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Predlog zakona o NEZDRUŽLJIVOSTI OPRAVLJANJA JAVNE FUNKCIJE
S PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO - ESA 550
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 20. avgusta 1992
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O NEZDRUŽUIVOSTI OPRAVLJANJA JAVNE FUNKCIJE S PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO,

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 njeni
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:

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 odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije.

- Miha KOZINC, član vlade in minister za pravosodje in
upravo,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga

- Jelka PEČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za pravosodje in upravo.

- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje In
upravo,

Predlog zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije
s pridobitno dejavnostjo bosta obravnavali Komisija za volitve, imenovanja in administrativna vprašanja kot matično
delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija.
Za obravnavo predloga zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo bodo obravnavali
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela.
PREDLOG ZAKONA o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno
dejavnostjo
I. SPLOŠNE DOLOČBE

4. člen
1. člen

S tem zakonom se urejajo omejitve glede opravljanja pridobitne dejavnosti v zasebne namene za osebe, ki opravljajo
predstavniške in izvršilne funkcije v državnih organih (v
nadaljnjem besedilu: funkcionarji), ter nadzorstvo nad njihovim premoženjskim stanjem.
Nezdružljivost funkcije sodnikov Ustavnega sodišča, sodnikov in državnih tožilcev s pridobitno dejavnostjo ureja poseben zakon.
2. člen
Funkcionar med trajanjem funkcije ne sme opravljati pridobitne dejavnosti, ki je po zakonu nezdružljiva z njegovo funkcijo.
3. člen
Funkcionar v zvezi z opravljanjem funkcije ne sme sprejemati
daril večjih vrednosti. Kot darilo večje vrednosti se šteje
darilo, ki presega 50% mesečne plače funkcionarja.
Funkcionar si med časom, ko opravlja funkcijo, ne sme pridobivati ugodnosti, ki bi lahko vplivale na njegovo ravnanje pri
opravljanju funkcije.

Za opravljanje nalog po tem zakonu se ustanovi pose'"'3
komisija.

II. FUNKCIONARJI, KI POKLICNO OPRAVLJAJO FUNKC'j0
5. člen
Funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo (v nadaljnjem *>seS*J
dilu: poklicni funkcionar) v času trajanja funkcije, ne "lj
opravljati nobene pridobitne dejavnosti v zasebne narne^',
bi lahko vplivala na objektivno in od zunanjih vplivov n®0
visno opravljanje funkcije.
6. člen
Kot pridobitna dejavnost po prejšnjem členu se ne
upravljanje lastnega premoženja, ki ne služi za pridobi^',
dohodka (stanovanjska hiša, hiša za počitek, zemljišča zVi'^j
ter umetniško, kulturno in publicistično delo, če to ni v
z opravljanjem funkcije.
7. člen

Prepoved sprejemanja daril in pridobivanja ugodnosti velja
tudi za funkcionarjevega zakonca oziroma osebo s katero živi
v izvenzakonski skupnosti, pa tudi za otroke in posvojence,
starše, vnuke, brate in sestre, ki živijo z njim v istem gospodinjstvu.

Poklicni funkcionar, ki je pred nastopom funkcije uprjfjji
gospodarsko družbo, podjetje ali zavod, opravljal P0,un
*
drugo zasebno dejavnost, lahko za čas trajanja
V
v skladu z zakonom, poveri upravljanje gospodarske
podjetja ali zavoda oziroma opravljanje poklica ali
zasebne dejavnosti, upravitelju.

Funkcionar ni odgovoren, če dokaže, da ni mogel vplivati na
ravnanje oseb iz prejšnjega odstavka, oziroma če dokaže, da
darilo ali ugodnost ni v zvezi z opravljanjem njegove funkcije.

Upravitelj ne more biti funkcionarjev zakonec, oziroma "5 ^
s katero živi v izvenzakonski skupnosti. Prepoved velja 1 m
otroke in posvojence, starše, vnuke, brate in sestre, ki
s funkcionarjem v istem gospodinjstvu.

2

porote^

m-,.

8. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena, lahko poklicni funkcionar, ki je imel pred nastopom funkcije status kmeta, za čas
trajanja funkcije pod pogoji, ki jih določa zakon, poveri obdelovanje kmetije zakoncu ali osebi, s katero živi v izvenzakonski skupnosti ter drugim družinskim članom.
9. člen
Ne glede na določbo 7. člena tega zakona, lahko poklicni
funkcionar, ki je bil pred nastopom funkcije samostojni obrtnik, za čas trajanja funkcije, v skladu z zakonom poveri
vodenje obratovalnice enemu od zaposlenih delavcev ali družinskemu članu, ki mu je delo v obratovalnici edina ali glavna
zaposlitev.

V. NALOGE KOMISIJE
15. člen
Komisijo iz 4. člena tega zakona ustanovi Državni zbor.
Predsednika in štiri člane izvoli Državni zbor, dva člana pa
Državni svet.
16. člen
Komisija o zadevah iz svoje pristojnosti odloča na seji, sklepe
pa sprejema z večino glasov vseh članov.
Način svojega dela komisija podrobneje uredi s poslovnikom.
17. člen

II. FUNKCIONARJI, KI NEPOKLICNO OPRAVLJAJO FUNKCIJO
10. člen
Funkcionar, ki funkcije ne opravlja poklicno (v nadaljnjem
besedilu: nepoklicni funkcionar) lahko opravlja pridobitno
dejavnost v zasebne namene če to ne vpliva na izvrševanje
njegove funkcije oziroma, če zaradi narave pridobitne dejavnosti, ki jo opravlja, to ne ovira objektivnega in od zunanjih
vplivov neodvisnega opravljanja funkcije.
IV. PREMOŽENJSKO STANJE FUNKCIONARJEV
11. člen
Poklicni in nepoklicni funkcionar mora takoj, najkasneje pa
enem mesecu po nastopu funkcije sporočiti komisiji
Podatke o svojem premoženjskem stanju.

v

12. člen
Funkcionar mora komisiji predložiti podatke o: - funkciji, ki
jo
opravlja poklicno ali nepoklicno,- drugih funkcijah ozir
oma položajih, ki jih zaseda,- pridobitni dejavnosti, ki jo je
opravljal pred nastopom funkcije,- premoženju, - plači in
drugih dohodkih v preteklem letu.
p

ri premoženju navede funkcionar podatke o:- nepremičninah z vsemi zemljiškoknjižnimi podatki,- gospodarski družbi,
podjetju,
zavodu, poklicu oziroma drugi zasebni dejavnosti
2
opisom dejavnosti, oznako firme ter podatki o deležih in
vednosti,- denarnih sredstvih in vrednostnih papirjih,- dolgovih in obveznostih oziroma prevzetih jamstvih,- premičninah večje vrednosti, pri čemer se kot premičnine večje vrednosti štejejo stvari oziroma predmeti, ki presegajo 500.000,00
'olarjev.
Funkcionar sporoči komisiji tudi podatke o premoženju in
dohodkih zakonca oziroma osebe, ki z njo živi v izvenzakonski skupnosti ter družinskih članov s katerimi živi v skupnem
9ospodinjstvu, kakor tudi podatke o skupnem premoženju
'unkcionarja in njegovega zakonca oziroma osebe s katero
*'vi v izvenzakonski skupnosti.
13. člen
Funkcionar je v času trajanja mandata dolžan prijaviti premoženje vsaki dve leti.
Na
zahtevo pristojnega organa mora funkcionar še v enem
le,
u po prenehanju opravljanja funkcije dati pristojnemu
0r
ganu podatke o premoženju.
14. člen
podatki o premoženju in dohodkih funkcionarja se štejejo kot
osebni podatki in se smejo uporabljati izključno za spremljaje premoženjskega stanja funkcionarjev po tem zakonu.
Poročevalec

Če komisija ugotovi, da poklicni funkcionar v nasprotju s tem
zakonom, ni prenehal opravljati pridobitne dejavnosti, ki je
nezdružljiva z opravljanjem funkcije, s sklepom naloži funkcionarju, da najpozneje v treh mesecih preneha opravljati pridobitno dejavnost.
O svojem sklepu obvesti komisija tudi organ katerega član je
funkcionar oziroma drug organ pristojen za izvolitev ali imenovanje funkcionarja.
18. člen
Če komisija ugotovi, da nepoklicni funkcionar opravlja pridobitno dejavnost v zasebne namene tako, da je s tem ovirano
objektivno in neodvisno opravljanje funkcije, s sklepom
odloči, da mora funkcionar v roku treh mesecev, prenehati
opravljati tako pridobitno dejavnost.
O svojem sklepu obvesti komisija tudi organ katerega član je
funkcionar oziroma organ pristojen za izvolitev ali imenovanje funkcionarja.
19. člen
Če komisija ugotovi, da ji funkcionar ni sporočil podatkov
o svojem premoženju in dohodkih, ki jih je dolžan sporočiti po
12. členu tega zakona ga pozove, da ji v roku, ki ga sama
določi predloži predpisane podatke.
Če funkcionar kljub opozorilu komisije ni predložil zahtevanih
podatkov, komisija obvesti organ katerega član je funkcionar
oziroma organ, pristojen za izvolitev ali imenovanje funkcionarjev.
20. člen
Če komisija oceni, da je funkcionar zlorabljal svoj položaj
v pridobitne namene, sprejemal darila večje vrednosti ali si
pridobival ugodnosti, ki so vplivale na izvrševanje funkcije,
obvesti o tem organ, katerega član je funkcionar oziroma
organ, pristojen za izvolitev in imenovanje funkcionarja.
Če organ katerega član je funkcionar oziroma organ, pristojen za izvolitev ali .imenovanje funkcionarja ugotovi, da je
funkcionar zlorabljal svoj položaj v pridobitne namene, sprejemal darila večje vrednosti ali si pridobival ugodnosti, ki so
vplivale na izvrševanje njegove funkcije, začne postopek za
odvzem mandata oziroma za razrešitev v skladu z ustavo in
zakonom.
21. člen
Če komisija na podlagi podatkov o premoženjskem stanju ali
na podlagi drugih podatkov ugotovi, da se je premoženje
funkcionarja oziroma njegovih družinskih članov, s katerimi
živi v istem gospodinjstvu izjemno povečalo, mora o tem
obvestiti organ katerega član je funkcionar oziroma organ,
pristojen za izvolitev ali imenovanje funkcionarja.
Organ, katerega član je funkcionar, oziroma organ, pristojen
3

za izvolitev ali imenovanje funkcionarja lahko v vsakem Času
od pristojnega organa, zahteva takšno poročilo.
22. člen
Če iz obvestila o premoženju in dohodkih funkcionarja izhaja,
da je delež funkcionarja, njegovega zakonca ali osebe
s katero živi v izvenzakonski skupnosti ali njegovih družinskih
članov, s katerimi živi v istem gospodinjstvu, v gospodarski
družbi, podjetju ali zavodu večji od 25% vrednosti, taka
družba, podjetje ali zavod ne sme poslovati z državo ter
javnimi podjetji in javnimi zavodi.
Komisija lahko izjemoma dovoli gospodarski družbi, podjetju
ali zavodu i z prejšnjega odstavka takšno poslovanje, če to ni
povezano z javnim delovanjem funkcionarja.
Komisija sestavi poročilo, v katerem so navedene gospodar- ske družbe, podjetja, ali zavodi za katere velja omejitev iz
prvega odstavka tega člena. Poročilo se predloži Državnemu
zboru in po obravnavi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
23. člen
Kadar komisija ali organ katerega član je funkcionar oziroma
drug organ pristojen za izvolitev ali imenovanje funkcionarja
odloča o zadevah iz 17. do 22. člena tega zakona mora
prizadetemu funkcionarju omogočiti, da se izjavi o dejstvih, ki
so pomembna za odločitev.

Na zasedanju dne 22. 4., 12. 5. in 28. 7. 1992 so zbori Skupščine Republike Slovenije obravnavali in sprejeli osnutek
Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. Vladi Republike Slovenije so naložili naj
pripravi predlog zakona ter pri tem ustrezno upošteva pripombe, predloge in mnenja delovnih teles, zborov ter pripombe iz razprav poslancev na sejah zborov.

4
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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
k osnutku sprejeli: Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Odbor za pravosodje in upravo, Zakonodajno-pravna komisija ter pripombe posameznih poslancev iz
razprav na sejah zborov. V razpravah ob sprejemanju osnutka
zakona so bili dani številni predlogi, da naj zakon zaradi
jasnosti predpisuje posamezne rešitve za posamezne nosilce
javnih funkcij. Predlagatelj je te predloge v celoti upošteval in
glede na osnutek predlog zakona preuredil tako, da je zakon
razdeljen na povsem nova poglavja. Tako za prvim poglavjem
zakona, ki določa splošne določbe sledi drugo poglavje
v katerem so vsebovane rešitve, ki veljajo za poklicne funkcionarja, v tretjem poglavju je določba, ki velja za nepoklicne
funkcionarje, četrto poglavje pa se nanaša na evidentiranje
premoženjskega stanja funkcionarjev. Peto poglavje zakona
določa naloge komisije, ki jo bo na podlagi tega zakona
ustanovil Državni zbor, šesto poglavje pa vsebuje prehodne in
končne določbe.
Za razliko od osnutka predlog zakona v prvem poglavju ne
našteva več posameznih kategorij funkcionarjev, za katere
velja zakon, temveč s splošno določbo opredeljuje, da veljajo
omejitve iz tega zakona za vse osebe, ki opravljajo predstavniške in izvršilne funkcije v državnih organih. V skladu s pripombami iz razprave so v posebnih poglavjih določene omejitve za funkcionarje, ki funkcijo opravljajo poklicno, in za tiste,
ki jo opravljajo nepoklicno.
Predlog zakona vsebuje v splošnih določbah omejitve, ki
veljajo za vse nosilce predstavniških in izvršilnih funkcij
v državnih organih. Določena je prepoved sprejemanja daril,
katerih vrednost presega 50% mesečne plače funkcionarja,
s čemer je predlagatelj upošteval pripombo, da je treba
v zakonu opredeliti vrednost darila. Prepovedano je tudi pridobivanje drugih ugodnosti, ki bi lahko vplivale na ravnanje
funkcionarja pri opravljanju njegove funkcije. Obe prepovedi
4

24. člen
Na zahtevo komisije so ji davčni organi dolžni dati podatke iz
uradnih evidenc, ki se nanašajo na premoženje in dohodke
funkcionarja o katerem je ta dolžan obvestiti komisijo.
25. člen
Določbe V. poglavja se smiselno uporabljajo tudi za predsednika Republike Slovenije.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
V lokalnih skupnostih opravlja pristojnosti državnega zbora
po tem zakonu organ določen s statutom lokalne skupnosti.
27. člen
Določbe o omejitvi opravljanja pridobitne dejavnosti po tem
zakonu se začnejo uporabljati po konstituiranju državnega
zbora.
28. člen
Ta zakon začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

veljata tudi za njegovega zakonca, osebo s katero živi v izvenzakonski skupnosti, otroka, posvojenca in ostale družinske
člane, s katerimi živi funkcionar v skupnem gospodinjstvu.
Prepoved, ki prav tako velja za vse funkcionarje, je prepoved
opravljanja pridobitne dejavnosti, ki je po zakonu nezdružljiv
z njegovo funkcijo. Predlagatelj je v celoti upošteval predloge
delovnih teles danih v postopku sprejemanja osnutka zakona
ter je to splošno prepoved v zakonu natančneje razdeli
v dveh poglavjih od katerih se eno nanaša na poklicne te<
drugo na nepoklicne funkcionarje. Tako peti člen predlogi
zakona določa, da poklicni funkcionar v času trajanja funkcije
ne sme opravljati nobene pridobitne dejavnosti v zasebne
namene, ki bi lahko vplivala na objektivno in od zunanji»
vplivov neodvisno opravljanje njegove funkcije. Za nepoklicne funkcionarje pa predlog zakona v 10. členu določa, da
lahko tudi med trajanjem funkcije še naprej opravljajo pridobitno dejavnost v zasebne namene, vendar pa narava 'e"
dejavnosti ne sme biti takšna, da bi ovirala oziroma vplivala na
neodvisno opravljanje funkcije.
Predlagatelj je zaradi številnih pripomb glede tiste določbe
v osnutku tega zakona, ki je določala izjeme, ki se niso štele
za pridobitno dejavnost v 6. členu določil, da se za opravljanj
pridobitne dejavnosti ne šteje le vzdrževanje in upravljanje
lastnega premoženja, ki ne služi za pridobivanje dohod
(npr. stanovanjska hiša, hiša za počitek) ter tisto umetniško,
kulturno in publicistično delo funkcionarja, ki ni v zvez
z opravljanjem njegove funkcije.
Za zagotovitev materialne varnosti funkcionarjev po prenehanju mandatov predlog zakona predvideva v 7. členu, da "s'_
funkcionar, ki je pred nastopom funkcije upravljal gospoda''
sko družbo, podjetje ali zavod, opravljal poklic ali drug
zasebno dejavnost, lahko le-to prenese na upravitelja. UPr3Vf0
telj v teh primerih pa ne more biti zakonec, ali oseba s kate<
živi funkcionar v izvenzakonski skupnosti, prav tako pa
ne njegov otrok, posvojenec, starši, vnuki, bratje in sestre, "
živijo skupaj z njim v istem gospodinjstvu.
Izjemo od te določbe predstavljata 8. in 9. člen, kjer je Precllt
gatelj upošteval številna opozorila in pripombe, da reter!f e
kmetijska in obrtna dejavnost drugačne zakonske ^ .t
Zato je v predlogu zakona predvideno, da poklicni funkciona r
ki je imel pred nastopom funkcije status kmeta, obdelovani,
kmetije lahko prenese na družinskega člana. Poklicni funKc
poročevalk

onar, ki pa je imel pred nastopom funkcije status samostojnega obrtnika, pa lahko prenese vodenje obratovalnice na
družinskega člana oziroma na delavca zaposlenega v obratovalnici, ki mu je delo v obratovalnici edina ali glavna zaposlitev. S takšno vsebino obeh navedenih določb predlagatelj
v celoti sledi danim predlogom, obenem pa zagotavlja in ureja
delovno pravni status obrtnikov in kmetov, ki bodo postali
funkcionarji. Z nastopom funkcije se bo namreč njihov status
spremenil, saj bodo pridobili status poklicnega funkcionarja,
ter s tem osebni dohodek in ostale prejemke kot tudi vse
druge pravice iz delovnega razmerja, ki jih določa zakon
o funkcionarjih. Drugih pravic funkcionarjev, povezanih
s socialno varnostjo po prenehanju mandatov, pa zakon ne
ureja, ker to niti ni potrebno, saj so že določene v posebnem
zakonu o funkcionarjih v državnih organih. Zato teh predlogov predlagatelj pri pripravi predloga zakona ni mogel upoštevati.

i

Predlagatelj je v 12. členu upošteval pripombo Zakonodajnopravne komisije, Odbora za pravosodje in upravo ter posameznih poslancev in dopolnil prvotno besedilo osnutka glede
podatkov o premoženju, ki jih mora funkcionar navesti v prijavi. Poleg ostalih podatkov naj bi prijava vsebovala tudi
podatke o plači in drugih dohodkih v preteklem letu pred
nastopom funkcije, evidentirale pa naj bi se tudi premičnine
večje vrednosti, ki presegajo 500.000,00 tolarjev. Predlog
zakona vsebuje tudi povsem novo določbo po kateri so
podatki o premoženju in dohodkih funkcionarja osebni
podatki in se smejo uporabljati izključno za spremljanje premoženjskega stanja funkcionarjev po tem zakonu (14. člen).
Predlagatelj je v predlog zakona v skladu s predlogi iz razprave vnesel tudi določbo, po kateri določbe tega zakona, ki
se nanašajo na prijavo premoženja, veljajo tudi za predsednika republike. Drugih določb glede predsednika republike,
kot je npr. prepoved opravljanja druge dejavnosti, v zakonu ni
Potrebno določati, saj je že v 105. členu ustave Republike
Slovenije določene, da je funkcija predsednika republike nezdružljiva z opravljanjem druge javne funkcije ali pokliča.
Posebno poglavje v predlogu zakona obsega naloge komisije,
ki jo bo ustanovil Državni zbor in bo štela sedem članov.
Način svojega dela si bo komisija predpisala s svojim poslovnikom, zakon pa poleg nalog določa še, da komisija svoje
odločitve oziroma sklepe sprejema z večino glasov vseh
članov.
Komisija naj bi opravljala naloge v zvezi z ugotavljanjem
premoženjskega stanja funkcionarjev na podlagi njihovih prijav. V primeru, ko bo komisija ugotovila, da posamezni funkcionar s svojim ravnanjem krši ta zakon ali zlorablja svoj položaj
v pridobitne namene, pa bo o tem le obvestila organ, katerega
član je funkcionar oziroma organ pristojen za izvolitev in
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imenovanje funkcionarja, ki bo nato v skladu z ustavo in
zakonom ukrepal zoper kršitelja. Za posamezne funkcionarje
že ustava predvideva nekatere oblike sankcij (npr. parlamentarna preiskava, obtožba pred ustavnim sodiščem, možnost
razrešitve ministra itd.), za druge pa jih predvidevajo tudi
drugi zakoni.
Predlagatelj pri oblikovanju teh določb ni mogel upoštevati
predlogov in pobud, da je treba v zakonu določiti denarne
kazni in ostale sankcije za kršitve določb tega zakona. Prav
tako je predlagatelj zavrnil predlog, da je treba v zakonu
urediti način za ugotavljanje, preprečevanje in sankcioniranje
zlorab položaja z dajanjem informacij do katerih imajo funkcionarji pristop. Takšno ravnanje je kot nedopustno določeno
že v kazenski zakonodaji in se zato ne predpisuje s predlaganim zakonom.
Prav tako predlagatelj ni upošteval načelne pripombe Zakonodajno-pravne komisije ter posameznih poslancev, s katero
so se zavzemali, da se nezdružljivost z generalno klavzulo
uredi za celotno javno sfero. V takšnem obsegu bo treba
nezdružljivost urediti na sistemski način s posebnim zakonom
o javnih uslužbencih, ki bo urejal vsa vprašanja povezana
s položajem javnih uslužbencev, zato ne more biti to predmet
urejanja tega zakona. S predlaganim zakonom se razmejuje
opravljanje javne funkcije od pridobitne dejavnosti funkcionarja, tako kot to poznajo v vseh razvitih državah.
Predlagatelj kljub pripombam nekaterih poslancev v predlogu
zakona ne spreminja 22. člena, saj meni, da bi glede na število
podjetij v Sloveniji znižanje lastninskega deleža funkcionarjev
in njegovih družinskih članov oziroma popolna prepoved
poslovanja teh podjetij z državo povzročilo za mnoga podjetja
nepričakovano prepoved poslovanja. Upoštevajoč določbe
tega zakona, ki predvidevajo temeljit nadzor nad premoženjskim stanjem funkcionarja ter institut dajanja dovoljenja za
poslovanje podjetij, v katerih lastninski delež funkcionarja
presega 25%, po mnenju predlagatelja daje zadostno zaščito
pred morebitnimi zlorabami javne funkcije zaradi uveljavljanja osebnih interesov funkcionarja.
Predlagani zakon bi veljal tudi za funkcionarje v lokalnih
skupnostih, ki bodo funkcijo opravljali poklicno ali nepoklicno, s tem da bi pristojnosti državnega zbora (npr. imenovanje komisije itd.) opravljal organ, ki bi ga določil statut
lokalne skupnosti.
V končnih in prehodnih določbah je tudi predvideno, da se
začnejo omejitve opravljanja pridobitne dejavnosti po tem
zakonu uporabljati po konstituiranju Državnega zbora, obveznost prijave premoženja, kot jo je predvideval osnutek
zakona, pa so člani sedanje Vlade Republike Slovenije že
opravili.

5

Predlog za izdajo zakona o POLITIČNIH STRANKAH z osnutkom zakona
- ESA 571
Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 24. avgusta
1992 določila besedilo:
-PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O POLITIČNIH
STRANKAH 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.
Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike
Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme predlog za
izdajo zakona z osnutkom zakona, ker gre za zakon, ki po
vsebini sodi v sklop spremljajočih zakonov k volilni zakonodaji.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki qa
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 njeni
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Miha KOZINC, član vlade in minister za pravosodje in
upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje in
upravo,
- mag. Jože OLUP, namestnik ministra za pravosodje in
upravo.

Predlog za izdajo zakona o političnih strankah z osnutkom
zakona bosta obravnavali Komisija za notranjo politiko kot
matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija.
Za obravnavo predloga za izdajo zakona o političnih strankah
z osnutkom zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor
občin in Zbor združenega dela.
POVZETEK
Ustava v 42. členu daje vsakemu posamezniku pravico
do svobodnega združevanja z drugimi, ki jo neposredno
uresničuje že na podlagi te ustavne določbe. Predlagani
osnutek zakona pa predpisuje način uresničevanja te
pravice (15. člen ustave Republike Slovenije) v primeru,
ko posameznik uresničuje to pravico z ustanavljanjem
političnih strank kot eni izmed institucionalnih oblik pravice do združevanja. Ker je zakon o političnem združevanju iz leta 1989 pomenil začetno fazo prehoda iz
monizma v pluralizem političnega združevanja je bila
zakonska materija pravno podnormirana. Tako predlagani osnutek zakona temelji na dosedanjih izkušnjah
predlagatelja pri spremljanju izvajanja zakona o političnem združevanju ter na dognanjih tuje pravne prakse in

literature, ki obravnava delovanje in pomen strank
v različnih političnih sistemih. Nekatere rešitve so prilagojene neposredno interesom države, ki skuša zagotoviti znotraj političnih strank čimvečjo stopnjo demokracije, saj so stranke sestavni del družbenega življenja in
političnega sistema. Država mora enakopravno obravnavati vse stranke, kar se kaže v postopku ustanovitve
oziroma preregistracije sedanjih političnih organizacij
v stranke, ki je enak za vse politične organizacije ne
glede na to ali že delujejo v parlamentu ali ne. Nekatere
predlagane rešitve pa se naslanjajo na izkušnje predlagatelja iz pritožbenih postopkov oziroma sodnih sporov
med političnimi organizacijami glede registracije imen,
ustanovitve ter pobud za oceno protiustavnosti delovanja političnih organizacij.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o političnih strankah
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Ustava Republike Slovenije zagotavlja v 42. členu vsakomur
pravico do združevanja, pri čemer pa določa, da je to pravico
dopustno z zakonom omejiti, če to zahteva varnost države ali
javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni.
Nadaljnje urejanje te pravice v ustavi ni izpeljano, tako, da za
razliko od prejšnje ustavne določbe sedanja ustava ne
našteva več institucionalnih oblik v katerih se ta pravica
izvaja. Po prejšnji ustavi so bile te oblike društva, sindikati in
politične organizacije, način uresničevanja te pravice v navedenih oblikah pa je bil prepuščen zakonu. Pač pa ista ustavna
določba v četrtemu odstavku izrecno prepoveduje poklicnim
pripadnikom obrambnih sil in policije članstvo v političnih
strankah. Omejitev politične dejavnosti predstavlja tudi 54.
člen zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91), ki tujcem
prepoveduje ustanavljanje političnih organizacij ter 27. člen
zakona o delavcih v državnih oreganih (Uradni list RS, št. 15/
90, 5/91, 18/91, 22/91 in 2/91), ki določa, da višji upravni
delavci in upravni delavci ter strokovno tehnični delavci, ki jih
določi Izvršni svet, ne morejo biti člani vodstev političnih
organizacij.
Zakon o političnemu združevanju se nanaša na politične
organizacije, ki predstavljajo le eno izmed institucionalnih
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oblik z ustavo zajamčene pravice do združevanja. Na podlagi
citiranega zakona je trenutno v Republiki Sloveniji registriranih že 90 političnih organizacij, pri čemer pa jih je precej
takšnih, v katerih ne poteka politična dejavnost in v njihovih
programskih ciljih ni predvideno sodelovanje pri upravljanju
države, pač pa je njihovo delovanje izrazito interesnega značaja. Namen izdaje predlaganega zakona o političnih strankah je, da se iz množice sedanjih političnih organizacij kot
politične stranke oblikujejo tiste politične organizacije, ki s o
že s svojim sedanjim delovanjem izražale politične ambicije,
da želijo sodelovati na volitvah z namenom zagotoviti v zakonodajni in izvršilni oblasti izvajanje svojih političnih programov in tiste, ki se bodo na novo ustanavljale s takšnimi cilji'
Seveda pa bo treba druge oblike uresničevanja pravice do
združevanja še naprej urejati z drugimi zakoni. S takšno
pravno ureditvijo te pravice se bomo približali pravnim ureditvam v drugih državah (Nemčija, Avstrija), saj gre za enotno
materijo - implementacijo splošne človekove pravice d o
združevanja zapisane v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah (1948) in v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah (1966), v notranjo zakonodajo.
Ker je zakon o političnem združevanju iz leta 1989 pomenil
začetno fazo prehoda iz političnega monizma v pluralizem, j®
bila zakonska ureditev pravno premalo urejena. Tako seda)
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predlagani osnutek zakona temelji na spoznanph prakse in
skuša zapolniti vrzeli, ki jih pušča obstoječi zakon (zlasti
postopek registracije, financiranje strank in njihova finančna
kontrola) ter na drugi strani določa ostrejša merila za ustanavljanje in delovanje strank, daje pa tudi pravno definicijo
stranke, ki je ustava ne vsebuje. Predlagatelj se je moral pri
oblikovanju predlaganih rešitev zgledovati po tujih zakonodajah, pri čemer pa se je pokazalo, da so najbolj popolne rešitve
vsebovane v nemškemu zakonu. Seveda pa je bilo treba pri
iskanju ustreznih zakonskih rešitev poleg tujih zgledov upoštevati
tudi naše specifične razmere in potrebe. Izkušnje
v
tujini namreč kažejo, da je prav to področje eno izmed
najbolj občutljivih in kot takšno predmet nenehnega zakonskega dopolnjevanja in dograjevanja že obstoječega političnega sistema, pri čemer pa traja proces iskanja ustreznih
rešitev več let.
"• PRIKAZ PRAVNE UREDITVE POLITIČNIH STRANK
v nekaterih tujih državah
p
ravni sistemi evropskih držav z razvito parlamentarno demokracijo poznajo različne zakonske rešitve glede političnih
?trank. Največkrat je podlaga za zakonsko urejanje izpeljana
'2 ustavne pravice do svobodnega združevanja, ki vsebuje
tudi osnovo za delovanje političnih strank (Nemčija, Švica,
Portugalska, Italija) ponekod pa so politične stranke že kar
"stavna
kategorija (npr. Španija in Francija). Posebni zakoni
0
Političnih strankah urejajo pogoje za ustanovitev političnih
strank in njihovo delovanje ter vprašanja o financiranju
strank. Prav glede financiranja strank so zakonske rešitve
*elo različne; ponekod to vprašanje urejajo zakoni o strankah
(npr. Nemčija, Avstrija) drugje pa je financiranje urejeno
s posebnim zakonom (npr. Italija, Španija). Analiza pravnih
ureditev v drugih državah kaže, da gre sodobna praksa v smer
urejanja financiranja strank v posebnem zakonu ločeno od
baterije zakona o strankah ali zakona o predvolilni kampanji.
Vsekakor vsebuje najbolj natančne določbe o strankah nemški zakon (Gesetz uber die politischen Parteien), kjer so se
'aradi negativnih zgodovinskih izkušenj odločili za zelo
Podrobno zakonsko urejanje. Tako vsebuje nemški zakon
v
splošnih določbah predvsem definicijo politične stranke,
opredeljuje njene naloge ter ustavno pravni položaj. Zelo
Podrobne določbe predpisujejo notranjo ureditev v stranki;
določena
je vsebina statuta in pravil, določeni so obvezni
0r
9ani v stranki, (in sicer zbor članov, zbor predstavnikov,
vodstvo stranke in razsodišča), določen je tudi način njihoVe
9a imenovanja, sestava in pristojnosti. Zakon določa tudi
Pravice članov in dovoljuje izključitev člana iz stranke samo
y Primeru, če le-ta namenoma krši pravila ali ureditev stranke
"Jrii s tem prizadene veliko škodo. Zakon tudi določa, da mora
j*' anka s pravili določiti način izbiranja svojih kandidatov, ki
"Odo sodelovali na volitvah. Glede financiranja strank vsebuje
nemški zakon o strankah le določbe o povračilu stroškov
Predvolilnega boja ter določa celoten postopek o povračilu
s,
roškov predvolilnega boja ter določa celoten postopek
v
katerem stranke uveljavljajo povračilo stroškov ter obseg
Povračila. Od leta 1984 je v ta zakon vgrajen tudi poseben
Pojem financiranja strank - izravnava možnosti (chancenaus9'eich). Finančna kontrola nad poslovanjem strank je zagoovljena na ta način, da morajo stranke nemški zvezni skupš^'ni vsako leto predložiti obračun o izvoru sredstev, ki so jih
Prejele v preteklem letu. Zakon določa postavke, ki morajo biti
'kazane v obračunu, če je celotni prihodek stranke večji od
n ..000 DEM, je treba v poročilu prikazati podatke o imenih in
Priimkih
darovalcev ter višine njihovih prispevkov. Obračun
6
objavi v zveznem uradnem glasilu.
razliko od nemškega zakona je avstrijski zakon o strankah
9'ede vsebine, ki jo predpisuje, precej ožji. Poleg splošne
oiočbe v kateri je določen pomen političnih strank v avstrijst ureditvi in ki nalaga strankam dolžnost, da imajo svoje
^ atute iz katerih so razvidni organi stranke, vsebuje ta zakon
nadaljevanju le določbe o financiranju strank s strani
zave. Za vse stranke, ki prejemajo za svoje delovanje sreda Z
ra^
' državneporočilo
blagajne
velja,prihodkih
da morajo
javno predložiti
^ Cunovodsko
o vseh
in izdatkih
v preteem letu. Društva in sindikate ureja v Avstriji poseben zakon
'"ereinsgesetz 1951).
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V Španiji že ustava določa pogoje za ustanavljanje strank in
za njihovo delovanje s splošno določbo, da je le to svobodno
pod pogojem, da spoštujejo ustavo in zakon, konkretno pa
stranke ureja poseben zakon (Ley de Partidos). Z zakonom so
urejena vprašanja o registraciji strank, o organiziranosti in
delovanju stranke, ki mora biti demokratično ter o razpustitvi
oziroma ukinitvi stranke. Če sodišče ugotovi, da pomeni
dejavnost stranke kršenje kazenskega zakona ali če je njena
notranja organizacija in delovanje nedemokratično, lahko
sodišče stranko ukine oziroma ji začasno prepove delovanje.
Vprašanja glede financiranja strank ureja od leta 1987 dalje
poseben zakon.
V Italiji ustava priznava državljanom pravico do svobodnega
združevanja brez odobritve, in sicer za uresničevanje ciljev,
razen tistih, ki so prepovedani s kazensko zakonodajo.
Izrecno prepoveduje tajna in militaristična združenja. Financiranje strank ureja poseben zakon iz leta 1985, in sicer tako
vprašanja v zvezi s povračilom stroškov predvolilne kampanje
kot tudi vprašanja financiranja letnih aktivnosti strank, ki jih
zagotavlja država. Zakon opredeljuje kriterije, ki jih mora
stranka izpolnjevati, da je upravičena do tega vira sredstev.
Zakon prepoveduje organom javne administracije financiranje političnih strank, javnih podjetij in podjetij, v katerih javni
kapital presega 20% celotnega vloženega kapitala. Tudi
stranke v Italiji morajo svojo bilanco letno objaviti v enem
izmed nacionalnih dnevnikov. V njej morajo biti poimensko
navedene vse fizične in pravne osebe, ki so stranki prispevale
vsoto večjo od 1.000.000 lir v letu.
III. TEMELJNA NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE
1. V primerjavi z rešitvami v zakonu o političnem združevanju
številne rešitve, predlagane v osnutku zakona so nove. Izhajajo iz dosedanjih izkušenj predlagatelja pri spremljanju izvajanja zakona ter iz dognanj tuje pravne prakse in literature, ki
obravnava delovanje in pomen strank v različnih političnih
sistemih. Nekatere rešitve so prilagojene neposredno interesom države, ki skuša zagotoviti znotraj političnih strank čimvečjo stopnjo demokracije; stranke so namreč sestavni del
družbenega življenja in političnega sistema. Država mora enakopravno obravnavati vse stranke, kar se kaže v postopku
ustanovitve oziroma preregistracije sedanjih političnih organizacij v stranke. Ta je enak za vse politične organizacije ne
glede na to ali že delujejo v parlamentu ali ne. Nekatere
predlagane rešitve temeljijo na izkušnjah predlagatelja iz pritožbenih postopkov oziroma sodnih sporov med političnimi
organizacijami glede registracije imen, ustanovitve ter pobud
za oceno protiustavnosti delovanja političnih organizacij.
2. Predlagani zakon v splošnih določbah opredeljuje politične
stranke kot eno izmed institucionalnih oblik pravice do združevanja. Temeljna značilnost strank je njihova stalna prisotnost v javnem življenju, ter programska opredeljenost političnih ciljev, za katere se zavzemajo. Svojo aktivno vlogo stranke
uresničujejo na vseh ravneh javnega življenja. Predvsem si
skušajo zagotoviti svoj vpliv v državnemu zboru, ki ga bodo že
na naslednjih volitvah konstituirale v pretežni meri prav
stranke preko svojih kandidatov. Ker postopek kandidiranja
za volitve v državni zbor temelji na načelu, po katerem se le-ta
odvija predvsem v strankah, bodo imele glede postavljanja
svojih kandidatov na volitvah stranke bistveno prednost.
V splošnih določbah zakona je predvidena omejitev po kateri
politično združenje izgubi status stranke, če je tretjina (varianta: četrtina) njihovih članov tujcev ali če je tujec član
kateregakoli organa stranke. Takšna rešitev ima podlago že
v zakonu o tujcih, ki tujcem prepoveduje ustanavljanje političnih strank, dovoljuje pa jim članstvo v strankah, ustanovljenih
v Republiki Sloveniji. Podobne rešitve poznajo tudi tuji pravni
sistemi. Predlagatelj ocenjuje, da se s predlagano rešitvijo
preprečuje možnost fiktivnega ustanavljanja političnih strank
v katerih bi pozneje tujci lahko za dosego svojih političnih
ciljev aktivno in liegalno delovali. Po variantnem predlogu pa
se ta določba črta.
Poleg navedene omejitve vsebuje 5. člen predlaganega
zakona tudi prepoved, da bi kdorkoli od zaposlenih v organih
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zakonodajne izvršilne in sodne oblasti dajal v uporabo sredstva in storitve teh organov za strankarske in politične
namene in potrebe. Čeprav bi takšna določa bolj sodila
v kodeks uradnega obnašanja, ki ga zaenkrat še ni, predlagatelj vendarle ocenjuje za potrebno, da se s tem zakonom
prepreči morebitna uporaba teh sredstev v strankarske oziroma politične namene s strani posameznikov, ki imajo do
njih pristop.
V postopku ustanovitve in registracije strank je glede na
sedanjo določbo 8. člena zakona o političnem združevanju
novost povečano število državljanov (50), ki lahko ustanove
stranko, potem ko na ustanovnem zboru podpišejo ustanovne
izjave, sprejmejo statut in program stranke ter izvolijo njene
organe. Ustanovitelj je lahko le oseba, ki je polnoletna in ima
poslovno sposobnost. Polnoletnost državljanov kot ustanoviteljev stranke se navezuje na njihovo volilno pravico. Je
v skladu z rešitvijo v predlaganem zakonu o volitvah v državni
zbor, po katerem imajo volilno pravico le osebe, ki so na dan
volitev dopolnile 18 let starosti. Mladoletniki naj ne bi bili
ustanovitelji strank. Novost pa je rešitev po kateri bi lahko bili
mladoletniki člani stranke, vendar le v skladu s pravili, ki jih
določa statut stranke. Predlagatelj je s to novostjo želel omogočiti strankam, da v skladu z zakonom organizirajo svoje
»podmladke«. Hkrati je zavrnil nekatere pomisleke, izražene
v dosedanji praksi, da takšna organizacijska oblika stranke
predstavlja politično manipulacijo z voljo mladoletnikov.
Član stranke naj bi lahko postal vsakdo, kar pomeni, da so
člani političnih strank lahko tudi tujci, ki sicer v skladu z zakonom o tujcih ne morejo ustanavljati političnih strank. Delna
omejitev te ustavne pravice in svoboščine pa je v ustavi
Republike Slovenije določena za poklicne pripadnike
obrambnih sil in policije, ki ne morejo biti člani političnih
strank (četrti odstavek 42. člena), prav tako pa za sodnike
(133. člen), državne tožilce (136. člen) in ustavne sodnike
(166. člen), ki ne smejo biti člani organov političnih strank;
v skladu z 27. členom zakona o delavcih v državnih organih
(Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91 in 2/91) višji
upravni delavci in upravni delavci ter strokovno tehnični
delavci, ki jih določi Izvršni svet ne morejo biti člani vodstev
političnih organizacij. Zato naj bi osnutek zakona zaradi preglednosti urejal na enem mestu določene omejitve. Članstvo
posameznikov v več strankah je seveda odvisno od statutarnih pravil posameznih strank, ki lahko to dovoljujejo ali ne.
Nikakor pa tega ni moč prepovedati oziroma določiti v predlaganem osnutku zakona.
Sedanji zakon o političnem združevanju ne predpisuje izjave,
s katero ustanovitelji izrazijo svojo voljo o ustanovitvi politične organizacije. Odloča le vsebino pristopne izjave, na
podlagi katere posameznik postane član politične organizacije. Ne glede na dejstvo, da v postopku registracije politične
organizacije ni bilo treba predložiti izjave, se je razvila zelo
pestra praksa glede vsebine teh izjav (navedba osebnih
podatkov ustanoviteljev, poklicev, naslovov ali le imen in
priimkov ter rojstnih podatkov kot dokazila o polnoletnosti
ustanoviteljev, itn.). Zato naj bi ustanovitelj stranke, kar je
novost v osnutku zakona, z ustanovno izjavo izjavil svojo voljo
o ustanovitvi stranke. Novost je tudi obrazec ustanovne izjave,
s katerim naj bi se predpisala obveznost zbiranja tistih podatkov, ki jih registrski organ potrebuje ob registraciji stranke.
Z dnem vpisa v register postane stranka pravna oseba. Ker so
se v praksi vendarle izoblikovala zelo deljena mnenja o statusu notranje organizacijske enote kot pravne osebe (od
zahteve za uvedbo tega statusa do negiranja zakonskega
urejanja te materije), )e v osnutku zakona predvideno, da
lahko tudi notranja organizacijska enota ima status pravne
osebe. Takšno rešitev je narekovala praksa delovanja političnih organizacij ter zahteve, naj bi, zaradi lažjega delovanja
oziroma poslovanja stranke, tudi notranje organizacijske
enote imele status pravne osebe in s tem svoj žiro račun,
preko katerega naj bi samostojno poslovale.
Izvajanje zakona o političnih organizacijah je pokazalo, da
zakon varstva posamezne že registrirane politične organizacije do nezamenljivosti imena ne ureja oziroma, da sploh ni
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določil postopka, po katerem bi politična organizacija lahko
zaščitila svoje ime, kratico ali znak. Kot posledica takšne
pomanjkljivosti zakona v političnem prostoru delujejo politične organizacije, ki imajo zelo podobna imena, kar lahko
zavajajoče deluje na volilca in ustvarja zmedo pri ugotavljanju
politične ali druge, (npr. krajevne) identitete politične organizacije. Zato naj bi predlagani osnutek zakona predvidel, da
ima stranka, ki meni, da se ime, kratica in znak druge stranke
bistveno ne razlikuje od njenega že prej registriranega imena,
kratice in znaka, pravico s tožbo spodbijati odločbo o vpisu
druge stranke v register.
Predlagana novost je tudi, da vodi register strank le en organ,
pristojen za upravo in sicer ministrstvo, pristojno za upravo
S to novostjo bo že ob vpisu stranke v register v večji meri kot
dosedaj, zagotovljeno enakopravno obravnavanje strank ter
s tem večji pravni red pri registraciji strank.
Novost zakona je tudi, da naj bi o vpisu v register registrski
organ izdal odločbo. S tem bi bila zagotovljena zaščita vseh,
ki imajo pravni interes iz kakršnihkoli razlogov (že registrirano ime, protiustavnost aktov stranke, mladoletnost ustanoviteljev, itd.), pravico v upravnem sporu spodbijati ustanovitev
stranke. Sedaj v skladu z zakonom o političnem združevanju
registrski organ izda o vpisu politične organizacije le potrdilo,
ki po pravilih upravnega postopka ni upravni akt, zato ga 0nl
mogoče izpodbijati v upravnem ali kakršnemkoli drugem P '
stopku.
Sedanje delovanje nekaterih političnih organizacij kot tudi
nastopi njihovih funkcijonarjev ali članov v skupščinah, medijih ali na javnih zborovanjih so v javnosti že povzročili reakcije, da gre v nekaterih primerih za evidentno protiustavno
delovanje. To delovanje naj bi bilo takšno, da spodbujar
k neenakopravnosti ter razpihuje sovraštvo in nestrpnost, ka
ustava Republike Slovenije izrecno prepoveduje. Ustavn°
sodišče je po ustavi pristojno, da odloča o protiustavnosti
delovanja strank ter o protiustavnosti njihovih aktov, ter lahk°
prepreči vsakršno skrajno oziroma totalitarno delovanje P0'1'
tičnih strank. Zato v predlaganem osnutku zakona ni določb^
ki naj bi prepovedovala združevanje državljanov z namenomn
kršenja z ustavo zajamčenih svoboščin in pravic članov i
občanov, razpihovanja nacionalnega, rasnega in verskeSn3
sovraštva ali nestrpnosti ter propagiranja nasilja ali vojne, i'
Pač pa osnutek zakona predvideva, da naj bi registrski organ
v primeru, če bo podvomil v ustavnost aktov, ki jih je stranka
predložila v postopku registracije, postopek prekinil in zafie
postopek z oceno ustavnosti aktov pred ustavnim sodiščem
Predlagani osnutek torej določa naj bi bil registrski org^J
predlagatelj zahteve za začetek postopka pred ustavni"a1
sodiščem (drugi odstavek 162. člena ustave, ki določa, ca
°
predlagatelje postopka pred ustavnim sodiščem dolo1
zakon), sicer vsakdo lahko da pobudo za začetek postop *^
če izkaže svoj pravni interes. Če ustavno sodišče odloči, da s®
akti oziroma dejanja stranke protiustavni, naj bi jo registrsK
organ izbrisal iz registra oziroma naj bi zavrnil predlog za vP'
stranke v register. V osnutku zakona je zato določeno, naj "n
registrski organ o tem le obvestil stranko, v vseh drufl'
primerih izbrisa stranke iz registra pa naj bi odločil z odločb0
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3. Glede notranje ureditve strank naj bi zakon določal,ejf
obveznost, da stranka sprejme svoj statut in program. P
vsem je v osnutku zakona zelo podrobno določena obvezi
vsebina statuta stranke. Stranke naj bi imele popolno avtono
mijo pri nadaljnjem urejanju svoje notranje organiziranos5 :
Predlagani osnutek zakona tako daje le nekatere pristojno
najvišjemu organu stranke, katerega ime lahko stranke iz0
rejo same, in sicer:
- da sprejema statut in program ter njune spremembe, u |
- da določa kandidate, ki bodo sodelovali na volitva
v državni zbor in za predsednika republike,
jn
- da voli predsednika stranke, člane izvršnega organa
člane razsodišča,
g
- da sprejema finančni načrt, finančno poročilo in delov
poročilo stranke,
- da odloča o razpustitvi stranke,
- da odloča o drugih vprašanjih, določenih v statutu.
■ ri3ii
Osnutek zakona predvideva tudi ustanovitev razsodišč, k'
poročevalk

