško niso nastale zaradi 
potresnih obremenitev, ampak so po svojem položaju in 
karakterju nastale predvsem zaradi reoloških vplivov in tem- 
peraturnih sprememb. 

Kljub navedenim ugotovitvam bodo dodatne raziskave v letu 
1991 na osnovi reanalize posedkov z zahtevnejšim računalni- 
škim programom dale še natančnejšo opredelitev glede krite- 
rija pojavljanja razpok. 

4. UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

Prisotnost prelomov in ocena njihove aktivnosti 
Vse tri ekipe GZL-1, GZL-2 in IZIIS so ugotovile v območju 
8 km okoli NEK najmanj tri prelome. Raziskovalne ekipe 
opisujejo tudi različne druge prelome, za katere pa smatrajo, 
da niso tako pomembni. Prelomi so opredeljeni kot: pokrit, 
domneven ali fotogeološki opazovan. Nobeden prelom ni 
opredeljen kot dokazano ugotovljen. Zato tudi za navedene tri 
prelome ni možno ugotoviti ali gre pri vseh treh ekipah za iste 
prelome ali ne. 

Na podlagi dosedaj izvedenih raziskav se lahko predpostavi, 
da so možne cone prelomov s smerjo NEN-SVVS oddaljene 
1 km in 7 km vzhodno od NEK ter t.i. orliška prelomna cona, ki 
leži okoli 2 km severozahodno od NEK. Obe vzhodno ležeči 
coni sta slabo izraženi in ni zbranih podatkov, ki bi dokazovali 
njihovo kvartarno površinsko aktivnost. Do danes nimamo 
nobenih novejših raziskav, ki bi dokazovale v poročilih ekipe 
GZL-1 naveden sistem neotektonskih faz. 

Maksimalna magnituda in možnosti nastanka površinskih de- 
formacij 

Na podlagi vseh navedenih študij je v razdalji 8 km od NEK 
možno pričakovati maksimalno magnitudo potresa M=5,8 do 
6,0 na območju Brežic. Pogostost potresov z največjimi mag- 
nitudami pa je zelo majhna. Za območje Krškega lahko ugoto- 
vimo, da od 13. stol. ni bilo rušilnih potresov, kar dokazujejo 
relativno nepoškodovane najstarejše zgradbe (npr. grad Turn 
nad Leskovcem in cerkveni objekti). 

Bolj nedoločljiva je maksimalna magnituda potresa, ki se 
lahko dogodi na lokaciji NEK ali njeni najbližji okolici. Pred- 
pogoj za določitev te maksimalne magnitude je seveda zaen- 
krat predpostavka, da so ugotovljeni prelomi v prostoru 8 km 
okoli NEK seizmično aktivni. Nekateri avtorji navajajo kot 
maksimalno magnitudo za lokalni potres okoli M=4. Sma- 
tramo, da je ta vrednost glede na to, da NEK leži na seizmično 
aktivnem področju verjetno prenizka. 

Seizmični projektni parametri 

V času od priprav na izgradnjo v letih 1970-1974 pa do danes 
so se menjali in dopolnili mnogi predpisi in standardi, katere 
sta vodstvo NEK in RUJV ves čas spremljala. 

Iz seizmološkega programa za NEK iz leta 1991 je razvidno, da 
so izvedene strokovne analize in podvzeti ukrepi prilagajanja 
novim predpisom (predvsem ZDA po katerih je bila NEK 
grajena), s katerimi so se in se ponovno preverjajo uporab- 
ljeni in dopolnjeni seizmični parametri. 

Pred pričetkom rednega obratovanja NEK je bila večina 
zgradb in sistemov elektrarne pomembnih za varno obratova- 
nje, opremljene z inštrumenti za beleženje nihalnih gibanj, ki 
jih povzročajo potresi. Na podlagi registracij na teh inštru- 
mentih je možno preveriti za posamezne dogodke, kakšna je 
bila vrednost pospeška na določenem mestu elektrarne glede 
na s projektom predvideno vrednost. 

Priporočila 

Proučevanje seizmotektonskih podatkov je potrebno izvajati 
tekoče, ob upoštevanju razvoja znanosti ter novih lokalnih 
spoznanj in zbranih podatkov v zadnjih letih. 

Kot koristne se priporočajo tudi v poročilu Ad hoc delovne 
skupine okvirno nakazane dodatne geološke raziskave na in 
v okolici lokacije NEK. 

Ad hoc delovna skupina podpira tudi projekt določitve seiz- 
mične varnosti po verjetnostnem postopku. Zaradi poostrenih 
projektnih kriterijev za izbor lokacije NE v ZDA z vidika seiz- 
mičnega rizika je namreč ameriška jedrska upravnae komisija 
(NRC) v I. 1988 predpisala ponovno preverbo uporabljenih 
seizmičnih projektnih parametrov že zgrajenih elektrarn. ZA 
NEK je v teku 1. faza preverbe, t. j. določitev seizmične 
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nevarnosti lokacije. Raziskavo koordinira FAGG Ljubljana, 
sodelujejo pa najbolj kvalificirane inštitucije iz Slovenije. 
V projektu je uporabljen verjetnostni pristop z najnovejšo 
metodologijo, ki je bila razvita in prvič uporabljena v ZDA. Pet 
neodvisnih ekspertskih skupin (po en geolog in en seizmolog) 
zbira in pripravlja podatke o potresnih izvorih, ki bi lahko 
vplivali na NEK. Pri izračunu se bodo tako izognili subjektiv- 
nemu pristopu posameznih strokovnjakov. V projektu bodo 
kot svetovalci sodelovali tudi tuji eksperti, in sicer trije iz IAEA 
in po dva iz Italije in ZDA. Prva faza preverbe bo predvidoma 
končana in verificirana do konca I. 1992. 

5. ZAKLJUČKI 

1. Glede na zbrane podatke smatramo, da tudi najbolj 
neugodna interpretacija tektonike (GZL-1), kaže, da varnost 
NE Krško ni ogrožena zaradi prelomov v bližini lokacije. 
Podatki kažejo tudi, da je elektrarna dovolj oddaljena od 
možne površinsko aktivne prelomne cone in zato ni verjetno, 
da bi pri potresu nastale pod objekti NEK nove razpoke ali 
premiki. 

2. Poročila posameznih strokovnjakov, ki so bila pripravljena 
za Komisijo za proučitev okoliščin izgradnje JE Krško in 
posledic njenega obratovanja v letu 1991 (9,12,13), so precej 
optimistična. Čeprav zajemajo le segmente, kažejo na to, da 
kljub možnim poenostavitvam vrednotenja nekaterih parame- 
trov, ki jih navaja navedena komisija, ni utemeljenega suma, 
da bi to povzročilo ogrožanje varnega obratovanja NE Krško 
zaradi potresnih vplivov. 

3. Čimprej je potrebno dokončati projekt določitve seizmične 
nevarnosti lokacije NEK po verjetnostnem pristopu, ob upo- 
števanju razvoja znanosti ter novih lokalnih spoznanj in zbra- 
nih podatkov iz zadnjih let. Pri izračunu se bodo lahko izgonili 
subjektivnemu pristopu posameznih strokovnjakov. Tuji 
eksperti, ki pri projektu sodelujejo, bodo doprinesli k večjemu 
zaupanju v dobljene rezultate. 
4. Kot koristne priporočamo dodatne geološke raziskave, ki 
jih je okvirno navedla Ad hoc delovna skupina v svojem 
poročilu. 

PRILOGE: 

1- SKLEP o imenovanju Ad-hoc delovne skupine za jedrsko 
varnost; Ljubljana, 31.1. 1992 

2. Izjava in obvestilo o izvršitvi naloge z dne 17. 4. 1992. 

REFERENCE 

1. Stališča do pobud Franca Pipana, dr. Stanka Buserja in dr. 
Draga Plešivčnika, delegatov družbenopolitičnega zbora ter 
Metoda Šonca, delegata zbora občin Skupščine Republike 
Slovenije, o problematiki v zvezi z jedrsko elektrarno Krško; 
poglavje 1. Naravne danosti lokacije NE Krško, Ljubljana, 29. 
oktobra 1991 

2. Bubnov S.; Pripombe na Stališče do delegatskih pobud in 
vprašanj v zadevi NE Krško. Ljubljana, nov., 1991 

3. Pismo prof. S. Bubnov-a z dne 15. 1. 1992, naslovljeno na 
RUJV 

4. Kuščer D.: Mnenje o nevarnosti možnih aktivnih problemov 
na območju Nuklearne elektrarne Krško, Lj., 21. 12. 1991. 

5. S. Bubnov: Ocena pregleda varnostnega poročila za JE 
Krško, poglavje 3. 7 Aseizmično projektiranje, LJ. 28. 6. 1975 

6. Zaključki 7. seje Strokovnega sveta za oceno podobnosti 
kriterijev za antiseizmično projektiranje in dimenzioniranje 
NE Krško; podpisani člani Strokovnega sveta: S. Bubnov, V. 
Turšnek, J. Petrovski, D. Aničič, D. Cvijanovič, Krško, 21. 6. 
1974 
7- Premru U. s sodelavci: Izbor možnih lokacij jedrskih elek- 
trarn v Sloveniji; Arhiv GZL; Lj., 30. 6. 1975 

8. Premru U. s sodelavci: Izbira možnih lokacij jedrskih elek- 
trarn v Sloveniji; Arhiv GZL; Lj., 21. 5. 1977 

9. Premru U.: Poročilo o aktivnih prelomih in varnosti jedrske 
elektrarne v Krškem; Arhiv Skupščinske komisije za proučitev 
okoliščin izgradnje JE Krško in posledic njenega obratovanja; 
Lj., 28. 1. 1991 

10. Fajfar P.: Mnenje o vplivu visokofrekvenčnega gibanja tal 
pri potresih v bližini lokacije NE Krško; Ljubljana, 16. 12. 1991 

11. Telex firme VVestinghouse z dne 26. 7. 1974 

12. Lapajne J.: Poročilo za Komisijo za proučitev okoliščin 
izgradnje JE Krško; Ljubljana, 06. 02. 1991 

13. Fajfar P.: Mnenje v zvezi s potresnovarnim projektiranjem 
JE Krško; Ljubljana, 24. 1. 1991. 

mag. Miroslav Gregorič 
DIREKTOR 

Spisek priloženega gradiva PRILOGA I 

1. Analize naravnih danosti lokacije in uporabljenih seizmo- 
tektonskih projektnih parametrov (Osnutek dokumenta za 
razpravo v Skupščini R Slovenije) z dne 25. 1. 1992, ki ga je 
pripravila Republiška uprava za jedrsko varnost, ljubljana. 
Reference navedene v analizi so na vpogled v Arhivu RUJV. 