bi oatocala v sporih, do Katerih bi lahko prišlo v stranki. Po
mnenju predlagatelja predstavlja predlagana rešitev pomemben prispevek k temu, da se v strankah zagotovi demokratičnost njihovega delovanja. Člani razsodiša naj bi bili neodvisni
pri delu, zato je njihova funkcija nezdružljiva s funkcijo v izvršilnih organih stranke.
Po varianti pa se celotno III. poglavje osnutka zakona črta. Po
tej varianti naj se strankam prepusti popolna avtonomija pri
oblikovanju njihove notranje ureditve. S sprejetjem te variante
k osnutku zakona pa bo treba pri izdelavi zakonskega predloga ustrezno uskladiti tudi nekatere druge določbe predlaganega zakona.
4. Stranke naj bi pridobivale sredstva iz različnih virov. Osnutek zakona izrecno prepoveduje le financiranje strank s strani
državnih organov, javnih zavodov, javnih podjetij, organov
lokalnih skupnosti, sindikatov, humanitarnih organizacij in
verskih skupnosti kot tudi podjetij, v katerih javni kapital
presega 20% celotnega kapitala. Za zagotovitev javnega nadzora nad sredstvi, ki naj bi jih prejemale strake, osnutek
zakona, podobno kot to predpisujejo tudi tuji pravni redi,
nalaga dolžnost strankam, da morajo državnemu zboru do 31.
marca predložiti finančno poročilo za preteklo leto. V poročilu morajo biti prikazani vsi prihodki in izdatki. Osnutek
zakona ne določa višine zneska, ki ga pravna ali fizična oseba
oziroma zasebnik sme prispevati stranki. Predpisuje na višino
zneska, ko sponzorstvo ni več anonimno. Rok 31. marec, do
katerega morajo stranke predložiti finančna poročila, je določen ob upoštevanju dejstva, da so statistični podatki za preteklo leto znani šele februarja naslednjega leta. Šele tedaj je
možno ugotoviti višino povprečne mesečne plače zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji, ki predstavlja izhodiščni
kriterij za določanje obveznosti poimenske navedbe pravne
ali fizične osebe oziroma posameznika, ki je v preteklem letu
Prispeval sredstva stranki. Druga vprašanja, povezana z davčnimi olajšavami, ki naj bi jih bili deležni tisti, ki bodo s svojimi
prispevki financirali stranke, so predmet davčne zakonodaje,
ki jo bo treba ustrezno dopolniti.
Osnutek predlaganega zakona v prehodnih in končnih
določbah določa, da se registracija sedanjih političnih organizacij v politične stranke opravi na podlagi njihove zahteve.
Politična organizacija, ki se bo odločila za preoblikovanje
v stranko, bo zahtevi morala predložiti še sklep o njenem
Preoblikovanju v stranko, ki jo bo sprejel s statutom določen
0r
9an, obrazec ustanovne izjave s podpisi 50 ustanoviteljev,
statut in program ter podatke o predsedniku stranke oziroma
Eventualnemu
zastopniku. Zakon ne predpisuje obveznosti,
đ
a bodo morale politične organizacije sprejeti nove akte, pač
Pa bodo lahko ob registraciji predložile sedaj veljavne statute
m programe, če bodo ocenile, da je njihova vsebina skladna
z določbami predlaganega osnutka zakona. Politična organi?acija,
ki se bo preoblikovala v stranko, lahko ohrani svoje
VT1e, kratico in znak, dolžnost registrskega organa pa je, da:
tri mesece od dneva uveljavitve tega zakona ščiti ime,
Kratico in znak sedanjih, že registriranih političnih organiza"• Zakon tudi določa, da se po pravnomočnosti vpisa v regi-

ster stranka izbriše kot dotedania politična organizacija iz
občinkega registra političnih organizacij.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE IZVAJANJA ZAKONA
Z uveljavitvijo tega zakona se bo zmanjšal obseg dela občinskim upravnim organom, ki ne bodo več pristojni voditi v registru tiste politične organizacije, ki se bodo preoblikovale
v stranke. Pač pa bo treba pri Ministrstvu za pravosodje in
upravo nastaviti nov register političnih strank, kar pa po
mnenju predlagatelja ne bo povzročilo večjih obremenitev za
republiški proračun. Nasprotno, predlagatelj ocenjuje, da bo
zaradi koncentracije postopka registracije političnih strank
na enem mestu gledano v celoti, izvajanje predlaganega
zakona prineslo zmanjšanje stroškov za ta uradna opravila,
ter hkrati prispevalo k večji demokratizaciji političnega
sistema in s tem družbenega življenja.

REFUB1.IKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA
PRAVOSODJE IN UPRAVO
Ljubljana, ?.upantlf*»a 3

Zapumlna flcvllka:

IZJAVA
O USTANOVITVI POLITIČNE STRANKE
Na ustanovnem zboru dn«:
Je bila ustanovljena politična stranka i Imenom:

poluu iKvBkt, ki tj. ulici la bilo« ItcvUki
USTANOVITEIJ

fc«kci)>. r*'*

ur**"

oa*A7.rC ISTAVOVNT l/J*Vf

OSNUTEK ZAKONA o političnih strankah
1

-SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
ne

J?|!«
stranke (v nadaljevanju: stranke) temeljijo na ustavni
,c
' vsakogar do svobodnega združevanja.

sednika republike,
- vplivajo na politični in demokratični razvoj državnega zbora
in vlade,
- spremljajo delo organov oblasti ter nosilcev javnih funkcij,
- uresničujejo politične cilje v državnem zboru,
- skrbijo za stalno povezavo med državljani in organi oblasti.
Stranke določijo svoje politične cilje v programih.

Pr(?'i,ična

socfl
združenja, ki stalno ali na daljše obdobje
Donar 1'®'° P ' oblikovanju politične volje državljanov na vseh
_ °cjih javnega življenja tako, da:
^vlje'nju65"'8'0 ak,ivno udeležfc,° državljanov v političnem
Predlagajo kandidate za volitve v državni zbor in za predPoročevalec

Politična združenja niso stranke, če je tretjina (varianta: četrtina) njihovih članov tujcev ali, če je tujec član kateregakoli
njihovega organa.
Varianta: Tretji odstavek tega člena se črta.
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3. člen
Stranke delujejo na ozemlju celotne države Slovenije.
Stranke ne smejo ustanavljati svojih organizacijskih oblik
v gospodarskih družbah, v zavodih in drugih organizacijah ter
v državnih organih.
•

10. člen
Ime, kratica in znak stranke se morajo bistveno razlikovati od
imena, kratice in znaka druge, že registrirane stranke.
Stranka ima lahko samo eno ime in eno skrajšano ime.

4. člen

V volilnem postopku, v predvolilni dejavnosti in v pravnem
prometu stranka uporablja le registrirano ime, kratico in znak.

Delovanje strank je javno.
Stranke morajo zagotoviti vpogled javnosti v uresničevanje
njihovih ciljev ter v pridobivanje in uporabo sredstev, s katerimi razpolagajo.

Notranja organizacijska enota lahko ob imenu stranke uporablja tudi dodatek, iz katerega je razvidno, da gre za notranjo
organizacijsko enoto.

Javnost dela se lahko izjemoma omeji le v primerih, ki so
predvideni v statutu stranke.
5. člen
Nihče nima pravice poslancem državnega zbora in članov
državnega sveta, predsedniku vlade, ministrom, članom izvršilnih organov lokalnih skupinosti ter drugim javnim funkcionarjem, ki jih voli oziroma imenuje državni zbor, predsednik
republike, vlada oziroma ustrezen organ lokalne skupnosti ter
članom političnih strank oziroma drugim fizičnim osebam
nuditi v strankarske oziroma politične namene uporabo sredstev in storitev organov zakonodajne, izvršilne oziroma sodne
oblasti.
II. USTANOVITEV IN REGISTRACIJA STRANKE
6. člen
Stranko lahko ustanovi najmanj 50 polnoletnih državljanov
Republike Slovenije, ki na ustanovnem zboru podpišejo ustanovne izjave, sprejmejo statut stranke in njen program ter
izvolijo organe stranke.
Ustanovitelj ne more biti oseba, ki ji je odvzeta poslovna
sposobnost.
7. člen
Z ustanovno izjavo ustanovitelj izjavi svojo voljo o ustanovitvi
stranke.
V ustanovno izjavo ustanovitelj vpiše:
- ime in priimek,
- rojstne podatke,
- državljanstvo,
- stalno prebivališče,
- funkcijo, poklic oziroma sedež zaposlitve.
- ime, kratico in sedež stranke ter datum ustanovitve stranke.
Obrazec ustanovne izjave (v nadaljnjem besedilu: obrazec) je
sestavni del tega zakona in je objavljen skupaj z njim.
8 člen
Član stranke lahko postane ob pogojih, določenih v statutu,
vsakdo, ki podpiše pristopno izjavo. V njej navede ime in
priimek, rojstne podatke ter stalno ali začasno prebivališče.
Mladoletniki so lahko člani stranke v skladu s pravili, ki jih
določa statut stranke.
Član stranke, ki opravlja funkcijo sodnika, ustavnega sodnika
ali državnega tožilca, ne more biti izvoljen v organe stranke.
9. člen
Stranka se vpiše v register strank (v nadaljnjem besedilu:
register) po pravnomočnosti odločbe o vpisu.
Z dnem vpisa v register postane stranka pravna oseba.
Stranka sme začeti z delom, ko je vpisana v register.
Statut pravne osebe lahko pridobi tudi notranja organizacijska enota stranke.
10

Notranja organizacijska enota, ki iz stranke izstopi, izgubi
pravico še naprej uporabljati ime, kratico in znak stranke.
11. člen
Register vodi ministrstvo, pristojno za upravo (v nadaljnjem
besedilu: registrski organ), ki izda podrobnejše navodilo
o načinu vpisa in vodenju registra.
Stranka mora v 30 dneh od dneva ustanovitve zahtevati vpis
v register.
12. člen
Stranka zahteva vpis v register z vlogo, ki obsega:
- obrazec,
- zapisnik z ustanovnega zbora,
- statut in program,
- ime in priimek predsednika; če ima stranka zastopnika, se
priloži tudi njegovo ime in priimek ter obseg njegovih pooblastil.
Podpis ustanovitelja na obrazcu iz prve alinee prvega
odstavka mora biti overjen.
Iz zapisnika ustanovnega zbora, ki ga s podpisom overita dva
overovitelja morajo nedvoumno izhajati:
- datum in kraj ustanovitve stranke,.
- da sta statut in program stranke sprejeta,
- da so izvoljeni organi stranke.
13. člen
Registrski organ najpozneje v tridesetih dneh od prejema
popolne vloge vpiše stranko v register in ji izda odločbo
o vpisu.
Če je vloga za vpis v register pomanjkljiva, pošlje registrsk'
organ stranki v osmih dneh zahtevo za dopolnitev vloge. Ce
stranka vloge ne dopolni v roku 30 dni od prejema zahteve za
dopolnitev, se šteje, da je odstopila od vloge za vpis v register.
Statut in program sta označena s številko in datumom sprejema ter s podpisom predsedujočega ustanovnemu zboru.
14. člen
Registrski organ označi zahtevek stranke za vpis v register
z navedbo ure in datuma.
Če se pošlje zahtevek po pošti priporočeno ali brzojavno, s0
dan in ura oddaje na pošto štejeta za dan in uro prejema
zahtevka.
15. člen
Registrski organ zavrne vlogo stranke za vpis v register, te
ugotovi:
- da niso izpolnjeni pogoji iz 6. člena tega zakona,
j
- da se ime, kratica ali znak stranke bistveno ne razlikujejo o
imena, kratice in znaka druge, že registrirane stranke,
- da je Ustavno sodišče odločilo, da so akti stranke protiu
stavni.
Če registrski organ dvomi v ustavnost aktov, ki jih je strani
poročevalk

predložila v postopku registracije, mora postopek prekiniti in
začeti postopek za oceno ustavnosti aktov pred ustavnim
sodiščem. Postopek pred registrskim organom se nadaljuje
po odločitvi ustavnega sodišča.
16. člen

III. NOTRANJA UREDITEV STRANKE
22. člen
Stranka ima statut in program.

O spremembah podatkov iz 12. člena tega zakona mora
stranka v 15 dneh obvestiti registrski organ in zahtevati spremembo vpisa v register.

Statut določa:
- ime, kratico, znak in sedež stranke,
- cilje združevanja v stranko,
- postopek sprejemanja, izstopanja in izključitve članov iz
stranke,
- notranjo organiziranost stranke,
- pravice in dolžnosti članov,
- postopek volitev organov stranke,
- pristojnosti organov stranke,
- način določanja kandidatov na volitvah,
- način financiranja in odgovornost za materialno in
finančno poslovanje stranke,
- postopek razpustitve, oziroma delitve stranke,
- postopek urejanja premoženjskih razmer v stranki ob razpustitvi, delitvi in izbrisu stranke iz registra,
- postopek sprejemanja in spreminjanja statuta.

0 vpisu spremembe podatkov iz prejšnjega odstvavka v register, izda registrski organ odločbo.

Notranje organizacijske enote imajo lahko svoj statut, v katerem urejajo vprašanja, ki niso urejena s statutom stranke.

18. člen

23. člen

O vpisu stranke v register izda registrski organ odločbo.
Izrek odločbe o vpisu v register objavi registrski organ v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške objave plača stranka.
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, dopusten pa je
upravni spor.
17. člen
Podatki, vpisani v register, so javni.

Stranka, ki meni, da se ime, kratica in znak druge stranke ne
razlikujejo bistveno od njenega že prej registriranega imena,
kratice in znaka ima pravico s tožbo spodbijati odločbo
o vpisu druge stranke v register.
Rok za vložitev tožbe iz prejšnjega odstavka je 30 dni od
objave izreka odločbe o vpisu stranke v register v Uradnem
•istu Republike Slovenije.
19.člen
Registrski organ izbriše stranko iz registra, če Ustavno
sodišče odloči, da je delovanje stranke protiustavno.
O izbrisu obvesti registrski organ stranko.
20. člen

Organi stranke so:
- najvišji organ stranke,
- izvršilni organ stranke,
- razsodišče,
predsednik,
- organ, ki je pristojen za finančno poslovanje stranke.
Statut lahko določi tudi ustanovitev drugih organov.
Notranja organizacijska enota stranke ima organe, ki jih
določi statut stranke.
24. člen
Najvišji organ v stranki sestavljajo vsi člani stranke.
Namesto organa iz prejšnjega odstavka statut lahko predvidi
organ predstavnikov.

Registrski organ začne postopek za izbris stranke iz registra:
če ugotovi, da je bil vpis v register opravljen na podlagi
neresničnih podatkov,
~ če ugotovi, da v roku enega leta po izteku mandatne dobe,
določene s statutom, stranka ne izvoli svojih organov,
7 če ugotovi, da stranka več ne izpolnjuje pogojev za ustanovitev po tem ali drugem zakonu,
če tako sklene s statutom določeni organ stranke,
če ugotovi dejstva iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona.

Najvišji organ:
- sprejema statut in njegove spremembe,
- sprejema program in njegove spremembe,
- določa kandidate za volitve v državni zbor in za predsednika republike,
- voli predsednika, člane izvršilnega organa in člane razsodišča,
- sprejema finančni načrt, finančno poročilo in delovno
poročilo stranke,
- odloča o razpustitvi stranke,
- ter odloča o drugih vprašanjih, določenih v statutu.

Varianta: Če se sprejme varianta k 2. členu, se ta alinea črta.

25. člen

Variantni dodatek: doda se nova šesta alinea, ki se glasi:
~ če ugotovi, da stranka osem let zaporedoma ne sodeluje
ha volitvah.

Stranko zastopa in predstavlja njen predsednik.

O začetku postopka za izbris iz registra registrski organ
osmih dneh obvesti stranko ter jo povabi naj se v določenem
oku o tem izjavi.

Za poravnavo sporov in za razsojanje v sporih med stranko in
njenimi notranjimi organizacijskimi enotami in posameznimi
člani stranka ustanovi razsodišče.

Registrski
organ odloči o izbrisu stranke iz registra v primerih
2
pravega odstavka tega člena z odločbo. Stranka se iz
egistra izbriše, ko postane odločba pravnomočna.

Člani razsodišča ne morejo biti člani izvršilnega organa.

v
r

21. člen
V S in izt3ris
sni
f'
stranke
iz registra
uporabljajo
določbe
Piošnega
upravnega
postopka,
če tasezakon
ne določa
dru-

26. člen

Varianta: Poglavje: III. Notranja ureditrev stranke se črta.
IV. FINANCIRANJE STRANK
27. člen
Stranke pridobivajo sredstva iz članarin, iz prispevkov zaseb-

Poročevalec
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nikov, fizičnih in pravnih oseb, iz prihodkov od premoženja, iz
daril, izvolil ter iz proračuna.
28. člen
Pravne in fizičpe osebe ter zasebniki lahko prispevajo sredstva za stranke.
Če sredstva iz prejšnjega odstavka presegajo znesek šestkratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko za
leto za katero se dela finančno poročilo, se v finančnem
poročilu navedejo podatki o firmi in sedežu pravne osebe
oziroma ime, priimek in naslov fizične osebe oziroma zasebnika.
Sredstva iz prvega odstavka lahko domača pravna oseba
prispeva le iz izkazanega dobička.
29. člen
Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih
skupnosti, sindikati, humanitarne organizacije, verske skupnosti, kot tudi podjetja, v katerih javni kapital presega 20%
celotnega vloženega kapitala, ne smejo financirati strank.
30. člen
Stranke pridobivajo sredstva iz proračuna glede na število
njihovih poslancev v državnem zboru.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodelijo stranki na podlagi
izjave poslanca. Izjavo poda ob potrditvi mandata v državnem
zboru, s katero izjavi, kateri stranki naj se nakazujejo sredstva.
Obseg sredstev iz prejšnjega odstavka se določa vsako leto
v proračunu. Sredstva se dodeljujejo po dvanajstinah.
31. člen
Odhodki stranke so plače zaposlenih v stranki, stroški poslovanja, stroški za strankine notranje organizacijske enote, stroški za volilno kampanjo, za javnost dela, stroški za informiranje in propagando ter drugi stroški.
32. člen
Stranke morajo Državnemu zboru do 31. marca predložiti
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finančno poročilo za preteklo leto.
Finančno poročilo mora vsebovati vse prihodke in odhodke
stranke.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Registrski organ vpiše v register strank sedanje politične
organizacije kot stranke na njihovo zahtevo.
Za vpis v register politična organizacija predloži sklep s statutom določenega organa o preoblikovanju politične organizacije v stranko in dokazila iz 12. člena tega zakona, razen
dokazila iz druge alinee 12. člena tega zakona.
Politična organizacija lahko kot stranka ohrani svoje ime,
kratico in znak. Registrski organ ne sme v treh mesecih od
dneva uveljavitve tega zakona registrirati stranko, ki ima
enako ali podobno ime, kratico in znak kot že registrirana
politična organizacija.
34. člen
Registrski organ najpozneje v treh dneh po pravnomočnosti
odločbe o vpisu stranke v register obvesti občinski upravni
organ, pri katerem je ta stranka vpisana v register kot politična organizacija.
Občinski upravni organ iz prejšnjega odstavka na podlagi
obvestila registrskega organa najpozneje v treh dneh izbriše
politično organizacijo, ki se je preoblikovala v stranko, iz
registra političnih organizacij ter o tem obvesti registrski
organ ter stranko.
35. člen
Določba 21. člena zakona o političnem združevanju (Uradni
list SRS, št. 42/89 in Uradni list RS, št. 35/90 in 37/90) preneha
veljati z dnem konstituiranja državnega zbora in državnega
sveta.
36. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Predlog za izdajo zakona o POSLANCIH z osnutkom zakona - ESA 572
Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 24. avgusta
1992 določila besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO O POSLANCIH 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.
Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike
Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme predlog za
izdajo zakona z osnutkom zakona, ker gre za zakon, ki po
vsebini sodi v sklop spremljajočih zakonov k volilni zakonodaji.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika 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 njeni
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Lojze JANKO, član vlade in minister za zakonodajo,
- Pavle SVETE, namestnik ministra za zakonodajo,
- Jožica VELIŠČEK, namestnica ministra za zakonodajo,
-■ Jasna POGAČAR, svetovalka vlade v Ministrstvu za
zakonodajo.

Predlog za izdajo zakona o poslancih z osnutkom zakona
bosta obravnavali Komisija za volitve, imenovanja in administrativna vprašanja kot matično delovno telo in Zakonodajnopravna komisija.
Za obravnavo predloga za izdajo zakona o poslancih z osnutkom zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in
Zbor združenega dela.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o poslancih
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Po novi ustavni ureditvi se položaj in vloga poslancev
bistveno razlikujeta od položaja in vloge delegatov v dosedanji republiški skupščini. Značilno za položaj poslanca je, da je
njegov mandat reprezentativen, torej nevezan, brez elementov imperativnega mandata. Po ustavi so namreč poslanci
predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na nobena navodila.
V tem se položaj poslanca bistveno razlikuje od položaja
delegata, ki je v skladu z delegatskim mandatom odgovarjal
za svoje delo delegatski bazi in bil v precejšnji meri vezan na
njene smernice in stališča. Na spremenjeni položaj poslanca
pa v veliki meri vpliva tudi položaj in vloga državnega zbora
kot zakonodajnega telesa, ki se tudi bistveno razlikuje od
dosedanje skupščine. Zlasti velja to za način dela drZSvnega
zbora, ki bo za razliko od dosedanje skupščine zasedal na dalj
časa trajajočih rednih zasedanjih. Zaradi tega bo morala funkcija poslanca postati praviloma poklicna in bo terjala še več
zavzetosti kot tudi odgovornosti kot dosedanja funkcija delegata. Taka usmeritev je razvidna tudi iz ustavne določbe, po
kateri poslanci državnega zbora dobivajo plačo ali nadomestilo. Iz teh razlogov je potrebno tudi jasneje in določneje
opredeliti položaj poslanca v državnem zboru.
Položaj delegatov v dosedanji skupščini je bil urejen delno že
v ustavi, delno oziroma podrobneje pa v nekaterih zakonih in
v skupščinskem poslovniku, ni pa bil sistematično urejen
v posebnem zakonu. Tudi položaj poslancev državnega zbora
določa v temeljih že ustava, podrobneje pa naj bi se uredil
v posebnem zakonu, v kolikor nekateri drugi zakoni teh vprašanj že ne urejajo, ter na tej podlagi podrobneje v poslovniku.
Zakonsko ureditev nekaterih vprašanj v zvezi s položajem
poslancev zahteva že sama ustava. Tako mora po 82. členu
ustave zakon določiti, kdo ne more biti izvoljen za poslanca
ter nezdružljivost funkcije poslanca z drugimi funkcijami in
dejavnostmi. Prav tako je v 95. členu ustave določeno, da se
Plača ali nadomestilo poslancev državnega zbora določi
z zakonom. Za zakonsko ureditev drugih temeljnih vprašanj
glede položaja poslanca, za katera to ni določeno že v sami
ustavi, pa govori zlasti dejstvo, da gre za pravice in dolžnosti
Poslancev, ki se v skladu z ustavo lahko določijo samo z zakonom, ne pa z drugim pravnim aktom. Ker pa so nekatera od
•eh vprašanj povezana tudi z delovanjem državnega zbora, naj
Poročevalec

bi taka vprašanja v tem okviru podrobneje uredil še poslovnik
državnega zbora.
Zakon naj bi uredil različne vidike položaja poslancev, predvsem pa vprašanja v zvezi s pridobitvijo in prenehanjem
mandata, nezdružljivostjo funkcije poslanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi ter pravice in dolžnosti poslancev v državnem zboru. Glede drugih vprašanj, pomembnih za položaj
poslanca, se osnutek naslanja na že veljavno ali predvideno
zakonodajo, ki ureja posamezna vprašanja v zvezi s poslanci,
zlasti njihov delovnopravni in socialni položaj ter nezdružljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.
II. NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE
Temeljna načela, iz katerih izhaja položaj poslanca, izhajajo
že iz ustave. V okviru teh načel osnutek podrobneje opredeljuje pravice in dolžnosti poslancev glede različnih vidikov
njihovega položaja.
1) Varstvo položaj^ poslanca se začenja še pred pridobitvijo
poslanskega mandata in sicer tako, da zakon izrecno prepoveduje kakršnokoli oviranje kogarkoli pri kandidiranju za
poslanca. Pri tem naj bi imel kandidat za poslanca, ki je
v delovnem razmerju, še posebej določeno pravico do izrednega neplačanega dopusta za pripravo na volitve.
2) V osnutku je določeno načelo, da izvoljeni kandidat za
poslanca pridobi poslanski mandat z dnem izvolitve, vendar
pa ga lahko začne izvrševati šele z dnem potrditve mandata
v državnem zboru. Ta potrdi mandate na prvi seji po izvolitvi.
Kandidat, ki mu državni zbor ne potrdi poslanskega mandata,
ima pravico pritožbe na ustavno sodišče, ki lahko razveljavi
odločitev državnega zbora in potrdi mandat ali pa pritožbo
zavrne. Če poslanski mandat ni potrjen, se šteje, da kandidat
ni bil izvoljen za poslanca.
3) V osnutku so določeni tudi primeri predčasnega prenehanja mandata poslancev. Ta vprašanja so bila prej urejena
v zakonu o volitvah v skupščine, večdar je iz pravno sistemskih razlogov bolj primerno, da se uredijo v tem zakonu.
4) Podrobneje so v osnutk urejeni tudi primeri nezdružljivsti
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funkcije poslanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi.
Temeljno izhodišče te ureditve je, da poslanec ne more opravljati nobene drčg funkcije v kateremkođi državnem organu. Iz
naae poslansk funkcije pa izhaja tudi, da ne more policno
opravljati nobene funkcije v organyh lokalne samwuprave.
V zvezi s tem osnutek ureja tudi način prenehanja opravljanja
funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca in možnost nadaljevanja funkcije po prenehanju poslanskega mandata.
Poslanec tudi ne sme opravljati pridobitne dejanosti, ki je po
posebnem zakoču nezdružljiva z opravljanjem javne funkcije.
V tej zvezq osnutek določa, da mora poslanec v določenem
roku prenehati z opravdjanjem take dejavnosti, in da mu
preneha mandat, če tega ne stori.
Posebej je urejen tudi delovnopravni status poslanca, ki je bil
do izvolitve v delovnem razmerju.
Za primer, da bi v zakonu o vladi obveljala rešitev, po kateri
poslanec ne more hkrati opravljati funkcije predsednika vlade
ali ministra, določa osnutek, katera oseba v tem času opravlja
funkcijo takega poslanca.
5) V osnutku so tudi podrobneje opredeljene pravice in dolžnosti poslancev v državnem zboru. Nekatere od njih izhajajo
že neposredno iz ustavnih določb ter pomenijo njihovo konkretizacijo, druge uvaja zakon na novo, vendar pa tudi te
izhajajo iz narave poslanske funkcije, kot se razume v sodobnih predstavniških demokracijah.
a) Posebej je določena pravica in dolžnost poslanca, da se
udeležuje sej tako državnega zbora kot tudi njegovih delovnih
teles, katerih član je, ter sodeluje pri delu in odločanju
v državnem zboru ter njegovih delovnih telesih. Brez opravičenega razloga poslanec ne more odkloniti članstva v delovnem telesu državnega zbora. Osnutek tudi izrecno določa
odgovornost poslanca, ki se neopravičeno ne udeležuje sej
zbora oziroma delovnega telesa.

b) Podrobneje so v osnutku opredeljene pravice poslanca, ki
jih ima v zvezi z različnimi odločitvami državnega zbora.
Nekatere od njih so povzete neposredno po ustavi, vendar
opredeljene z vidika pravic posameznega poslanca, druge pa
določajo take pravice na novo (npr. predlaganje postopka za
obtožbo predsednika republike, predsednika vlade ali ministrov).
c) Čeprav v ustavi ni določena, je v zakonu posebej opredeljena tudi pravica poslanca, da postavi poslansko vprašanje,
in dolžnost predsednika vlade oziroma pristojnega ministra,
da nanj odgovori. Institut poslanskega vprašanja je bil znan in
uveljavljen tudi že v dosedanji ureditvi, sicer je pa neločljiv
element položaja poslanca v vseh sodobnih demokratičnih
ureditvah.
d) Poslanec lahko uspešno opravlja svoje delo samo, če so
mu na voljo vsa informacijska in dokumentarna gradiva ter
komunikacijske zveze, ki so na voljo v državnem zboru. Zato
je v osnutku pravica poslanca, uporabljati vsa ta sredstva,
posebej določena. Vendar pa je pri tem dolžan varovati
podatke zaupne narave. Poleg tega pa ima poslanec pravico
tudi od službe državnega zbora zahtevati vsa potrebna strokovna pojasnila in vse druge storitve, ki so potrebne za
opravljanje njegove funkcije.
e) Osnutek ureja tudi poslansko imuniteto. Taje sicer v osnovi
urejena v ustavi, zato osnutek povzema ustvne določbe, ki pa
jih dopolnjuje z določbo o roku, v katerem državni zbor odloči
o zahtevi pristojnega državnega organa za dovoljenje, da se
sme zoper poslanca začeti kazenski postopek.
f) Osnutek ne razčlenjuje podrobneje ustavne določbe, po
kateri imajo poslanci državnega zbora pravico do plače ali
nadomestila. Glede tega osnutek napotuje na zakon o funkcionarjih v državnih organih, ki ureja ta vprašanja kakor tudi
pravico funkcionarjev do drugih prejemkov, nadomestil in
povračil ter pravico do nadomestila plače po prenehanju
mandata.

OSNUTEK ZAKONA o poslancih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Poslance državnega zbora izvolijo državljani Slovenije po
zakonu o volitvah v državni zbor.
2. člen
Poslanci so predstavniki vsega ljudsfva in pri izvrševanju
poslanskega mandata niso vezani na kakršnakoli navodila.
Poslanski mandat izvršujejo v skladu z ustavo, zakonom in
poslovnikom državnega zbora.
3. člen
Poslanci opravljajo funkcijo poslanca poklicno.
4. člen
Poslanec ne sme opravljati funkcije ali dejavnosti, ki po
zakonu ni združljiva s funkcijo poslanca.
5. člen

II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE POSLANSKEGA MANDATA
6. člen
Izvoljeni kandidat za poslanca pridobi poslanski mandat
z dnem izvolitve, izvrševati pa ga začne z dnem potrditve
poslanskega mandata v državnem zboru.
7. člen
Državni zbor potrdi poslanske mandate na prvi seji po izvolitvi.
8. člen
Kandidat, ki mu državni zbor ne potrdi poslanskega mandata^
ima zoper odločitev državnega zbora pravico do pritožbe na
ustavno sodišče v osmih dneh od dneva odločitve. Ustavno
sodišče lahko razveljavi odločitev državnega zbora in potrdi
mandat ali pa pritožbo zavrne.
Če poslanski mandat ni potrjen, se šteje, da kandidat ni bil
izvoljen za poslanca.

Nikogar se ne sme ovirati pri kandidiranju za poslanca.
Kandidat za poslanca, ki je v delovnem razmerju, ima pravico
do izrednega neplačanega dopusta za pripravo na volitve
v trajanju največ osemnajst delovnih dni od dneva potrditve
kandidature.
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9. člen
Poslancu preneha mandat:
- če izgubi volilno pravico,
poročevalec

- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI POSLANCEV

- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen
zapora, daljšo od šest mesecev,

15. člen

- če v treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata ne
preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo poslanca,

Poslanec ima pravico in dolžnost, da se udeležuje sej državnega zbora in njegovih delovnih teles, katerih član je, ter
sodeluje pri delu in odločanju v državnem zboru ter v njegovih
delovnih telesih.

- če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni
združljiva s funkcijo poslanca,
- če odstopi.
Poslancu preneha mandat z dnem, ko državni zbor ugotovi,
da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
Poslancu ne preneha mandat v primeru iz tretje alinee prvega
odstavka tega člena, če državni zbor sklene, da lahko opravlja
poslansko funkcijo.