2. Priloge (4) k dokumentu - točka 1. 

3. Reference navedene v dokumentu-točka 1, pod številkami: 
1, 2, 6 

4. Pismo prof. Sergej Bubnov-a z dne 15. 1. 1992, naslovlje- 
nim na RUJV. 

Na podlagi 6. in 7. člena Poslovnika Strokovne komisije za 
jedrsko varnost izdajam 

SKLEP 
O IMENOVANJU AD-HOC DELOVNE SKUPINE 

I. V ad-hoc delovno skupino Strokovne komisije za jedrsko 
varnost imenujem: 

1. Egon Lukacs, dipl. ing., vodja delovne skupine 
2. prof. dr. Peter Fajfar, član 
3. Božo Kogovšek, dipl. ing., član 
4. prof. dr. Dimitar Petroski, član 
5. dr. Ladislav Placer, član 
6. prof. dr. Mario Pleničar, član 
7. prof. dr. Eduard Prelogovič, član 
8. prof. dr. Danilo Ravnik, član 
9. prof. dr. Vlado Ribarič, član 

10. Franc Vidic, dipl. ing., član 

II. Naloga ad-hoc delovne skupine je: 
a) da pregleda ter oceni Analizo naravnih danosti lokacije in 
uporabljenih seizmotektonskih projektnih parametrov NE 
Krško, ki jo je pripravila Republiška uprava za jedrsko varnost 

b) posamezni člani pripravijo pisne pripombe in predloge za 
spremembo ali/in dopolnitev dokumenta pod a. 

c) na skupni seji pregledajo in sprejmejo dopolnjeno analizo 
in povzetek analize za razpravo v Skupščini Republike Slove- 
nije. 

III. Gradivo, ki je predano ad-hoc delovni skupini v pregled in 
oceno je priloženo sklepu (priloga I). 

IV. Prva seja ad-hoc delovne skupine bo v ponedeljek 24. 2. 
1992, ob 10. uri na sedežu Republiške uprave za jedrsko 
varnost, Kardeljeva ploščad 24. soba 250. 
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Posamezni člani morajo najkasneje do 19. 2. 92 dostaviti 
Republiški upravi za jedrsko varnost preliminarno mnenje 
o prejetem gradivu. 

Druga seja na kateri bi uskladili oba dokumenta iz točke II. c, 
bi bilo potrebno opraviti v prvi polovici marca 1992. 

Za datum te seje se je potrebno dogovoriti na prvi seji. 

V. Stroški vezani na delovanje v ad-hoc delovni skupini bodo 
bremenili Republiško upravo za jedrsko varnost. Za pisno 
poročilo in delo v delovni skupini bo RUJV priznala članom 
ad-hoc delovne skupine honorar v višini do 20.000,00 SIT. 

IZJAVA 
IN OBVESTILO O IZVRŠITVI NALOGE 

PREJME: Strokovna komisija za jedrsko varnost 

POTOM: Direktorja Republiške uprave za jedrsko varnost 
mag. Miroslav Gregorič 

POŠILJA: Ad hoc delovna skupina za jedrsko varnost, imeno- 
vana s sklepom SKJV z dne 31. 1. 1992 

V skladu z navedenim sklepom smo pripravili dokumente: 

ANALIZA NARAVNIH DANOSTI LOKACIJE IN UPORABLJENIH 
SEIZMIČNIH PARAMETROV NE KRŠKO -Rev. 2, štev. 2335 
z dne 9. 4. 1992. 
Izjavljamo in s podpisom potrjujemo, da smo priloženi tekst 
navedenega dokumenta uskladili in sprejeli enoglasno. 

ČLANI AD HOC DELOVNE SKUPINE ZA JEDRSKO VARNOST: 

Prof. dr. Peter Fajfar, I r. 
Božo Kogovšek, dipl. ing., I. r. 
Egon Lukacs, dipl. ing., I. r. 
Dr. Ladislav Placer, I. r. 
Prof. Dimitar Petrovski, I. r. 
Akadem. prof. dr. Mario Pleničar, I. r. 
Prof, dr. Eduard Prelogovič, I. r. 
Prof. dr. Danilo Ravnik, I. r. 
Prof. dr. Vladimir Ribarič, I. r. 
Franc Vidic, dipl. ing., I. r. 
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12 POSLANSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

ODGOVOR 
Ministrstva za šolstvo in šport na pobudo Štefana 
Kocipra, poslanca v Družbenopolitičnem zboru 
in nekaterih drugih poslancev vseh zborov, 
o sovlaganjih Republike Slovenije v osnovno- 
šolski prostor na demografsko ogroženih ob- 
močjih 