Poslanec, ki ne more priti na sejo državnega zbora oziroma
njegovega delovnega telesa, katerega član je, mora o tem
pravočasno obvestiti predsednika zbora oziroma predsednika
delovnega telesa in navesti razloge, zaradi katerih se ni mogel
udeležiti seje.
16. člen

III. NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJE POSLANCA Z DRUGIMI
FUNKCIJAMI IN DEJAVNOSTMI

Če se poslanec neopravičeno ne udeležuje sej zbora oziroma
sej delovnega telesa, katerega član je, odloči o njegovi odgovornosti pristojno delovno telo državnega zbora. Če se poslanec pritoži zoper odločitev pristojnega delovnega telesa,
dokončno odloči o njegovi odgovornosti državni zbor. Postopek za ugotavljanje odgovornosti poslanca in ukrepi se določijo s poslovnikom državnega zbora.

10. člen

17. člen

Poslanec ne sme biti hkrati član državnega sveta niti ne sme
opravljati druge funkcije ali dela v državnih organih. Poslanec
tudi ne sme poklicno opravljati funkcije v organih lokalnih
skupnosti.

Poslanec ne more brez opravičenega razloga odkloniti članstva v delovnem telesu državnega zbora.

11. člen

18. člen
Poslanec je dolžan varovati podatke zaupne narave.

2 dnem potrditve poslanskega mandata poslancu preneha
funkcija, ki ni združljiva s funkcijo poslanca, oziroma delo
v državnem organu.
Poslancu, ki je do izvolitve opravljal funkcijo sodnika ali
drugo trajno funkcijo v državnem organu, ima po prenehanju
poslanskega mandata pravico nadalje opravljati prejšnjo
funkcijo, če izpolnjuje pogoje za opravljanje te funkcije in če
v treh mesecih po prenehanju poslanskega mandata sporoči
pristojnemu organu, da želi nadalje opravljati prejšnjo funkcijo.
12. člen
Poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti, ki po
zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije.
Najkasneje v treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata
mora poslanec prenehati z opravljanjem dejavnosti, ki ni
združljiva s funkcijo poslanca. Če tega ne stori, mu preneha
mandat.
13. člen
Poslanec, ki je bil do izvolitve v delovnem razmerju, ima
Pravico, da se v treh mesecih po prenehanju poslanskega
mandata vrne na delo, ki ga je opravljal, ali na drugo delo, ki
ustreza vrsti in stopnji njegve strokovne izobrazbe. '
14. člen
če je poslanec izvoljen za predsednika vlade ali imenovan za
ministra, č času, dokler opravlja to funkcijo, ne more oprav'jati funkcije poslanca. V tem času opravlja funkcijo poslanca
fisti kandidat z iste liste kndidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi
izvoljen poslanec iz prvega stavka tega odstavka. Če
takega
kandidata ni, opravlja funkcijo poslanca kandidat
2
istoimenske
liste v volilni enoti, v kateri je imela lista najV0
čje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Varianta:
Ta člen se črta (ureditev bo odvisna od ureditve
v
zakonu o vladi).
Poročevalec

19. člen
Poslanec ima pravico:
- predlagati zakon ali drug akt državnemu zboru v obravnavo
in sprejem,
- predlagati, naj državni zbor razpiše referendum o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom,
- predlagati, naj državni zbor odredi preiskavo o zadevah
javnega pomena,
- skupaj s še najmanj devetindvajsetimi poslanci zahtevati,
naj državni zbor razpiše referendum o vprašanjih, ki se urejajo
z zakonom,
- skupaj s še najmanj devetindvajsetimi poslanci zahteva, naj
državni zbor odredi preiskavo o zadevah javnega pomena,
- skupaj s še najmanj devetindvajsetimi poslanci predlagati,
naj državni zbor obtoži predsednika republike pred ustavnim
sodiščem,
,
«
- skupaj s še najmanj devetimi poslanci vložiti predlog za
izvolitev novega predsednika vlade,
- skupaj s še najmanj devetimi poslanci sprožiti v državnem
zboru interpelacijo o delu vlade ali posameznega ministra,
- skupaj s še najmanj devetimi poslanci predlagati, naj
državni zbor pred ustavnim sodiščem obtoži predsednika
vlade ali ministra.
20. člen
Poslanec ima pravico postaviti poslansko vprašanje v zvezi
z delom vlade ali posameznega ministrstva.
Predsednik vlade oziroma pristojni minister je dolžan odgovoriti'na poslansko vprašanje v roku, ki ga določa poslovnik
državnega zbora.
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21. člen
Poslanec ima pravico uporabljati vse informacijsko in dokumentarno gradivo ter vse komunikacijske zveze na sedežu
državnega zbora.

O zahtevi pristojnega državnega organa za dovoljenje iz prejšnjega odstavka odloči državni zbor na predlog mandatno- imunitetne komisije najkasneje v 30 dneh od dneva vložitve
zahteve.

22. člen

Državni zbor lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo
ni skliceval ali ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju iz drugega
odstavka tega člena.

Poslanec ima pravico zahtevati od službe državnega zbora
vsa potrebna strokovna pojasnila in vse druge storitve,
potrebne za opravljanje njegove funkcije.

24. člen

23. člen
Poslanec ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je
izrekel na sejah državnega zbora ali njegovih delovnih teles.
Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, če se sklicuje
na imuniteto, ne sme začeti kazenski postopek brez dovoljenja državnega zbora, razen če je bil zaloten pri kaznivem
dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad 5 let.

Predlog za izdajo zakona o poslancih z osnutkom zakona je
pripravljen na osnovi delovnega gradiva, ki ga je za Komisijo
Skupščine Republike Slovenije za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve kot predlagatelja pripravila strokovna
delovna skupina in ga je ta komisija obravnavala na seji dne
22.7.1992. Potem ko je bilo na sestanku s predsedniki zborov
Skupščine Republike Slovenije dne 31.7.1992 dogovorjeno,
da se predlog za izdajo zakona o poslancih z osnutkom
zakona pripravi za seje zborov dne 9.9.1992 in predloži Skupščini Republike Slovenije do 21.8.1992, je Komisija za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve na korespondenčni seji
dne 31.7.1992 sprejela sklep, naj predlog za izdajo zakona
o poslancih z osnutkom zakona na podlagi omenjenega
delovnega gradiva pripravi Vlada Republike Slovenije in ga
v navedenem roku predloži Skupščini Republike Slovenije.
V osnutku zakona je upoštevano mnenje Komisije za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve v poročilu k delovnemu
gradivu z dne 22.7.1992, da je potrebno v zakonu urediti tudi
poslansko imuniteto (23. člen). V skladu s predlogom zakona
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo je v 9. in 12. členu tudi podaljšan rok, v katerem mora
poslanec prenehati z opravljanjem dejavnosti, ki ni združljiva
s funkcijo poslanca, z enega na tri mesece.
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Poslanci imajo pravico do plače in drugih prejemkov, nadomestil in povračil ter pravico do nadomestila plače po prenehanju mandata v skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih
organih.
V. KONČNA DOLOČBA
25. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Drugih sprememb in dopolnitev delovnega gradiva predlog za
izdajo in osnutek zakona ne vsebujeta. Po mnenju Komisije za
volitve, imenovanja in administrativne zadeve bi v zakonu
kazalo konkretneje precizirati pravico do plače in drugih
prejemkov, nadomestil in povračil ter pravico do nadomestila
plače po prenehanju mandata. Vendar bi to pomenilo spremembo sedanjega sistema urejanja teh pravic, po katerem se
te pravice urejajo z zakonom o funkcionarjih v državnih organih za vse voljene in imenovane funkcionarje v teh organih,
torej tudi za poslance.
V zvezi s tem je komisija menila, da bi kazalo v zakonu
precizirati tudi določbe o sankcijah za neudeležbo na sejah
državnega zbora, pokrivanje materialnih stroškov, ki jih bo
imel poslanec v zvezi z opravljanjem svoje funkcije, sedet
poslanca in način zagotavljanja pogojev za delo npr. v volilni
enoti ter dopuste. Po mnenju vlade naj bi se ta vprašanja
urejala s poslovnikom in drugimi akti državnega zbora.
V komisiji je bilo tudi predlagano, da se prouči možnost
izjemne upokojitve poslanca po prenehanju mandata, Prl
čemer naj bi se specifično določila pokojninska osnova. Vendar je to vprašanje, ki ga ni mogoče reševati samo za
poslance, marveč bi ga bilo potrebno proučiti tudi za drug0
funkcionarje v državnih organih in rešiti v okviru sprememb M
dopolnitev zakona o funkcionarjih v državnih organih.

poročevalk

Predlog za izdajo zakona o VOLILNI KAMPANJI z osnutkom zakona
- ESA 701
Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 24. avgusta
1992 določila besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VOLILNI KAMPANJI
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 poslovodnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim 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 gre za zakon, ki po
vsebini sodi v sklop spremljajočih zakonov v volilni zakonodaji.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika 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 njeni
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Jelko KACIN, član vlade in minister za informiranje,
- Mirko FABčlč, namestnik ministra za informiranje,
- Jana URBAS, svetovalka vlade v Ministrstvu za informiranje.

Predlog za izdajo zakona o volilni kampanji z osnutkom
zakona bodo obravnavali Komisija za informiranje in Komisija
za notranjo politiko kot matični delovni telesi in Zakonodajnopravna komisija.
Za obravnavo predloga za izdajo zakona o volilni kampanji
z osnutkom zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor
občin in Zbor združenega dela.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o volilni kampanji
>■ OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Vprašanje volilne kampanje v Sloveniji doslej ni bilo urejeno
zakonom, pač pa so RTV Slovenija in osrednji časopisi pred
Prejšnjimi
volitvami s svojimi akti določili Ipravila obnašanjal
ln
zagotovili takrat registriranim političnim organizacijam
snakopravne možnosti predstavitve njihovih programov oziroma kandidatov javnosti. Takšna pravila TV Slovenija in
°adio Slovenija pripravljata tudi za letošnje volitve, pri čemer
[Shajata iz načela popolne enakopravnosti političnih strank in
kandidatov.

z

Javna predvolilna propaganda ne obsega zgolj volilne propagande v javnih glasilih in drugih sredstvih javnega obveščala, temveč tudi druge oblike in vrste aktivnosti kot so zlasti
v
°lilni shodi ali zborovanja. Področje javnih shodov ali zboroy
anj urejajo zakon o javnih shodih in javnih prireditvah, zakon
0
varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju /ki se
"anaša
na pogoje in način uporabe zvočnih naprav na javnem
Kr
aju/, vendar je bilo ocenjeno, da je nekatere postopke
v
času volilne kampanje potrebno poenostaviti.
p|
akatiranje urejajo organi občin, pristojni za urejanje prodora z odloki. V času volilne kampanje bi morali organi občin
Pristojni za urejanje prostora določiti tudi dodatna plakatna
"testa, ki bi bila pod enakimi pogoji dostopna vsem organizatorjem volilne kampanje.

Eno osrednjih vprašanju je financiranje volilne kampanje.Vezakon o političnem združevanju iz leta 1989 ureja le
'nanciranje redne dejavnosti strank, ne pa financiranja
°lilne
kampanje. Nekjatere elemente financiranja je dosedaj
re
ial Zakon o volitvah v skupščine. Predlog zakona o volitvah
df
žavni zbor in predlog zakona o volitvah predsednika
r
®Publike določil o tem nimata, zato je to vprašanje potrebno
us
'rezno urediti.
(|avni

Snost,
da bi zagotovili obvezujoča pravila ravnanja v času
0ll|
ne kampanje, enakopravne možnosti udeležencem v teh
Poročevalec

dejavnostih, red in mir na prireditvah ter zlasti nadzor nad viri
financiranja in nadzor nad porabo sredstev, narekuje sprejem
posebnega zakona o volilni kampanji.
II. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON TER POGLAVITNE REŠITVE
Cilj zakona je omogočiti čimbolj svobodno in demokratično
oblikovanje javnega mnenja oziroma svobodno odločanje
volilcev o kandidatih za poslance v državni zbor ter kandidatih
za predsednika republike; takšen cilj pa je mogoče uresničiti
le na način, ki zagotavlja enakopravne možnosti vsem udeležencem v volilni kampanji oziroma v vseh oblikah javne
volilne propagande v času volilne kampanje - v sredstvih
javnega obveščanja, na volilnih shodih ali zborovanjih, ter pri
pri plakatiranju na javnih površinah.
Drugo temeljno načelo, ki naj bi veljalo za vse oblike javne
volilne propagande, je načelo spoštovanja človekovih pravic
in svoboščin, kot so človekovo osebno dostojanstvo, nedotakljivost človekove osebne integritete, zasebnosti ter drugih
osebnostnih pravic. Zakon naj bi vseboval tudi načelo prepovedi negativne primerjalne politične propagande v vseh oblikah javne volilne propagande.
Z zakonom naj bi predvideli možnost oblikovanja posebnih
koordinacijskih posvetovalnih teles, ki naj bi jih oblikovali
predlagatelji kandidatnih list oz. kandidatur. Ti odbori naj bi
se formirali pri RTV Slovenija in drugih informativno-političnih javnih glasilih z namenom, da bi usklajevali medsebojne
interese glede načina vodenja volilne kampanje v javnih glasilih kot tudi zaradi sodelovanja in dogovarjanja o drugih vprašanjih volilne kampanje z javnimi glasili ter pristojnimi organi.
1. Zakon naj bi posebej uredil vprašanje volilne kampanje
v javnih glasilih in sredstvih javnega obveščanja. Predvidena
je prepoved objave anonimnih volilnih propagandnih sporočil, t.j. brez navedbe naročnika oglasa. Namen te določbe je
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preprečiti anonimno in nenadzorovano financiranje s strani
posameznikov in pravnih oseb in zagotoviti odgovornost za
objavljeno besedo.
V času volilne kampanje naj bi bilo dovoljeno objavljati le tiste
raziskave javnega mnenja o kandidatih, pri katerih bi bila
navedena tudi metodologija raziskave; s tem naj bi preprečili
objavo rezultatov raziskav javnega mnenja Ipo naročilul,
oziroma zagotovili določeno verodostojnost dobljenih podatkov.
Predvidena je tudi prepoved objave raziskav javnega mnenja
zadnjih sedem dni pred dnevom glasovanja; /takšne omejitve
poznajo v nekaterih evropskih državah, npr. Franciji, Madžarski, Poljski, Španiji./
Zakon poleg določb, ki veljajo za vsa sredstva javnega obveščanja v Sloveniji, vsebuje nekatere rešitve, ki veljajo zgolj za
določena javna glasila, v katerih je še posebej izraženi javni
interes - gre za dnevnike ter druga informativno-politična
glasila, katerih ustanovitelji so država, občine in druge pravne
osebe, ki so v celoti ali delno v družbeni oziroma javni lasti. Ta
glasila so dolžna omogočiti organizatorjem volilne kampanje
enakopravno predstavitev njihovih kandidatov, programov in
stališč, pri čemer sama določijo obseg programskega časa ali
časopisnega prostora, ki ga brezplačno dajejo udeležencem
v uporabo, upoštevaje pri tem svoje časovne oziroma prostorske zmogljivosti. V okviru tega časa oziroma prostora pa mora
biti vsem organizatorjem volilne kampanje zagotovljen enak
ali enakovreden čas oziroma časopisni prostor za njihovo tim.
avtonomno volilno propagando, s katero se predstavljajo javnosti. Za vsebino teh prispevkov so odgovorni avtorji prispevkov oziroma udeleženci oddaj /gre predvsem za kazensko
odgovornost v primeru storitve kaznivih dejanj zoper čast in
dobro ime ter za odškodninsko odgovornost po zakonu
o obligacijskih razmerjih/. Ta določba pomeni izjemo glede na
zakon o javnem obveščanju, po katerem je odgovoren za
vsako objavljeno informacijo odgovorni urednik.
2. Zakon naj bi v načelu zagotovil tudi enakopravnost organizatorjev pri plakatiranju. Zato pooblašča občinske organe,
pristojne za urejanje prostora, da določijo plakatna mesta, ki
bi bila dostopna pod enakimi pogoji vsem organizatorjem
volilne kampanije. V izogib vse pogostejšim pojavom divjega
plakatiranja zakon predpisuje, da je plakatiranje izven plakatnih mest možno le z dovoljenjem organa občine pristojnega
za urejanje prostora v soglasju z lastnikom oz. upravljalcem
zemljišča ali stavbe.
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3. Z zakonom naj bi razbremenili organizatorje predvolilnih
shodov ali zborovanj ter upravne organe s tem, da bi v tem
času poenostavili nekatere upravne postopke in skrajšali
roke, vendar pa tudi zagotovili ustrezno varnost udeležencem
predvolilnih shodov ali zborovanj.
4. Financiranje volilne kampanje je eno osrednjih vprašanj, k1
lahko bistveno vpliva na izid volitev, zato mu tudi večina
demokratičnih držav namenja posebno pozornost in ga ureja
z zakonom.
Določbe, ki urejajo financiranje volilne kampanje predvidevajo, da lahko organizatorji volilne kampanje pridobivajo
sredstva od fizičnih in pravnih oseb, prepovedujejo pa zbiranje prispevkov od državnih organov, organov lokalnih skupnosti, javnih podjetij, javnih zavodov, sindikatov, neprofitnih,
humanitarnih in verskih organizacij ter tujih fizičnih in pravnih oseb. Prav tako naj ne bi bilo dovoljeno financiranje
s strani tujih pravnih oseb in posameznikov razen slovenskih
izseljencev. Udeležencem naj bi del stroškov volilne kampa:
nje povrnila država iz republiškega proračuna, pri čemer bi
udeležanecem zagotovili /10/ tolarjev za vsak dobljeni glas
pod pogojem, da predloži Državnemu zboru poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih in zahtevek za povrnitev dela
stroškov volilne kampanje.
Z zakonom bi izrecno prepovedali uporabo prostorov,
opreme/telefonov, telefaksov, ipd./ in drugega premoženja, ki
je namenjeno za delo državnih organov, za izvajanje kakršnihkoli volilnih aktivnosti.
Cilj zakonske ureditve financiranja volilne kampanje je pole9
zagotavljanja vračila dela stroškov iz državnega proračuna
vsem organizatorjem volilne kampanje, omogočiti razvidnost
virov financiranja in nadzor nad njimi.
III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Sprejem tega zakona bo v delu, ki se nanaša na financiran)0
volilne kampanje, terjal dodatna proračunska sredstva v višin'
največ 45 mio tolarjev za povrnitev dela stroškov voli'116
kampanje.
Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebni novi izvršilni pred'3
pisi, razen v primeru, ko občine nimajo urejenega vprašani
plakatiranja na javnih površinah.

poročevaleC

I
OSNUTEK ZAKONA o volilni kampanji
1. SPLOŠNE DOLOČBE

7. člen
1. člen

Javna glasila smejo objavljati volilna propagandna sporočila
samo z navedbo naročnika.

Volilna kampanja po tem zakonu so vse oblike javne volilne
propagande, katerih namen je vplivati na opredelitev volilcev
pri glasovanju o kandidatih za poslance državnega zbora in
o kandidatih za predsednika republike.

Informativno-politično javna glasila iz 1. odstavka 5. člena
morajo zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje
enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil.
8. člen

Za javno volilno propagando se štejejo:
- volilna propaganda v javnih glasilih in drugih sredstvih
javnega obveščanja,
- plakatiranje,
- predvolilni shodi ali zborovanja.
2. člen
Volilna kampanja se lahko začne 24 dni pred dnevom glasovanja in se mora končati najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja.
3. člen
V volilni kampanji mora biti spoštovana pravica vsakogar do
osebnega dostojanstva, nedotakljivost človekove osebne
integritete, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.
V volilni kampanji ni dovoljena negativna primerjalna politična propaganda.
4. člen
Kandidati, politične stranke in drugi predlagatelji list kandidatov oziroma kandidatur /v nadaljnjem besedilu: organizatorji
volilne kampanje/ lahko oblikujejo koordinacijske odbore za
usklajevanje aktivnosti v volilni kampanji z javnimi glasili in
pristojnimi organi.

V drugih sredstvih javnega obveščanja /bilteni,letaki, plakati,
transparenti, dipapozitivi in fotografije v javni uporabi, fonografska in videografska sredstva ter druge oblike objavljanja
informacij za javnost s prenosom zapisa, glasu ali slike/ ki
vsebujejo volilna propagandna sporočila, mora biti poleg
impresuma naveden tudi naročnik takšnega sporočila.
III. PLAKATIRANJE
9. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov je dovoljeno na plakatnih
mestih, ki jih določi organ občine, pristojen za urejanje prostora. Plakatna mesta so dostopna pod enakimi pogoji vsem
organizatorjem volilne kampanje.
10. člen
Dovoljenje za plakatiranje izven plakatnih mest izda organ
občine, pristojen za urejanje prostora, v soglasju z lastnikom
oziroma upravljalcem zemljišča ali stavbe.
IV. PREDVOLILNI SHODI ALI ZBOROVANJA
11. člen
Za predvolilne shode ali zborovanja veljajo predpisi o javnih
shodih, če ni s tem zakonom drugače določeno.

II. VOLILNA KAMPANJA V JAVNIH GLASILIH IN DRUGIH
SREDSTVIH JAVNEGA OBVEŠČANJA

12. člen

5. člen

Za predvolilne shode ali zborovanja na javnih prometnih površinah /cestah, trgih in podobno/ ni potrebno dovoljenje. Sklicatelj mora tak shod ali zborovanje priglasiti pristojnemu
upravnemu organu za notranje zadeve najpozneje 3 dni pred
dnem shoda ali zborovanja.

Informativno-politična javna glasila /radijski in TV programi
RTV Slovenija in lokalnih in regionalnih TV organizacij,
dnevni ter drugi informativno-politični časopisi/, katerih
ustanovitelji so država, občine ali širše lokalne skupnosti,
javni zavodi, podjetja ali druge organizacije, ki so v celoti ali
delno v javni ali družbeni lastnini, morajo del programskega
časa oziroma del časopisnega prostora dati brezplačno na
razpolago za potrebe volilne kampanje ter zagotoviti enakopravnost organizatorjev volilne kampanje pri izrabi za ta
namen določenega programskega časa oziroma časopisnega
prostora.
Javna glasila iz prejšnjega odstavka določijo in objavijo
obseg, pogoje in način izrabe brezplačnega programskega
časa oziroma časopisnega prostora najpozneje 30 dni pred
dnem glasovanja.
Za vsebino oddaj in prispevkov po tem členu so odgovorni
udeleženci oddaj oz. avtorji prispevkov.
6. člen
Pri objavah raziskav javnega mnenja o kandidatih je treba
jasno navesti metodologijo raziskave.
Sedem dni pred dnevom glasovanja ni dovoljena objava raziskav javnega mnenja o kandidatih.
poročevalec

Sklicatelj predvolilnega shoda ali zborovanja zaradi katerega
je potrebno omejiti, preusmeriti ali prepovedati promet, mora
priglasitvi iz prejšnjega odstavka priložiti dovoljenje pristojnega organa za omejitev prometa ali zaporo ceste v času
trajanja predvolilnega shoda ali zborovanja.
13. člen
Za druge predvolilne shode ali zborovanja ni potrebna priglasitev upravnemu organu za notranje zadeve. Sklicatelj mora
o kraju in času shoda ali zborovanja obvestiti pristojno policijsko postajo najmanj 48 ur pred pričetkom.
14. člen
Za uporabo zvočnih naprav na predvolilnih shodih ali zborovanjih ni potrebno dovoljenje po predpisih o varstvu pred
hrupom v naravnem in bivalnem okolju.
V. FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE
15. člen
Organizatorji volilne kampanje lahko pridobivajo sredstva za
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financiranje volilne kampanje od domačin fizičnih in pravnih
oseb.
Ni dovoljeno zbirati sredstev za financiranje volilne kampanje
od državnih organov in organov lokalnih skupnosti, javnih
zavodov in javnih podjetij, sindikatov, dobrodelnih organizacij in verskih skupnosti ter podjetij, v katerih javni kapital
presega 20 % celotnega vloženega premoženja.
Za potrebe volilne kampanje ni dovoljeno uporabljati prostorov, opreme in drugega premoženja, ki je namenjeno za delo
državnih organov.
16. člen
Sredstev za financiranje volilne kampanje ni dovoljeno pridobivati od tujih držav ter drugih tujih pravnih in fizičnih oseb,
razen od slovenskih izseljencev in njihovih organizacij.
17. člen
Sredstva za financiranje volilne kampanje se lahko pridobivajo v denarju, stvareh ali storitvah.

t
- izdajatelj sredstva javnega obveščanja, ki ne navede podatkov iz 8. člena.
- izdajatelj informativno-političnega javnega glasila, ki
ravna v nasprotju z 2. odst. 5. člena zakona;
- izdajatelj informativno-političnega javnega glasila, ki
ravna v nasprotju z 2. odstavkom 7. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se za prekrške iz
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
22. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek organizator volilne kampanje:
- ki ne priglasi shoda ali zborovanja najpozneje 3 dni pred
organiziranjem shoda ali zborovanja /12. člen/;
- ki ne obvesti pristojne policijske postaje v roku iz 13. člena;
- kdor opravlja plakatiranje v nasprotju z 9. in 10. členom;

Fizična oseba lahko prispeva sredstva za volilno kampanjo
v višini največ 50 000 tolarjev, zneski nad 5.000 tolarjev
morajo biti nakazani na žiro račun.

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se za prekršek iz
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba organizatorja
volilne kampanje.

Pravna oseba lahko prispeva sredstva za volilno kampanjo
v višini največ 500 000 tolarjev. Denar se lahko nakaže samo
prek žiro računa.

23. člen

Varianta za 2. in 3. odstavek

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek organizator volilne kampanje, ki zbira sredstva za
financiranje volilne kampanje v nasprotju s 16. členom. Sredstva pridobljena s tem prekrškom se odvzamejo.

Fizična oseba lahko prispeva sredstva za volilno kampanjo do
5000 tolarjev v gotovini, nad tem zneksom pa samo prek žiro
računa.

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba organizatorja volilne kampanje.

Pravna oseba lahko prispeva sredstva za volilno kampanjo
samo prek žiro računa.

24. člen

18. člen

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

Najkasneje 60 dni po dnevu glasovanja je organizator volilne
kampanje dolžan predložiti državnemu zboru poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih. Višek zbranih sredstev se nameni
za humanitarne namene.
19. člen
Organizatorji volilne kampanje imajo pravico do povrnitve
dela stroškov volilne kampanje iz državnega proračuna
v višini 10 tolarjev za vsak dobljeni glas.
Zahtevek za povračilo sredstev iz prejšnjega odstavka je treba
predložiti državnemu zboru najkasneje v 60 dneh po dnevu
glasovanja.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:
- odgovorni urednik javnega glasila, ki objavi raziskavo javnega mnenja o kandidatih, ne da bi navedel metodologijo
raziskave /1. odst. 6. člena/ ali kdor objavi raziskavo javnega
mnenja v obdobju sedem dni pred dnevom glasovania /2.
odst. 6. člena/;
- odgovorni urednik javnega glasila, ki objavi volilno propagandno sporočilo brez navedbe naročnika 17. člen/
21. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek:
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1. Zakon v Splošnih določbah opredeljuje volilno kampanjo
kol oblike javne volilne propagande, katerih namen je vplivati
na opredelitev volilcev pri glasovanju o kandidatih za
poslance državnega zbora in kandidatih za predsednika republike. Oblike javne volilne propagande, ki jih ureja ta zakon pa
so volilna propaganda v javnih glasilih in drugih sredstvih
javnega obveščanja ter volilni shodi ali zborovanja.
čas trajanja volilne kampanje, določen s tem zakonom je 24
dni, glede na to, da je v zakonu o volitvah v državni zbor oz.
Zakon o volitvah predsednika republike določeno, da je
skrajni možni rok za vložitev kandidatne liste oz. kandidature
25 dan pred dnevom glasovanja. Predpisuje tudi tkim. volilni
molk, t.j. prepoved volilne kampanje, /javne volilne propagande/ najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja, kot to
določa tudi zakon o volitvah v državni zbor.
Zakon tudi posebej predpisuje, da je treba v volilni kampanji
spoštovati pravico do osebnega dostojanstva, nedotakljivosti
človekove osebne integritete, njegove zasebnosti ter drugih
osebnostnih pravic.
Predlagatelj namreč meni, da je potrebno tudi v tem zakonu
posebej opozoriti na nujnost spoštovanja teh ustavnih pravic
in svoboščin, saj so prav človekovo dostojanstvo, čast in
ugled tiste dobrine, ki so v volilnih kampanjah najpogosteje
prizadete.
Z določbo o prepovedi negativne primerjalne politične propagande pa želi predlagatelj preprečiti pristransko, neobjektivno, žaljivo politično propagando.
Zakon naj bi temeljil na načelu enakopravnosti vseh organizatorjev volilne kampanje, t.j. zagotovil naj bi v času trajanja
volilne kampanje vsem organizatorjem volilne kampanje možnost predstavitve pod enakimi pogoji, tako v sredstvih javnega obveščanja, na volilnih shodih ali zborovanjih, kot glede
dostopa do plakatiranju namenjenih javnih površin.
2. Predlagatelj ureja tudi vprašanje raziskav javnega mnenja.
Z zakonom naj bi predpisali, da je treba pri njihovi objavi
v javnih glasilih navesti metodologijo raziskave, s čemer naj bi
dosegli predvsem to, da bi se z raziskavami ukvarjali za to
kvalificirani subjekti oz. da bi bila glede na uporabljeno metodologijo razvidna verodostojnost dobljenih rezultatov. Glede
na dejstvo, da prav objave raziskav lahko bistveno vplivajo na
odločitev še neopredeljenih volilcev, pa naj bi zakon prepovedal njihovo objavo sedem dni pred dnevom glasovanja.
Zakon tudi določa subjekte, ki imajo pravice in obveznosti po
lem zakonu kot organizatorji volilne kampanje: to so politične
stranke in drugi predlagatelji list kandidatov oz. kandidatur, '
/kot to določata zakon o volitvah v državni zbor ter zakon
o volitvah predsednika republike/. Zakon naj bi posebej napotil organizatorje volilne kampanje, da sodelujejo in usklajujejo
volilne aktivnosti z javnimi glasili in pristojnimi organi prek
koordinacijskih odborov.
Z zakonom naj bi predpisali, da smejo sredstva javnega
obveščanja objavljati volilna propagandna sporočila samo
2
navedbo naročnika oglasa. S to določbo želi predlagatelj
Preprečiti anonimno politično reklamo, poleg tega pa bi
objava
naročnika omogočila tudi nadzor nad financiranjem
te
pa načina volilne propagande, zlasti s strani domačih pravnih in fizičnih oseb.
informativno-politična javna glasila opredeljena v tem
zakonu, morajo zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje
enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih spor
°čil, t.j. dostop do programskega časa oziroma časopisnega
Prostora pod enakimi pogoji /enaka cena za enak čas oziroma
Prostor, ipd./.
Določba o obvezni objavi naročnika volilnega propagand-

Poročevalec

nega sporočila velja tudi za druga sredstva javnega obveščanja, kot so bilteni, letaki, transparenti, fonografska in videografska sredstva ipd., če objavljajo takšna sporočila.
3. S tem zakonom naj bi pooblastili organ občine, ki je
pristojen za urejanje prostora, da določi plakatna mesta, ki
morajo biti dostopna pod enakimi pogoji vsem organizatorjem volilne kampanje. V izogib razširjenemu divjemu plakatiranju naj bi z zakonom pooblastili organ občine, ki je pristojen za urejanje prostora, da v primeru plakatiranja izven
plakatnih mest izda dovoljenje v soglasju z lastnikom oz.
upravljalcem zemljišča ali stavbe.
4. Zakon naj bi v maksimalni možni meri poenostavil in racionaliziral postopke pred državnimi organi, ki zadevajo priglasitev predvolilnih shodov ali zborovanj. Glede na objektivne
nevarnosti iz prometno varnostnih vidikov pa je potrebno
poskrbeti za varnost udeležencev predvolilnih shodov ali zborovanj, ki se odvijajo na cesti. Iz teh razlogov je organizator
predvolilnega shoda ali zborovanja dolžan ob priglasitvi priložiti tudi dovoljenje za omejitev prometa ali zaporo ceste.
Zakon naj bi dovoljeval uporabo zvočnih sredstev na predvolilnih shodih ali zborovanjih, brez da bi si morali organizatorji
pridobiti dovoljenje upravnega organa.
5. Zakon predvideva pravico organizatorjev volilne kampanje, '
da zbirajo sredstva od domačih pravnih in fizičnih oseb, razen
od državnih organov, organov lokalnih skupnosti, javnih
podjetij in javnih zavodov, sindikatov, dobrodelnih organizacij in verskih skupnosti ter podjetij, katerih javni kapital presega 20 % celotnega vloženega premoženja. Izrecno prepoveduje financiranje volilne kampanje s strani tujih držav ter
drugih tujih pravnih in fizičnih oseb razen slovenskih izseljencev.
Med določbe, ki zadevajo financiranje volilne kampanje sodi
tudi določba o prepovedi uporabe prostorov, opreme in drugega premoženja državnih organov, s čemer se želi preprečiti
uporabo tega premoženja v strankarske namene oz. za
potrebe volilne kampanje, kar bi predstavljalo obliko posrednega financiranja volilne kampanje.
Sredstva po tem zakonu niso samo denarna sredstva, temveč
tudi stvari ali storitve /npr. brezplačno tiskanje plakatov, plačilo političnih oglasov ipd/. Zakon naj bi tudi predvidel nadzor
nad zbranimi in porabljenimi sredstvi. Nadzorni organ naj bi
bil državni zbor, kateremu morajo organizatorji volilne kampanje v 60 dneh po volitvah predložiti finančno poročilo.
Zakon tudi določa zgornjo mejo sredstev, ki jih lahko za
financiranje volilne kampanje nameni fizična oseba /največ
50.000 tolarjev/ oz. pravna oseba /največ 500.000 tolarjev/ ter
omejuje gotovinsko plačilo s strani fizične osebe na največ
5000 tolarjev, medtem ko mora pravna oseba poslovati izključno prek žiro računa, kar omogoča pristojnim službam
finančni nadzor nad finančnim poslovanjem.
Varianta:

„

Zakon ne omejuje sredstev, ki jih fizična ali pravna oseba
prispeva za volilno kampanjo, določa pa način zbiranja teh
sredstev, kar omogoča pristojnim službam nadzor nad finančnim poslovanjem.
Z zakonom naj bi tudi predvideli, da se iz državnega proračuna vsem organizatorjem volilne kampanje povrne del stroškov volilne kampanje in sicer v višini 10 tolarjev na dobljen
glas. Organizator volilne kampanje mora zahtevek vložiti pri
državnemu zboru v 60 dneh po glasovanju.
6. V poglavju Kazenske določbe so predvidene denarne kazni
za prekrške v primeru kršitve posameznih materialnih določb
tega zakona.
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Predlog za izdajo zakona o EVIDENCI VOLILNE PRAVICE z osnutkom
zakona - ESA 697
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 20. avgusta 1992 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O EVIDENCI VOLILNE PRAVICE 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.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga uporablja
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 220. in 221. člena poslov-

nika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1.
člena začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu skupščinskih delovnih
teles sodelovali:
- Miha KOZINC, član vlade in 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.

Predlog za izdajo zakona o evidenci volilne pravice z osnutkom zakona bosta obravnavali Komisija za notranjo politiko
kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija.
Za obravnavo predloga za izdajo zakona o evidenci volilne
pravice z osnutkom zakona so pristojni Družbenopolitični
zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o evidenci volilne pravice
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Z dosedanjim zakonom o evidenci volilne pravice (Uradni list
SRS, št. 7/74, 42/89) je bilo določeno, da se evidentira volilna
pravica delovnih ljudi in občanov z volilnim imenikom, ki se
sestavi za vsake volitve oziroma za vsako glasovanje. Volilni
imenik se sestavi na podlagi stalne evidence volilne pravice,
ki se vodi v registru stalnega prebivalstva v občini in centralnem registru prebivalstva Republike Slovenije.
V registru stalnega prebivalstva je vpisana volilna pravica za
državljana po uradni dolžnosti, in sicer po stalnem prebivališču.
Ker je v skladu z novo ustavo spremenjena struktura zakonodajnega telesa je potrebno pripraviti nov zakon, ki bo urejal
stalno evidenco volilne pravice v skladu z novo volilno zakonodajo. Sedanjega zakona namreč ni mogoče uporabiti, saj je
v skladu s prejšnjo strukturo skupščin urejal še volilne imenike za zbore združenega dela in druga vprašanja, potrebna
zaradi načina volitev.
II. TEMELJNA NAČELA
Temeljno načelo, na katerem naj bi bil grajen zakon je, da se
evidenca volilne pravice državljanov, evidentira v registru
stalnega prebivalstva v občini in centralnem registru prebivalstva Republike Stbvenije. Pri tem so izjema državljani Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji; ti naj bi imeli volilno pravico v volilni enoti zadnjega
stalnega prebivališča njih samih ali njihovih staršev v Republiki Sloveniji, oziroma v volilni enoti in volilnem okraju, ki ga
sami izberejo.

zakonu o volitvah v državni zbor in zakonu o volitvah predsednika republike. Glede na rešitve, ki jih predvideva osnutek
zakona o evidenci volilne pravice, se tako kot doslej stalna
evidenca volilne pravice vodi v registru stalnega prebivalstva,
v katerem je državljan vpisan po svojem stalnem prebivališču
v občini in centralnem registru prebivalstva Republike Slovenije.
Po 4. členu zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva so organi pristojni za vodenje registra občinski upravni organi za notranje zadeve ter Ministrstvo za notranje zadeve, kot drugostopni organ in Zavod Republike Slovenije za statistiko.
V volilnem imeniku, ki ga sestavi upravni organ, pristojen za
notranje zadeve za vsako glasovanje, se evidentira volilna
pravica državljanov. Za volitve poslancev italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti sestavi volilni imenik, v katerem se evidentira volilna pravica, samoupravna narodna
skupnost. Pri ponovnem glasovanju za predsednika republike
ali če se opravijo ponovne ali naknadne volitve poslancev je
potrebno volilni imenik, ki je bil sestavljen za prvo glasovanje,
ustrezno dopolniti.
Volilno pravico za volitve poslancev v državni zbor uveljavljajo
državljani le, če so vpisani v volilni imenik.
O evidenci volilne pravice državljanov se vodi register stalnega prebivalstva, ki se sprotno ažurira glede na spremembo
stalnega prebivališča državljana. Zakon pa tudi določa, da se
vzpostavi volilni imenik državljanov, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.

Da državljani lahko uveljavljajo volilno pravico le, če so vpisani v volilni imenik, je tretje načelo, ki naj bi ga osvojil
predlagani zakon.

V predloženem zakonu so določeni organi in roki za sestavo
splošnih volilnih imenikov in volilnih imenikov državljanov
pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, podatki, ki jih morajo vsebovati volilni imeniki, postopek
za razgrnitev in popravo volilnih imenikov, določen pa je tudi
organ, ki rešuje pritožbo na odločbo pristojnega organa
o zavrnitvi zahtevka za popravek volilnega imenika.