Vladislav Puc, poslanec zbora združenega dela, Franci Feltrin 
in Marcel Štefančič, poslanca zbora občin ter Štefan Kociper, 
poslanec Družbenopolitičnega zbora, so postavili delegatska 
vprašanja oziroma pobude za sovlaganja Republike Slovenije 
v osnovnošolski prostor ter tudi za vključitev investicijsko- 
vzdrževalnih del v ta program. Na ta vprašanja in pobude 
dajemo naslednje odgovore: 

1. Ministrstvo za šolstvo in šport je 24. 4. 1992 predložilo 
Odboru za družbene dejavnosti. Koordinaciji Vlade in na sejo 
Vlade Republike Slovenije predlog, da se namembnost sred- 
stev iz natečaja za spodbujanje demografsko ogroženih 
območij v Republiki Sloveniji za leto 1992 razširi tako, da bi se 
sredstva dodeljevala tudi za sofinanciranje izgradnje osnov- 
nih šol na demografsko ogroženih območjih v Republiki Slo- 
veniji. To je bilo utemeljeno s tem, da letošnja proračunska 
sredstva v višini 33,500.000,00 SLT za ta namen ne zadoščajo. 

Hkrati je Ministrstvo za šolstvo in šport vložilo kandidaturo za 
razpisana sredstva na natečaju, ki ga je objavilo Ministrstvo za 
planiranje v Uradnem listu RS štev. 16/92. 

Odbor za družbene dejavnosti Vlade Republike Slovenije je 
k predlogu Ministrstva za šolstvo in šport sprejel naslednje 
stališče: 

"Odbor je obravnaval predlog Ministrstva za šolstvo in šport, 
da se namembnost sredstev iz natečaja za spodbujanje demo- 
grafsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji za leto 1992 
razširi tako, da bi se sredstva dodeljevala tudi za sofinancira- 
nje izgradnje osnovnih šol na demografsko ogroženih 
območjih v Republiki Sloveniji. 

Odbor je ob upoštevanju uvodnih in dodatnih pojasnil pred- 
stavnika Ministrstva za planiranje sicer podprl predloženo 
mnenje, da predloga ni možno sprejeti, ker ni v skladu z Zako- 
nom o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij, 
niti v skiadu z natečajnimi pogoji, niti z Zakonom o republi- 
škem proračunu za leto 1992, ki za letos sredstev v ta namen 
ne predvideva. Opozoril pa je, da problem sovlaganja v osnov- 
nošolski prostor obstaja, zato bo potrebno čimprej poiskati 
ustrezno rešitev. Na ta problem je opozorila tudi Skupščina 
Republike Slovenije ob obravnavi Zakona o proračunu Repu- 
blike Slovenije za leto 1992. Odbor je glede na navedeno 
predlagal, da se navedeno problematiko upošteva pri pripravi 
Prvega rebalansa proračuna za leto 1992, ob prvih spremem- 
bah omenjenega zakona pa je potrebno ponovno proučiti tudi 
naveden predlog Ministrstva za šolstvo in šport. Ministrstvu 
*a šolstvo in šport je naložil, da čimprej pripravi program oz. 
seznam šolskih objektov predvidenih za prodajo ali oddajo 
v najem ter predlaga komu se tako pridobljena sredstva dode- 
lijo. 

Program, ki ga bo pripravilo Ministrstvo za šolstvo in šport, bo 
°dbor obravnaval na eni prihodnjih sej.« 
Da bi v okviru Ministrstva za šolstvo in šport oziroma v Uprav- 
nem odboru Sklada za gospodarjenje z nepremičninami kvali- 

tetno pripravili program, je Upravni odbor Sklada na 3. seji 20. 
5. 1992 sprejel naslednje sklepe: 

a) v naslednjem Uradnem listu RS bo objavljen natečaj za 
prijave za sovlaganja Republike Slovenije v osnovnošolski 
prostor z naslednjimi kriteriji: 

- na natečaju za sofinanciranje Republike Slovenije v osnov- 
nošolski prostor bodo lahko sodelovale le občine, na 
območju katerih so po Odloku Vlade demografsko ogrožena 
področja 

- za normirane površine in opremo naj bi bila višina sovlaga- 
nja Republike 50% s tem, da bi občina priskrbela tudi komu- 
nalno opremljeno zemljišče 

- vsi projektno investicijski programi bodo strokovno prever- 
jeni. 

Po izteku razpisa bodo vse občine povabljene na razgovor, na 
katerem bi poskušali skupaj opredeliti dinamiko izgradnje. 
O tem predlogu bo izdelano posebno poročilo. 

★ ★ ★ 

Poslanec Zbora združenega dela gospod Vladislav Puc je 
podal poslansko pobudo in zahtevo, da v skladu z 8. členom 
Zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih obmo- 
čij v Republiki Sloveniji v natečaj vključijo tudi investicijsko 
vzdrževalna dela na osnovnih šolah na teh območjih. 

Občine so ustanoviteljice osnovnih šol in so zato na osnovi 
41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja zadolžene za tekoče in investicijsko vzdrževa- 
nje osnovnošolskega prostora. Te obveznosti morajo v skladu 
z ustreznim programom investicijskega vzdrževanja šol 
v občinah predvideti v okviru svojih letnih proračunskih sred- 
stev. 