III. POGLAVITNE REŠITVE
Po vsebini je predlagani zakon tehnični predpis, ki sledi

V zakonu je določena tudi vsebina volilne karte, s katero bodo11
državljani, ki bodo na dan volitev v tujini kjer stalno a
začasno prebivajo uresničevali volilno pravico. Pri drugih

Drugo načelo, ki ga naj upošteva zakon, je načelo, da se
volilna pravica evidentira z volilnim imenikom, ki se sestavi za
vsake volitve oziroma za vsako glasovanje.
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rešitvah v predlaganem zakonu v primerjavi z dosedanjo ureditvijo ne gre za bistvene spremembe. Opuščene so določbe,
ki so se nanašale na volilne imenike za zbore združenega
dela, ustrezno pa je uporabljena tudi nova terminologija.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Predlagani zakon je izvedbeni predpis zakona o volitvah
v državni zbor. Za izvedbo samega zakona niso potrebna
dodatna finančna sredstva. Sredstva za izvajanje volitev, ki

jim je podlaga volilna zakonodaja pa se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije, kot to določa zakon o volitvah
v državni zbor.
Volilni sistem in izvedba samih volitev bo seveda terjala izdelavo volilnih imenikov po stanju neposredno pred volitvami.
Stroški same priprave volilnih imenikov so npr. pri izvedbi
plebiscita znašali 1.500.000 din. Po oceni naj bi ti stroški
predstavljali ob sedanjih cenah okrog 9.122.579 tolarjev (priprava splošnih volilnih imenikov in posebnih volilnih imenikov za volitve predsednika republikeV

OSNUTEK ZAKONA o evidenci volilne pravice
1

SPLOŠNE DOLOČBE

m. SESTAVLJANJE VOLILNIH IMENIKOV
1. člen

Stalna evidenca volilne pravice državljanov se vodi v registru
stalnega prebivalstva v občini in centralnem registru prebivalstva Republike Slovenije, ki ju določa zakon ter v dopolnilnih
evidencah.
2. člen
Volilna
pravica državljanov se evidentira z volilnim imenikom,
ki
se sestavi za vsake volitve oziroma za vsako glasovanje na
Podlagi stalne evidence volilne pravice (splošni volilni
imenik).

1. Splošni volilni Imeniki
8. člen
Najpozneje deset dni po razpisu volitev sporoči pristojna
volilna komisija pristojnemu organu, katera volišča bodo na
območju, za katero se vodi register, ter območje teh volišč.
0
9. člen
Najpozneje petnajst dni po razpisu volitev sestavi pristojni
organ splošne volilne imenike za vsa volišča na svojem
območju.

Volilna pravica državljanov za volitve poslancev italijanske in
^adžarske narodne skupnosti se evidentira z volilnim imenikom državljanov italijanske in madžarske narodne skupnosti.
Volilni imenik sestavi samoupravna narodna skupnost.

Splošni volilni imenik ima tele stolpce: zaporedna številka,
priimek in ime, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in
pripomba.

Pr
i ponovnem glasovanju za predsednika republike ter za
Ponovne in naknadne volitve poslancev državnega zbora se
uporabijo volilni imeniki, ki so bili sestavljeni za prvo glasovale. Volilni imenik se v dodatku ustrezno dopolni.

10. člen

3. člen
Državljani lahko uveljavljajo volilno pravico, če so vpisani
volilni imenik.

v

4. člen
Volilni imeniki veljajo za javne listine.

V splošni volilni imenik za volišče se vpišejo vsi državljani,ki
imajo v času sestavljanja splošnega volilnega imenika stalno
prebivališče na območju volišča in najpozneje na dan volitev
izpolnijo 18 let.
11. člen
Pristojni organ najpozneje 15 dni po razpisu volitev razgrne
splošne volilne imenike za vsa volišča na svojem območju na
krajevno običajen način ter o tem obvesti državljane z razglasom, s katerim jih hkrati pouči, da jih lahko pregledajo in
zahtevajo popravek.

5. člen
Vsa dejanja ih akti državnih organov ter vse vloge in dokazila
zvezi z vpisom v stalno evidenco volilne pravice državljanov
n
v zvezi z vpisom v volilne imenike so oproščeni takse.

Pristojni organ po sestavi splošnih volilnih imenikov tudi sam
pregleda, ali so splošni volilni imeniki popolni, in jih v skladu
s svojimi ugotovitvami po uradni dolžnosti popravi.

"■ STALNA EVIDENCA VOLILNE PRAVICE DRŽAVLJANOV

Vsak državljan ima pravico pregledati splošne volilne imenike
in zahtevati popravek.

6. člen
Volilna
pravica državljana se vpiše po uradni dolžnosti v regier
stalnega prebivalstva, v katerem je državljan vpisan po
ojem stalnem prebivališču.
7. člen

Državljan lahko zahteva popravek, če sam ali kdo drug ni
vpisan v splošni volilni imenik volišča, na katerem ima pravico
uveljaviti volilno pravico; če je vpisan v splošni volilni imenik
kdo, ki nima volilne pravice ali nima volilne pravice na
območju te občine oziroma tega volišča; če je vpisana oseba,
ki je umrla; če je nepravilno vpisano ime ali drug podatek, ki
se nanaša nanj ali na koga drugega.

y pavijan, ki spremeni stalno prebivališče ima volilno pravico
nien u svoie9a novega stalnega prebivališča z dnem, ko je
3 volilna
stvak'
Pravica
vpisana v stalnega
register stalnega
prebivala, ki se vodi za
kraj njegovega
prebivališča.

Popravek splošnega volilnega imenika lahko zahteva državljan ustno ali pismeno pri pristojnem organu najpozneje 15
dni pred dnem glasovanja. O ustnem zahtevku za popravek se
napravi uradni zaznamek.
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12. člen
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13. člen

ter njen predsednik in člana imenovana najpozneje deset dni
po razpisu volitev.

Če pristojni organ spozna, da je zahtevek za popravek splošnega volilnega imenika utemeljen, popravi splošni volilni imenik, v nasprotnem primeru pa zahtevek zavrne; odločbo
o zavrnitvi izda najpozneje v 24 urah po prejemu zahtevka.

20. člen

Zoper odločbo o zavrnitvi zahtevka za popravek splošnega
volilnega imenika se lahko vloži pritožba na pristojno
temeljno sodišče, najpozneje v 24 urah pO vročitvi odločbe.
Temeljno sodišče mora o pritožbi odločiti v 48 urah po prejemu. Sklep temeljnega sodišča je dokončen.
14. člen
Popravki v splošnem volilnem imeniku se opravijo najpozneje
šest dni pred dnem, ki je določen za volitve. V istem roku se
lahko vpišejo v splošni volilni imenik ali izbrišejo državljani, ki
so po razpisu volitev spremenili svoje stalno prebivališče, ali
glede katerih so bile v tem času opravljene spremembe v zvezi
z volilno pravico.
15. člen

Komisija za sestavo volilnega imenika pripadnikov italijanske
oziroma madžarske narodne skupnosti mora sestaviti volilni
imenik v 20 dneh po razpisu volitev.
Za vsako volišče se sestavi poseben volilni imenik.
Za popravke volilnega imenika pripadnikov narodnih skupnosti se smiselno uporabljajo določbe 12. do 14. člena tega
zakona.
21. člen
Volilni imenik državljanov pripadnikov italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti potrdijo predsednik in člana
komisije za sestavo volilnega imenika s podpisom in pečatom
narodne skupnosti, pri kateri je ustanovljena komisija.
22. člen

Ko so splošni volilni imeniki popravljeni, jih pristojni organ
potrdi s pečatom in podpisom uradne osebe, ter jih pošlje
pristojni volilni komisiji, najpozneje šest dni pred dnevom
glasovanja.

Državljani pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne
skupnosti, ki nimajo stalnega prebivališča na območjih, kjer
živita te skupnosti, se vpišejo v volilni imenik pripadnikov
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti na njihovo
pismeno zahtevo.

2. Volilni imeniki državljanov Republike Slovenije, ki nimajo
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji

IV. IZDAJA VOLILNE KARTE

16. člen

23. člen

Volilni imenik za državljane Republike Slovenije, ki nimajo
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji se vzpostavi na
podlagi zahtevka državljana za vpis v volilni imenik.

Državljanu Republike Slovenije, ki bo na dan glasovanja
v tujini, ker tam začasno ali stalno prebiva, izda organ, ki vodi
evidenco volilne pravice volilno karto.

Državljan vloži zahtevek pri Republiški volilni komisiji najpozneje 30 dni pred glasovanjem.

Volilna karta vsebuje podatke iz volilnega imenika, naslov
državljana v tujini, na katerega se mu pošlje volilno gradivo in
prostor na katerem diplomatsko konzularno predstavništvo
Republike Slovenije ali organ države, v kateri začasno al'
stalno prebiva potrdi istovetnost volilca.

Zahtevek vsebuje osebne podatke državljana, podatke o zadnjem stalnem prebivališču državljana ali njegovih staršev
v Republiki Sloveniji oziroma če tega ni mogoče ugotoviti,
izjavo volilca v kateri volilni enoti in volilnem okraju bo uresničeval volilno pravico; priložen mora biti tudi dokaz o državljanstvu.
Kot dokaz o državljanstvu se šteje navedba serijske številke
potnega lista, izdanega po zakonu o potnih listinah Republike
Slovenije, potrdilo o državljanstvu, odločba o pridobitvi ali
ugotovitvi državljanstva Republike Slovenije, izpisek iz
rojstne matične knjige ali druga listina pristojnega organa,
v kateri je navedeno državljanstvo Republike Slovenije.
3. Volilni imeniki državljanov pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti

V. KONČNI DOLOČBI
24. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list SRS, št. 7/74, 42/89).
25. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

17. člen
Volilni imenik državljanov pripadnikov italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti ima tele stolpce: zaporedna
številka, priimek in ime, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in pripomba.
18. člen
Volilni imenik državljanov pripadnikov italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti na območju, kjer ti skupnosti
živita, sestavi komisija italijanske oziroma madžarske samoupravne narodne skupnosti. Komisija ima predsednika in dva
člana.
19. člen

PREDLOG,
da se pri obravnavi zakona o evidenci volilne
pravice združita prva In druga faza zakonodajnega postopka.
Na podlagi 265. člena Poslovnika Skupščine Republike Slovenije Vlada predlaga, da se hkrati
obravnavata in sprejmeta predlog za izdajo zakona o evidenci volilne pravice In zakonski osnutek.
Predlagani zakon je namreč Izvedbeni predpis
zakona o voliivah v državni zbor, ki določa, da
evidenco volilne pravice ureja zakon.

Komisija za sestavo volilnega imenika mora biti ustanovljena
24
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OBRAZLOŽITEV
S predlaganim zakonom se realizirajo določbe zakoria o volitvah v državni zbor, ki določa, da evidenco volilne pravice
ureja zakon. Osnutek predloženega zakona o evidenci volilne
pravice določa, da se stalna evidenca volilne pravice državljanov vodi v registru stalnega prebivalstva v občini in centralnem registru prebivalstva Slovenije. Na podlagi 4. člena
zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva (Uradni list SRS, št. 6/83 in RS, št. 26/90) vodi register
stalnega prebivalstva občinski upravni organ, pristojen za
notranje zadeve, centralni register prebivalstva Republike
Slovenije pa vodi Zavod Republike Slovenije za statistiko.
Volilna pravica za državljana se vpiše v register stalnega
prebivalstva po uradni dolžnosti in sicer po stalnem prebivališču.
Splošni volilni imenik, ki velja za javno listino in s katerim se
evidentira volilna pravica državljanov, se sestavi na podlagi
stalne evidence volilne pravice za vsake volitve oziroma vsako
glasovanje.
Volilni imenik za volitve poslancev italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti sestavi ustrezna samoupravna
narodna skupnost.
Volilno pravico lahko uveljavljajo državljani, ki so vpisani
v volilni imenik. Odseljeni državljani Republike Slovenije
imajo volilno pravico v volilni enoti svojega zadnjega prebivat
lišča ali prebivališča svojih staršev oziroma v volilni enoti in
okraju, ki ga sami izberejo.
Predlagani zakon določa tudi roke za sestavljanje volilnega
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imenika, podatke, ki jih mora vsebovati obrazec volilnega
Imenika, način vpisovanja podatkov, postopek in roke razgrnitve, popravke in potrditve splošnih in posebnih volilnih
imenikov. Določa pa tudi organ, to je temeljno sodišče, ki
mora v roku 48 ur rešiti pritožbo na odločbo o zavrnitvi
zahtevka za popravek volilnega imenika.
Za volilne imenike državljanov, pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki jih sestavita italijanska
oziroma madžarska samoupravna narodna skupnost na
območju, kjer ti skupnosti živita, predloženi zakon določa
enake podatke, ki jih mora vsebovati obrazec volilnega imenika, roke za sestavo ter potrditev volilnega imenika, pa tudi
sestavo komisije za pripravo volilnega imenika. Za popravke
tega volilnega imenika se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona o popravku splošnega volilnega imenika.
Pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti,
ki nimajo stalnega prebivališča na območjih, kjer ti skupnosti
živita, se vpišejo v volilni imenik pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti le na njihovo izrecno
pisno zahtevo, ki jo vložijo pri italijanski oziroma madžarski
samoupravni narodni skupnosti.
Državljanom Republike Slovenije, ki bodo na dan volitev
v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, omogoča zakon
o volitvah v državni zbor glasovanje pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije ali po pošti, s tem, da
najpozneje 30 dni pred glasovanjem to sporočijo Republiški
volilni komisiji. Tem državljanom bo izdana volilna karta,
s katero bodo uresničevali volilno pravico (16. in 23. člen).
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V Poročevalcu štev. 14, ki je izšel 14. julija letos, smo
objavili predlog za izdajo zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor z osnutkom zakona in
predlog za izdajo zakona o določitvi volilnih enot za
volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet

z osnutkom zakona. Vlada Republike Slovenije pa je,
glede na amandmaje, ki so bili vloženi za oba zakona in
ki na novo urejajo izhodišča za določitev volilnih enot,
predložila novo besedilo obeh zakonov, s katerim nadomešča prvotna predloga za izdajo zakonov z osnutkoma.

Predlog za izdajo zakona o DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE
POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR z osnutkom zakona - ESA 699
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 20. avgusta 1992
določila besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DOLOČITVI VOLILNIH 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. člena, 266.
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije.
S tem nadomeščamo predlog za izdajo zakona o določitvi
volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor z osnutkom zakona, ki smo vam ga poslali z dopisom št. 013-01/
92-6/1-8 dne 6. julija 1992.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika 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 njeni
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Miha KOZINC, član vlade in minister za pravosodje in
upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje in
upravo,
t
- mag. Jože OLUP, namestnik ministra za pravosodje in
upravo,
- Jelka PEČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za pravosodje in upravo.

Predlog za izdajo zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v državni zbor z osnutkom zakona bosta obravnavali Komisija za ustavna vprašanja in Zakonodajno-pravna
komisija.
Za obravnavo predloga za izdajo zakona o določitvi volilnih
enot za volitve poslancev v državni zbor so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela.

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 zakonu o volitvah v državni zbor, se za volitve
poslancev državnega zbora oblikuje osem volilnih enot,
v vsaki volilni enoti pa se voli 11 poslancev. Volilna enota naj
bi bila razdeljena na 11 volilnih okrajev. 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 zakonu
o volitvah v državni zbor. Ker je v skladu z novo ustavo
spremenjena struktura zakonodajnega 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.

Območje volilne enote naj bi bilo določeno z °brn0i(
občin. Območje volilnih okrajev pa z območjem ene ali ° .
občin oziroma, kadar je območje občine preveliko, z ob111
jem krajevnih skupnosti iste občine.
Načelo, ki naj bi ga zakon upošteval pri določitvi volilnih
in okrajev je tudi, da gre pri določitvi volilnih enot in
za sosednja območja, oziroma območja, ki se stikajo.
III. POGLAVITNE REŠITVE

J
Po vsebini je predlagani zakon tehnični predpis, kj Lr
ureditvi v zakonu o volitvah v državni zbor, zato so n|09
rešitve v celoti odvisne od sistemske ureditve.

Temeljno načelo na katerem naj bi bil grajen zakon je opredelitev volilnih enot tako, da je v vsaki volilni enoti približno
enako število prebivalcev. To načelo ne bi veljajo le za volilni
enoti narodnih skupnosti.

V zakonu naj bi bilo določeno, da se volilne enote oblik 1(
tako, da bodo obsegale območja več sosednjih občin- r ^
pa je potrebno upoštevati, da je v vsaki volilni enoti P
enako število prebivalcev. Možna odstopanja v številu F' J
valcev po posameznih volilnih enotah naj bi bila ni,
+ - 5 %, kar je bilo dogovorjeno tudi v začetku
o volilni zakonodaji. Tako določene volilne enote 5
morejo pokrivati z volilnimi enotami, ki so bile dolope ^
volitve leta 1990, zato je bilo potrebno na novo določiti v
enote.

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.

Zakon naj bi prav tako določil, da se v vsaki voli'nl.
oblikuje 11 volilnih okrajev, ki obsegajo območje ene a j/
občin oziroma delov območij občine. V primeru, ko I® v

II. TEMELJNA NAČELA
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poročen

mezna občina razdeljena na vec volilnih okrajev, naj bi bile
v posameznem volilnem okraju samo krajevne skupnosti, dela
iste občine. V volilnih okrajih se o kandidatih le glasuje, volilni
rezultati pa se ugotavljajo na nivoju volilne enote. Zato pri
določanju volilnih okrajev ni potrebno uveljaviti načela
o odstopanju števila prebivalcev za največ 5 %.

v določenem občinskem središču, bi morale vse občine, ki
sodijo v to volilno enoto oziroma okraj zagotavljati kadre in
opremo za potrebe volilne enote oziroma okraja.

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 okraia

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 zakon o volitvah v državni
zbor.

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

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.

Ije, Kokra, Trboje, Jezersko, Voklo, Visoko, Tenetiše, Trstenik, Goriče, Golnik, Duplje, Podbrezje, Bela, Preddvor
(sedež: Kranj);

Za območje Republike Slovenije se določi osem volilnih enot,
ki obsegajo območja več sosednjih občin.

7) 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 (sedež:
Tržič);

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

8) volilni okraj: del občine Škofja Loka, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Škofja Loka-Mesto, Godešič, Sveti
Duh, Kamnitnik, Stara Loka-Podlubnik, Reteče - Gorenja
vas, Trata, (sedež: Škofja Loka);

3. člen

9) volilni okraj: del občine Škofja Loka, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Bukovica-Bukovščica, Dražgoše,
Selca, Lenart nad Lušo, Zminec Sovodenj, Trebija, Lučine,
Gorenja vas, Poljane nad Škofjo Loko, Javorje, Log, Davča,
Sorica, Železniki, Žiri (sedež: Škofja Loka);

2. člen

V vsaki volilni enoti iz prvega odstavka prejšnjega člena se
določi enajst volilnih okrajev, ki obsegajo območje ene ali
dveh občin oziroma dele območij občine.
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,
Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež Kranj)
1) volilni okraj: občina Jesenice, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Rateče-Planica, Kranjska gora, Dovje-Mojstrana, Hrušica, Planina pod Golico, Javornik-Koroška
Bela, Jesenice, Sava-Jesenice, Mirka Roglja-Petka, Staneta Bokala, Blejska Dobrava, Podmežaklja-Jesenice,
Žirovnica-Breznica, Cirila Tavčarja (sedež: Jesenice);

10) volilni okraj: občina Kamnik, ki obsega območje krajevnih 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, Šmarca, Duplica, Perovo, Kamnik
Center, Zaprice, Kamniška Bistrica, Komenda, Moste pri
Komendi, Podgorje, Tunjice, Križ, Godič (sedež Kamnik);
11) volilni okraj: občina Idrija, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Bukovo, Cerkno, Črni vrh nad Idrijo, Dole,
Godovič, Gorje-Poče-Trebenče, Idrija, Krnice-Masore,
Ledine, Novaki Dolenji-Gorenji, Orehek, Otalež, Podlanišče, Ravne-Zakriž, Reka, Spodnja Idrija, Šebrelje, Vojsko, Srednja in Gorenja Konomlja, Zavratec (sedež: Idrija);

2) volilni okraj: del občine Radovljica, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Gorje, Zasip, Begunje na Gorenjskem,
Lesce, Brezje, Mošnje, Ljubno, Bled (sedež: Radovljica);

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

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

1) volilni okraj: občina Tolmin, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Borjana, Bovec, Breginj, Čezsoča, Dolenja
Trebuša, Dolje, Drežnica, Gorenja Trebuša, Grahovo ob
Bači, Hudajužna, Idrsko, Kal-Koritnica, 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
gora, Tolmin, Tolminski Lom, Trnovo ob Soči, Volarje,
Volče, Vrsno, Zatolmin, Žaga (sedež: Tolmin);

4) volilni okraj: del občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kranj-Primfckovo, Kranj-Vodovodni stolp,
Bratov Smuk, Kranj-Cirče, Britof, Predoslje, Kokrica, KranjCenter (sedež: Kranj);
5) volilni okraj: del občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kranj-Planina, Kranj-Huje, Kranj-Gorenja
Sava, Kranj-Zlato polje, Kranj-Struževo, Kranj-Stražišče,
Podblica, Besnica, Jošt, Žabnica, Mavčiče, Bitnje, KranjOrehek Drulovka (sedež: Kranj); 6) volilni okraj: del občine
Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Naklo,
Grad, Šenturška gora, Poženik, Zalog, Cerklje na Gorenjskem, Brniki, Velesovo, Olševek-Hotemaže, Šenčur, VogPoročevalec

2) volilni okraj: občina Piran, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Lucija, Nova vas-Padna-Raven, Piran, Portorož, Sečovlje, Strunjan, Korte, Jagodje-Dobrava (sedež:
Piran);
3) volilni okraj: občina Izola, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Izola l-stari del mesta, Izola II—srednji del
mesta, Izola lll-Polje-Livade, Korte, Jagodje-Dobrava
(sedež: Izola);
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4) volilni okraj: del občine Koper, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Žusterna, Prisoje-Olmo, Šmarje pri
Kopru, Koper-Za gradom, Koper-Markovec, Semedela,
Koper-Breg, Koper 1, Koper 2, (sedež: Koper);
5) volilni okraj: del občine Koper, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Koper 3, Koper 4, Škocjan, Vanganel,
Pobegi - Čežarji, Bertoki, Ankaran, Boršt, Črni kal,
Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini, Marezige, Pridvor, Škofije (sedež: Koper);
6) volilni okraj: občina Sežana, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ocizla, Prešnica, Podgorje, Zazid, Rakitovec, Hrpelje, Materija, Rodik, Artviže, Slivje, Gradišče pri
Materiji, Obrov, Tatre, Misliče, Lokev, Divača, Barka,
Vreme, Senožeče, Povir, Sežana, Dane pri Sežani, Štorje,
Vrabče, Kazlje, Avber, Brestovica pri Komnu, Dutovlje,
Gorjansko, Komen, Pliskovica, Štanjel, Štjak, Tomaj
(sedež: Sežana);
7) volilni okraj: občina Ilirska Bistrica, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Dolnja Bitnja, Dolnji Zemon, Harlje,
Hrušica, Ilirska Bistrica, Jelšane, Knežak, Koseze, Kuteževo, Novokračine, Ostrožno brdo, Podgrad, Pregarje,
Prem, Rečica, Starod, Šembije, Topole, Vrbovo, Zabiče
(sedež: Ilirska Bistrica);
8) volilni okraj: občina Postojna, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jurišče, Zagorje, Dolane, Pivka, Prestranek,
Bukovje, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Košana, Landol,
Planina, Postojna, Razdrto, Studeno, Suhorje, Šmihel pod
Nanosom, Veliko Ubeljsko (sedež: Postojna);
9) volilni okraj: 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, Vogrsko, Šempeter pri Gorici, Rožna
dolina, Šempas, Avče, Banjšice, Čepovan, Grgar, Grgarske
Ravne, Kal nad Kanalom, Levpa Lokovec, Lokve, Osek-Vitovlje, Ozeljan, Ravnica, Kromberk, Trnovo (sedež: Sežana);
10) volilni okraj: del občine Nova Gorica, ki obsega
območje krajevnih skupnosti: Nova Gorica-Center, Deskle-Anhovo, Dobrovo v Brdih, Kambreško, Ročinj, Kanal
ob Soči, Kojsko, Lig, Medana, Solkan (sedež: Nova Gorica);
11) volilni okraj: občina Ajdovščina, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Ajdovščina, Batuje, Brje, Budanje,
Col, Čmiče, Dobravlje, Dolga Poljana, Erzelj, Gabrje, Goče,
Gojače, Gradišče pri Vipavi, Kamnje-Potoče, Lokavec,
Lozice, Lože- Manče, Otlica-Kovk, Planina, Podkraj,
Podnanos, Podraga, Predmeja, Selo, Skrilje, Slap, Šmarje,
Štomaž, Ustje, Velike Žablje, Vipava, Vipavski križ, VrhpoIje, Vrtovin, Zapuže, Cesta (sedež: Ajdovščina);
3. volilna enota obsega območja občin: Cerknica, L|ubljana
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 in občina Logatec, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Naklo-Logatec, Hotedršica, Laze,
Rovte, Trate, Vrh nad Rovtami, Tabor-Logatec (sedež:
Cerknica/varianta: Logatec);
2) volilni okraj: občina Vrhnika, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bevke, Blatna Brezovica, Dragomer-Lukovica, Drenov grič, Log pri Brezovici, Podlipa, Sinja Gorica,
Stara Vrhnika, Velika Ligojna, Zaplana, Breg, Center,
Borovnica, Verd, Vas (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,
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Škofljica, Ig, Tomišelj, Preserje, Vnanje Gorice, Barje,
Notranje Gorice (sedež; Ljubljana Vič-Rudnik);
4) volilni okraj: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki
obsega območje krajevnih skupnosti: Peruzzi, Rudnik,
Zeleni log, Galjevica, Krim, Trnovo, Rakova jelša, Lavrica
(sedež: Ljubljana Vič-Rudnik);
5) volilni okraj: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, Ki
obsega območje krajevnih skupnosti: Kolezija, Murgle.
Stane Sever, Malči Belič, Vrhovci, Vič (sedež: Ljubljana
Vič-Rudnik);
6) volilni okraj: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki
obsega območje krajevnih skupnosti: Brezovica, Kožarje.
Brdo, Črni vrh, Dobrova, Horjul, Polhov gradeč, Rožna
dolina, Milan Česnik (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik);
7) volilni okraj: občina Ljubljana Center, ki obsega
območje krajevnih skupnosti: Gradišče, Trg osvoboditve.
Ajdovščina, Kolodvor, Poljane, Prule, Stara Ljubljana, Stan
Vodmat, Tabor, Nove Poljane, Ledina, Josip Prašnika'
(sedež: Ljubljana Center);
8) volilni okraj: del občine Ljubljana Šiška, ki obseg*
območje krajevnih skupnosti: Milan Majcen, Hinko Smrekar, Na jami, Zgornja Šiška, dr. Petra Držaja, Ljubo Šercer.
Komandanta Staneta I. (sedež: Ljubljana Šiška);
9) volilni okraj: del občine Ljubljana Šiška, ki obseg*
območje krajevnih skupnosti: Komandanta Staneta
Koseze, Litostroj, Komandanta Staneta III, Dravlje, Poduti*
(sedež: Ljubljana Šiška);
10) volilni okraj: del občine Ljubljana Šiška, ki obseg3
območje krajevnih skupnosti: Dolomitskega odreda,
tov Babnik, Šentvid, Vižmarje-Brod, Gunclje-Male Viz
marje (sedež; Ljubljana Šiška);
11) volilni okraj: del občine Ljubljana Šiška, ki obse9a
območje krajevnih skupnosti: Bukovica-Šinkov Turn;
Gameljne, Medvode, Pirniče, Smlednik, Stanežtf®'
-Medno, Edvard Kardelj, Trnovec- Topol, Vodice, Presk*
Senica, Sora, Vaše-Goričane, Zbilje (sedež: Ljublja"
Šiška);
4. volilna enota obsega območja občin: Domžale, Grosjjr0
Ije, Kočevje, Litija, LJubljana Bežigrad, LJubljana Moste-P "
Ije, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad);
1) volilni okraj: občina Kočevje, ki obsega območje kraje'
nih skupnosti: Draga, Kočevje-mesto, Kočevje-R^"11
-Šalka vas, Kočevska Reka, Osilnica, Stara cerkev, Str"^
na Dolenjskem, Kostel, Poljanska dolina ob Kolpi. |va
Omerza Livold (sedež: Kočevje);
2) volilni okraj: občina Ribnica, ki obsega območje kraj^J
nih skupnosti: Ribnica, Sodražica, Sv. Gregor, Vel1
Poljane, Dolenja vas, Loški potok (sedež: Ribnica);
3) volilni okraj: občina Grosuplje, ki obsega območje.^,
jevnih skupnosti: Grosuplje, Metnaj, Polica, Stična,
tvid pri Stični, Šmarje-Sap, Temenica, Višnja gora, Vid®
-Dobrepolje, Ambrus, Zagradec, Krka, Ponikve, škoc
Račna, Ilova gora, Dob pri Šentvidu, Muljava, Za
Ivančna Gorica, Mlačevo, Spodnja Slivnica, Št.Jurij,
polje (sedež: Grosuplje);
"
• M
4) volilni okraj: občina Litija, ki obsega območje krai^ne
skupnosti: Primskovo, Vintarjevec, Štangarske P°'l,gfr
Gabrovka pri Litiji, Dole pri Litiji, Velika Kostrevnica. " ^
nik, Jablaniška dolina, Šmartno pri Litiji, Sava pri ^
Hotič, Jevnica, Kresnice, Litija-desni breg, Litija',,
breg, Ribče, Vače pri Litiji, Velika Štanga (sedež: Lit')
5) volilni okraj: del občine Ljubljana Moste- u
obsega območje krajevnih skupnosti: Besnica, 8, p'
Klopce, Lipoglav, Zalog, Vevče-Kašelj, Novo Po'I
poročev^e

vor, Bizovik, Polje, Hrušica-Fužine (sedež: Ljubljana Moste-Polje);
6) volilni okraj: del občine Ljubljana Moste-Polje, ki
obsega območje krajevnih skupnosti: Nove Fužine, KodeIjevo, Štepanja vas, 25. maj (sedež: Ljubljana Moste- Polje);
7) volilni okraj: del občine Ljubljana Moste-Polje, ki
obsega območje krajevnih skupnosti: Šmartno, Zadobrova, Dušan Kveder Tomaž, Jože Moškrič, Zelena jama,
Moste-Selo, Sotočje (sedež: Ljubljana Moste-Polje);
8) volilni okraj: del občine Ljubljana Bežigrad, ki obsega
območje krajevnih skupnosti: Dol, Beričevo, SentiakobPodgorica, Nadgorica-Ježa, Franc Ravbar-Črnuče,
Črnuče- Gmajna, 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,
Stadion, Koroških partizanov, Triglav, Bežigrad II, Bežigrad I, Anton Tomaž Linhart, Boris Kidrič, Savsko naselje,
Ivan Kavčič-Nande, Tomačevo-Jarše, (sedež: Ljubljana
Bežigrad);
10) volilni okraj: del občine Domžale, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Trojane, Blagovica, Peče, Velika vasDešen, 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:
Domžale);
11) volilni okraj: del občine Domžale, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Jarše-Rodica, Mengeš, Preserje,
Trzin, Domžale-Slavko Šlander, Domžale-Venclja Perka,
Dragomelj-Pšata (sedež: Domžale);
5. volilna enota obsega območja občin: Celje, Dravograd,
Mozirje, Radlje, Ravne, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec,
Šentjur (sedež: Celje)
1) volilni okraj: občina Šentjur, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Blagovna, Dobje pri Planini, Dramlje, Gorica
pri Slivnici, Kalobje, Loka pri Žusmu, Planina pri Sevnici,
Ponikva pri Grobelnem, Prevorje, Šentjur-Center, Šentjur- Okolica (sedež: Šentjur);
2) volilni okraj: del občine Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Svetina, Teharje, Štore, Ljubečna, Vojnik,
Frankolovo, Strmec pri Vojniku, Šmartno v Rožni dolini,
Škofja vas, Ostrožno, Hudinja, Lava, Dečkovo naselje,
Dobrna pri Celju (sedež: Celje);
3) volilni okraj: del občine Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Trnovlje pri Celju, Nova vas, Gaberje, Dolgo
polje, Otok-Slavko Šlander, Aljažev hrib, Center, OtokSavinja, Otok-Karel Destovnik Kajuh, Pod gradom, Medlog (sedež: Celje);
4) volilni okraj: del občine Žalec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Galicija, Vinska gora, Ponikva pri Žalcu,
Gotovlje, Šempeter v Savinjski dolini, Polzela, Andraž nad
Polzelo, Žalec, Vrbje (sedež: Žalec);
5) volilni okraj: del občine Žalec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Liboje, Petrovče, Griže, Šešče pri Preboldu, Prebold, Trnava, Braslovče, Gomilsko, Letuš,
Tabor, Vransko (sedež: Žalec);
6) volilni okraj: občina 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
krajevnih skupnosti: Šentilj, Bevče, Gorica, Velenje-ŠaPoročevalec

lek, Paka pri Velenju, Velenje Center-levi breg, Edvard
Kardelj, Velenje- Konovo, Velenje Šmartno, Velenje-Stara vas, Škale, Cirkovce (sedež: Velenje);
8) volilni okraj: del občine Velenje, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Velenje Center-desni breg, PodkrajKavče, Velenje-Staro Velenje, Pesje, Bele vode, Gaberke,
Gorenje, Lokovica, Plešivec, Ravne, Skorno-Florjan,
Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica, Zavodnje (sedež:
Velenje);
9) volilni okraj: občina Slovenj Gradec, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Dolič, Mislinja, Podgorje pri Slovenj
Gradcu, Sele, Pameče, Slovenj Gradec, Stari trg, Šmartno
pri Slovenj Gradcu (sedež; Slovenj Gradec);
10) volilni okraj: občina Ravne, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Črna na Koroškem, Žerjav, Kotlje, Mežica,
Leše, Šentanel, Holmec, Trg-Prevalje, Polje-Prevalje,
Dobja vas, Strojinska Reka, Trg-Ravne, Javornik-Šance,
Čečovje (sedež; Ravne);
11) volilni okraj: občina Dravograd, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Šentjanž, Črneče, Dravograd, Libeliče, Trbonje in občina Radlje, ki obsega območje krajevne
skupnosti: Muta, Ožbolt ob Dravi, Podvelka, Radlje ob
Dravi, Remšnik, Ribnica na Pohorju, Vuhred, Vuzenica,
Kapla na Kozjaku (sedež: Dravograd/varianta: Radlje);
6. volilna enota obsega območja občin: Brežice, Hrastnik,
Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, 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, Butoraj, Griček, Heroja Starihe, Loka in 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: Črnomelj/varianta:
Metlika);
2) volilni okraj: del občine Novo mesto, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Dolenjske Toplice, Uršna sela, Podgrad, Dolž, Gabrje, Birčna vas, Straža pri Novem mestu,
Stopiče, Orehovica, Šentjernej, Brusnice, Mali Slatnik,
Gotna vas, Regrča vas, Šmihel pri Novem mestu, Drska
(sedež: Novo mesto);
3) volilni okraj: del občine Novo mesto, ki obsega obmpčje
krajevnih skupnosti: Kandija-Grm, Žabja vas, Majde Šile,
Novo mesto-center, Mestne njive, Bršljin, Prečna pri
Novem mestu, Bela cerkev na Dolenjskem, Bučna vas,
Hinje, Mirna peč, Otočec ob Krki, Skocjan, Šmarjeta,
Žužemberk, Ločna-Mačkovec (sedež: Novo mesto);
4) volilni okraj: občina Trebnje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Sela pri Šumberku, Knežja vas, Dobrnič,
Svetinja, Dolenja Nemška vas, Veliki Gaber, Čatež, Mirna
na Dolenjskem, Mokronog, Račje selo, Šentlovrenc, Šentrupert, Štefan pri Trebnjem, Velika Loka, Trebelno (sedež:
Trebnje);
5) volilni okraj: občina Brežice, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Artiče, Bizeljsko, Brežice, Čatež ob Savi,
Dobova, Globoko, Jesenice na Dolenjskem, Kapele^ Krška
vas, Mrzlava vas, Pečice-Križe, Pišece, Sromlje, Sentlenart, Velika dolina, Zakot-Bukošek-Trnje, Velike
Malence, Cerklje ob Krki, Skopice (sedež: Brežice);
6) volilni okraj: občina Krško, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Podbočje, Kostanjevica na Krki, Veliki Podlog,
Krško Polje, Leskovec pri Krškem, Dolenja vas, Zdole,
Krško, Koprivnica pri Brestanici, Raka, Gora, Rožno-Presladol, Senovo, Veliki Trn, Senuše, Brestanica (sedež:
Krško);
7) volilni okraj: občina Sevnica, ki obsega območje krajev29

nih skupnosti: Blanca, Loka pri Zidanem mostu, Sevnica,
Studenec, Zabukovje, Tržišče, Krmelj, Šentjanž, Boštanj,
Primož, Bučka (sedež: Sevnica);

parku, Prepolje, Krčevina, Anton Aškerc, Heroja Toneta
Tomšiča, Borisa Kidriča, Ivan Cankar, Košaki, Rotovž,
Talci, Maks Durjava (sedež: Maribor);

8) volilni okraj: občina Laško, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Breze, Jagnjenica, Jurklošter, Laško, MarijaGradec, Radeče, Rečica pri Laškem, Rimske toplice,
Sedraž, Svibno, Vrh nad Laškim, Vrhovo, Zidani most
(sedež: Laško);

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

9) volilni okraj: občina Hrastnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Turje-Gore, Krnice-Šavna peč, Podkraj-Spodnji del, Marno, Dol pri Hrastniku, Kal, Boben, Rudnik, Steklarna, Prapretno, Kovk (sedež: Hrastnik);

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

10) volilni okraj: občina Trbovlje, ki obsega območje krajevnih krajevnih skupnosti: Trbovlje-Čeče, Ivana Kešeta,
Fric Keršič, Franc Fakin, Klek, Franc Salomon, Alojz Hohkraut, Trbovlje-Center, Dobovec, Zasavje (sedež: Trbovlje);
11) volilni okraj: občina Zagorje ob Savi, ki obsega
območje krajevnih skupnosti: Cemšenik, Izlake, Kotredež,
Loke- Kisovec, Mlinše-Kolovrat, Podkum, Ravenska vas,
Franc Farčnik, Senožeti-Tirna, Šentgotard, Jože Marn,
Rudnik- Toplice (sedež: Zagorje ob Savi);
7. volilna enota obsega območja občin: Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah
(sedež: Maribor)
1) volilni okraj: občina Šmarje pri Jelšah, ki obsega
območje krajevnih skupnosti: Bistrica ob Sotli, Osredek,
Podsreda, Polje ob Sotli, Kozje, Buče, Lesično, Zagorje,
Virštanj, Podčetrtek, Pristava pri Mestinju, Tinsko, Vinski
vrh pri Slivnici, Zibika, Šentvid pri Grobelnem, Šmarje pri
Jelšah, Kristan vrh, Mestinje, Sladka gora, Velika Kostrivnica, Rogaška Slatina, Stojno selo, Rogatec, Donačka
gora, Dobovec pri Rogatcu (sedež: Šmarje pri Jelšah);
2) volilni okraj: občina Slovenska Bistrica, ki obsega
območje krajevnih skupnosti: Makole, Studenice, Črešnjevec, Leskovec-Stari log, Pragersko, Poljčane, Laporje,
Oplotnica, Kebelj, Preloge, Šmartno na Pohorju, Tinje,
Zgornja Ložnica, Zgornja Polskava, Impol, Alfonz Šarh,
Pohorski odred, dr. Jagodiča, Spodnja Polskava (sedež:
Slovenska Bistrica);
3) volilni okraj: občina Slovenske Konjice, ki obsega
območje krajevnih skupnosti: Zbelovo, Loče pri Poljčanah,
Jernej pri Ločah, Žiče, Bezina, Brdo-Vešenik, Draža vas,
Gabrovlje, Gorenje pri Zrečah, Grušovje, Konjiška vas,
Polene, Resnik, Skomarje, Slovenske Konjice, Sojek-Kamna gora, Stranice, Spitalič pri Slovenskih Konjicah,
Tepanje, Vitanje, Zeče, Zreče (sedež: Slovenske Konjice);
4) volilni okraj: občina Ruše, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Bistrica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ruše,
Selnica ob Dravi, Smolnik-Fala (sedež: Ruše);
5) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Reka Pohorje, Fram, Rače, Bresternica- Gaj, Limbuš, Pekre, Kamnica, Brunšvik, Prežihov
Voranc, Zlatoličje, Starše (sedež: Maribor);
6) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Marjeta-Trnice, Dravski dvor, LokaRošnja, Vurberk, Dvorjane, Slivnica, Orehova vas-Hotinja
vas, Dobrovce, Skoke, Spodnji Duplek, Hoče, Rogoza,
Miklavž, Silvira Tomasini (sedež: Maribor);
7) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Jože Lacko, Zjgornji Duplek, Koroška
vrata, Malečnik, Ruperče, Tone Cufar, Pernica, Korena
(sedež: Maribor);
8) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Melje, Počehova, Za tremi ribniki, Ob
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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 (sedež: Ptuj)
1) volilni okraj: občina Lendava, ki obsega območje krajevnih skupnosti: 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, Bistrica,
Odranci (sedež: Lendava);
2) volilni okraj: občina Ormož, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ivanjkovci, Kog, Miklavž pri Ormožu,
Ormož, Podgorci, Središče ob Dravi, Tomaž pri Ormožu,
Velika nedelja (sedež: Ormož);
3) volilni okraj: občina Ljutomer, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Železne dveri, Stročja vas, Stara cesta,
Radoslavci, Cezanjovci, Bučkovci, Cven, Križevci pri Ljutomeru, Ljutomer, Logarovci-Berkovci, Razkrižje, Veržej
(sedež: Ljutomer);
4) volilni okraj: del občine Murska Sobota, ki obsega
območje krajevnih skupnosti: Krog, Rogašovci, Kuzma.
Gornji Petrovci, Čepinci, Šalovci, Hodoš, Križevci, Maćkovci, Grad, Pertoča, Prosenjakovci, Ratkovci, Bodonci,
Cankova, Selo-Fokovci, Zenkovci, Puconci, Šulinci, Martjanci, Brezovci, Gederovci, Tišina (sedež: Murska Sobota);
5) volilni okraj: del občine Murska Sobota, ki obsega
območje krajevnih skupnosti: Melinci, Ižakovci, Dokležovje, Bakovci, Lipa, Beltinci, Bogojina, Bratonci, Gančani.
Tešanovci, Moravci, Rakičan, Lipovci, Lendavska, Pa1*'
Alija Kardoša, Borisa Kidriča, Partizan, Černelavci, Turopolje (sedež: Murska Sobota);
6) volilni okraj: občina Gornja Radgona, ki obsega
območje krajevnih skupnosti: Apače, Ivanjci, Negova.
Spodnja Ščavnica, Stogovci, Videm, Radenci, Gornja Radgona, Kapela, Črešnjevci- Zbigovci (sedež: Gornja Rad'
gona);
7) volilni okraj: občina Lenart, ki obsega območje kraje""
nih skupnosti: Jurovski dol, Zgornja Ščavnica, Lokave^'
Cerkvenjak, Gradišče v Slovenskih goricah, Benedik'
v Slovenskih Goricah, Lenart v Slovenskih goricah, Vol'"
čina (sedež: Lenart);
8) volilni okraj: občina Pesnica, ki obsega območje kraje"'r
nih skupnosti: Ceršak, Jakobski dol, Jarenina, Pesnica P
Mariboru, Sladki vrh, Svečina, Šentilj v Slovenskih goricanr
Velka, Zgornja Kungota, Spodnja Kungota (sedež: Pesnica);
9) volilni okraj: del občine Ptuj, ki obsega območje kraje"
nih skupnosti: Trnovska vas, Vitomarci, Destrnik, Juršin'•>
Heroja Lacka-Rogoznica, Grajena, Polenšak, Dorna" ■
Gorišnica, Markovci (sedež: Ptuj);
10) volilni okraj: del občine Ptuj, ki obsega območje kraje"
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riih skupnosti: Bratje Reš, Boris Ziherl, Olga Meglič, Franc
Osojnik, Jože Potrč, Dušan Kveder, Ivan Spolenak, Tone
Žnidarič, Hajdina, Budina-Brstje, Spuhlja, Turnišče
(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).

PREDLOG,
da se pri obravnavi zakona o določitvi volilnih
enot za volitve poslancev v državni zbor združita
prva in druga faza zakonodajnega postopka.
Na podlagi 265. člena Poslovnika Skupščine Republike Slovenije vlada predlaga, da se hkrati
obravnavata in sprejmeta predlog za izdajo zakona o določitvi volilih enot za volitve poslancev
v državni zbor in zakonski osnutek.
Predlagani zakon je izvedbeni predpis zakona
o volitvah v državni zbor, ki že določa število
volilnih enot in njihovo razdelitev na okraje.

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 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 odstopanje je bilo dogovorjeno ob razpravah o volilni zakonodaji.
Volilne enote so oblikovane tako, da je v vsaki volilni enoti
v poprečju 249.864 prebivalcev oziroma, da glede na dogovorjeno + - 5% odstopanje zajemajo volilne enote med 237.371
in 262.357 prebivalcev. Volilne enote zajemajo od 5 do 11
sosednjih običn.
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 informacijah št. 85 z dne 8/4-1992. Glede na te podatke je bilo v Republiki Sloveniji 1.9$8.912 prebivalcev s stalnim prebivališčem
v Republiki Sloveniji. Po statističnih podatkih se spremlja le
število oseb s stalnim prebivališčem ne glede na njihovo
državljanstvo. V omenjenem 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 prebi-
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valstva velika, število tujcev oziroma njihovo razmerje do
drugih prebivalcev ne vpliva na kriterije po katerih so določene volilne enote. Podatek o stanju 31/12-1991 je zadnji
uradni podatek, ki poleg števila prebivalcev po občinah upošteva tudi število prebivalcev po krajevnih skupnosti. Zavod
Republike Slovenije za statistiko je podatke o številu prebivalcev v krajevnih skupnostih pripravil izključno zaradi priprave
zakonov o volilnih enotah.
Zakon tudi določa, da se v vsaki volilni enoti oblikuje 11
volilnih okrajev. Volilni okraji obsegajo celotno območje ene
ali dveh občin oziroma dele območij ene občine.
V največ primerih zajema volilni okraj območje ene občine
(devetintrideset), pri čemer se število prebivalcev giblje med
11.024 in 33.215. Trije volilni okraji zajemajo območje dveh
občin (Cerknica-Logatec, Dravograd-Radlje, Črnomelj- Metlika), ker gre za občine s sorazmerno majhnim številom
prebivalcev.
Sedemnajst občin z velikim številom prebivalcev je razdeljeno
na več okrajev (od dva do sedem - Maribor). Posamezni volilni
okraji se zato znatno razlikujejo po številu prebivalcev, saj je
gostota prebivalcev na posameznih območjih zelo različna.
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 razpolago potrebna oprema in strokovno administrativni kadri za
pomoč volilnim komisijam.
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Republika Slovenija - volilne enole. za državni zbor (?)

Popis prebivalstva 1991

Gostota našel j enost i
po občinah
preb./km2

I I
0 do
t I 40 do
I. ■ I 80 do
mm 120 do
BH 400 do
■1 600 do

pod 40
pod 80
pod 120
pod 400
pod 600
5784

S t.obe i"n
7
18
22
9
4
2

Zovod R Slovenije za statistiko - Bonko statističnih podotkov

VOLILNE ENOTE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR (8 VOLILNIH ENOT)
Število prebivalcev na dan 31.12.1991 je 1998912
znaša od 237372 do 262359.
Volilna
enota
Volilna
enota
Idrija
Jesenice
Kamnik
Kranj
Radovljica
Tržič
Škofja Loka
Skupaj
Ajdovščina
II. Bistrica
Izola
Koper
Nova Gorica
Piran
Postojna
Sežana
Tolmin
Skupaj
Cerknica
Lj. Center
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Povprečno število prebivalcev volilne enote je 249864; odstopanje + - 5%
Štev. preb.
občine

Občina

Št. preb.
v. e.

Št.
preb.

Občine

Št. preti,
vol. enote

Št. članov
dr. sveta
Št. vol.
okrajev

17220
32441
29032
73607
34657
15114
38831
240902

11

240205

11
0.5
1

22605
14764
14311
46513
59700
17507
19991
23904
20910
15284
29355
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Lj. Vič-Rudnik
Lj. Šiška
Logatec
Vrhnika
Skupaj
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
Črnomelj
Skupaj
Maribor
Ruše
SI. Bistrica
SI. Konjice
Šmarje
Skupaj
Gor. Radgona
Lenart
Lendava
Ljutomer
M. Sobota
Ormož
Pesnica
Ptuj
Skupaj
Skupaj

82866
85703
9865
19404
242477
45474
28592
19035
18754
59286
74711
12740
258592
65617
8597
16633
17337
27551
21102
43268
39886
19432
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

4
4
0.5
1
11
2
1
1
1
2
3
1
11
2
0.5
1
0.5
1
1
2
2
1
11
1
1
1
1
0.5
2
1
1
1
1
0.5
11
7
1
1
1
1
11
1
1
1
1
2
1
1
3
11
88
I. VOLILNA ENOTA

d

elitev volilnih enot za volilne okraje za volitve v državni zbor

Število prebivalcev 31.12.1991 je 1998SJ12.
Vol. Občina
°kr.
1
- Jesenice
skupaj
2. Radovljica
del

Poročevalec

Štev. preb.
v občini
32441
34657

Krajevna skupnost

Štev. preb.
vKS

vse
Gorje
Zasip
Begunje na Gorenjskem
Lesce
Brezje
Mošnje
Ljubno

Skupaj
preb. okr.
32441

Skupaj
32441

2783
880
2122
3485
851
591
996
33

3.

Skupaj
Radovljica
del

4.

Skupaj
Kranj
del

Skupaj
Kranj
del

Skupaj
Krani
del

7.
8.

34

Skupaj
Tržič
Skupaj
Šk. Loka
del

34657

73607

73607

73607

15114
38831

Bled

5704

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

637
3087
516
385
1021
709
968
6669
1053
427
1091
682

Kranj-Primskovo
Kr.-Vodovodni stolp
Bratov Smuk
Kr.-Čirče
Britot
Predoslje
Kokrica
Kranj-Center

5590
6457
3398
1323
1739
1158
3253
2146

Kranj-Planina
Kranj-Huje
Kranj-Gorenja Sava
Kranj-Zlato polje
Kranj-Struževo
Kranj Stražišče
Podblica
Besnica
Jošt
Žabnica
Mavčiče
Bitnje
Kranj-Orehek Drulovka

4582
3341
387
3039
490
4455
246
1448
172
729
1645
1826
2110

Naklo
Grad
Šenturška gora
Poženik
Zalog
Cerklje na Gorenjskem
Brniki
Velesovo
Olševek-Hotemaže
Šenčur
Voglje
Kokra
Trboje
Jezersko
Voklo
Visoko
Tenetiše
Trstenik
Goriče
Golnik
Duplje
Podbrezje
Bela
Preddvor

2719
783
246
452
862
1455
1060
959
648
2958
586
285
569
684
1687
1278
352
453
567
1014
1033
838
894
1691

17245

25064

24470

24073
15114

vse
Godešič
Sveti Duh
Kamnitnik
Stara Loka-Podlubnik
Reteče-Gorenja vas

17412

17412

17245

25064

24470

24073
15114

615
1786
2909
5032
847
poročevalec

Trata
Škofja Loka-Mesto
Skupaj
Šk. Loka
del

Skupaj
10. Kamnik
skupaj
'1- Idrija
^ skupaj
skupaj

4402
3122
18713

38831

Sovodenj
Trebija
Lučine
Gorenja vas
Poljane nad Šk. Loko
Javorje
Log
Davča
Sorica
Železniki
Žiri
Bukovica-Bukovščica
Dražgoše
Selca
Lenart nad Lušo
Zminec

677
550
477
2592
1706
540
598
245
365
4033
4672
917 »
538
1317
315
576

20118

29032

vse

29032

17220

vse

17220

18713

20118
29032
17220
240902

II. VOLILNA ENOTA
delitev volilnih enot za volilne okraje za volitve v državni zbor
Število prebivalcev 31.12.1991 je 1998912.
V

°l- Občina
okr.
Tolmin
skupaj
Piran
.
3

_

skupaj
Izola
skupaj
Koper
del

skupaj
Koper
del

skupaj
p

°ročevalec

Štev. preb.
v občini
20910

Krajevna skupnost

17507

vse

Štev. preb.
vKS

20910
17507
14311

14311

vse

46513

Žusterna
Prisoje-Olmo
Šmarje pri Kopru
Koper-Za gradom
Koper-Markovec
Semedela
Koper-Breg
Koper 1
Koper 2

4669
4548
2147
3099
1883
2100
1815
945
1609

Koper 3
Koper 4
Škocjan
Vanganel
Pobegi-Čežarji
Bertoki
Ankaran
Boršt
Črni kal
Dekani
Gračišče
Gradin
H rvati ni
Marezige
Pridvor
Škofije

2476
864
3176
792
1242
1583
2775
170
1595
1301
912
487
1792
877
1088
2568

46513

Skupaj
preb. okr.

Skupaj

20910
17507
14311

22815

23698

22815

23698
35

9.

Sežana
skupai
Ilirska
Bistrica
skupaj
Postojna
skupaj
N. Gorica
del

skupaj
10. N Gorica
dol

skupaj
11. Ajdovščina
skupaj
skupaj

36

23904
14764

23904
vse

14764

19991
59700

59700

22605

19991
Sela na Krasu
Vojščica
Temnica
Dornberk
Branik
Opatje selo
Kostanjevica na Krasu
Renče
Miren
Gradišče nad Prvačino
Prvačina
Bilje
Bukovica
Vrtojba
o
Vogrsko
Šempeter pri Gorici
Rožna dolina
Šempas
Avče
Banjšice
Čepovan
Grgar
Grgarske Ravno
Kai nad Kanalom
Levpa
Lokovec
Lokvo
Osek-Vitovlje
Ozeljan
Ravnica
Krombork
Trnovo
N. Gorica-contor
Deskle-Anhovo
Dobrovo v Brdih
Kambreško
Ročinj
Kanal ob Soči
Kojsko
Lig
Medana
Solkan

222
239
315
1835
1626
496
328
1949
2016
344
1200
1134
1179
2061
872
3922
1433
983
296
283
428
749
371
374
3/8
393
155
807
994
251
1622
471
15216
2494
3027
130
462
2252
2194
255
580
3364
22605

29726

29974
22605

23904
14764
1991

29726

29974
22605

240205

poročevalk

III. VOLILNA ENOTA
DELITEV VOLILNIH ENOT ZA VOLILNE OKRAJE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR
Število prebivalcev 31.12.1991 |e 1998912.
Vol. Občina
okr.
1. Cerknica
Logatec
2.

skupaj
Vrhnika
skupaj
Lj. Vič-Rudnik
del

skupaj
Lj. Vič-Rudnik
del

skupaj
Lj. Vič-Rudnik
del

skupaj
Lj. Vič-Rudnik
del

8

skupaj
Lj. Center
skupaj
Lj. Šiška
' del

skupaj

Poročevalec

Štev. preb.
v občini
15284

Krajevna skupnost

štev. preb.
vKS
15284
9865

9865

82866

82866

82866

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

2135
691
564
353
497
464
789
399
2430
2771
910
2340
1503
2171
1925

Peruzzi
Rudnik
Zeleni log
Galjevica
Krim
Trnovo
Rakova Jelša
Lavrica

1158
1554
1099
2761
2027
5763
3299
1623

Kolezija
Murgle
Stane Sever
Malči Belič
Vrhovci
Vič

3606
2515
3606
3819
2384
5345

Brezovica
Kožarje
Brdo
Črni vrh
Dobrova
Horjul
Polhov gradeč
Rožna dolina
Milan Česnik

1870
2756
1600
522
2803
2990
2022
4231
3571

85703

9865

19942

19284

21275

22365
29355

29355
Milan Majcen
Hinko Smrekar
Na jami
Zg. Šiška
Dr Petra Držaja
Ljubo Šercer
Komandanta Staneta I

2549
3660
2556
4318
2567
2547
2741

Skupaj

15284

19404

19404
82866

Skupaj
preb. okr.

20938

25149
19404

19942

19284

21275

223H5
29355

20938

37

9.

Lj. Šiška
del

skupaj
10. Lj. Šiška
del

skupaj
11. Lj. Šiška
del

85703

Komandanta Staneta II.
Koseze
Litostroj
Komandanta Staneta III.
Dravlje
Podutik

85703

85703

Dolomitskega odreda
Bratov Babnik
Šentvid
Vižmarje-Brod
Gunclje-Male Vižmarje
Bukovica-Šinkov Turn
Gameljne
Medvode
Pirniče
Smlednik
Stanežiče-Medno
Edvard Kardelj
Trnovec-Topol
Vodice
Preska
Senica
Sora
Vaše-Goričane
Zbilje

1973
6265
4169
2817
3946
2585
5182
4973
5287
4993
1385
1199
1687
3080
2579
1566
1016
2049
287
2361
2597
646
628
969
526

skupaj
Skupaj

21755

21820

21190

21755

21820

21190
242477

IV. VOLILNA ENOTA
DELITEV VOLILNIH ENOT ZA VOLILNE OKRAJE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR
Število prebivalcev 31.12.1991 )e 1998912.
Vol. Občina
okr.
1. Kočevje
2.
3.
4.
5.

skupaj
Ribnica
skupaj
Grosuplje
skupaj
Litija
skupaj
Lj. Moste-Polje
del

skupaj
Lj. Moste-Polje
del

7.

38

skupaj
Lj. Moste-Polje
del

Krajevna skupnost

Štev. preb.
vKS
19035

Skupaj
preb. okr.

Štev. preb.
v občini
19035

vse

12740

vse

12740

28592

vse

28592
18754

18754
74711

74711

74711

19035

Besnica
Dolsko
Klopce
Lipoglav
Zalog
Vevče-Kašelj
Novo Polje
Zadvor
Bizovik
Polje
Hrušica-Fužine
Nove Fužine
Kodeljevo
Štepanja vas
25. maj
Šmartno
Zadobrova
Dušan K veder Tomaž

1025
1767
201
348
4718
4575
1370
3610
1001
5038
1012
13763
4327
2378
3576

24665

24044

Skupaj

19035
12740
28592
18754

24665

24044

955
3339
5580
poročevalec

skupaj
Ljubljana Bežigrad 59286
del

skupaj
Ljubljana Bežigrad 59286
del

skupaj
10. Domžale
del

skupaj
1
1- Domžale
del

skupaj
skupaj

Poročevalec

45474

45474

Jože Moškrič
Zelena jama
Moste-selo
Sotočje

3470
2960
6104
3594

Dol
Beričevo
Šentjakob-Podgorica
Nadgorica-Ježa
Franc Ravbar-Črnuče
Črnuče-Gmajna
Rezke Dragar-Črnuče
Ježica
7. septembra
Savlje-Kleče
Urške Zatler
Stožice
Jože Štembal
Brinje

1304
572
1176
1385
2188
3841
1832
1098
3363
957
2748
1900
3794
3148

Boris Ziherl
Miran Jarc
Stadion
Koroških partizanov
Triglav
Bežigrad II.
Bežigrad I.
Anton Tomaž Linharti
Boris Kidrič
Savsko naselje
Ivan Kavčič-Nande
Tomačevo-Jarše

4173
3027
1852
2132
2135
2216
1464
673
1500
5563
3521
1724

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

545
549
442
297
2656
66
653
214
1092
781
716
963
341
1899
424
1929
1727
3562
2511
1155

Jarše-Rodice
Mengeš
Preserje
Trzin
Domžale-Slavko Šlander
Domžale-Venclja Peirka
Dragomelj-Pšata

1746
6355
1187
2750
6466
3689
759

26002

29306

29980

22522

22952

26002

29306

29980

22522

22952
258592

39

V. VOLILNA ENOTA
DELITEV VOLILNIH ENOT ZA VOLILNE OKRAJE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR
število prebivalcev 31.12.1991 je 1998912.
Vol. Občina
okr.
1. Šentjur
skupaj
Celje
del

3.

skupaj
Celje
del

4.

skupaj
Žalec
del

5.

skupaj
Žalec
del

6.
7.

40

skupaj
Mozirje
skupaj
Velenje
del

Štev. preb.
v občini
19432

Krajevna skupnost

65617

Svetina
Teharje
Štore
Ljubečna
Vojnik
Frankolovo
Strmec pri Vojniku
Šmartno v Rož. dolini
Škofja vas
Ostrožno
Hudinja
Lava
Dečkovo naselje
Dobrna pri Celju

421
963
3871
1649
4083
1551
2265
1720
2067
2820
3090
3094
2900
2073

Trnovlje pri Celju
Nova vas
Gaberje
Dolgo polje
Otok-Slavko Šlander
Aljažev hrib
Center
Otok Savinja
Otok-Karel Destovnik Kajuh
Pod gradom
Medlog

1172
5116
4346
3680
3208
2187
3898
1809
2596
3115
1923

Galicija
Vinska gora
Ponikva pri Žalcu
Gotovlje
Šempeter v Savinjski doliini
Polzela
Andraž nad Polzelo
Žalec
Vrbje

1498
1530
861
1308
3100
4215
812
5817
608

Liboje
Petrovče
Griže
Šešče pri Preboldu
Prebold
Trnava
Braslovče
Gomilsko
Letuš
Tabor
Vransko

1578
2846
2615
725
3891
572
2470
859
638
1454
2489

65617

39886

39886

16633
43268

Štev. preb.
vKS
19432

16633
Šentilj
Bevče
Gorica
Velenje-Šalek
Paka pri Velenju
Velenje Center-levi breg
Edvard Kardelj

Skupaj
preb. okr.
19432

32567

33050

19749

20137
16633

Skupaj

19432

32567

33050

19749

20137
16633

896
209
4969
2406
561
4408
3541
poročevalk

Velenje-Konovo
Velenje-Šmartno
Velenje-Stara vas
Škale
Cirkovce
skupa)
Velenje
del

skupaj
SI. Gradec
skupaj
Ravne
skupaj
Dravograd
Radlje

1123
1543
755
1121
209

21741
21741

43268

21102

Velenje Center-desni breg
Podkraj-Kavče
Velenje-Staro Velenje
Pes je
Bele vode
Gaberke
Gorenje
Lokovica
Plešivec
Ravne
Skorno-Florjan
Šmartno ob Paki
Šoštanj
Topolšica
Zavodnje

7002
1028
889
1278
240
694
947
749
358
1004
1061
1755
2983
1201
338

vse

21527

21527

21102
21102

27551
8597
17337

27551
vse
vse

8597
17337

skupaj
skupaj

27551

8597
17337

25934
259423

VI. VOLILNA ENOTA
delitev volilnih enot za volilne okraje za volitve v državni zbor
število prebivalcev 31.12.1991 je 1998912.
V

J>I. Občina
°kr.
1
Črnomelj

2.

Štev. preb.
v občini
18418

vse

Štev. preb.
vKS
18418

Metlika

8267

vse

8267

skupaj
Novo mesto
del

59750

Dolenjske Toplice
Uršnasela
Podgrad
Dolž
Gabrje
Birčna vas
Straža pri Novem mestu
Stopiče
j
Orehovica
Šentjernej
Brusnice
Mali Slatnik
Gotna vas
Regrča vas
Šmihel pri N. mestu
Drska

3246
640
932
498
604
1191
3498
1708
1195
5318
1261
1606
888
723
1080
5121

Kandija-Grm
Žabja vas
Majde Šile
Novo mesto-Center
Mestne njive
Bršljin
Prečna pri Novem mestu
Bela cerkev na Dolenjskem

2728
932
3068
1035
1269
2349
618
739

-^__skupaj
3
Novo mesto
del

^očevalec

59750

Krajevna skupnost

Skupaj
preb. okr.

Skupaj

18418
8267

29509

26685

29509

41

Bučna vas
Hinje
Mirna peč
Otočec ob Krki
Škocjan
Šmarjeta
Žužemberg
Ločna-Mačkovec
4.
5.
6.
7.
8.

skupaj
Trebnje
skupaj
Brežice
skupaj
Krško
skupaj
Sevnica
skupaj
Laško

skupaj
9. Hrastnik
skupaj
10. Trbovlje
skupaj
11. Zagorje

1935
809
2554
1854
2449
1836
3945
2121

30241

17687

vse

17687

24986

vse

24986

28807

vse

28807

18977

18977

19120"

vse

19120

19120

11024

11024

19289

19289

17125

vse

17125

skupaj
skupaj

17125

30241
17687
24986
28807
18977
19120
11024
19289
17125
243450

VII. VOLILNA ENOTA
DELITEV VOLILNIH ENOT ZA VOLILNE OKRAJE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR
Število prebivalcev 31.12.1992 Je 1998912
Vol. Občina
okr.
1. Šmarje
pri Jelšah
skupaj
2. Slovenska
Bistrica
skupaj
3. Slovenske
Konjice
skupaj
4. Ruše
5.

skupaj
Maribor
del

6.

skupaj
Maribor
del

42

Štev. preb.
v občini
32268

Krajevna skupnost

33215

vse

Štev. preb.
vKS

32268
33215

22217

156438

Skupaj

32266,
33215

22217
15538

15538
156438

Skupaj
preb. okr.

Reka Pohorje
Fram
Rače
Bresternica-Gaj
Limbuš
Pekre
Kamnica
Brunšvik
Prežihov Voranc
Zlatoličje
Starše

1527
2697
3122
1969
2400
1925
2475
413
4416
685
749

Marjeta Trnice
Dravski dvor
Loka Rošnja
Vurberk
Dvorjane
Slivnica

944
432
663
257
837
2133

15538

22378

22378

poročevsleC

7.

skupaj
Maribor
del

skupaj
Maribor
del

skupaj
Maribor
del

skupaj
10. Maribor
del

skupaj
11. Maribor
del

skupaj
skupaj

Poročevalec

156438

156438

156438

156438

156438

Orehova-Hotirija vas
Dobrovce
Skoke
Spodnji Duplek
Hoče
Rogoza
Miklavž
SilviraTomasini

1665
701
781
1315
2932
1123
3586
4634

Jože Lacko
Zgornji Duplek
Koroška vrata
Malečnik
Ruperče
Tone Čufar
Pernica
Korena

2890
1476
5854
1837
575
6021
1516
1914

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

1999
1008
413
3574
562
1123
1167
1902
1378
1082
1355
2816
2248
1532

Franc Zalaznik Leon
Pohorski bataljon
Heroja Šercerja
Juga Polak
Moša Pijade
Miloš Zidanšek
Greenvvich
Avgust Majerič
Draga Kobala

2635
1780
3384
1758
2746
2090
2959
2199
2272

Radvanje
IvanZagernik Joco
Dušan Kveder Tomaž
Slavko Šlander
Razvanje

9701
4229
4121
3706
1313

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

4388
2787
2466
4030
2050
4347
2854

22003

22083

22159

21823

23070

22922

22003

22083

22159

21823

23070

22922
259676

43

VIII. VOLILNA ENOTA
DELITEV VOLILNIH ENOT ZA VOLILNE OKRAJE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR
število prebivalcev 31.12.1991 je 1998912
Vol. Občina
okr.
1. Lendava
skupaj
2. Ormož

4.

5.

6.
7.
8.

skupaj
Ljutomer
skupaj
Murska
Sobota
del

skupaj
Murska
Sobota
del

skupaj
Gornja
Radgona
skupaj
Lenart
skupaj
Pesnica
skupaj
Ptuj
del

44

Štev. preb.
v občini
26404

Krajevna skupnost
vse

17710

17710

18095

vse

63982

Tišina
Gederovci
Krog
Rogašovci
Kuzma
Gornji Petrovci
Čepinci
Šalovci
Hodoš
Križevci
Mačkovci
Grad
Pertoča
Prosenjakovci
Ratkovci
Bodonci
Cankova
Selo-Fokovci
Zenkovci
Puconci
Šuiinci
Martjanci
Brezovci

63982

Štev. preb.
vKS

Melinci
Ižakovci
Dokležovje
Bakovci
Lipa
Beltinci
Bogojina
Bratonci
Gančani
Tešanovci
Moravč i
Rakičan
Lipovci
Lendavska
Park
Alija Kardoša
Borisa Kidriča
Partizan
Černelavci
Turopolje

21613

vse

17393

vse

18391

vse

69799

Trnovska vas
Vitomarci
Destrnik

Skupaj
preb. okr.
26404
17710
18895

3444
881
1350
2534
1919
522
946
840
455
1061
2067
2766
1464
849
389
895
2273
596
1034
2177
1487
1868
795
907
853
975
1624
699
2329
1542
715
1040
1088
693
1261
1039
3414
1912
2333
1775
1801
2494
2876

32612

31370

Skupaj
26404
17710
18895

32612

31370

21613
17393
18391

18391

1285
1244
2483
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Juršinci
Heroja Lacka-Rocjoznica
Grajena
Polenšak
Dornava
Gorišnica
Markovci
skupaj
10. Ptuj
del

skupaj
11. Ptuj
del

skupaj
skupaj

Poročevalec

69799

69799

Bratje ReS
Boris Ziherl
Olga Meglič
Franc Osojnik
Jože Potrč
Dušan Kveder
Ivan Spolenak
Tone Žnidarič
Hajdina
Budina-Brstje
Spuhlja
Turnišče
Kidričevo
Cirkovce
Cirkulante
Dolena
Leskovec
Lovrenc na Drav. polju
Majšperk
Podlehnik
Ptujska gora
Stoperce
Videm pri Ptuju
Zavrč
Žetale

2127
3499
1960
1463
1450
3876
3993
2259
4123
918
1607
1784
2143
1813
529
4061
1037
836
1402
3333
2207
2341
1069
1387
1126
2331
2112
1137
687
3257
1415
1505

23380

22512

23907

23380

22512

23907
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 698
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 20. avgusta 1992
določila besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DOLOČITVI VOLILNIH 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 poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije.
S tem nadomeščamo predlog za izdajo zakona o določitvi
volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov
v državni svet z osnutkom zakona, ki smo ga poslali
z dopisom št. 012-01/92-7/1-8 dne 6. julija 1992.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in
221. člena poslovnika Skupščine Repubike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Miha KOZINC, član vlade in 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.

Predlog za izdajo zakona o določitvi volilnih enot za volitve
predstavnikov lokalnih interesov v državni svet z osnutkom
zakona bosta obravnavali Komisija za ustavna vprašanja in
Zakonodajno-pravna komisija.
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
občin in Zbor združenega dela.

PREDLOG ZAKONA o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih
interesov v državni svet
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Na podlagi 98. člena ustave Republike Slovenije ureja volitve
v državni svet zakon. Po zakonu o državnem svetu je v državnem svetu 22 članov - predstavnikov lokalnih interesov.
Predlagani zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet naj bi sledil ureditvi, ki
je predvidena v omenjenem zakonu o državnem svetu . Ker je
v skladu z novo ustavo vzpostavljen državni svet, kot organ, ki
ga v dosedanji ureditvi ni bilo, 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 opredelitev volilnih enot ob upoštevanju regionalne pripadnosti ter
zgodovinskih,' geografskih, lokalnih in drugih povezav. Pri
oblikovanju volilnih enot ni bilo mogoče upoštevati načela
približno enakega števila prebivalcev, 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 njegove rešitve
v celoti odvisne od sistemske ureditve.
Območje volilne enote naj bi bilo določeno z območjem več
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občin. Zakon o državnem svetu ne določa, da je pri oblikova;
nju volilnih enot potrebno upoštevati načelo, da je v vsa*
volilni enoti približno enako število prebivalcev. Zato se boa°
volilne enote po številu prebivalcev razlikovale. V predlog
nem osnutku zakona so volilne enote oblikovane ob upošte*
vanju zlasti regionalne pripadnosti in dosedanjih poveza
občin.
Regije oziroma oblike medobčinskega povezovanja zaenkrat1
niso formalno oblikovane. Vendar so se v policentrične"
konceptu razvoja oblikovala specifična regionalna območja,
tako imenovane urbane regije, za katere je značilna gravitacij0
ska navezanost na določen center. Nanj se navezujejo s[
dišča nižjega ranga, ki skupaj z regionalnim središčem tvorU
hierarhično omrežje naselij na katerega se navezuje tudi vs
infrastruktura.
Predlagatelj se je pri oblikovanju volilnih enot oprl na gradiv0'
ki ga je pripravilo Ministrstvo za varstvo okolja in urejanj
prostora - Zavod Republike Slovenije za prostorsko P'an.,[a
nje. Po tem predlogu bi za volitve v državni svet oblikovali1
volilnih enot, v katerih bi volili po enega predstavnika, v tre
volilnih enotah, ki zajemajo največje centre z velikim število^
prebivalcev pa bi volili po dva predstavnika. Tako bi štev1
prebivalcev služilo zgolj kot korektiv.
Zakon naj bi določil tudi sedeže volilnih enot. Le-ti naj bi bjjj
praviloma v občinskih središčih. Pri tem je bil upošteva
geografski položaj in prometna povezanost, kadrovske
prostorske kapacitete ter tehnična opremljenost občins*
upravnih organov. Ne glede na to, da je sedež volilne eno^.
v določenem občinskem središču, bi morale vse občine,
sodijo v to volilno enoto zagotavljati kadre in opremo
potrebe volilne enote.
poročevalk

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.

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 19 volilnih enot, v katerih se voli 22 članov državnega
sveta.
V vsaki volilni enoti se voli po en član razen v prvi, drugi in
tretji volilni enoti, kjer se volita po dva člana.
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, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Litija,
Vrhnika (sedež: Ljubljana Center);
2. volilna enota obsega območja občin: Maribor, Lenart, Slovenska Bistrica, Ruše, Pesnica (sedež: Maribor);
3. volilna enota obsega območja občin: Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Žalec (sedež:
Celje);
4. volilna enota obsega območji občin: Mozirje, Velenje
(sedež: Velenje);
5. volilna enota obsega območji občin: Ptuj, Ormož (sedežPtuj);
6. volilna enota obsega območja občin: Kranj, Tržič, Škofja
Loka (sedež: Kranj);
7. volilna enota obsega območji občin: Jesenice, Radovljica
(sedež: Jesenice);
8 volilna enota obsega območja občin: Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona, Ljutomer (sedež: Murska Sobota);
9. volilna enota obsega območji občin: Nova Gorica, Ajdovščina (sedež: Nova Gorica);
10. volilna enota obsega območje občine: Tolmin (sedež:
Tolmin);
11. volilna enota obsega območji občin: Novo mesto,Trebnje
(sedež: Novo mesto);

12. volilna enota obsega območji občin: Črnomelj, Metlika
(sedež: Črnomelj);
13. volilna enota obsega območja občin: Postojna, Cerknica
Ilirska Bistrica, Logatec, Idrija (sedež: Postojna);
14. volilna enota obsega območje občine: Sežana (sedežSežana);
15. volilna enota obsega območja občin: Koper, Izola, Piran
(sedež: Koper);
16. volilna enota obsega območja občin: Slovenj Gradec,
Dravograd, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi (sedež- Slovenj Gradec);
17. volilna enota obsega območja občin: Krško, Brežice, Sevnica (sedež: Krško);
18. volilna enota obsega območja občin: Trbovlje, Hrastnik,
Zagorje ob Savi (sedež: Trbovlje);
19. volilna enota obsega območji občin: Kočevje, Ribnica
(sedež: Kočevje).
4. člen
zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
publike Slovenije.

PREDLOG,
da se pri obravnavi zakona o določitvi volilnih
enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov
v državni svet prva in druga faza zakonodajnega
postopka.
Na podlagi 265. člena Poslovnika Skupščine Republike Slovenije Vlada predlaga, da se hkrati
obravnavata in sprejmeta predlog za izdajo zakona o določitvi volilih enot za volitve predstavnikov
lokalnih interesov v državni svet in zakonski osnutek.
Predlagani zakon je izvedbeni predpis zakona
o volitvah v državni svet, ki že določa 22 prdstavnikov lokalnih skupnosti.

OBRAZLOŽITEV
S predlaganim zakonom se realizira določba zakona o državnem svetu, ki določa, da se v državni svet izvoli 22 predstavnikov lokalnih interesov. Volilna enota se oblikuje za območje
ene ali več lokalnih skupnosti, ki so med seboj povezane.

ki temeljijo na prostorski povezanosti posameznih območij.
Volilne enote torej niso oblikovane po načelu, da se en član
državnega sveta voli na približno enako število prebivalcev.
Število prebivalcev je upoštevano le kot korektiv tako, da se
v volilnih enotah, ki zajemajo občine z velikim številom prebivalcev, volita dva člana v državni svet. (Priloga)

Osnutek predloženega zakona o določitvi volilnih enot za
volitve predstavnikov lokalnih interesov (v nadaljevanju besedila: 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 19
volilnih enot, ki obsegajo območja ene, dveh do šestih oziroma desetih občin.

V osnutku zakona so določene tudi občine, v katerih so sedeži
volilnih enot. 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.

Pri opredeljevanju volilnih enot je v osnutku zakona upoštevana regionalna pripadnost ter dosedanje zgodovinske in
lokalne povezave. Regije v Republiki Sloveniji sicer še niso
oblikovane, zato so bili pri oblikovanju volilnih enot upoštevani predlogi Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora - Zavoda Republike Slovenije za prostorsko planiranje,

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 podlaga volilna zakonodaja, pa se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije kot to določa zakona o državnem svetu.

RepubI i ka SI oven i j a
volilne enote za volitve predstavnikov lokalnih interesov
v državni svet

Popis prebivalstva 1991

Gostota naseljenosti
po občinah
preb./km2

I I
I 'I
dED
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■1

0
40
80
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do
do
do
do
do
do

pod 40
pod 80
pod 120
pod 400
pod 600
5784
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Zovod R Slovenije zo stot i st i ko - Bonko stotisticnih podotkov

VOLILNE ENOTE ZA VOLITVE V DRŽAVNI SVET
Volilna
enota
1. Ljubljana

2.

Skupaj
Maribor

3.

Skupaj
Celje

4.

Skupaj
Velenje
Skupaj

48

Občina
Lj. Center (sedež)
Lj. Bežigrad
Lj. Moste-Polje
Lj. Šiška
Lj. Vič-Rudnik
Domžale
Grosuplje
Kamnik
Litija
Vrhnika
Maribor (sedež)
Lenart
SI. Bistrica
Ruše
Pesnica

Štev. preb.
občine
29.355
59.286
74.711
85703
82866
45474
28592
29032
18754
19404
156.438
17393
33215
15538
18391

Celje (sedež)
Laško
SI. Konjice
Šentjur
Šmarje
Žalec

65617
19120
22217
19432
32268
39886

Velenje (sedež)
Mozirje

43268
16633

št. preb.
vol. enote

Št. članov
dr. sveta
2 člana

473177
2 člana

240975
2 Člana

198540
1 član
59901
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5.

Ptuj

6.

Skupaj
Kranj

7-

Skupaj
Radovljica

8.

Skupaj
Murska Sobota

9.

Skupaj
Nova Gorica

Skupaj
10. Tolmin
Skupaj
11. Novo mesto
Skupaj
12. Črnomelj
Skupaj
13. Postojna

Skupaj
14. Sežana
Skupaj
15. Koper
Skupaj
16. Slovenj Gradec

Skupaj
17. Krško
Skupaj
18. Trbovlje
Skupaj
19. Kočevje

Ptuj (sedež)
Ormož

69799
17710

Kranj (sedež)
Tržič
Škofja Loka

73607
15114
38831

Jesenice (sedež)
Radovljica

32441
34657

Murska Sobota (sedež)
Lendava
Gornja Radgona
Ljutomer

63982
26404
21613
18895

Nova Gorica (sedež)
Ajdovščina

59700
22605

Tolmin (sedež)

20910

Novo mesto (sedež)
Trebnje

59750
17687

Črnomelj (sedež)
Metlika

18418
8267

Postojna (sedež)
Cerknica
Ilirska Bistrica
Logatec
Idrija

19991
15284
14764
9865
17220

Sežana (sedež)

23904

Koper (sedež)
Izola
Piran

46513
14311
17507

SI. Gradec (sedež)
Dravograd
Ravne na Koroškem
Radlje ob Dravi

21102
8597
27551
17337

Krško (sedež)
Brežice
Sevnica

28807
24986
18977

Trbovlje (sedež)
Hrastnik
Zagorje ob Savi

19289
11024
17125

Kočevje (sedež)
Ribnica

19035
12740

Skupaj
1998912

Poročevalec

1 član
87509
1 član
127552
1 član
67098
1 član
130894
1 član
82305
20910

1 član
1 član

77437
1 član
26685
1 član

77124
23904

1 član
1 član

78331
1 član

74587
1 član
72770
1 član
47438
1 član
31775
1998912

22 članov
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Predlog za izdajo zakona o VARSTVU POTROŠNIKOV s tezami
- ESA 695
Vlada Republike Slovenije je na 16. seji 5/8-1992 doloćila
besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV S TEZAMI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi
z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
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 bodo kot njeni
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Jože JERAJ, član Vlade Republike Slovenije in minister
za trgovino,
- Roman KLADOŠEK, glavni republiški tržni inšpektor,
- Stanka KLAKOČER, republiška tržna inšpektorica.