Sprejetje posebnih kriterijev za proračunsko financiranje 
občin, ki so v pripravi in bodo za področje osnovnega izobra- 
ževanja vsebovali tudi kriterije za investicijsko vzdrževanje 
osnovnošolskega prostora, bo olajšalo pridobivanje sredstev 
v ta namen tistim občinam, katerih proračunska sredstva so 
bila pod republiškim povprečjem na prebivalca in glede na 
zatečeno stanje v preteklih letih niso združevale teh sredstev. 

Republiški proračun za izvenzakonske namene ne more prev- 
zemati dodatnih finančnih obveznosti. 

REPUBLIKE SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 
Sklad za gospodarjenje z nepremičninami 
SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Odbor za šolstvo in šport 

ZADEVA: SODELOVANJE NA NATEČAJU ZA SPODBUJANJE 
DEMOGRAFSKO OGROŽENIH PODROČIJ ZA LETO 1992 

Pošiljamo vam zahtevek, ki smo ga vložili na Vlado Republike 
Slovenije in na Ministrstvo za planiranje. Iz gradiva je raz- 
vidno, da kandidiramo za sredstva v višini 166,500.000,00 SLT. 
ki bi jih na osnovi natečaja skupaj z odobrenimi proračun- 
skimi sredstvi v višini 33,500.000,00 SLT namenili kot soude- 
ležbo države pri vlaganjih v osnovnošolski prostor na demo- 
grafsko ogroženih področjih v Republiki Sloveniji. 
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Spisek občin, ki je razviden v gradivu predstavlja tiste občine, 
ki so samodejno že vložile zahtevek za sofinanciranje države, 
nekatere od njih pa so že pričele z izgradnjo z lastnimi 
sredstvi, največkrat zbranimi iz samoprispevka občanov. 

Od matičnega odbora pričakujemo pomoč, saj številna dele- 
gatska vprašanja v Skupščini kažejo na objektivnost zahtevka. 

1. Prosimo, da gradivo uvrstite na sejo Odbora za šolstvo in 
šport. 

2. Na seji Odbora bodo sodelovali: 

- prof. dr. Peter Vencelj, minister 
- Niko Žibret, svetovalec Vlade Republike Slovenije. 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
komisija za pripravo in izvedbo sej 

ZADEVA: PREDLOG ZA UVRSTITEV GRADIVA NA SEJO 
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KOORDINACIJO 
VLADE IN SEJO VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. Naslov gradiva: 

Sodelovanje na natečaju za spodbujanje razvoja demograf- 
sko ogroženih območij v Republiki Sloveniji za leto 1992. 

- Gradivo je pripravilo Miistrstvo za šolstvo in šport - Sklad 
za gospodarjenje z nepremičninami. 

2. Namen gradiva je, da Vlada Republike Slovenije razširi 
namembnost sredstev iz natečaja za spodbujanje razvoja 
demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji za leto 
1992. 

3. Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije: 

- Sredstva za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih 
območij v Republiki Sloveniji iz natečaja Ministrstva za plani- 
ranje (Uradni list št. 16/92) se bodo dodeljevala tudi za sofi- 
nanciranje izgradnje stavb osnovnih šol na demografsko 
ogroženih območjih v Republiki Sloveniji. 

4. Na seji Vlade Republike Slovenije in njenih organih bodo 
sodelovali: 

- prof. dr. Peter Vencelj, minister 
- Niko Žibret, svetovalec vlade 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 
Sklad za gospodarjenje z nepremičninami 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZADEVA: SODELOVANJE NA NATEČAJU ZA SPODBUJANJE 
RAZVOJA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPU- 
BLIKI SLOVENIJI ZA LETO 1992 

Ministrstvo za planiranje je objavilo v Uradnem listu Repu- 
blike Slovenije št. 16/92 natečaj za pridobitev sredstev za 
spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v Repu- 
bliki Sloveniji za leto 1992. Kljub temu, da zakon o spodbuja- 
nju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Slo- 
veniji (Uradni list RS, št. 48/90 in 12/92) določa v 6. in 8. členu 
med nalogami na tem področju tudi ukrepe na področju 
osnovnega šolstva, izobraževanja kadrov itd., teh ukrepov 
oziroma razpisanih sredstev za spodbujanje razvoja družbe- 

nih dejavnosti v demografsko ogroženih območjih, v natečaju 
za leto 1992 ni. 

Do leta 1990 je program sovlaganj v osnovnošolski prostor 
zajemal program t. i. vzajemnosti, ki ga je sprejela Skupščina 
Izobraževalne skupnosti Slovenije, in ki je občinam na osnovi 
natečaja omogočal sofinanciranje izgradnje osnovnošol- 
skega prostora na nerazvitih oziroma demografsko ogroženih 
območjih v Republiki Sloveniji. V letu 1991 program ni bil0 

zajet v proračun Republike Slovenije, v letu 1992 pa le" 
s skromnim zneskom v višini 33,500.000,00 SLT, kar ne ' 
zadošča za realizacijo programa sovlaganja republike na 
demografsko ogroženih območjih. Istočasno Ministrstvo za 
šolstvo in šport prejema številne pobude in poslanska vpraša- 
nja, ki zahtevajo večje angažiranje Republike Slovenije na tem 
področju. 