Predlog za izdajo zakona o varstvu potrošnikov s tezami bosta
obravnavala Odbor za varstvo potrošnikov kot matično
delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija.
Za obravnavo predloga za izdajo zakona o varstvu potrošnikov so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor
združenega dela.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varstvu potrošnikov
I. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA BO UREJAL
PREDLAGANI ZAKON
1. Pregled pravne ureditve varstva potrošnikov v Republiki
Sloveniji In delovanje potrošniških svetov
Pojem potrošnik je bil prvič omenjen v zvezni uredbi o trgovanju, trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list SFRJ, št. 37/
55) iz leta 1955. Na podlagi te uredbe so se oblikovali potrošniški sveti, z namenom da bi se s sodelovanjem potrošnikov
krepil družbeni nadzor v trgovini.
Ti sveti, ustanovljeni v posameznih trgovinah, niso mogli
razvijati svoje dejavnosti, saj niso imeli jasnih smernic o svoji
vlogi in pristojnostih. Položaj potrošnikov se do leta 1974 ni
bistveno spreminjal, saj so pravni predpisi urejali predvsem
družbenoekonomski položaj trgovine in le posredno varstvo
potrošnikov. Leta 1974 je bila sprejeta republiška ustava, ki je
v svojem 73. členu določala, da v krajevni skupnosti delovni
ljudje in občani odločajo o uresničevanju svojih skupnih
interesov in opravljanju nalog ter o zadovoljevanju skupnih
potreb med drugim tudi pri varstvu interesov potrošnikov in
uporabnikov.
Da bi vključevanje potrošnikov v potrošniške svete močneje
zaživelo, so leta 1976 SZDL in sindikati pozvali organizacije
v občinah in krajevnih skupnostih na skupno akcijo za organiziranje potrošnikov v krajevnih skupnostih in za oblikovanje
svetov potrošnikov kot njihovih delovnih teles.
Potrošniški sveti niso delovali učinkovito. Njihov namen ni bil
le izboljšanje oskrbe potrošnikov z določenimi dobrinami,
ampak naj bi potrošniški sveti vplivali tudi na proizvodnjo
dobrin in s tem povezanih dejavnosti. Vzporedno s tem naj bi
sveti razvijali sistem obveščanja, vzgoje in izobraževanja
potrošnikov na podlagi pogovorov s strokovnjaki, ki bi potrošnike seznanjali z normativi, standardi.
Analiza delovanja teh svetov je pokazala, da povezanosti teh
svetov s potrošniki ni bilo, da so ti marsikje obstajali zgolj
formalno in se v resnici niso sestajali, da potrošniki svojih
pravic ne poznajo niti ne vedo, kje bi jih uveljavili.
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Prav tako ni obrodilo sadov samoupravno dogovarjanje med
potrošniki, trgovci in drugimi subjekti v prometu z blagom in
storitvami o zadevah skupnega pomena, kot je to določal
zadnji odstavek 45. člena republiške ustave iz leta 1974.
Z ustavnimi amandmaji iz leta 1989 k ustavi iz leta 1974 je
s črtanjem zadnjega odstavka 45. člena prenehala obveznost
omenjenega samoupravnega dogovarjanja, s črtanjem 73.
člena pa ni bilo več pravne podlage za oblikovanje potrošniških svetov v krajevnih skupnostih. Poseben amandma (LXI)
je določal, da Republika Slovenija v skladu z ustavo in zakoni
določenimi pravicami po republiških upravnih organih spodbuja varstvo potrošnikov.
Nova ustava Republike Slovenije izrecno ne govori o varstvu
potrošnikov.
Najpomembnejši zakoni, ki urejajo varstvo potrošnikov p^
nas, so:
a. Zakon o trgovini (Uradni list SFRJ, št. 46/90) je nadomestila
zakon o temeljih poslovanja organizacij združenega dela n0
področju blagovnega prometa in storitev v blagovnem p' '
metu ter o sistemu ukrepov, s katerimi se preprečuje spodkopavanje enotnosti jugoslovanskega trga na tem področju i*
leta 1976, ki je prenehal veljati 1.10.1989, in zakon o zatiranju
nelojalne konkurence in monopolnih spotazumov iz l0'®
1974. Tako zakon o temeljih poslovanja ... kot tudi zakon
o zatiranju nelojalne konkurence sta bila vrsto let temelj"3
zakonska podlaga za varstvo potrošnikov.
Zakon o trgovini v posebnem poglavju določa pravice potroS*
nika do varstva in obveznosti trgovca pri prodaji blaga n
drobno. S sprejetjem zakona o trgovini, zakona o varstv'
konkurence in zakona o varstvu potrošnikov bo omenjen
zakon prenehal veljati.
b. Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78'
39/85, 57/89) v številnih poglavjih vsebuje določbe o vars'
potrošnikov (poglavje o odškodninski odgovornosti,
nosti za stvarne napake, pravne napake, garanji za brezhib
delovanje stvari itd.) c. Najširše določbe o varstvu potrošm*
poročevalk

so v zakonu o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88, 23/
91, 55/91) in predpisih, sprejetih na podlagi tega zakona, kot
so uredbe, pravilniki ter standardi, ki določajo ateste, certifikate, znake kakovosti, blagovne in storitvene znamke, tehnične normative, deklariranje izdelkov, garancije, roke uporabnopsti izdelkov ter vrste norm kakovosti izdelkov.
V pripravi je nov zakon o standardizaciji, ki bo skupaj s svojimi podzakonskimi predpisi uredil standardizacijo.
t. Zakon o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77, 29/
B6) ima posebno poglavje, ki obravnava dolžnosti prodajalca
blaga.
S sprejetjem novega zakona o trgovini bo ta zakon prenehal
veljati.
d. Zakon o tržni inšpekciji (Uradni list SRS, št. 27/74) pooblašča tržno inšpekcijo za nadzor nad uresničevanjem zakonov in drugih predpisov o prometu z blagom in storitvami,
[ferah, standardih in kakovosti blaga ter cenah in tarifah
izdelkov in storitev.
9

- Zakon o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov
v zunanjetrgovinskem prometu (Ur. I. SFRJ, št. 29/75, 70/
7
8, 54/86) določa kontrolo kmetijskih in živilskih proizvodov
Pri izvozu ali uvozu glede kakovosti, količine, pakiranja, označevanja, embalaže, prevoznih sredstev in prevoza.
'• Zakon o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov
splošne rabe (Uradni list SRS, št. 55/78, 59/85) ureja zdravstveno
neoporečnost živil in predmetov za splošno uporabo,
Pri čemer pomeni zdravstvena neoporečnost higieno živil in
neoporečnost njihove sestave.
9- Zakon o zdravstvenem nadzoru nad živili (Uradni list SRS,
17/75, 42/86) ureja zdravstveno nadzorstvo nad proizvodnjo in prometom z živili, z namenom da se prebivalstvu zagotovi zdravstveno neoporečna prehrana in s tem zavaruje nje9ovo zdravje. Zakon določa tudi ukrepe za varstvo zdravja
Potrošnikov živil, in sicer ukrepe prepovedi prometa in razpo'aganja z živili, odvzem oporečnih živil itd.
J- Zakon o gostinski dejavnosti (Uradni list SRS, št. 42/73, 29/
®6) varuje kupca oziroma gosta v pogledu cen, količin in
kakovosti storitev.
Opravlja se nov zakon o gostinski dejavnosti, ki bo nadomestil sedanjega.
' Splošno združenje turističnega gospodarstva je konec leta
J982 sprejelo Posebne uzance v gostinstvu (Uradni list SFRJ,
"• 69/83), s katerimi so določeni dobri poslovni običaji pri
Opravljanju zance v gostinstvu (Uradni list SFRJ, št. 69/83),
® katerimi so določeni dobri poslovni običaji pri opravljanju
"'javnosti.
L Gospodarska zbornica Jugoslavije je leta 1978 sprejela
osebne uzance v prometu blaga na drobno (Uradni list
št. 12/78). Z njimi so določena pravila lepega vedenja in
Pravila
spodobnega obnašanja detajlistične trgovine do
u
Pca potrošnika.
pravno varstvo je ena izmed pomembnih poti, da se zagotovi
oseganje ciljev pri varstvu potrošnikov. Pravni sistem je
JJjno treba neprestano prilagajati spremembam družbenoK
°nomskega sistema in ga dopolnjevati.
rt nas je varstvo potrošnika zajeto v številnih predpisih,
®ndar nikjer ni urejeno celovito. Posledica razdrobljenosti
edpisov na tem področju je, da večina potrošnikov nima
egieda in ne pozna svojih pravic in jih zato tudi ne zna
^ ©'javljati. Drug problem, ki se pojavlja na tem področju, je
0r hirnamo izdelanega ustreznega sistema sankcij, nimamo
lagana, ki bi aktivno deloval ob kršitvah potrošnikovih pravic,
p /['mamo mesta, kjer bi se potrošniški spori reševali. K temu
i Jahko dodamo še to, da tudi obstoječe predpise uresničunedosledno.

Eden od najpomembnejših vzrokov za neučinkovitost pravnega varstva potrošnikov je nedvomno ta, da zahtevamo od
potrošnikov je preveč pravnega znanja.
Tako potrošniki težko uveljavljajo svoje pravice:
- ker nimajo potrebnega pravnega znanja,
- ker se čutijo podrejene proizvajalcem in ponudnikom
v finančnem in intelektualnem pogledu,
- ker se težko odločijo za uveljavljanje zahtevkov pred pristojnimi upravnimi, sodnimi in drugimi organi,
- ker je v večini primerov potrebno veliko volje, časa in
denarja, kar vse presega njihove sposobnosti.
Vse navedeno narekuje spremembe pri pravnem urejanju
varstva potrošnikov, pri čemer bo treba upoštevati tudi zahteve za varstvo potrošnikov, ki so že oblikovane v programih
Evrope 92.
2. Politika varstva potrošnikov v razvitih tržnih gospodarstvih in v Evropski skupnosti.
V sodobnih razvitih državah varujejo interese potrošnikov na
vseh področjih, kjer so njihovi interesi lahko ogroženi. Glavni
problemi razvitih gospodarstev pri varstvu potrošnikov so, da
proizvajalci in trgovina zlorabljajo svoj monopolni položaj,
nezadostna izobraženost potrošnikov in nepoznavanje trga,
podcenjevanje potrošnikov, nezadovoljstvo potrošnikov
z reševanjem pritožb in njihovo oškodovanje.
Večina držav ima vladne resorje za varstvo potrošnikov. Ponekod imajo potrošniki v vladnih telesih tudi svoje predstavnike,
ki se ukvarjajo z gospodarskimi in socialnimi vprašanji
z vidika interesov potrošnikov in sodelujejo pri pripravi osnutkov zakonskih predpisov, ki se nanašajo na varstvo potrošnikov.
Potrošniki so v teh državah zavarovani pred množico najrazličnejših izdelkov s primerjalnimi testi, s katerimi so ocenjeni
istovrstni izdelki in storitve po različnih lastnostih. S tem se
v teh državah ukvarjajo državne institucije ali organizacije, ki
se financirajo predvsem z nevtralnimi, proračunskimi sredstvi.
Večina razvitih držav oblikuje svetovalna mesta, ki potrošniku
dajejo informacije in mu pomagajo z nasveti.
V teh državah oblikujejo posebne institucije, kjer potrošnik
lahko uveljavlja svoje pravice. Znana so t.i. »sodišča majhnih
zadev« kot sodišča, h katerim se zatekajo potrošniki na svojo
pobudo ali na predlog svetovalnega centra.
Tudi pri oblikovanju nove Evropske skupnosti se upošteva
politika varstva potrošnikov. Osnovne naloge varstva potrošnikov so bile opredeljene že v programih Evropske skupnosti
iz let 1975 in 1981. Ta dva programa sta zahtevala predvsem
varstvo potrošnikov pred nevarnostmi, ki ogrožajo njihovo
zdravje in varnost, zaščito njihovih gospodarskih interesov,
izboljšanje njihovega pravnega položaja s pravno pomočjo in
svetovanjem, izboljšanje izobraževanja in obveščanja potrošnikov, posvetovanja s predstavniki potrošnikov pri sprejemanju vseh odločitev, ki zadevajo njihove interese.
Sedanja aktivnost Evropske skupnosti na tem področju je
nadaljevanje politike varstva potrošnikov, začrtane v omenjenih programih. Politika varstva potrošnikov je pomemben del
politike uresničevanja skupnega evropskega trga tako
z vidika večje gospodarske učinkovitosti kot z vidika zagotavljanja blagostanja državljanov nove Evropske skupnosti.
II. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA IN NJEGOVI CILJI
Z gospodarskim razvojem se zaradi naraščanja količine in
raznovrstnosti blaga zmanjšuje preglednost trga. Potrošnik
se na trgu srečuje z velikim številom ponudnikov, ki jih ne
pozna. Ti so običajno združeni v večje poslovne sisteme in
bolje obveščeni o dogajanjih na trgu. Novi izdelki in novi
proizvodni procesi potrošnikom ne omogočajo, da bi preso-

dili o sestavinah in načinu njihove izdelave kakor tudi ne
morejo presoditi o nevarnostih za svoje življenje in zdravje, ki
so povezane s temi izdelki.
Potrošniki so največkrat prepuščeni sami sebi in svojim lastnim presojam, kar kaže na to, da današnji sistem varstva
potrošnikov ni ustrezen.
Z oblikovanjem novega pravnega sistema v naši republiki in
v skladu s prizadevanji, da bi se čim prej vključili v Evropsko
skupnost, je nastopil čas, da se radikalno spremeni položaj
potrošnikov v Sloveniji.
Vsebinski razlogi za sprejem zakona o varstvu potrošnikov in
njegovi cilji so naslednji:
- zagotoviti učinkovito varstvo potrošnikov na vseh področjih, kjer so njihovi interesi ogroženi,- varovati temeljne človekove dobrine, to sta življenje in zdravje, - oblikovati organe, ki
bodo potrošnika varovali, izobraževali in ga obveščali o dogajanjih na trgu,- zagotoviti potrošniku na trgu enakopraven
položaj z drugimi gospodarskimi osebki in- dvigniti raven
kakovosti ponudbe blaga in storitev v gospodarstvu.
III. UPORABLJENA DOMAČA IN TUJA LITERATURA
Pri pripravi tez tega zakona je predlagatelj izhajal iz domače,
predvsem pa iz tuje literature in virov. Zlasti je predlagatelj
želel slediti usmeritvam Evropske skupnosti o politiki varstva
potrošnikov in s tem zadostiti zahtevam, ki so opredeljene
tudi v »slovenski beli knjigi«.
Pri oblikovanju vsebine zakona je bila uporabljena naslednja
domača in tuja literatura:

5. Loi du 25 aout 1983 relative a la protection juridique du
consommateur, Luxembourg,
6. Lui du 25 mai 1987 modifiant et completant certains articles
du code civil et completant la loi du 25 aout 1983 relative a la
protection juridique du consommateur, Luxembourg,
7. Produktthaftungsgesetz, BGBI., 35. Stuck, 12. Feber 1988,
Osterreich,
8. Gesetz uber die Haftung fur fehlerhafte Produkte (Produkthaftungsgesetz), BGBI., 15. Dezember 1989, Deutschland,
9. Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschaftsbedingugen, 1976, 1989, Deutschland,
10. Gesetz uber den VViderruf von Hausturgeschaften, 1986,
Deutschland,
11. Consumer Ombudsman Act, Translations of Finish Legi'
slation, Ministry of Justice, 1989, Helsinki,
12. Advertising - are your interests protected?, Advertising,
Standards Authority, London,
13. Handbook of Consumer Law, National Federation of Consumer Groups, Consumer Association, 1989, London,
14. Synoptic Table of Consumer Policy in EFTA Countries,
EFTA - Department of Specific Integration Affairs, 1990,
Geneva,

a) domača literatura in viri:
1. Posebni pogledi na varstvo potrošnika, Inštitut za javno
upravo pri Pravni fakulteti, 2. zvezek, 1983, Ljubljana,

15. Council Directive relating to the approximation of th«
laws, regulations and administrative provisons of the Membe'
states concer relating to the approximation of the laws, regU'
lations and administrative provisons of the Member states
concerning misleading advertising, 84/450/EEC,

2. dr. Marko llešič, Pravno varstvo potrošnikov, Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete v Ljubljani, 1980, Ljubljana,

16. Council Directive of the !aws of the Member states concerning products vvhich, appearing to be other than they are,
endanger the health or safety of consumers, 87/357/EEC,

3. dr. Marko llešič, Samoupravna sodišča - za učinkovitejše
varstvo potrošnikov, Občan, 10/80, Ljubljana,

18. Council Directive on the approximation of the laws, regU'
lations and administrative provisions of the Member states
concerning liability for defective products, 85/374/EEC,

4. dr. Marko llešič in dr. Franc Pernek, Pravno varstvo potrošnikov, 1980, Ljubljana,
5. dr. Franc Pernek, Potrošnik in njegovo varstvo, EPOK,
Založba obzorja Maribor, 1986, Maribor,
6. Breda Kutin, Marko llešič idr., Komparativna analiza primerjalnega ocenjevanja v Veliki Britaniji, Zvezni republiki Nemčiji
in na Švedskem, Centralni zavod za napredek gospodinjstva,
1987, Ljubljana,
7. dr. Franc Pernek, Primernost posebnega zakona za varstvo
potrošnikov (po zgledu zakona v Španiji), Podjetje in delo, 4/
XVI., 1990, Ljubljana, str. 255-274,
8. dr. Franc Pernek, Obveščanje potrošnikov, Občan, 3/86,
Ljubljana.
dr. Franc Pernek, Organiziranost potrošnikov v Evropski
skupnosti, Podjetje in delo 3/XVIII„ 1992, Ljubljana, str.
246-255,

19. Proposal for a Council Directive on the liability of supp'1'
ers of services, COM/90 482 final - SYN 308,
20. Proposal for a Council Directive on unfair terms in cons^'
mer contracts, COM (90) 322 final - SYN 285,
21. Council Directive to protect the consumer in respect o|
contracts negotiated away from business premises, 85/57'
EEC,
22. Concil Directive on consumer protection
in Jj10
indication of the prices of non-food products, 88/314/EEC,
23. Council Directive on consumer protection in the indic3
tion of the prices of foodstuffs, 79/581/EEC, 88/315/EEC,
24. Resolution of the Council and the Ministrs of Educati0^
meeting within the Council on consumer education in prima
and secondary schools, 86/C 184/07,

b) tuja literatura in viri:

25. Council Resolution on future priorities for relaunchinfl J
consumer protection policy, 89/C 294/01,
,

1. Consumer Protection Act, Translation of Finish Legislation,
Ministry of Justice, 1989, Helsinki,

26. The Evropean Community and consumers, Evropean F''0, J
12/1987, Brussels,
;

2. Konsumentenschutzgesetz, BGBI., 49. Stuck, 30 Marz 1979,
Osterreich,

27. A nevv impetus for consumer protection policy,
sion of the European Communities, Document, 1985, Lu*e
bourg.

3. Consumer Protection Act, 15. May 1987, Great Britain,
4. Ley da defesa do consumidor, Ley no 29/81 de 22 de
Agosto, Portugal,

28. Commission Recommendation of 10 December 198^(i f
the involvement and improvement of consumer particip8
f
in standardization, 88/41/EEC.
poročevaieC

52

{
^
r

IV. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI PREDLAGANI ZAKON,
IN GLAVNE REŠITVE
Zakon temelji na načelih, ki pomenijo uresničevanje temeljnih
Potrošnikovih pravic, in sicer:- pravica do osnovnih dobrin in
storitev,- pravica do zaščite pred trgovanjem z zdravju in
življenju nevarnimi izdelki in storitvami,- pravica do zaščite
Pred nepoštenim reklamiranjem in označevanjem blaga in
storitev,pravica do izbire izdelkov in storitev ustrezne kakow
osti po konkurenčnih cenah,- pravica do izražanja interesov
Potrošnikov pri oblikovanju in uresničevanju vladne politike,- pravica do nadomestila in odškodnine zaradi neustreznega prikazovanja, nakupa manjvrednega blaga in nezadovoljivih storitev,- pravica do ustreznega znanja in usposobljenosti kupca, da postane dobro obveščen,- pravica do življenja in dela v okolju, ki ne ogroža in ne škoduje človekovemu
Mravju in omogoča dostojanstveno in zadovoljivo življenje.
Predlagani zakon vsebuje splošna načela o varstvu potrošnikov, njihovo organiziranje in izobraževanje, pa tista določila
® neposrednem varstvu, ki jih v posebnih zakonih ni, oziroma
''sta, ki dopolnjujejo posebne zakone.
Pri oblikovanju zakona je predlagatelj upošteval ustrezne
*akone Finske (1979), Avstrije (1979), Portugalske (1981), Luksemburga (1985), Velike Britanije (1987).
^Ur splošnih določbah je opredeljeno področje, ki ga zakon
eja, in določena vsebina temeljnih pojmov (potrošnik,
Podjetje), na katere se nanašajo zakonske določbe.
zakon se nanaša na razmerja med potrošnikom, to je
°sebo, ki pridobiva potrošno blago in storitve predvsem za
°sebno uporabo ali uporabo v svojem gospodinjstvu, in
gospodarskimi družbami (podjetji), ki na trgu samostojno
°Pravljajo gospodarsko dejavnost ne glede na pravnoorgani^cijsko obliko in lastninsko pripadnost, in fizičnimi osebami,
I" samostojno opravljajo dejavnost na trgu. Obveznosti, ki jih *
jjna po tem zakonu podjetje, se nanašajo tudi na zavode in
j"uge organizacije, ki potrošnikom prodajajo blago in opravijo storitve. Predlagatelj je s tem zajel tudi negospodarske
^javnosti in javne službe. Takšna opredelitev velja tako za
podajo
blaga kakor tudi za opravljanje storitev, zlasti tudi
°8ančnih, zavarovalniških, gradbenih in drugih storitev. Če bi
, 0vPokazala potreba po podrobnejši ureditvi varstva potrošniPri tovrstnih storitvah, bi bilo primerno to urediti s posebl,T|
i zakoni, kot je to običajno v tujih zakonodajah.
poločbe poglavij, ki urejajo odgovornost proizvajalca za izdeIv* in storitve, ter poglavja o garanciji za brezhibno delovanje
ari se nanašajo tudi na vsa druga razmerja na trgu. Tako
j' avice iz navedenih poglavij pripadajo tudi osebam, ki se po
m
zakonu ne štejejo za potrošnike.
^govomos, proizvajalca za izdelek je deloma že urejena
0 Q ac
39/»
°' l'9Predlagana
'jsKjh razmerjih
list SFRJ,
29/78,
g /B
5, 57/89).
ureditev(Uradni
je povzeta
po št.
smernici
r
p °Pske skupnosti o odgovornosti proizvajalca za izdelek,
teri mora
ki„J^stane
proizvajalec
objektivno
škodo,
n
z uporabo
njegovih
izdelkov, odgovarjati
če ti izdelki za
pomenijo
v varnost zaradi svojih napak, kolikor jih je stranka uporabila
Pro°rrna
'ne namene oziroma druge namene, s katerimi je
lev Va'alec tLJd' moral računati in stranko na morebitne
lastnosti opozoriti, čeprav te lastnosti ne pomenijo
te
'zderese
lk3- Potrošnik
ima vedno pravico do odškodnine,
">ora
P
9a v zakonu določeno vrednost. Potrošnik
njj samo dokazati napako, škodo in vzročno zvezo med
^Po« ^sjovomost'
za škodo ni možno omejiti ali izključiti,
^ak na 0 ams,vu
Pa sozatud' rešitve iz avstrijskega in nemškega
Pod° e iured e v izdelke z napako. Nekatere države so to
Nern*r'
'l
posebnih zakonih, npr. Finska, Avstrija,
^9lika ne^a,ere Pa v zakonih o varstvu potrošnikov, npr.
r\a * Britanija in Španija. Ker škoda, povzročena z napako
de|
Pri |fas
ku, najbolj prizadane potrošnika, je to področje tudi
laj
urejeno v predlaganem zakonu. Predlagana ureditev
ra2širila
vsebino 179. člena zakona o obligacijskih
"oročevalec

Teze upoštevajo tudi predlog smernice Evropske skupnosti
o odgovornosti izvajalcev storitev, ki smiselno z že sprejeto
smernico glede izdelkov predvideva tudi zaostreno odgovornost za storitve. Ureditev je podobna kot pri izdelkih, s tem da
je kot temelj le določena milejša (krivdna) odgovornost.
Zakon v IV. poglavju ureja garancijo za brezhibno delovanje
stvari, ki je urejena v zakonu o standardizaciji. Osnutek
novega zakona o standardizaciji garancije ne ureja, zato je to
področje treba urediti v tezah tega zakona.
Tako teze zakona med drugim določajo, da mora za tehnično
zahtevno blago, določeno s posebnim predpisom, proizvajalec dati končnemu kupcu garancijo za kakovost oziroma
brezhibno delovanje izdelka, tehnično navodilo • oziroma
navodilo za uporabo, zagotoviti servis za vzdrževanje in
popravila ter oskrbovanje z nadomestnimi deli in priklopnimi
aparati.
Ekonomska propaganda običajno ne daje potrošniku objektivnih informacij. Zakon določa, da reklamiranje blaga in
storitev ne sme izrabljati neznanja in neizkušenosti potrošnika ter tako vplivati na njegovo gospodarno obnašanje in
interese. Merila, ki so navedeni za presojo, ali je reklamiranje
takšno, da potrošnika zavaja, so merila, ki jih bodo morale
upoštevati tudi države članice Evropske skupnosti.
Pogodbeni pogoji, ki jih določijo podjetja, so običajno taki, da
niso v korist potrošnikov. Potrošniki dostikrat sklenejo
pogodbo, ne da bi dejansko poznali pogoje oziroma nanje ne
morejo vplivati. Da bi to preprečili, zakon določa, kateri
pogodbeni pogoji so do potrošnikov nepošteni. Če pogodba
takšne pogoje vključuje, so ti nični in brez pravnih posledic za
potrošnike.
Najobsežnejše poglavje je poglavje o prodaji blaga in storitev.
Zakon določa, da mora podjetje prodajati blago oziroma
opravljati storitve na način, ki ni v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji.
Potrošnik ima pravico, da za blago z napako v prodajalni, kjer
je bilo blago kupljeno, zahteva zamenjavo, vrnitev plačanega
zneska, odpravo napake ali vrnitev plačanega zneska v sorazmerju z napako. Če je napaka na blagu očitna, mora potrošnik
to podjetju sporočiti v osmih dneh, kar pomeni enak rok, kot
je rok, ki ga pri očitnih napakah na blagu določa zakon
o obligacijskih razmerjih. Če napaka na blagu ni sporna, mora
podjetje potrošnikovi zahtevi ugoditi takoj oziroma pisno
odgovoriti potrošniku v osmih dneh, če je napaka sporna.
Pomembno je, da zakon pravico do reklamacije razširja na
storitve, kar doslej v slovenski zakonodaji ni bilo urejeno. Če
je bila storitev opravljena nepravilno, ima potrošnik pravico
od podjetja zahtevati, da se storitev ponovno opravi ali da se
mu vrne plačani znesek ali da se pomanjkljivosti pri opravljeni
storitvi odpravijo. Če je napaka pri opravljeni storitvi očitna,
velja enak rok kot za očitne napake na blagu, če pa gre za
druge napake pri storitvi, mora svojo zahtevo potrošnik sporočiti podjetju v enem letu po opravljeni storitvi.
V obravnavanem poglavju ureja predlagani zakon tudi dva
novejša načina prodaje, to je prodajo po pošti in prodajo, kjer
se pogodba sklene zunaj poslovnih prostorov podjetja.
Pri prodaji po pošti lahko potrošnik v sedmih dneh po prejemu blaga od pogodbe odstopi, podjetje pa mu mora vrniti že
plačano kupnino. Enak rok za odstop od pogodbe velja tudi,
če se pogodba sklene zunaj poslovnih prostorov podjetja.
Nekatere vrste pogodb pri tem zakon izključuje (gradbene,
pogodbe v zvezi z nepremičninami itd.).
Pri obeh načinih prodaje se potrošnik znajde v podrejenem
položaju nasproti podjetju, saj nima možnosti, da bi kakovost
in ceno ponudbe primerjal z drugimi ponudbami na trgu.
Z določitvijo odstopnega roka potrošnik pridobi čas za razmislek o nakupu določenega blaga ali storitve in lahko presodi
obveznosti, ki zanj izhajajo iz takšne pogodbe.
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Teze zakona zajemajo tudi določbe o strokovni izobrazbi
oseb, potrebni za opravljanje turističnih storitev, in o zavarovanju skupinskih izletov in potovanj. Pogoje za opravljanje
določenih turističnih storitev predpiše minister, pristojen za
turizem, v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo in šport,
in Gospodarsko zbornico Slovenije, pogoje za opravljanje
dejavnosti v zvezi z organizacijo izletov in potovanj ter zavarovanjem potnikov pa minister, pristojen za turizem.
V osmem poglavju zakon določa nosilce varstva potrošnikov.
Glede na to, da so dejavnosti, povezane z varstvom potrošnikov, v javnem interesu republike in njenih državljanov, teze
zakona te dejavnosti opredeljujejo kot javno službo. Za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, obveščanja, organiziranja primerjalnega ocenjevanja izdelkov in storitev in svetovanja predevideva ustanovitev javnega zavoda za varstvo
potrošnikov. Predlagatelj meni, da se bosta z delovanjem
takšne ustanove izboljšali obveščenost in izobraženost
potrošnikov, politika varstva potrošnikov pa se bo hkrati
načrtneje uresničevala. Organizacija in delovanje zavoda, kot
ju določa zakon o zavodih (Uradni list RS, 12/91), omogočata,
da bodo zainteresirane strani (sindikati, organizacije potrošnikov) preko sveta zavoda in strokovnega sveta lahko vplivale
na delo, program zavoda in porabo finančnih sredstev.
Podobno kot predvideni zavod za varstvo potrošnikov je oblikovana tudi nemška državna institucija Stiftung VVarentest, ki
se ukvarja predvsem s primerjalnimi ocenjevanji blaga in
storitev, obveščanjem potrošnikov o rezultatih teh ocenjevanj, izobraževanjem in obveščanjem potrošnikov z izdajanjem posebnih publikacij, organiziranjem seminarjev, razstav
itd. Podobne institucije so tudi v drugih državah (Švedska,
Finska, ...), za vse pa je značilno, da so neprofitne ustanove,
financirane iz nevtralnih sredstev.
Z namenom da bi se izboljšala izobraženost potrošnikov,
zakon določa, da morajo vzgojno-izobraževalni programi
v osnovnih in srednjih šolah vsebovati tudi temeljna znanja
o varstvu potrošnikov. Predlagatelj je tu upošteval resolucijo
Evropske skupnosti o Ipotrošniškeml izobraževanju v osnovnih in srednjih šolah iz leta 1986.
Drug pomemben organ, ki ga določa predlagani zakon, je
varuh potrošnikovih pravic (ombudsman). Ta institucija izhaja
iz skandinavskih držav (Švedska, Finska, Norveška, Islandija,
Danska), kjer ima pravno varstvo potrošnikov v rokah predvsem varuh potrošnikovih pravic. Ker se je ta način pravnega
varstva potrošnikov izkazal kot zelo uspešen in ga strokovnjaki priporočajo zlasti v zgodnjih fazah urejanja sistema
varstva potrošnikov, ga vključuje tudi predlagani zakon.
Naloga varuha je, da posreduje v primerih, ki so splošnega
pomena za življenje, zdravje in delo potrošnikov. Če varuh
ugotovi, da je podjetje ravnalo nezakonito, si mora prizadevati, da to takšno ravnanje opusti.
Zaradi racionalnosti se je predlagatelj zakona odločil, da bo
vsa strokovna opravila za varuha opravljal zavod za varstvo
potrošnikov.
Zakon tudi določa, da se za potrošniške organizacije štejejo
neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo potrošniki zaradi
varstva svojih pravic. Te organizacije lahko sodelujejo pri
uresničevanju programa varstva potrošnikov.
Uresničevanje tega zakona bodo nadzirali organi tržne
inšpekcije. Ti lahko, če potrošnik reklamira blago, izdajo
odločbo, s katero podjetju odredijo, da ugodi potrošnikovi
zahtevi. Takšno odločbo izda pristojni organ le, če med strankama ni spora o obstoju napake ali če je nedvomno dokazana.
Postopek pri reševanju potrošniških sporov na sodišču naj bi
bil hiter. Potrošniški spor je opredeljen kot spor, ki se po
zakonu rešuje v pravdnem postopku, če je stranka potrošnik
ali organizacija potrošnikov, druga stranka pa podjetje in se
nanaša na potrošno blago in storitve.
Pri pripravi predloga za izdajo zakona s tezami se je pojavila
tudi ideja o tako imenovani razredni tožbi oziroma »class
action«, ki jo poznajo nekateri tuji pravni sistemi.
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V tem primeru bi v potrošniškem sporu lahko namesto potrošnika nastopal varuh potrošnikovih pravic ali organizacija
potrošnikov v imenu potrošnikov. S tem bi bila dana možnost
da bi se več istovrstnih zahtevkov lahko reševalo z vložitvijo
ene same tožbe. Potrošniku ne bi bilo treba samemu sprožati
sodnega postopka, razbremenjena bi bila sodišča. Ker je
možnost za takšen postopek v našem sistemu civilnoprocesnega prava novost, bi predlagatelj v takem primeru v teze
moral vključiti tudi nekaj najnujnejših procesnih določb, kot
npr.:
1 teza
»V potrošniškem sporu lahko namesto potrošnika nastopa
varuh ali organizacija potrošnikov v imenu potrošnika, venda'
ne proti njegovi volji.
Če varuh ali organizacija potrošnikov nastopa v sporu brez
pooblastila potrošnika, ga mora o tem obvestiti.
Če je njegov naslov neznan ali če gre za večje število potroši'"
kov, mora varuh oziroma organizacija potrošnikov o začetku
pravde objaviti javno obvestilo na običajen način v dnevnei"
časopisju.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti:'
sodišče, pred katerim teče pravda,- pravdni stranki,- vS®'
bino spora,- vrednost spora, - krog potrošnikov, na katere
spor nanaša, in- pouk o pravici iz prvega odstavka X2 teze"
2 teza
»Potrošnik lahko kadar koli po prejemu oziroma objavi obv«j
stila iz prejšnje teze pisno izjavi sodišču, da varuh ozirorn
organizacija potrošnikov ne sme nastopati v njegovem imen"'
V takšnem primeru sodišče glede tega potrošnika ukrep
tako, kot da ni bil nikdar stranka v tej pravdi.
' Potrošnik lahko vedno sam vstopi v pravdo v fazi, v kateri J6,
in vlaga sredstva zoper sodne odločbe.
Rok za vložitev pravnih sredstev v primeru, ko potrošnik 'J
prej vstopil v pravdo, začne teči od vročitve odločbe varu
oziroma organizaciji potrošnikov.
. Jjj|
Pravnomočnost odločbe se nanaša na potrošnika, če ni 0
izjave po prvem odstavku te teze. Na podlagi take odloc
lahko predlaga izvršbo tudi potrošnik sam.
Potrošnika ne bremenijo stroški pravde, v katero ni vstop'1
Veliko število sporov, ki zadevajo potrošnike, je majhne r
nosti in sodni stroški v teh primerih dosegajo ali celo p ® ^
gajo vrednost takšnega spora. Zato zakon določa, dareS
se
spore, v katerih vrednost spornega predmeta ne P ^
70.000 tolarjev (700 ekujev), lahko opravi poravnalni postopaj
izvr
pred pristojnim organom. Ker poravnava pomeni ob
^naslov, je spor lahko rešen, ne da bi z njim posebej 'e-M
njevali potrošnika ali delo sodišč. Če do poravnave ne P^
pristojni organ zadevo preda sodišču, če s tem sos ^
potrošnik. Pristojni organ je po tem zakonu organ tržn
špekcije.
ar
Tudi v drugih državah imajo specializirane sodne orgre
so pristojni za reševanje tovrstnih sporov. Postopki za a * -.e\i
nje sporov so enostavni in navadno se v njih ne P' .Jfpi
sodne takse. Skandinavske države imajo posebna ^
sodišča, ki rešujejo tudi zadeve, povezane z nelojalno ko ,
renco, v drugih državah imajo tako imenovana »small ci
courts« oziroma sodišča za spore majhnih vrednosti (*
Britanija, Avstralija, Kanada) ali druga sodišča, ki deluj®'
arbitražnem načelu.
Zakon vsebuje tudi kazenske določbe s sankcijami zad ji
lažje kršitve, za gospodarske prestopke, ki jih stori p° aVI
J
prekrške, ki jih stori posameznik pri samostojnem opr
dejavnosti.
tr0JflH
Iz prehodnih določb izhaja, da se zavod za varstvopo^^
poročev^e

z organizacijo izletov in potovanj ter zavarovanjem potnikov.

kov ustanovi v enem letu po uveljavitvi zakona, prav tako se
mora v enem letu po uveljavitvi predlaganega zakona imenovati varuh potrošnikovih pravic.

V. FINANČNE POSLEDICE

Predlagani zakon bo razveljavil tiste člene iz zakona o trgovin
(Uradni list SFRJ, št. 46/90), ki se nanašajo na varstvo potroš
nikov, medtem ko bo zakon o blagovnem prometu (Uradni lisi
SRS, št. 31/77, 29/86) v celoti razveljavljen z novim zakonorr
o trgovini, ki je že v postopku sprejemanja. Prav tako bo treba
razveljaviti nekatere določbe iz zakona o standardizaciji
(Uradni list SFRJ, št. 37/88, 23/91, 55/91).

Predlagane zakonske rešitve bodo zahtevale proračunska
sredstva, potrebna za uresničitev nacionalnega programa varstva potrošnikov in za ustanovitev z zakonom predvidenih
organov, to je zavoda za varstvo potrošnikov in varuha potrošnikovih pravic kot tudi za njuno delo.
Največ sredstev bo treba zagotoviti za uresničevanje programa varstva potrošnikov, pri čemer bo vsebina programa
odvisna od višine proračunsko zagotovljenih sredstev.Iz teh
sredstev se bosta financirala program in delo zavoda za
varstvo potrošnikov, kjer bo zaposlenih največ do 5 delavcev.
Zavod bo tudi opravljal strokovna opravila za varuha potrošnikovih pravic.

Vseh vprašanj, povezanih z varstvom potrošnikov, ni mogoče
urediti v enem samem zakonu. Tako predlagani zakon ne
ureja potrošniških posojil, saj gre za problematiko, ki jo bc
treba celovito urediti s posebnim zakonom, podobno kot je to
storila tudi večina tujih držav (Velika Britanija, Avstralija,
Norveška, Švedska). Enako velja za označevanje cen blaga in
storitev, kar bo treba urediti s posebnim predpisom, izdanim
na podlagi predlaganega zakona. Prav tako bo treba s posebnim predpisom določiti pogoje za opravljanje nekaterih turističnih storitev in pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi

Predlagatelj meni, da bo treba, če želimo pri varstvu potrošnikov doseči želene cilje, potrebna sredstva zagotoviti, sicer je
učinkovito uresničevanje zakona nemogoče.

TEZE za zakon o varstvu potrošnikov
izdelke ali sestavne dele ali pridobiva osnovne surovine, ali
oseba, ki se s svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim
znakom razlikovanjana izdelku predstavlja kot njegov proizvajalec.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. teza
Ta zakon ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju
in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij in
določa dolžnosti državnih organov in drugih subjektov, da te
pravice zagotavljajo.

Za proizvajalca se šteje tudi uvoznik izdelka.
Če proizvajalca izdelka ali uvoznika ni mogoče ugotoviti, se
vsak dobavitelj izdelka šteje za proizvajalca, razen če v razumnem roku oškodovanca obvesti o tem, kdo je proizvajalec
oziroma uvoznik ali katera oseba mu je izdelek dobavila.

Po tem zakonu je potrošnik oseba, ki pridobiva blago in
storitve predvsem za osebno uporabo ali uporabo v svojem
gospodinjstvu.
Po tem zakonu je podjetje gospodarska družba, ki na trgu
samostojno opravlja gospodarsko dejavnost ne glede na
svojo pravnoorganizacijsko obliko in lastninsko pripadnost,
in fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost na trgu.
Obveznosti, ki jih ima po tem zakonu podjetje, se nanašajo
•udi na zavode in druge organizacije, ki potrošnikom prodajajo blago in opravljajo storitve.
2. teza
Pravice iz II., III. in IV. poglavja tega zakona pripadajo tudi
osebam, ki se po tem zakonu ne štejejo za potrošnike.
H ODGOVORNOST ZA IZDELEK
3. teza

5. teza
t

Izdelek v smislu tega poglavja je vsaka premična stvar, tudi če
je del druge premične stvari ali je povezana z nepremično
stvarjo, vključno z električno energijo. Za izdelek se ne štejejo
pridelki s področja kmetijstva, ribištva, ribogojstva, lova in
gozdarstva, dokler niso prvič predelani.
6. teza
Izdelek ima napako, kadar varnost izdelka ni takšna, kot jo
oseba lahko upravičeno pričakuje, zlasti ob upoštevanju:
1. predstavitve izdelka glede na namembnost,
2. razumne predvidljive uporabe izdelka,
3. časa, ko je bil izdelek dan v promet.
Ne šteje se, da ima izdelek napako samo zato, ker je bil
kasneje dan v promet boljši izdelek.
7. teza

Kadar napaka na izdelku povzroči smrt ali telesno poškodbo
ali okvaro zdravja človeka ali kadar zaradi napake na izdelku
pastane škoda na drugi stvari, mora škodo povrniti proizvajalec.

Oškodovanec mora dokazati škodo, napako in vzročno zvezo
med škodo in napako.

Škodo na drugi stvari je treba povrniti, če presega vrednost
'5.500 tolarjev (150 ekujev), in le tedaj, če je taka stvar
običajno namenjena za osebno uporabo ter jo je oškodovale uporabljal pretežno za lastno osebno uporabo.

Izdelek je dan v promet, kakor hitro ga je proizvajalec ne
glede na pravni naslov dal na razpolago ali v uporabo oziroma
odposlal.

Določbe tega poglavja ne izključujejo uporabe splošnih pravil
o odškodnjngkj odgovornosti in se ne uporabljajo za škodo, ki
'zvira iz jedrske energije.
4. teza
Pr

oizvajalec je po tem zakonu oseba, ki izdeluje končne

Poročevalec

8. teza

9. teza
Proizvajalec je odgovoren za škodo, ki jo je povzročil izdelek
z napako, 10 let od dneva, ko je ta izdelek dal v promet, razen
če je oškodovanec pred potekom tega roka vložil tožbo.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za izdelke, ki imajo
določen rok uporabnosti.
55

10. teza
Proizvajalec ni odgovoren za škodo, če dokaže:
1) da izdelka ni dal v promet;
2) da iz okoliščin izhaja, da napake, ki je povzročila škodo,
verjetno ni bilo v času, ko je izdelek dal v promet;
3) da je ravnal v skladu s prisilnimi predpisi, ki jim mora
izdelek ustrezati;
4) da je izdelal le sestavni del izdelka oziroma pridobil
osnovno surovino ali dodatno surovino ali aditiv ter da je
napaka nastala zaradi konstrukcije izdelka, v katerega je bil
sestavni del vgrajen oziroma za katerega je bila uporabljena
osnovna ali dodatna surovina oziroma aditiv, ali da je napaka
nastala zaradi navodila proizvajalca tega izdelka;
5) da svetovna raven znanosti in tehničnega napredka v času,
ko je dal izdelek v promet, ni bila takšna, da bi bilo možno
napako na izdelku odkriti (npr. z znanimi metodami in analizami).
11.teza
Če je za isto škodo odgovornih več oseb, so odgovorne
solidarno.če je odgovorna oseba že povrnila škodo in napake
na izdelku ni povzročila ona, lahko od proizvajalca zahteva
povračilo plačane odškodnine.
12. teza
Odgovornosti za škodo po tem poglavju s pogodbo ni
mogoče omejiti ali izključiti.
III. ODGOVORNOST ZA STORITVE
13. teza
Določbe prejšnjega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za
odgovornost osebe, ki opravlja storitve (izvajalec), če ni v tem
poglavju drugače določeno.
Storitev je vsako dejanje, opravljeno samostojno v okviru
gospodarske dejavnosti ali javne službe za plačilo ali brez
njega, če predmet dejanja ni izdelava premične stvari ali
prenos stvarne pravice ali pravice do intelektualne lastnine.
14. teza
Škoda, ki jo je izvajalec dolžan povrniti po tem poglavju,
obsega škodo zaradi smrti, telesne poškodbe ali okvare
zdravja človeka, škodo na drugi stvari, če je taka stvar običajno namenjena za osebno uporabo ter jo je oškodovanec
uporabljal pretežno za lastno osebno uporabo.
Izvajalec je dolžan povrniti tudi vsako drugo premoženjsko
škodo, ki neposredno izvira iz škode iz prejšnjega odstavka.

IV. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE STVARI
17. teza
Za tehnično zahtevno blago in stanovanje je podjetje (garant)
dolžno dati končnemu kupcu garancijski list, tehnično navodilo oziroma navodilo za uporabo in seznam pooblaščenih
servisov.
Navedeni dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku.
Tudi po prenehanju proizvodnje določenega blaga je podjetje
dolžno končnemu kupcu zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate.
18. teza
Garant iz prejšnje teze je proizvajalec blaga, če je blago
uvoženo, pa tudi uvoznik.
Pravice iz garancije lahko končni kupec uveljavlja tudi proti
prodajalcu.
19. teza
S predpisom, ki ga izda minister, pristojen za standardizacijo,
se določi blago, za katero mora garant dati garancijo za
kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka, tehnično
navodilo oziroma navodilo za uporabo, zagotoviti servis za
vzdrževanje in popravila ter oskrbovanje z nadomestnimi deli
in priklopnimi aparati.
Z istim predpisom se za tako blago določijo tudi:- najkrajši
garancijski rok,- rok, v katerem mora garant ravnati po zah;
tevi končnega kupca in odpraviti okvare in pomanjkljivosti
izdelka ali pa oporečni izdelek nadomestiti z enakim novim i"
brezhibnim izdelkom,- rok, v katerem je garant po poteku
garancijskega roka dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate.
20. teza
Garancijski list mora vsebovati zlasti naslednje podatke:1firma in sedež garanta,2. podatki, ki identificirajo blago,3izjava, da garant jamči za kakovost oziroma za brezhibno
delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo3
blaga končnemu kupcu,4. trajanje garancijskega roka,5. firm11
in sedež prodajalca ter datum izročitve blaga končnem
kupcu.
Garant ima obveznosti po zakonu, tudi če za blago, določeno
v predpisu iz prejšnje teze, garancijski list ni bil izdan ali ni 0
izročen končnemu kupcu ali iz njegove vsebine ne izhajal
z zakonom predpisane obveznosti garanta.
21. teza

15. teza
Škodo po tem poglavju je dolžan izvajalec povrniti le, če ne
dokaže, da zanjo ni kriv.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevozr
izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma aCP
nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, pl
garant.

Samo dejstvo, da je v trenutku storitve ali pozneje obstajala ali
bi lahko obstajala boljša storitev, še ne pomeni, da je izvajalec
kriv.

22. teza

16. teza
Izvajalec je odgovoren za škodo, ki jo je povzročil s storitvijo,
5 let od dneva opravljene storitve razen, če je oškodovanec
pred potekom tega roka vložil tožbo.

Garant mora zagotoviti, da pooblaščeni servisi razpolagaj®
z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo okvar
pomanjkljivosti, da takoj sprejmejo blago v popravilo in
napake pravočasno odpravijo.
V. REKLAMIRANJE BLAGA IN STORITEV

Če se storitev nanaša na projektiranje ali gradnjo nepremičnin, je rok iz prejšnjega odstavka 20 let.

23. teza

Zastaralni rok za odškodninsko terjatev iz prejšnjih odstavkov
te teze je 10 let.

Reklamiranje blaga in storitev ne sme biti v nasprotju z za^°
nom in mora biti dostojno, pošteno in resnično.
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Dostojno reklamiranje blaga in storitev je reklamiranje, ki ne
vsebuje sestavin, ki bi bile žaljive za potrošnike, bralce, poslušalce ali gledalce, ali sestavin, o katerih so mnenja družbe
različna.
•
Pošteno reklamiranje je po tem zakonu reklamiranje blaga in
storitev, ki ne izkorišča potrošnikove neizkušenosti in neznanja v dobičkonosne namene.
Za resnično reklamiranje blaga in storitev se po tem zakonu
šteje reklamiranje, ki ne vsebuje nejasnosti, čezmernih pretiravanj ali drugih podobnih sestavin, ki bi potrošnika zavajale
(zavajalno reklamiranje).
24. teza
Reklamiranje blaga in storitev, ki na kakršen koli način zavaja
ali utegne zavesti potrošnika, izrablja njegovo neizkušenost in
neznanje ter negativno vpliva na njegovo gospodarno obnašanje in interese, je zavajalno.

- po kateri cena ni določena ali ni dovolj določena;
- ki določa, da zapade v plačilo obveznost v celoti, če potrošnik obrokov ne plača v določeni višini ali določenem roku;
- ki izključuje odgovornost za škodo, ki jo je podjetje ali
oseba, za katero je podjetje odgovorno, povzročila namenoma ali iz malomarnosti;
- s katero si podjetje zagotovi neprimerno dolg rok za izpolnitev potrošnikovega naročila;
- s katero se podjetju dovoljuje, da enostransko spremeni
pogodbene pogoje, ki so bistveni za pogodbeno razmerje;
- po kateri si podjetje pridrži pravico odločati, ali je dobavljeno blago v skladu s pogoji iz pogodbe;
- s katero se določi pogodbena kazen v korist podjetja;
- s katero lahko podjetje prenese svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, ki v pogodbi ni bila navedena po imenu;
- s katero se na potrošnika prenese dokazno breme, ki ga po
veljavnem pravu nosi podjetje.
VII. PRODAJA BLAGA IN OPRAVUANJE STORITEV

Zavajalno reklamiranje je prepovedano.
25. teza
Pri odločanju o tem, ali reklamiranje zavaja potrošnika ali ne,
se upoštevajo predvsem:1) značilnosti blaga in storitev, kot
so: njihova uporabnost, izvedba, sestava, način in datum
proizvodnje, količina, specifikacija, geografsko in komercialno poreklo, rezultati primerjalnih ocenjevanj blaga;2) cena
in način oblikovanja cen, pogoji prodaje blaga oziroma opravljanja storitev;3) narava, lastnosti in pravice tistega, ki dela
reklamo, kot so: njegova identiteta, premoženje, kvalifikacije,
njegove pravice intelektualne lastnine in druge pravice, njegova priznanja in ugled.
VI. POGODBENI POGOJI

29. teza
Podjetje mora prodajati blago potrošniku oziroma opravljati
storitve zanj na način, ki ni v nasprotju z dobrimi poslovnimi
običaji.
30. teza
Podjetje mora za blago oziroma storitve vidno označiti ceno.
Podjetje mora upoštevati označene cene.
Minister, pristojen za cene, predpiše način označevanja cen
blaga in storitev.
31. teza

26. teza

Podjetje mora razprodajo objaviti na krajevno običajen način.

Pogodbeni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil seznanjen z njihovim celotnim besedilom.

Blago, ki je na razprodaji, mora biti označeno s ceno pred
znižanjem in z znižano ceno.

šteje se, da je bil potrošnik seznanjen s celotnim besedilom
Pogodbenih pogojev, če ga je nanje podjetje izrecno opozorilo in če so mu bili dostopni brez težav.

Če je odstotek znižanja objavljen v razponu, mora najvišji
odstotek znižanja zajemati najmanj eno četrtino vrednosti
vsega blaga, ki je v razprodaji.

27. teza

32. teza

podjetje ne sme postavljati pogodbenih pogojev, ki so nepošteni do potrošnika.

Podjetje, ki prodaja blago z napako, mora tako blago fizično
ločiti od redne prodaje brezhibnega blaga in vidno opozoriti,
da gre za prodajo blaga z napako, ter vsak kos takega blaga
označiti.

p

ogodbeni pogoji iz prejšnjega odstavka so nični.
28. teza

33. teza

Pogodbeni pogoji se štejejo za nepoštene:
če v škodo potrošnika povzročijo znatno neravnotežje
Pogodbenih pravicah in obveznostih strank;
če povzročijo, da je izpolnitev pogodbe neutemeljeno
v
škodo potrošnika;
če povzročijo, da je izpolnitev pogodbe znatno drugačna
°d tistega, kar je potrošnik utemeljeno pričakoval;
9I|
~ če nasprotujejo načelu poštenja in vestnosti.

Podjetje je dolžno storiti vse, kar je potrebno, da se ohranijo
vse lastnosti blaga, ki je namenjeno prodaji, zlasti blaga
z omejenim rokom uporabnosti.

v

Pogodbene pogoje je treba razlagati v povezavi z drugimi
karn°'' V 'St' f309°c"3' ali v c'ru9' P°9°dbi med istima stranAe
~ so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka te teze, se šteje za
nepošten pogodbeni pogoj zlasti določba:
: .Po kateri lahko podjetje odstopi od pogodbe v vsakem
Phmeru;
T" s katero se potrošnik odpove pravici do uveljavljanja doloenih ugovorov (npr. ugovor zaradi ničnosti, spodbojnosti,
e,2
Polnitve ali nepravilne izpolnitve pogodbe);
Poročevalec

Če je za blago določen rok uporabnosti, mora biti ta rok na
blagu vidno in čitljivo označen.
Če blago zaradi svojih lastnosti ni primerno za običajno
uporabo, ga podjetje ne sme dati v prodajo oziroma mora
ustaviti njegovo prodajo ali na njem označiti, za katere
namene je uporabno tudi s temi lastnostmi.
34. teza
Podjetje mora potrošnika seznaniti z lastnostmi ponujenega
blaga, po katerem povprašuje.
Na konkretnem kosu blaga mora podjetje potrošniku nazorno
prikazati delovanje in ugotoviti njegovo brezhibnost. Če to ni
mogoče, je podjetje dolžno kupcu dati podrobna navodila in
pojasnila o prodanem blagu.
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35. teza

po prejemu blaga podjetju pisno sporoči, da odstopa od
pogodbe.

Podjetje je dolžno za prodano blago oziroma opravljeno storitev potrošniku izdati račun.

Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora
blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati
podjetju v 15 dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka.

Potrošniku mora podjetje omogočiti, da preveri pravilnost
zaračunanega zneska glede na kakovost in količino kupljenega blaga oziroma opravljene storitve.
36. teza
Prodajalec mora blago prodajati v običajni embalaži.
Pri manjših pakiranjih blaga mora podjetje uporabljati takšno
embalažo, da je njena teža primerna glede na težo pakiranega
blaga.
Na potrošnikovo zahtevo je podjetje dolžno blago posebej
zaviti. Takšno zavijanje lahko podjetje potrošniku posebej
zaračuna do višine dejanskih stroškov.
Embalaža mora biti zdravju neškodljiva.
37. teza
Potrošnik ima v prodajalni, kjer je bilo blago kupljeno, ob
morebitni napaki na blagu pravico zahtevati, da podjetje
blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne
plačani znesek ali odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako.
Če je napaka očitna, mora potrošnik zahtevo iz prejšnjega
odstavka sporočiti podjetju v 8 dneh po prevzemu blaga.
Določbe te teze ne posegajo v pravice kupca po splošnih
predpisih o obligacijskih razmerjih.
38. teza
Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od podjetja zahtevati, da storitev ponovno opravi ali
vrne plačani znesek ali odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni
storitvi.
Potrošnik mora svojo zahtevo sporočiti podjetju pri očitni
napaki v 8 dneh po opravljeni storitvi, pri drugih napakah pa
v enem letu po opravljeni storitvi.
39. teza
Če v primerih iz 37. in 38. teze napaka ni sporna, mora
podjetje takoj ugoditi potrošnikovi zahtevi.
Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v 8 dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna.
40. teza
Če podjetje molče ali izrecno pogojuje nakup blaga ali opravljanje storitev z delnim ali celotnim predplačilom in dobavi
blago ali opravi storitev več kot 30 dni po prejemu predplačila,
je dolžno potrošniku obračunati obresti po obrestni meri, po
kakršni se obrestujejo v kraju plačila hranilne vloge, vezane
nad 3 mesece.
41.teza
Če se podjetje in potrošnik dogovorita o dostavi blaga
v potrošnikovo stanovanje ali na drug kraj, je podjetje dolžno,
da potrošniku blago dostavi v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in v dogovorjenem roku (dan in ura) in mu hkrati
izroči vso pripadajočo dokumentacijo.
Za dostavo blaga v potrošnikovo stanovanje se ne šteje puščanje blaga pred vrati potrošnikovega stanovanja.
42. teza
Pri prodaji blaga po pošti ima potrošnik pravico, da v 7 dneh
58

Vrnitev prejetega blaga podjetju v 7 dneh po prejemu se šteje
za sporočilo o odstopu od pogodbe.
Če je blago uničeno, pokvarjeno ali se je njegova količina
zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik, potrošnik ne
izgubi pravice do odstopa od pogodbe.
43. teza
Če je potrošnik podjetju sporočil, da od pogodbe odstopa, mu
mora podjetje takoj vrniti že plačano kupnino.
Če podjetje potrošniku ne vrne že plačanega zneska v 15
dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe, mora
potrošniku poleg tega zneska z ustreznimi zamudnimi
obrestmi plačati še eno desetino kupnine za vsakih dopolnjenih 30 dni zamude pri vračilu.
44. teza
Če podjetje pošlje potrošniku blago, ki ga ta ni naročil,
takšna pošiljka blaga šteje za reklamno darilo.

se

45. teza
Kadar je pogodba sklenjena zunaj poslovnih prostorov
podjetja, ima potrošnik pravico, da od pogodbe odstopi.
Pisno izjavo o odstopu mora potrošnik poslati podjetju P°
sklenitvi pogodbe, vendar najpozneje v 7 dneh po prejem"
blaga.
46. teza
Določba prejšnje teze se ne nanaša na:
a) gradbene pogodbe,
b) pogodbe v zvezi z nepremičninami,
c) pogodbe o prodaji hrane in pijače za sprotno porab"
v gospodinjstvu,
č) zavarovalne pogodbe,
d) pogodbe o prodaji vrednostnih papirjev,
e) pogodbe, po katerih potrošnik ni zavezan plačati več
2000 tolarjev (20 ekujev).
47. teza
Pogodba iz 45. teze tega zakona mora biti v pisni oblik'
mora vsebovati firmo podjetja in ime potrošnika, vrsto in cen°
blaga ter pravice potrošnika po določbah tega zakona.
48. teza
Če je potrošnik blago že prejel, ima pravico, da odstopi ojj 1
pogodbe, samo če je podjetju blago na voljo nespremenjen
in v nezmanjšani količini na kraju, kamor ga je to prej dos' I
vilo ali od koder ga lahko brez težav prevzame.
.
Če je blago uničeno, pokvarjeno ali se je njegova količ'jjj
zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik, potrošnik
izgubi pravice do odstopa od pogodbe.

Za vračilo že plačane kupnine se uporabljajo določbe 43.teZe '
49. teza

J

V pogodbah o dobavi energije in vode potrošnikom je '
ceno obračunati po dejanski dobavi potrošniku.

retl

J

Način merjenja dejanske dobave določi s posebnim Pre^
som republiški upravni organ, pristojen za energetiko.

J.
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50. teza

56. teza

Osebe, ki opravljajo storitve vodenja ogledov kulturnih in
naravnih znamenitosti ter spremljajo izletnike na potovanjih,
in osebe, ki kot storitev poučujejo športne veščine, morajo
imeti ustrezno izobrazbo in preverjeno usposobljenost.

Varuh ukrepa v primerih, ki so splošnega pomena za življenje,
zdravje in delo potrošnika.

Pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za
(urizem, v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo in šport,
in Gospodarsko zbornico Slovenije.

Če varuh ugotovi, da je podjetje ravnalo nezakonito, si mora
prizadevati, da to takšno ravnanje opusti.
57. teza

51.teza

Varuh mora letno državnemu zboru Republike Slovenije predložiti poročilo o delu in predloge za morebitne spremembe in
dopolnitve zakonodaje, ki ureja varstvo potrošnikov.

Podjetja, ki organizirajo skupinske izlete in potovanja, morajo
Potnike ustrezno zavarovati.

58. teza

Pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi z organizacijo izletov
in potovanj ter z zavarovanjem potnikov predpiše minister,
Pristojen za turizem.

Varuh ima enega ali več namestnikov.

VIII. NOSILCI VARSTVA POTROŠNIKOV

Strokovna opravila za varuha opravlja zavod.

1- Zavod za varstvo potrošnikov

3. Organizacije potrošnikov

52. teza
Dejavnosti, povezane z varstvom potrošnikov, se opravljajo
tot javna služba, katere trajnost in nemotenost opravljanja
2
9otavlja v javnem interesu republika.
dejavnosti iz prvega odstavka te teze so:
~ vzgoja in izobraževanje potrošnikov,
~ obveščanje potrošnikov,
~ organiziranje primerjalnega ocenjevanja izdelkov in storitev,
~ svetovanje.
Za opravljanje dejavnosti, povezane z varstvom potrošnikov,
v
'ada Republike Slovenije ustanovi javni zavod za varstvo
Potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: zavod).
53. teza
Zavod pripravi letni program varstva potrošnikov v Sloveniji,
Ki vsebuje dejavnosti iz drugega odstavka prejšnje
■" ■ teze. ~Prodam
na
predlog
vlade
Republike
Slovenije
skupno
s proračun
°rn potrdi državni zbor Republike Slovenije.
Za delo zavoda in za uresničevanje programa varstva potrošnikov se zagotavljajo sredstva iz proračuna.
Izobraževanje potrošnikov
54. teza
^gojno-izobraževalni
programi osnovnega in srednjega šolv
a vsebujejo tudi temeljna znanja o varstvu potrošnikov.
v
p®
°d sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami pri
M
'Pravi izobraževalnih programov varstva potrošnikov.

Varuh potrošnikovih pravic (ombudsman)

Varuha*in njegove namestnike imenuje državni zbor Republike Slovenije.

59. člen
Pri uresničevanju programa varstva potrošnikov lahko sodelujejo tudi organizacije potrošnikov.
Za organizacije potrošnikov se štejejo neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo potrošniki zaradi varstva svojih pravic.
IX. INŠPEKCIJSKI NADZOR IN UPRAVNI UKREPI
60. teza
Organi tržne inšpekcije v skladu s svojimi pooblastili nadzirajo uresničevanje tega zakona in izrekajo ukrepe v skladu
z zakonom.
61. teza
Če podjetje neupravičeno zavrne potrošnikovo zahtevo, naj
mu blago z napako zamenja z novim blagom ali naj mu vrne
znesek za plačano blago ali naj odpravi napako na blagu, izda
pristojni organ tržne inšpekcije na potrošnikov predlog
odločbo, s katero podjetju odredi, naj ugodi zahtevi.
Odločbo iz prejšnjega odstavka izda pristojni organ le, če
med strankama ni spora o obstoju napake ali če je nedvomno
dokazana.
Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za
opravljanje storitev.
X. PREMOŽENJSKOPRAVNO VARSTVO
63. teza
Postopek v potrošniških sporih je hiter.
Za potrošniški spor v smislu tega zakona se šteje spor, ki se
po zakonu rešuje v pravdnem postopku, če je stranka potrošnik ali organizacija potrošnikov, druga stranka pa podjetje in
se nanaša na potrošno blago in storitve.

55. teza

64. teza

P °šnikovih pravic se v Republiki Sloveniji imev' varuh potrošnikovih pravic (v nadaljnjem besedilu:
U
'ev
h spremlja stanje varstva potrošnikov in na zahPo,r ni
Posi
°š
ali na lastno
pobudo presoja
splošne
pogoje
pri °vanja inkov
ugotavlja,
ali vsebujejo
določbe,
s katerimi
je
a ena
Predi
k°vrednost
položaja
sopogodbenikov;
analizira,
n
3 n socle,u e ri
iko 2lasti
'
i P reševanju vprašanj o varstvu potrošs,
anridardov in
9'eci
e kakovostiblaga
in cene
in storitev, izdelave
reklamiranja
in blaga
storitev.

V potrošniških sporih je pristojno tudi sodišče, na območju
katerega ima potrošnik stalno oziroma začasno prebivališče.

nuiVarstV0
e

0,r

Dogovor o krajevni pristojnosti, ki bi izključeval uporabo
določbe prejšnjega odstavka, je ničen.
65. teza
V potrošniških sporih, v katerih vrednost spornega predmeta

ne presega 70000 tolarjev (700 ekujev), se lahko opravi poravnalni postopek pred pristojnim organom, na območju katerega ima potrošnik stalno ali začasno prebivališče.
Pristojni organ najpozneje v 14 dneh po prejemu predloga
razpiše narok za poravnavo in nanj povabi stranki, ki sta se
vabilu dolžni odzvati.
Poravnava, sklenjena pred pristojnim organom, je izvršilni
naslov.
Pristojni organ najpozneje v dveh mesecih po prejemu predloga odstopi zadevo pristojnemu sodišču, če v tem času ne
pride do poravnave in če temu potrošnik ne nasprotuje.

nega navodila oziroma navodila za uporaDO in seznama po°"
blaščenih servisov ( prri odstavek 17. teze);
2) če ne zagotovi vzdržezanja, nadomestnih delov in priklopnih aparato tudi p prenexanju proizvodnje določenega bla9'
(tretji ostavek 17. teze);
3) če kot garant ne zagotovi, da pooblaščeni servisi razpo|a'
gajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo okva'
in pomanjkljivosti, da takoj sprejmejo blago v popravilo in1"
napake pravočasno odpravijo (22. teza);

Pristojni organ po tej tezi je pristojni organ tržne inšpekcije.

4) če dela reklamo za blago in storitve na način, ki potrošnik
zavaja ali utegne zavesti, izrablja njegovo neizkušenost i"
neznanje ter negativno vpliva na njegovo gospodarno obn*
šanje in interese (24. teza);

XI. KAZENSKE DOLOČBE

5) če krši pravila o prodaji blaga na razprodaji (31. teza);

66. teza
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek pravna oseba:

6) če blaga z napako fizično ne loči od redne prodaje brezhib"
nega blaga in vidno ne opozori, da gre za blago z napako (3*
teza);

1) če končnemu kupcu ne izda garancijskega lista, tehničnega navodila oziroma navodila za uporabo in seznama pooblaščenih servisov (prvi odstavek 17. teze);

7) če na konkretnem kosu blaga potrošniku nazorno ne Prl'
kaže delovanja in ne ugotovi njegove brezhibnosti
odstavek 34. teze);

2) če ne zagotovi vzdrževanja, nadomestnih delov in priklopnih aparatov tudi po prenehanju proizvodnje določenega
blaga (tretji odstavek 17. teze);
3) če kot garant ne zagotovi, da pooblaščeni servisi razpolagajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo okvar
in pomanjkljivosti, da takoj sprejmejo blago v popravilo in da
napake pravočasno odpravijo (22. teza);
4) če dela reklamo za blago in storitve na način, ki potrošnika
zavaja ali utegne zavesti, izrablja njegovo neizšušenost in
neznanje ter negativno vpliva na njegovo gospodarno obnašanje in interese (24. teza);
5) če krši pravila o prodaji blaga na razprodaji (31. teza);
6) če blaga z napak fizično ne loči wd redne prodaje brezhibnega blaga in vidno ne opozori, da gre za blago z napako (32.
teza);
7) če na konkretnem kosu blaga potrošniku nazorno ne prikaže delovanja in ne ugotovi njeggve brezhibnosti (drugi
odstavek 34. teze);
8) če pri dogovorjeni dostavi v potrošnikovo stanovanje blaga
ne dstavi v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in
v dogovorjenem roku z vso pripadajočo dokumentacijo oziroma če blago pusti pred vrati potrošnikovega stanovaja (41.
teza);
9) če pri prodaji zunaj posloznih prostorov podjetja s potrošnikom ne sklene pogodbe o nakupu blaga v pisni obliki in
s predpisano vsebino (47. teza);
10) če neupravičeno ne izvrši odločbe organa tržne inšpekcije
iz 61. teze;
11) če se ne odzove na vabilo pristojnega organa na poravnavo (65. teza).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka.
67. teza
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori prekršek pri samostojnem
opravljanju dejavnosti:
1) če končnemu kupcu ne izda garancijskega lista, tehnič60

8) če pri dogovorjeni dostavi v potrošnikovo stanovanje blaS'
ne dostavi v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini f
v dogovorjenem roku z vso pripadajočo dokumentacijo 4
roma če blago pusti pred vrati potrošnikovega stanovanja!
teza);
9) če pri prodaji zunaj poslovnih prostorov podjetja s potr0*
nikom ne sklene pogodbe o nakupu blaga v pisni oblik'
s predpisano vsebino (47. teza);
10) če neupravičeno ne izvrši odločbe organa tržne inšpek^8
iz 61. teze;
11) če se ne odzove na vabilo pristojnega organa na p°raV
navo (65. teza).
68. teza
Z denarno kaznijo 4.500 tolarjev se kaznuje na kraju
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek P
samostojnem opravljanju dejavnosti:
1) če za blago, ki ga prodaja, vidno ne označi cene (P^l
odstavek 30. teze);
:
2) če ne upošteva označenih cen (drugi odstavek 30i. tez*)

3) če da v prodajo blago oziroma ne ustavi prodaje bla9^,liJ
zaradi svojih lastnosti ni primerno za običajno uporab o, a
njem ne označi, za katere namene je uporabno tudi s
lastnostmi (tretji odstavek 33. teze);

4) če ne izda računa za prodano blago oziroma
||
storitev ali potrošniku ne omogoči, da preveri pravilnostD* J ^
čunane cene glede na kakvost in količino kupljenega
1
oziroma opravljene storitve (35. teza).
e
Z denarno kaznijo 2.000 tolarjev se kaznuje na kra|U saf
0 1 V|
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejS ' " (0j
odstavka.
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XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
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69. teza
Zavod za varstvo potrošnikov se ustanovi napozneje v
letu po uveljavitvi tega zakona.
Varuh potrošnikovih pravic se imenuje najpozneje
letu po uveljavitvi tega zakona.
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70. teza
Predpis o označevanju cen iz 30. teze tega zakona in predpis
o načinu urejanja dejanske dobave energije in vode potrošnikom iz 49. teze tega zakona se sprejmeta najpozneje v 6 mesecih po uveljaviti tega zakoa.
71. teza
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati

določbe 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 36., 38.
člena, točke 3 do 19 iz 46. člena in 47. člena zakona o trgovini
(Uradni list SFRJ, št. 46/90) in 68., 69. in 70. člen zakona
o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88, 23/91 in 55/91).
72. teza
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Informacija o posledicah zakona o denacionalizaciji pri kmetijskih
/Organizacijah
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Vlada Republike Slovenije je na 11. seji 17/7-1992 obravnavala:
- INFORMACIJO O VPLIVU ZAKONA O DENACIONALIZACIJI NA PROBLEMATIKO KMETIJSKIH ORGANIZACIJ,
ki vam jo pošiljamo v obravnavano na podlagi 222. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Republike Slovenije in sklepa Družbenopolitičnega zbora
Skupščine Republike Slovenije z dne 4/3-1992.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika 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 njeni
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- mag. Jože PROTNER, član Vlade Republike Slovenije in
- minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
- Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Jože DULAR, pomočnik ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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S feNjE v DRUŽBENEM KMETIJSTVU IN REŠITVE
1 WOQ O DENACIONALIZACIJI
LJIVOSTI DRUŽBENEGA KMETIJSTVA
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, 1err| ib kategorijah zemljišč zavzema družbena last^2 7^i ] ben delež pri ribnikih in trstičju (51,9%), pašnikih
'
ter vinogradih (18,2%).

Od skupno 147.506 ha družbenih kmetijskih zemljišč so kmetijska posestva in zadruge v letu 1990 same obdelovale 60.269
ha oziroma 40,8;. V celoti so same obdelovale vse družbene
njive in vrtove, sadovnjake in vinograde, travnike le 27,4% in
pašnike le 14,8%. Ti podatki potrjujejo dejstvo, da kmetijske
organizacije oddajajo v najem predvsem travniške in pašniške
površine, da pa imajo veliko kmetijskih zemljišč v upravljanju
nekmetijske organizacije in občine.
Od vse živine v Republiki Sloveniji so imele družbene kmetijske organizacije v letu 1990 po statističnih podatkih največ
perutnine (89,4%) in prašičev (45,6%), torej proizvodnje, ki
v pretežni meri sloni na farmskem načinu reje in na nakupljeni
krmi. Delež govedi v družbeni reji je znašal 14,2% (tabela 2).
V letu 1990 so pri odkupu kmetijskih proizvodov družbene
kmetijske organizacije dosegle pomemben delež pri pšenici,
hmelju, sladkorni pesi, koruzi, jabolkih, prašičih in perutnini
(tabela 3). Stopnja intenzivnosti pridelave je v povprečju
v družbenem kmetijstvu večja kot v zasebnem predvsem pri
poljščinah, plantažnih sadovnjakih in mlečnosti na kravo
(tabela 4), čeprav nekateri kmetje, usmerjeni v intenzivno
tržno pridelavo, po doseženih rezultatih prav nič ne zaostajajo
za družbenim kmetijstvom.
Po statističnih podatkih je bilo v aprilu letos v kmetijstvu in
ribištvu zaposlenih 11.402 delavcev. V zadnjem letu dni (april
1992/ april 1991) se je njihovo število zmanjšalo za 6,9%. Med
zaposlenimi v kmetijstvu predelujejo kvalificirani delavci in
delavci s srednješolsko izobrazbo.
2. VRAČANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV PO
ZAKONU O DENACIONALIZACIJI
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-1, v nadaljnjem besedilu: ZD) ureja vračanje premoženja, ki je bilo
podržavljeno na podlagi predpisov in na načine, navedene
v 3., 4. in 5. členu tega zakona.