Kljub temu, da uvodoma navedeni natečaj ne razpisuje sred- 
stev za vlaganje v družbene dejavnosti, je Ministrstvo za 
šolstvo in šport vložilo formalni zahtevek na Ministrstvo za 
planiranje. Istočasno prosimo Vlado Republike Slovenije, da 
omogoči razširitev razpisanega natečaja tudi na vlaganja 
v družbene dejavnosti in omogoči kandidiranje Ministrstvu za 
šolstvo in šport na natečaju s svojim zahtevkom. 

V prilogi pošiljamo tudi kopijo našega zahtevka, s katerim 
kandidiramo na razpisanem natečaju. S pridobljenimi sredstvi 
bi Ministrstvo za šolstvo in šport oziroma Republika Slovenija 
vlagala nujno potrebna sredstva v demografsko najbolj ogro- 
žena območja in sicer v osnovnošolski prostor, ki je nujno 
potreben za ohranitev življenja na teh območjih. Ta vlaganja 
bodo potekala na osnovi samostojnega razpisa, na katerega 
se bodo prijavile občine z demografsko ogroženih območij. 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 
Sklad za gospodarjenje z nepremičninami 

MINISTRSTVO ZA PLANIRANJE 

ZADEVA: ZAHTEVEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IZ NATE- 
ČAJA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA DEMOGRAFSKO OGRO- 
ŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 1992 

Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih obmo- 
čij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90 in 12/91) 
določa v 6. in 8. členu naloge države na tem področju. Do leta 
1990 je program sovlaganj v osnovnošolski prostor zajemal 
program t. i. vzajemnosti, ki ga je sprejela Skupščina Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije in ki je občinam na osnovi nate- 
čaja omogočal sofinanciranje izgradnje osnovnošolskega 
prostora na nerazvitih področjih v Republiki Sloveniji. 

V letu 1991 program ni bil zajet v proračun Republike Slove- 
nije, v letu 1992 pa le s skromnim zneskom v višini 
33.500.000,00 SLT, kar ne zadošča za realizacijo programa 
sovlaganja republike na demografsko ogroženih področjih. 
Ob sprejemanju letošnjega proračuna so številni poslanci 
v Skupščini Republike Slovenije postavili poslanska vpraša- 
nja in pobude, s katerimi zahtevajo sovlaganje republike 
v osnovnošolski prostor na demografsko ogroženih področjih 
v Republiki Sloveniji. 

Za manjkajoča sredstva od odobrenih proračunskih sredstev 
do predvidenih vlaganj v letu 1992 bo sklad za gospodarjenje 
z nepremičninami pri Ministrstvu za šolstvo in šport kandidi- 
ral za sredstva in natečaja za spodbujanje razvoja demograf- 
sko ogroženih območij v Republiki Sloveniji za leto 1992 
(Uradni list RS, št. 16/92. 

Predlog programa predvidenih vlaganj v osnovnošolski pro- 
stor na demografsko ogroženih področjih v republiki Slove- 
niji za leto 1992: 

1. V 6. členu zakona o spodbujanju razvoja demografsko 
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ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/ 
90 in 12/92) in v odloku o območjih, ki se štejejo za demograf- 
sko ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju 
1991-1993 (Uradni list RS št. 5/91) so našteta področja in 
način sodelovanja Republike Slovenije. 

2. V uradnem listu RS, št. 16/92 je bil objavljen natečaj za 
pridobitev sredstev za spodbujanje razvoja demografsko 
ogroženih območij v Republiki Sloveniji za leto 1992. Natečaj, 

h ' ljub določbam zakona, ki vključuje tudi področja družbenih 
< dejavnosti, le-teh ni zajel. 

Zato tudi v republiškem proračunu za preteklo leto 1991, 
v sklopu načrtovanih investicij Ministrstva za šolstvo in šport, 
niso bila predvidena potrebna sredstva za realizacijo sofinan- 
ciranja investicij v osnovnošolski prostor na demografsko 
ogroženih območjih. 

Ob 50% udeležbi naj bi se po predloženem programu iz 
republiškega proračuna sofinanciralo v petletnem obdobju 
1991-1995 izgradnjo 10.000 m2 vseh neto zazidalnih površin 
v vrednosti 800,000.000 SLT (per. 1. 4. 1992). 

TO JE POVPREČNO 2.000 m2 POVRŠIN V VREDNOSTI 
160.000.00 SLT NA LETO (per. 1. 4. 1992). 

3. Upoštevajoč izgubljeno leto 1991 bi morali načrtovani 
obseg sofinanciranja izgradnje 10.000 m2 neto zazidanih 
površin v vrednosti 800,000.000 SLT realizirati v naslednjih 
štirih letih 1992.-1995, kar pomeni POVPREČNO 2.500 m2 

POVRŠIN V VREDNOSTI 200,000.000 SLT NA LETO (per 1. 4. 
1992). 

4. Ker v te namene za leto 1991 in vse do danes z republiškim 
proračunom niso bila predvidena ustrezna sredstva, Ministr- 
stvo za šolstvo in šport ni moglo razpisati natečaja, s katerim 
bi lahko ovrednotili družbeno in ekonomsko upravičenost 
posameznih zahtevkov. 

Medtem so posamezne občine že pričele s pripravo potrebne 
investicijsko-tehnične dokumentacije in nekatere od teh so 
zaradi nujnosti reševanja prostorske problematike v svojih 
osnovnih šolah, z lastnimi sredstvi celo že pričele s I. fazo 
izgradnje. 

Doslej zbrani projekti, ki so jih občine sproti usklajevale 

z našo strokovno službo, ki pa bodo lahko dokončno verifici- 
rane na podlagi razpisanega natečaja, izkazujejo naslednje 
potrebe: 

Občina Osnovna 
šola 

normirana površina 
Ud. 

skupaj repuD. 
m m 

1. Murska Sobota 
12. Lenart 
13. Črnomelj 
14. Šentjur pri C. 
15. Šmarje pri J. 
16. Ljutomer 
17. Ptuj 
18. Lendava 
19. Maribor 

Fokovci 
Lenart 
Semič 
Šentjur 
Kozje-Lesično 
Mala Nedelja 
Videm-Hajdina 
Čresnovci 
Fram 

1.362 
789 

2.188 
3.645 
1.263 
1.824 
3.606 
1.718 
1.500 

681 
395 

1.094 
1.823 

632 
912 

1.803 
859 
750 

Udeležba 
republike 50% 

norm. Invest. 
SLT (per 1.4. 

1992) 
54,480.000 
31,600.000 
87,520.000 

145,840.000 
50,560.000 
72,960.000 

144,240.000 
68,720.000 
60,000.000 

1.-9. Skupaj 17.895 8.949 715,920.000 

Proraču Republike Slovenije za leto 1992 vključuje v ta namen 
33,500.000 SLT (Šifra-Konto 5626 478), za razliko do potreb- 
nih 200,000.000 SLT v letu 1992 to je 166,500.000 SLT vla- 
gamo zahtevek na Ministrstvo za planiranje na osnovi razpisa 
(Uradni list RS, št. 15/92 z dne 31. 3. 1992). 

Z 200.000.000 SLT REPUBLIŠKIH SREDSTEV BI V LETU 1992 
LAHKO ZAGOTOVILI UDELEŽBO REPUBLIKE ZA; 

1. Murska Sobota 
2. Lenart 
3. Črnomelj 
4. Šentjur pri Celju 

OŠ. Fokovci 
OŠ. Lenart 
OŠ. Semič 
OŠ. Šentjur 

54,480.000 SLT 
31,600.000 SLT 
87,520.000 
26,400.000 SLT 
(zmanjka 
119,440.000 SLT 

1.-4. SKUPAJ 200,000.000 SLT (per 1. 4. 1992.) 
Za sredstva, ki jih bomo prejeli iz natečaja, bomo objavili 
samostojen razpis, na katerega se bodo lahko prijavile vse 
občine z demografsko ogroženih območij, o čemer bomo 
poročali Ministrstvu za planiranje in Vladi Republike Slove- 
nije. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

STALIŠČE 
Ministrstva za notranje zadeve do pobude dr. 
Jožeta Arzenska, poslanca v Zboru združenega 
dela, za spremembo zakona o splošnem uprav- 
nem postopku 

Poslanec Zbora združenega dela Skupščine Republike Slove- 
nije dr. Jože Arzenšek je dal pobudo za spremembo zakono- 
daje zaradi pereče problematike, ki nastopa pri Izvrševanju 
varstvenih ukrepov v postopkih zoper voznike. 

Pobudo poslanca dr. Jožeta Arzenška samo temeljito proučili 
in sporočamo naše strokovno stališče. 

Ministrstvo za notranje zadeve se v celoti strinja s pobudo dr. 
Jožeta Arzenška. V letu 1991 smo se povezali z Ministrstvom 
Za pravosodje in upravo, da bi poiskali primerno vsebinsko 
rešitev. Vendar pa je rešitev tega problema povezana s pri- 
pravo nove slovenske zakonodaje, v tem konkretnem primeru 
slovenskega splošnega upravnega postopka. Le-ta pa je v pri- 
stojnosti Ministrstva za pravosodje in upravo. 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudah Franca 
Erceta, poslanca v Zboru združenega dela in 
drugih poslancev, v zvezi z obdavčitvijo italijan- 
skih in drugih tujih pokojnin 

Gospod France Erce, poslanec zbora združenega dela Skupš- 
čine Republike Slovenije v svoji pobudi navaja, da je veliko 
primorskih upokojenk in upokojencev, ki prejemajo italijan- 
sko pokojnino, v resni stiski, saj ne vedo, kaj napraviti z napo- 
vedjo dohodnine. V javnosti se je že razvila polemika o upravi- 
čenosti dvojne obdavčitve glede na še veljavno konvencijo 
med Republiko Italijo in nekdanjo Jugoslavijo. Polemika bo še 
trajala, vendar ne glede na različna tolmačenja meni, da je na 
to vprašanje treba gledati širše. Pri tem misli predvsem na 
trpljenje primorskega ljudstva pod fašizmom, ki so ga v veliki 
meri občutili prav ti upokojenci. To obdavčitev bodo doživljali 
kot novo krivico, žal, s strani lastne mlade slovenske države. 

Zato apelira na Vlado Republike Slovenije, da vso zadevo 
ponovno pretehta in razmisli o predlogu o izjemnem obravna- 
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vanju oziroma izločitvi italijanskih pokojnin iz osnove za do- 
hodnino. 

Skupina poslancev zbora občin Skupščine Republike Slove- 
nije Vojka Štular, Isabella Flego, Danijel Božič, Ivan Vodopi- 
vec, Janez Jug, Aurelio Juri, Fedja Klavora, poslanci zbora 
združenega dela Skupščine Republike Slovenije Marino 
Domio, Danilo Bašin, Jože Furlan, Jaša Zlobec ter poslanec 
družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije 
Franco Juri in Borut Pahor v svoji pobudi o obdavčitvi tujih 
pokojnin opozarjajo na vse večjo vznemirjenost in nezado- 
voljstvo med starejšimi upokojenci, ki prejemajo tuje pokoj- 
nine. Zato jih številni osebni stiki, telefonski klici in vabila na 
sestanke kot poslance zavezujejo, da storijo vse za prepreči- 
tev nadaljnjih zaostritev. 

Ponovno dajejo pobudo, da Vlada Republike Slovenije uvede 
moratorij na obdavčitev tujih pokojnin, dokler se celovito in 
argumentirano ne razjasnijo vsi vidiki, ki so povezani z žgočo 
problematiko. Svojo pobudo utemeljujejo z naslednjim: 

1. Republika Slovenija z Republiko Italijo še ni ratificirala 
sporazuma, ki ga je podpisala nekdanja Jugoslavija v okviru 
Osimskih sporazumov. V vseh dokumentih ob osamosvajanju 
Slovenije pa smo se zavezali, da do novih meddržavnih spora- 
zumov veljajo stari. 

2. Upravičencem do tujih - zlasti italijanskih - pokojnin so 
v Sloveniji zmanjšali delovna leta in s tem tudi znižali pokoj- 
nino pri nas. 

3. Postopek prijavljanja pokojnin je zelo zahteven, marsikateri 
upokojenec mu ne bo kos (valutni tečaj in pridobitev potrdila 
o že plačanem davku v Italiji). 

4. Časopisi pa so prinesli tudi vesti, da Italija ni najbolj 
naklonjena, da se bo posredno preko davkov iz italijanskega 
proračuna denar pretakal v slovenskega. 

Pobud Vlada Republike Slovenije ne sprejema. 

V osnovo za odmero dohodnine se skladno z zakonom 
o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) vključujejo tudi 

osebni prejemki, med katere se po 13. členu zakona vštevajo 
tudi pokojnine. Navedeni zakon opredeljuje obdavčljive 
dohodke oziroma prejemke davčnih zavezancev po načelu 
rezidentstva, kar pomeni, da podlegajo obdavčitvi vsi z zako- 
nom navedeni dohodki oziroma prejemki fizičnih oseb, ki 
imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Zato zakon 
davčno enako obravnava uživalca pokojnine, ki jo le-ta pre- 
jema od Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja Slovenije ali od tujega izplačevalca. 

Ob tem pa zakon v 12. členu izključuje kakršno koli možnost, 
da bi bili v tujini obdavčeni dohodki, ki se po zakonu vštevajo 
v osnovo za dohodnino, dvakrat obdavčeni. Po navedenem 
členu se, če je bil od dohodkov, ki se vštevajo v dohodnino, 
plačan davek v tujini, odmerjena odhodnina zmanjša za ta 
davek. Rezidenti Republike Slovenije torej uživajo vse davčne 
ugodnosti, ki jih sicer dvostransko urejata s pogodbo oziroma 
sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanju dohodka 
in premoženja državi podpisnici. 

Izključitev italijanskih in drugih pokojnin iz osnove za dohod- 
nino pa bi pomenila neenako davčno obravnavo rezidentov 
Republike Slovenije. Po veljavni zahodnoevropski davčni 
zakonodaji ter številnih sklenjenih dvostranskih pogodbah 
o izogibanju dvojnemu obdavčevanju je uzakonjena praksa, 
da se prejemnikom tujih pokojnin le-te obdavčijo v državi, 
katere rezidenti so in v kateri stalno prebivajo. Zato večinoma 
te pokojnine v tujini sploh niso obdavčene. 

Sprejetje predlagane pobude bi imelo za posledico, da se 
večini prejemnikov tujih pokojnin le-te ne bi obdavčile ne 
v tujini ne v Republiki Sloveniji, medtem ko bi se prejemnikom 
pokojnin, ki jih izplačuje Skupnost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja Slovenije, davek od pokojnin obračunaval. 

Kršeno pa bi bilo tudi načelo, da je dolžan vsakdo prispevati 
sredstva za financiranje funkcij, ki jih skladno z ustavo in 
zakonom opravljajo Republika Slovenija in občine, in sicer 
v sorazmerju z višino svojih dohodkov. 

/ 
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za finance - Republiška uprava za javne 
prihodke. 
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