Temeljna oblika denacionalizacije je vrnitev premoženja
v naravi, če to ni možno, pa plačilo odškodnine v obliki
nadomestnega premoženja, vrednostnih papirjev ali
v denarju. Za vrnitev stvari, kamor sodijo tudi kmetijska zemljišča in gozdovi, ZD določa absolutne ovire, pod katerimi
nepremičnin ni mogoče vrniti. Za vračanje kmetijskih zemljišč
in gozdov je posebej pomembna določba drugega odstavka
19. člena ZD. Le-ta določa, da se za gozdove ne uporablja
določba 4. točke prvega odstavka 19. člena in 20. člen tega
zakona. Za vračanje kmetijskih zemljišč iz funkcionalnih kompleksov pa se uporablja določbe 27. člena tega zakona. To
pomeni, da se v vseh tistih primerih, ko gre za vračanje
zemljišč iz funkcionalnih kompleksov, kot specialna določba
uporablja le določba 27. ZD, ne pa določbe 20., 21., prvega
odstavka 22. in 23. člena ZD, ki veljajo za druge nepremičnine
(stanovanje hiše, poslovne prostore, podjetja). Če bi se
določbi 20. in 2li člena ZD uporabljali tudi za vračanje kmetijskih zemljišč iz funkcionalnih kompleksov, potem bi lahko
večina kmetijskih organizacij uveljavljala razloge iz 21. člena
ZD. Vrnitev družbenih kmetijskih zemljišč, ki so v kompleksih,
v last in posest upravičencem v tem primeru ne bi bila mogoča.
Zakon v prvem odstavku 27. člena določa, da se kmetijska
zemljišča vračajo v last in posest, če se s tem ne okrni
funkcionalnost kompleksov kmetijskih zemljišč oziroma kompleksov trajnih nasadov ali če s tem ne pride do takšne
razdrobljenosti parcel, ki bi onemogočala ekonomično obdelavo. Vrnitev v takojšnjo last in posest je torej po ZD možna
povsod tam, kjer gre za posamezna zemljišča, ki ne ležijo
v kompleksih, od zemljišč ki ležijo v kompleksih, pa samo
tista, pri katerih so izpolnjeni pogoji po prvem odstavku 27.
člena ZD.
Kolikor pa pogoji po 1. odstavku 27. člena niso podani (kar
pomeni, da zemljišč ni mogoče vrniti v last in posest), se
v korist upravičenca, čigar zemljišče, leži v območju kompleksa kmetijskih zemljišč, vzpostavi solastninska pravica.
S tem je postopek denacionalizacije končan. Za v solastnino
priznana zemljišča se uporabljajo določbe drugega, tretjega
in četrtega odstavka 22. člena. Solastniki si po končani denacionalizaciji kompleks razdelijo sporazumno, v nepravdnem
postopku ali pa predlagajo uvedbo komasacije. V primeru, da
upravičenec ne zahteva vrnitve kmetijskih zemljišč, se mu
izda priznanice Sklada kmetijskih zemljišč, in gozdov, s katerimi lahko kupi druga kmetijska zemljišča ali gozdove, jo
zamenja z obveznice Slovenskega odškodninskega sklada
oziroma jo proda. Z določbo 28. člena ZD je še posebej
urejeno vračanje kmetijskih zemljišč, na katerih so vzpostavljeni novi trajni nasadi, drugih določb, ki bi se posebej nanašale na vračanje kmetijskih zemljišč in gozdov, pa ZD nima.
II. OCENA POSLEDIC IZVEDBE ZAKONA
O DENACIONALIZACIJI
1. Na proizvodnji
1.1. Kmetijska zemljišča
Večina sedanjih družbenih kmetijskih posestev je nastala iz
predvojnih državnih posestev, iz zaplenjenih oziroma
z agrarno reformo odvzetih zemljišč po drugi svetovni vojni, iz
zemljišč, ki so presegala agrarni maksimum ter iz arondiranih
in odkupljenih zemljišč. V povojnem obdobju je bilo izvedeno
več različnih statusnih sprememb v kmetijstvu, vključno s pripojitvami, spojitvami in izločitvami, ki so imele za posledico
tudi različne prenose premoženja od ene na drugo pravno
osebo, med drugim tudi prenose kmetijskih zemljišč in gozdov lastniške preobrazbe.
V dosedanjem razvoju so družbene kmetijske organizacije
oblikovale zaokrožene zemljiške komplekse, na katerih so
organizirale intenzivno poljedelsko proizvodnjo, jih ustrezno
zemljiško uredile (hidromelioracije, agromelioracije) ali pa na
njih uredile sodobne plantažne nasade sadja, vinske trte in
hmelja. Vsa ostala zemljišča so kmetijske organizacije oddajale v najem kmetom, ker se jih zaradi oddaljenosti in razparceliranosti ni dalo ekonomično obdelovati. Takšna zemljišča
so organizacije najpogosteje uporabljale tudi za zamenjavo
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pri zaokroževanju in oblikovanju svojih funkcionalnih kompleksov zemljišč.
Sprejeti zakon o denacionalizaciji omogoča upravičencem,
da zahtevajo vračilo odvzetih zemljišč v naravi, vračilo nadomestnih zemljišč, če so na voljo ali odškodnine. Točnih ocen
o zemljiščih, ki jih bodo morale družbene kmetijske organizacije, to je družbena kmetijska posestva in kmetijske zadruge,
vrniti še ni, saj poteče rok za vlaganje zahtevkov šele junija
leta 1993. Po ocenah kmetijskih organizacij je iz dosedaj
vloženih zahtevkov razvidno, da bo večina upravičencev zahtevala vrnitev zemljišč v naravi.
Večino zemljišč, ki tvorijo t. i. funkcionalne komplekse, so
kmetijske organizacije pridobile v arondacijskih postopkih po
letu 1960. Podlaga za prenos zemljišč v družbeno lastnino je
bila največkrat arondacijska odločba, izdana na podlag'
takrat veljavnega temeljnega zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča (Uradni list FLRJ, št. 43/59 in 53/62 ter SFRJ.
št. 10/65, 12/67 in 14/70), ki je naveden v 29. točki 3. člena
zakona o denacionalizaciji. Formalno je torej treba ta zemljišča povsod tam, kjer upravičenci niso dobili za odškodnino
ustreznih nadomestnih zemljišč, vrniti prejšnjim lastnikom,
čeprav organizacije, v korist katerih so se arondacije izvajale;
zatrjujejo, da so večino teh zemljišč pridobile na podlag1
predhodnega sporazuma in po takrat veljavnih tržnih cenahV nekaterih primerih so bili takšni sporazumi tudi pisn°3 i
sestavljeni in od strank podpisani, največkrat pa pisneg I
sporazuma ni, čeprav iz odločbe izhaja, da je bil dejansko res
dogovorjen oziroma sklenjen. Zaradi določenih ekonomsk'h
ugodnosti (možnost zaposlitve, pridobitev otroških doklaO
ipd.) pri oddaji zemljišč, so nekateri občani zemljo tudi sami
ponujali v odkup. Z namenom, da so se izognili plačilu davk3
ob prepisu zemljišč, da je bil dosežen prednostni vpis v zemlji*
ško knjigo in da ni bilo potrebno overjati podpisov na pogoo*
bah, so v velikem številu primerov prenose zemljišč formalno
izvajali z arondacijskimi odločbami, dejansko pa je šlo z*
sporazume (pogodbe). Te organizacije so za poravnavani®
odškodnin (kupnin) najemale tudi bančna posojila, zato
menijo, da je odločitev o vračanju teh zemljišč prejšnji'J
lastnikom še posebno krivično do njih. Po ugotovitvah ten
organizacij je bilo le manjše število arondacij izpeljanih P°"|n
določenimi pritiski oziroma kot prisilni ukrep in v teh primer
arondacijski upravičenci soglašajo z vrnitvijo zemljišč.
Pri vračanju arondiranih kmetijskih zemljišč tako, kot je 10
določeno v zakonu o denacionalizaciji, pa nekatere organiz^
cije opozarjajo tudi na dejstvo, da bo zemljišč za vse "Pra^
čenče zmanjkalo oziroma da bo za isto zemljišče postaj!®
zahteve več upravičencev. Kot primer navajajo zemljišče, kU
bilo fizični osebi v letu 1946 odvzeto po agrarni reformi m
dodeljeno agrarnemu interesentu. Temu agrarnemu in|er51k^
sentu je bilo zemljišče v letu 1963 arondirano, kmetij u *
organizacija pa je za arondirano zemljišče plačale 100% k C
nino. Ker imajo po ZD vsi arondiranci, ki niso prejeli ustrezni
nadomestnih zemljišč, pravico zahtevati zemljišča na 5jv naravi, bodo za konkretno zemljišče po vsej verjetno
postavljene tri zahteve in sicer:
- od fizične osebe, ki mu je bilo zemljišče odvzeto po agrarn' |
reformi v letu 1946,
- od agrarnega interesenta, ki mu je bilo to isto zemlji
arondirano v letu 1963,
- od kmetijske organizacije, ki je arondantu plačala
kupnino (po 73. členu ZD).
Nadaljnji problem, na katerega opozarjajo kmetijske
zacije, je v tem, da ni predpisanega enotnega načina (meto
logije) za valorizacijo ob podržavljenju danih odškodnin- ^
72. členu ZD se namreč odškodnine, ki so jih upravičenci
denacionalizacije prejeli za podržavljeno premoženje, ne up
števajo, razen če so presegle 30% vrednosti podržavljen
L
premoženja. Izračuni, ki so jih napravile nekatere kmej'nili
organizacije, kažejo, da splošno pravilo za valorizacijo da3 ^
odškodnin iz 5. odstavka 44. člena ZD, ki se uporabil ^
podjetja, v primeru kmetijskih zemljišč in gozdov ne P j.
v poštev. Problem je še posebej aktualen ravno pri odško
poročevalk

nah, ki so jih kmetijske organizacije dajale za arondirana
zemljišča. Kljub temu, da dane odškodnine za arondirana
zemljišča dosegajo vrednosti, ki so se v tistem času prosto
oblikovale na trgu (primerjava s kupnimi pogodbami v zemljiških knjigah), se je ob valorizaciji teh odškodnin po zgoraj
navedenem načelu (pariteta dinarja do ZDA dolarja v času
podržavljenja in pariteta tolarja do ZDA dolarja v času vračanja z upoštevanjem koeficienta povečanja dolarskih cen) izkazalo, da dane odškodnine ne dosegajo niti 30% vrednosti, ki
jo po ZD prejme upravičenec, če mu npr. nepremičnine ni
mogoče vrniti v naravi. Ob rešitvah, ki so predvidene v ZD, se
torej
izkaže, da upravičenci lahko zahtevajo zemljišča nazaj
v
naravi, ne da bi jim bilo potrebno vračati takrat prejeto
odškodnino. Hkrati pa bodo kmetijske organizacije za to isto
zemljišče dokazovale, da so ga pridobile odplačno in bodo od
Slovenskega odškodninskega sklada zahtevale odškodnino
Po predpisih o razlastitvi (72. člen ZD).
Upravičenci za vračilo zemljišč so po ZD poleg kmetov tudi
veleposestniki, cerkev in tujci. Točnih podatkov o teh upravičencih kmetijske organizacije še nimajo. Večji delež zemljišč
tujcev je predvsem na mejnem območju z Republiko Avstrijo
ter na območju Dravskega polja in Slovenskih goric.
Vse povojne lastniške spremembe in dodatne proizvodne
usposobitve družbenih kmetijskih zemljišč niso bile povsod
dosledno izpeljane v zemljiški knjigi in katastru. Evidenca je
zato pri nekaterih organizacijah zelo pomanjkljiva, kar bo
dodatno oteževalo uveljavljanje zahtevkov za vračilo kmetijskih zemljišč.
2 namenom, da bi dobili podrobnejše podatke o kmetijskih
Površinah in gozda, ki jih bodo morale vrniti kmetijske organi2
acije, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Poslalo letos v aprilu anketni vprašalnik vsem kmetijskim
Posestvom in kmetijskim zadrugam s pomembnejšim deležem družbenih zemljišč. Na anketo je odgovorilo 26 kmetijskih organizacij, ki imajo kmetijska zemljišča in tudi gozdove.
» anketo niso bile zajete le prašičerejske in perutninarske
'arme, ki nimajo pomembnejšega deleža lastnih površin in ne
Pridelujejo krme. Ena kmetijska organizacija z večjim deležem družbenih zemljišč pa je odgovorila, da ocene, koliko
zemljišč bodo morali vrniti, še ne more navesti. Od kmetijskih
Zadrug so bile anketirane le tiste, ki so imele pred uveljavitvijo
zakon o zadrugah pomembnejši delež družbenih kmetijskih
zemljišč oziroma lastne kmetijske proizvodnje. Z anketo je
zajetih in obdelanih 14 kmetijskih zadrug (priloge 1 do 3).
p
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anketnih podatkih imajo kmetijske organizacije (posestva
' zadruge) v lasti skupno 86.911 ha površin, od tega 56.574
"a kmetijskih zemljiščin 30.337 ha gozda (tabela 5).
p

o njihovih ocenah bodo morale kmetijske organizacije vrniti
skupno 22.598 ha kmetijskih zemljišč in gozdov oziroma
^6.0% vseh površin, ki jih imajo v upravljanju, od tega kmetijskih zemljišč 17.871 ha. Njihove ocene temeljijo na podatkih
z Predhodnih prijav upravičencev, na informacijah o že vlože"lh| zahtevkih, na informativnih razgovorih s potencialnimi
opravičenci na podlagi podatkov o vrsti in načinu pridobitve
zemljišč v preteklosti.
Struktura zemljišč, ki jih bodo morale kmetijske organizacije
_^Jtije naslednja:
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morale vrniti največ hmeljišč (70,6%), in drugih trajnih nasadov. Po vračanju bo zato zelo okrnjena ravno proizvodnja na
površinah, ki se intenzivno izkoriščajo za kmetijsko pridelavo.
Te površine se nahajajo na urejenih kompleksih, kjer so
vzpostavljeni intenzivni (plantažni) nasadi z vso infrastrukturo
(žičnice, poti, namakalni sistemi). Velik del zemljišč, ki jih
bodo morale kmetijske organizacije vrniti, zavzemajo tudi
ostale kulture (njive, travniki, pašniki), ki so namenjena za
poljedelsko proizvodnjo in pridelavo krme za živinorejo. Zato
bo posredno prizadeta tudi družbena živinorejska proizvodnja.
Delež vrnjenih površin bo med posameznimi kmetijskimi
organizacijami zelo različen. Nekatere organizacije bodo
morale praktično vrniti pretežni del zemljišč, kar bo povzročilo njihovo likvidacijo. Število organizacij, ki bodo morale
vrniti preko 70% vseh zemljišč je 12, od tega 3 zadruge Po
izločitvi teh površin te organizacije praktično ne bodo mogle
več gospodariti, saj bodo zemljišča, ki jim bodo ostala, razporejena na različnih lokacijah tako, da racionalna in ekonomična obdelava ne bo več mogoča. Za zadruge bo pomenila
vrnitev zemljišč ukinitev lastne rastlinske in živinorejske proizvodnje.
Zaradi posrednih učinkov zmanjšanja kmetijskih zemljišč
zaradi vračanja, bo prišlo tudi pri drugih kmetijskih organizacijah, ki bodo morale vrniti tudi manjši delež zemljišč, do
velikih ekonomskih težav in celo stečajev. Le-te bodo nastale
zaradi nezmožnosti prilagajanja obstoječih proizvodnih
zmogljivosti zmanjšani kmetijski proizvodnji (npr. hlevi, silosi)
in visokih fiksnih stroških za njihovo vzdrževanje. Dodatno
breme pa bo za nekatere kmetijske organizacije predstavljala
tudi obveznost vračanja gospodarskih poslopij (bivše grofije,
dvorci ipd.).
Iz primerjave s statističnimi podatki o zemljiščih, ki jih imajo
kmetijske organizacije v uporabi, izhaja, da so kmetijske organizacije večino zemljišč, ki niso vključena v komplekse, že
oddale v najem kmetom. V obdelavi so ohranila le zemljišča
v zaokroženih kompleksih, kjer je tudi njihova obdelava racionalnejša, in na katero so vezala tudi objekte (hleve) za
živinorejsko proizvodnjo.
Večina zemljišč, ki jih bodo morale po njihovih ocenah vrniti
po zakonu o denacionalizaciji, se nahaja v kompleksih. V povprečju naj bi znašal njihov delež 66,1% (tabela 6). Zemljišča za
vrnitev se praktično v celoti nahajajo v kompleksih pri trajnih
nasadih (hmeljiščih, vinogradih in sadovnjakih), tako pri kmetijskih posestvih kot pri kmetijskih zadrugah. V velikem delu
bo potrebno vrniti tudi njive in travnike, ki jih bo po oceni
organizacij potrebno vrniti (gre za zemljišča slabše kvalitete),
ležijo v manjšem obsegu v kompleksih.
Vračanje zemljišč iz funkcionalnih kompleksov odpira vrsto
dejanskih, pravnih in ekonomskih vprašanj. Odvzeta zemljišča posameznim kmetijam so namreč znašala od nekaj 10
arov do nekaj hektarjev in le redko po nekaj 10 ha. Le odvzeta
posest veleposestnikov in cerkve je v posameznih primerih
obsegala tudi več kot 100 ha kompleksa. Pri vračanju bo zato
v večini primerov prišlo ponovno do drobljenja že oblikovanih
kompleksov zemljišč, ki jih bodo verjetno dediči še nadalje
razdrobili.
Vrnitev zemljišč bo zahtevala vpis novega lastniškega stanja
v zemljiški knjigi in v primeru kompleksov tudi vzpostavitev
povsem novega stanja v zemljiško-katastrskem operatu. Le-to
je bilo v procesih arondacij, komasacij in drugih agrarnih
operacij spremenjeno, proizvodna sposobnost zemljišč pa
izboljšana. Nadalje je bila povsem spremenjena tudi dostopnost do teh kompleksov. Vrnitev v nekdanje stanje bo pomenila ponovno geodetsko odmero posameznih parcel ter
ponovno vzpostavitev poti, s katerimi se bo omogočil dostop
do njih. Zakon o denacionalizaciji sicer za določeno dobo
vzpostavlja na kompleksih le solastninsko pravico, brez pravice do posesti, vendar pa zakon ne rešuje že nekazanih
vprašanj, kot so ureditev dostopa do zemljišč, stroškov
odmere in delitve teh zemljišč, investicij v zemljišča, dolžnost
obdelave teh zemljišč, stroškov preobrazbe in proizvodne
preusmeritve kmetijskih organizacij ipd.
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Ker bo pri vračanju zemljišč iz kompleksov prišlo tudi do
pomanjkanja zemljišč oziroma je sedaj na nekaterih zemljiščih uvedena drugačna izraba (npr. poti, odvodni kanali), bo
nujno pred vračanjem zemljišč iz kompleksov opraviti komasacije in te probleme reševati v komasacijskih postopkih. Do
zaključka teh postopkov pa bo potrebno opredeliti funkcijo
kmetijskih organizacij pri gospodarjenju na teh površinah.
Poseben problem so pri kmetijskih zemljiščih tudi vse tiste
kupoprodajne in menjalne pogodbe, ki so bile sklenjene pred
uveljavitvijo zakona o denacionalizaciji in so stranke posest
teh nepremičnin že nastopile, niso pa te pogodbe še realizirane v zemljiški knjigi. Po podatkih posameznih občin oziroma kmetijskih organizacij je takšnih pogodb za okoli 30%
vseh površin, ki pridejo v poštev za denacionalizacijo. Tako
pridemo v vseh teh primerih do situacije, ko je zemljišče
formalno še vedno družbena lastnina v uporabi družbene
pravne osebe, dejansko pa je lastnik zemljišča že dalj časa
(tudi po 20 let in več) fizična oseba.
1. 2. Kmetijska proizvodnja
Ker bo po ocenah kmetijskih organizacij v določenih primerih
delež vrnjenih kmetijskih zemljišč takšen, da ne bo mogoče
več racionalno gospodariti na preostalih zemljiščih, bodo
morale nekatere kmetijske organizacije v celoti ali samo na
nekaterih obratih ukiniti proizvodnjo. V takšnih primerih bo
prizadeta zlasti družbena prireja govejega mesa in mleka ter
poljedelska, hmeljarska, sadjarska in vinogradniška proizvodnja. Družbena prireja prašičjega in perutninskega mesa že
sedaj temelji pretežno na nakupljeni krmi, zato jo denacionalizacija ne bo prizadela.
V primeru ukinitve proizvodnih obratov bo prišlo do izločitve
gospodarskih poslopij z opremo in mehanizacijo iz proizvodne funkcije. Zaradi specifičnega namena uporabe bo
nadaljno uporabnost teh objektov in mehanizacije težko
zagotoviti, saj so prilagojeni intenzivni kmetijski proizvodnji
na večjih površinah in niso uporabni za drobno zasebno
kmečko proizvodnjo, kar bo tudi močno razvrednotilo njihovo
ceno pri prodaji oziroma oddaji v najem.
Upravičenci oziroma njihovi pravni nasledniki imajo pravico
do vrnitve kmetijskih zemljišč in gozda ne glede ali se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali ne. Ker se je število kmetijskega prebivalstva po vojni močno zmanjšalo, bo veliko upravičencev nekmetov, ki sedaj živijo tudi izven kraja, kjer se
nahajajo kmetijska zemljišča oziroma jim kmetijska dejavnost
ne pomeni pomembnejšega vira za preživljanje.
V primeru, da bo prišlo zaradi vračanja kmetijskih zemljišč do
likvidacije oziroma bistvenega zmanjšanja družbene kmetijske pridelave, lahko pričakujemo tudi dejansko zmanjšanje
kmetijske proizvodnje, zlasti če bodo večino zemljišč dobili
vrnjenih nekmetje. Do tega lahko pride predvsem v prehodnem obdobju, dokler ne bodo bodoči lastniki organizirali
nove proizvodnje bodisi sami, bodisi z oddajo v najem sedanjim kmetijskim organizacijam ali kmetom. V večini primerov
pa lahko vsaj v začetnem obdobju, pride do ekstenzivne
proizvodnje, prav gotovo pa bo prišlo do njene strukturne
spremembe in uskladitve z že obstoječo kmečko proizvodnjo
(mleko, goveje meso).
Da ne bi vračanje zemljišč povzročilo pri kmetijskih organizacijah dezorganizacije družbene proizvodnje in s tem tudi
izpad pridelave hrane, bi morale kmetijske organizacije pripraviti programe prehoda na zmanjšanje oziroma postopno
ukinitev proizvodnje. Pripravo in izvajanje programov ter prenos teh zemljišč upravičencem, bo spremljalo tudi Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
1. 3. Delavci
V anketiranih kmetijskih organizacijah je zaposleno skupno
6306 delavcev. Med delavci prevladujejo kvalifikacirani in
nekvalificirani delavci, med strokovnimi delavci pa kadri
s srednješolsko izobrazbo (tabela 7).
Po ocenah kmetijskih organizacij bo zaradi vračanja kmetijskih zemljišč in gozda od kmetijskih organizacij prišlo do
1711 presežnih delavcev, in sicer naslednje kvalifikacijske
strukture:
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Organizacija
posestva
zadruge
Skupaj
delež v %
% delež od
vseh zaposlenih

kvalificirani delavci
strokovnjaki
Skupaj
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Zaradi vračanja kmetijskih zemljišč in gozdov bo po ocenah
organizacije ostalo v družbenem kmetijstvu skoraj ena tretjina
delavcev brez dela. Le-ti so specializirani za opravljanje kme;
tijskih del, zato bo njihova porazdelitev zelo težka, saj v svoji
dejavnosti ne bodo mogli najti drugih delovnih mest. To je še
zlasti problematično za ozko specializirane kmetijske strokovnjake. Za ponovno zaposlitev bodo morali ti delavci spremeniti poklic in iskati zaposlitev v večini primerov v nekmetijskih
dejavnostih.
Ker v zakonu o denacionalizaciji ni opredeljena problematika
razreševanja presežnih delavcev niti zagotovljenih sredstev za
razreševanje oziroma pokrivanje delodajalčevih obveznosti,
nastalih zaradi izvajanja zakona, imajo ti delavci enak položaj ,
pri zagotavljanju pravic iz dela, kot vsi drugi delavci, ki ostanejo brez zaposlitve zaradi tehnoloških, organizacijskih in |
ekonomskih razlogov. V ta namen je treba zagotoviti dodatna
proračunska sredstva za zagotavljanje njihove socialne varnosti oziroma prezaposlitev. Povečanje proračunskih sredstev bo potrebno tudi zaradi takojšnjega prehoda delavcev,
kot posledica stečaja teh organizacij, v odprto brezposelnost
in s tem za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za
primer brezposelnosti. V ta namen bi morale kmetijske orga-1
nizacije pripraviti programe za njihovo razreševanje, ki bi j'*
država podprla z ukrepi socialne politike.
2. Ekonomske posledice
V zadnjih letih so si kmetijske organizacije prizadevale zmanj;
šati stopnjo zadolženosti in izboljšati svoj ekonomski položajTa prizadevanja je podobno kot ostalo gospodarstvo, prekinila izguba jugoslovanskega trga, splošno podaljševanje pjačilnih rokov za prodane proizvode in visoke obresti za kredite
za obratna sredstva, v primerjavi z dolgim proizvodnim procesom, ki je običajen v kmetijstvu.
■
Po sprejetju zakona o denacionalizaciji so kmetijske organizacije ekonomsko poslovanje dodatno racionalizirale, saj j®
postal v nekaterih organizacijah nejasen njihov nadaljn'
obstoj. V kmetijskih oroganizacijah, v katerih ocenjujejo, da
bodo morali vrniti pretežni del zemljišč, so ustavili program®
tehnoloških posodabljanj. Manjše investicije v proizvodne
objekte, nasade, zemljiške ureditvene operacije, opremo ■"
tudi mehanizacijo, so usmerjene le še v najnujnejše namene,
s katerimi se vzdržuje tekoča proizvodnja.
Zaradi denacionalizacije so postale previdnejše tudi banke Pr'
odobravanju kreditov kmetijskim organizacijam. Hipotek®
niso več povsem zanesljivo garancijsko sredstvo za vračil?
kreditov, zlasti še pri zemljiščih. Nekatere organizacije zarad
kreditne nesposobnosti vežejo jamstvo kredita na pričakovan
pridelek, zlasti še s poslovnimi partnerji, ki so njihovi dolg°_
letni kupci. V takšnih razmerah so v ospredju prizadevanja za
zagotovitev obdelave kmetijskih zemljišč in ohranjanje pr°'z'
vodnje na doseženem tehnološkem nivoju.
Neperspektivnost družbenega kmetijstva povzroča tudi nofl®.
tovost pri zaposlenih. Neredko pa so ti delavci izpostavi)0
tudi šikaniranju s strani razlaščencev. Če se bo takšno stejjj j
še nadaljevalo, bodo kmetijske organizacije začeli zapušča
najsposobnejši kadri. S tem pa se bo njihov ekonomski P0'
žaj še hitreje poslabševal, kar lahko še pospeši stecajn
postopke pri nekaterih organizacijah in pripelje do zmanp
nja proizvodnje.
Kmetijskim organizacijam povzroča dodatne stroške
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iskanje različnih podatkov in informacij s strani potencialnih
upravičencev (razgovori, iskanje arhivskih podatkov ipd.).
Podobno je tudi pri iskanju informacij s strani občinskih
komisij. Po nekaterih ocenah bo vsak zahtevek s strani upravičencev stal organizacije najmanj 20.000 SLT. Takšno stanje
že tudi vodstvene delavce odvrača od iskanja dolgoročnejših
rešitev za izboljšanje ekonomskega položaja, saj so vse bolj
preokupirani z ugotavljanjem podatkov o načinu nastanka
njihovih organizacij.
Sedanji ekonomski položaj kmetijskim organizacijam ne
omogoča, da bi upravičencem, ki, bi dali zemljišče nazaj
v najem, izplačevali najemnine, ki so sedaj v veljavi (okoli 500
DEM/ha letno). Takšne najemnine bi lahko prenesli le intenzivni nasadi (npr. hmelja, jabolk), saj pri drugih dejavnostih
praktično gospodarijo na meji rentabilnosti. Pri dajanju
najemnin pa bodo kmetje v dosti ugodnejšem položaju in
konkurenčnejši, ker so na enoto zemljišča manj obremenjeni,
kot kmetijske organizacije (npr.: davek na dobiček, davek in
prispevki od plač, odpravnine).
Zakonska določba o 5 in 10 letni pravici uporabe kmetijskih
zemljišč, če gre za zemljišča v kompleksih oziroma za trajne
nasade, ne rešuje problema gospodarjenja kmetijskih organizacij. Daje le možnost, v kolikor ne gre za vračanje pretežnega
dela zemljišč, da se kmetijske organizacje v tem obdobju
Prestrukturirajo in pripravijo proizvodne programe, s katerimi
bi nadomestili izpad zemljišč. Nikakor pa ni s tem rešeno
vprašanje dolgoročnejšega investicijskega in reprodukcijskega vzdrževanja proizvodnje na teh zemljiščih, ki se lahko
Pojavi v obdobju, dokler ne bodo končani postopki izdajanja
odločb o vračanju zemljišč in spremembe lastništva.
Vračanje zemljišč bo zelo zahteven in tudi drag postopek,
Jako za stranke v postopku, kot tudi za organe. Izredno dragi
bodo postopki odmere parcel, kjer je staro parcelno stanje
spremenjeno in ni več mejnikov nekdanjih parcel in dovoznih
Poti. Največkrat je ob ureditvenih operacijah prišlo tudi do
spremembe vodne in cestne ureditve, zato bo potrebno to
urejati s komasacijskimi postopki, ki pa' so dolgotrajni in
nnančno zahtevni.
Kot ocenjujejo kmetijske organizacije, ne pričakujejo večjih
Problemov pri vračanju zemljišč izven urejenih kompleksov,
■akšna zemljišča so oddali že sedaj v najem, najpogosteje
Kmetom. Velike težave pri organizaciji kmetijske proizvodnje
bodo imeli v takšnih primerih kmetje, ki so proizvodne zmog•Jivosti prilagodili obsegu zemljišč, ki jih imajo v najemu. Po
Preteku najemne pogodbe bodo morali ta zemljišča vrniti,
j katerim kmetom bo to povzročilo novo finančno obremeni™v, saj bodo morali skrčiti kmetijsko proizvodnjo in del svojih
zmogljivosti preusmeriti v druge proizvodne programe.
Save pa bodo nastopile zlasti pri vračanju zemljišč v komkan . citetam
■' Le"teinsointenzivnosti
organizacijeproizvodnje
prilagodile (npr.
svojimhlevi,
proizvodnim
s»
oprema,
. °J'. nasadi). Za ureditev državnih sredstev tudi veliko lastS ds,e
ljj*x [?
v- V primeru, da bodo morali vrniti večji del zem' 9; podo ti objekti, zlasti še hlevi ter oprema in stroji, postali
odi »• ,uclneuP°rabni. Na teh lokacijah pa bodo prisiljene
dniločena
* ' potrošna
' Proizvodnjo.
takšni pomen
objekti vimajo
za
središčaNekateri
tudi strateški
primeru
2r0
dnih razmer.
tern

težavam in finančnim stroškom bi se dalo izogniti,
oiikor bi upravičenci pristali, da bi namesto zemljišč dobili
r ze
^ ®. " delež v kapitalski družbi, v katero bi se preoblikovala
an
Z unrrav,čenci
-j? or?le_
'zacija. Vendar so v dosedanjih razgovorih
ali ^Pa so predlagali
ti zahtevali
vrnitevnajemnih
zemljišč odnosov.
v glavnem v naravi
vzpostavitev
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Priloga:
Tabela: 1
Struktura kmetijskih zemljišč in gozda po lastništvu v letu 1990 (statistični podatki)
Zemljiške
kategorije

zasebna

površina v ha
družbena

skupaj

delež Uporablj.'
družb. kme. zem.
%
(v ha)

Njive in
vrtovi
215.154
31.929
247.083
Sadovnjaki
36.279
33.321
2.958
Vinograd
17.639
3.919
21.558
347.747
Travniki
309.391
38.356
Pašniki
142.326
69.191
211.517
Ribniki
in trstičja
2.221
1.068
1.153
Skupaj kmetijska
zemljišča
718.899
147.506
866.405
Gozdovi
642.619
381.916 1,024.535
'zemljišča, ki jih uporabljajo kmetijska posestva in zadruge

12,9
8,1
18,2
11,0
32,7

31.929
2.956
3.919
10.502
10.214

51,9

749

17,0
37,3

60.269

Tabela: 2
število živine po lastništvu v letu 1990 (statistični podatki)
Vrsta živine
zasebno

število
družbeno

skupaj

delež
družbene

75.723

532.902

14,2

9.483
268.060
11.410'

255.848
587.815
12.766

3,7
45,6
89,4

457.179
Govedi
- od tega krav in
brejih telic
246.365
prašiči
319.755
1.356
perutnina (000 kos)
'pretežni del je v kooperacijski reji

Tabela. 3
Struktura odkupa kmetijskih proizvodov v letu 1990 (statistični podatki)
Vrsta proizvodov

Odkup v tonah
zasebno družbeno

skupaj

52.963
1.421
83.236
36.955
2.822
23.036
3.126
44.621
4.455
32.622
98.532

89.002
2.497
161.714
42.898
31.230
25.624
19.715
360.560
35.982
37.649
98.532

36.039
Pšenica
1.076
Hmelj
78.478
Sladkorna pesa
5.943
Koruza
Krompir
28.408
2.588
Jabolka
16.589
Grozdje
315.939
Mleko
31.527
MPG
5.027
Prašiči
Perutnina'
pretežni del je v kooperacijski reji

delež
družbene
v%
59,5
56,9
51.5
86,1
9,0
89,9
15,8
12,4
12,4
86.6
100,0

Tabela: 4
Doseženi rezultati v kmetijski pridelavi v letu 1991 (statistični podatki)
Proizvod

Pšenica
Oljna ogrščica
Koruza
Sladkorna pesa
Krompir
Jabolka1
Grozdje
Mlečnost/kravo (0001)
plantažni nasadi

Pridelek 100 kg/ha
zasebno
38,4
18,6
47,1
462
138
163,6
53,8
2.157

družbeno
60,9
30,5
80,3
438
194
204,9
51,9
5.718

skupaj
42,8
28,8
52,3
451
138
193,8
53,7
2.270

65

Tabela: 5 Obseg zemljišč v lasti anketiranih kmetijskih organizacij
Oraanizacija
njiva
travnik
pašnik
sadov.
kmetij, posest.
kmetij, zadruge
skupaj

27152
2877
30029

11340
2349
13689

1704
1034
2738

1438
253
1691

(vha)
gozd

vinog.

hmelj.

ostalo

skupaj
kmet. z.

1756
194
1950

1423
201
1624

4663
1 90
4853

49476
7098
56574

27588
274
30337

skupaj
65,7
67,8
66,1

(v %)
gozd
44,5
44,4
4^5

Tabela: 6 Delež ocenjenih zemljišč za vrnitev, ki se nahaja v kompleksih (podatki iz ankete)
Organizacija
njive
travn.
pašniki
sadov.
vinog.
hmelj.
kmet. posest.
73,3
49,8
33,8
82,7
98,8
100,0
zadruge
82,3
55,8
32,2
79,3
84,8
100,0
Skupaj
74,9
51,3
33,4
82,2
98,2~~
100,0

ostalo
8,2
30,9
10,7

Tabela: 7 število in struktura zaposlenih v anketiranih kmetijskih organizacijah
Organizacija
posestva
zadruge
Skupaj
delež v %

kvalificirani
FTKV
1443
192
1635
25,9

delavci
PKV
598
179
777
12,3

VKV-KV
1485
548
2033
32,3

Vlada Republike Slovenije je na 11. seji dne 17. 7. 1992
obravnavala informacijo o posledicah zakona o denacionalizaciji pri kmetijskih organizacijah in sprejela naslednje
UGOTOVITVE IN SKLEPE:
A) UGOTOVITVE
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da:
1) bo zaradi izvajanja zakona o denacionalizaciji prišlo do
težav pri zagotavljanju pogojev za ohranjanje kmetijske proizvodnje in poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih
organizacij, ki bo v nekaterih primerih povzročil njihovo likvidacijo. Do takšnega položaja bo prišlo še zlasti zato, ker
zakon o denacionalizaciji ne omogoča, da bi kmetijske organizacije tako kot drugi gospodarski subjekti uporabili določbe
20. in 21. člena, ki določata, da nepremičnin ni mogoče vrniti
v last in posest, če bi s tem povzročili ekonomsko ali tehnološko okrnjenost kompleksov ali pa če bi nastale večje motnje
v poslovanju, zaradi katerih bi organizacija prišla celo v stečaj
ali likvidacijo.
2) bo vračanje kmetijskih zemljišč povzročilo tudi pri kmetijskih organizacijah, ki ne bodo prišle v stečaj, presežke delavcev in zahtevalo pripravo programov prestrukturiranja. Ker
ekonomski položaj kmetijskim organizacijam ne omogoča, da
bi lahko same razrešile te probleme, bo potrebno ukrepe
ekonomske in socialne politike usmeriti v njihovo razreševanje.

§51
914
386
1300
20,6

strokovnjaki
V§5i
222
87
309
4,9

skupaj
V551
212
40
252
4,0

4^874
1.432
ilo6
100,0

B / SKLEPI
Vlada Republike Slovenije sprejema naslednje sklepe:
1. Vlada Republike Slovenije sprejema informacijo o posledi;
cah zakona o denacionalizaciji pri kmetijskih organizacijah, ki
jo je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
2. V primeru, da bodo morale družbene kmetijske organizacije zaradi vračanja kmetijskih zemljišč in gozda, spremeniti
proizvodni program in zmanjšati število zaposlenih delavcev,
bo vlada Republike Slovenije podprla izvedbo programov
prestrukturiranja v okviru ukrepov ekonomske in socialne
politike. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo
skupaj z drugimi ministrstvi spremljajo proces prestrukturiranja ter pripravo in izvedbo programa prestrukturiranja posamezne kmetijske organizacije.
3. Vlada Republike Slovenije bo v proračunu Republike Slove;
nije zagotovila sredstva za zagotavljanje socialne varnosti
presežnih delavcev kmetijskih organizacij, ki jih bo prizadelo
vračanje kmetijskih zemljišč po zakonu o denacionalizaciji-

) POSLANSKE POBUDE
družbenopolitični zbor
ODGOVORI
Vlade Republke Slovenije na pobudo dr. Stanka
Buserja, poslanca v Družbenopolitičnem zboru,
V vez z na
if
'
črtovanjem avtoceste Arja vas-Vransko ter za pripravo zakona o ekološkem, naravnem in kulturnem varovanju okolja pri gradnji
avtomobilskih cest
Poslanec družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike
6 prof dr stanko
Rok'-'
' ' pobudo
Buser
je dne
17. 6. 1992 podal
Vladi
epublike Slovenije
v zvezi
z načrtovanjem
avtoceste
VlaHVlnV'Snaki kra šemna odseku Arja vas-Vransko ter pobudo, da
nar
i i
možnem času pripravi zakon o ekološkem,
bMskTh ce t" ku'turnem varovanju okolja pri gradnji avtomoStaHšče Vlade Republike Slovenije do pobude poslanca prof.
p- otanka Buserja
Postojna vladna resorja, Ministrstvo za varstvo okolja in urejale prostora in Ministrstvo za promet in zveze, ki skrbita za
v pravo prostorske in tehnične dokumentacije za avtocesto
b'? vas-Vransko, si prizadevata poiskati takšno traso
ekni*^ av,oceste po Savinjski dolini, ki bo prostorsko in
Nal
te/ hkrati prometno tehnično optimalna.
»fla Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora je, da
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onalne ceste Šempeter-Velenje posegala v območje arheološke dediščine. Zahteva iz pobude poslanca Stanka Buserja
torej enostavno ni uresničljiva.
Glede na gornja spoznanja so bile na delu ceste med Podlogom in Zaklom preverjene nove variante poteka trase avtoceste. Kot realno možni sta obstali le še dve varianti - takoimenovana »daljnovodna« varianta, ki poteka severno od Polzele,
»južna« varianta. Z vidika varovanja kmetijskih zemljišč je
prva varianta ugodnejša, ker poteka po relativno manj kvalitetnih kmetijskih zemljiščih in prizadene manj obstoječih
hmeljskih nasadov. Neustrezna pa je, ker zahteva izredno
velike rušitve in se preveč odmakne od naselij med Žalcem in
Ločico ter s tem prometno ne razbremeni obstoječe magistralne ceste Ljubljana-Celje, ki poteka skozi ta naselja.
Južna varianta, skupaj oziroma zaradi dodatnega priključka
na obstoječo magistralno cesto zasede za cca 0,85 ha več
obstoječih hmeljskih nasadov in cca 1,5 ha več ostalih kmetijskih zemljišč kot takoimenovana osnovna. Prednost te variante pa je, da bistveno preusmerja obstoječe prometne
tokove in s tem ekološko razbremenjuje naselja ob obstoječi
magistralni cesti od Vranskega do Arje vasi, predvsem Šempeter z okolico ter Ločico ob regionalni cesti. Prometne
študije kažejo, da bi se z izgradnjo južne variante z dodatno
načrtovanim priključkom pri Dobrteši vasi promet na ostoječi
magistralni cesti perspektivno (v letu 2010) zmanjšal za cca
7700 vozil na dan, to je za približno 43% glede na povprečni
današnji promet izmerjen v Šempetru, ker bi ta cesta dejansko služila tudi kot obvoznica Šempetru in Ločici - kar so
krajani že pred leti zahtevali. S tem bi avtocesta (brezcestninska) služila ne le tranzitnemu - tujemu prometu, kar bi bil
slučaj pri vseh drugih severnih variantah (vključno
z osnovno), ampak bi bila tudi nujno potrebna infrastruktura
za potrebe domačega regionalnega prometa, kar je eden
izmed glavnih ciljev izgradnje te ceste.
Po temeljitem tehtanju in ovrednotenju navzkrižnih interesov
in potreb, upoštevanju prometne varnosti in predvsem načel
varstva okolja - zlasti v obstoječih naseljih - ter doslednega
varovanja kulturne dediščine, v Ministrstvu za varstvo okolja
in urejanje prostora menimo, da je potek avtoceste Arja vas-Vransko po južni varianti, kljub bolečim posegom v kmetijska zemljišča - najustreznejša rešitev.
II.
Glede pobude poslanca Stanka Buserja, da naj Vlada v najkrajšem času pripravi zakon o ekološkem, naravnem in kulturnem varovanju okolja pri gradnji avtomobilskih cest ugotavljamo, da je priprava takšnega zakona nepotrebna. Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora je namreč že
pripravilo predlog zakona o varstvu okolja, ki naj bi po sprejetju v Skupščini Republike Slovenije, predvidoma letos
v jeseni, za vse večje posege v prostor obvezoval investitorja,
da s presojami vplivov na okolje utemelji sprejemljivost svojih
namer. Ker bodo takšne presoje obvezne tudi za avtoceste, je
priprava posebnega zakona, ki bi določal pogoje glede varovanja okolja samo pri gradnji avtocest, nepotrebna. Ne glede
na to, da zakon še ni sprejet, ministrstvo za večino večjih
predlaganih projektov že zahteva takšne podlage oziroma
presoje možnih rešitev, kar omogoča tudi že sedaj veljavna
prostorska zakonodaja.
V postopku priprave prostorskih izvedbenih načrtov za posamezne odseke avtocest je po veljavnih predpisih potrebno
prikazati vse možne negativne vplive, ki jih bo imela cesta in
cestni promet na prostor in okolje ter predvidevati rešitve za
odpravljanje oziroma zmanjševanje teh negativnih vplivov. Te
prikaze in rešitve bo vseboval tudi lokacijski načrt za avtocesto Arja vas-Ločica, ki je v pripravi in bo po sprejemu na
Vladi Republike Slovenije osnova za izdajo lokacijskega
dovoljenja za ta cestni odsek.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora.
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ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo Janeza
Lampreta, poslanca v Družbenopolitičnem
zboru, za takojšnjo pripravo zakonskih predpisov o določitvi velikih sistemov ter o načinu
imenovanja in razrešitvi poslovodnih organov
Poslanec Janez Lampret je na nadaljevanju 39. seje družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije 11. 6.
1992 dal pobudo, da Vlada Republike Slovenije za velike
sisteme s področja nekdanjih dejavnosti posebnega družbenega pomena za državo Slovenijo takoj pripravi in da parlamentu v sprejem ustrezne zakonske predpise o določitvi velikih sistemov, katerih dejavnost je določena kot nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov (državljanov) Slovenije,
in o načinu imenovanja in razrešitve njihovih poslovodnih
organov, kot to določa 2. člen zakona o imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov (Ur. I. RS, št. 8/90).
Na podlagi takrat veljavnega pooblastila iz 13. člena ustavnega zakona za izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k ustavi
Socialistične republike Slovenije je Vlada Republike Slovenije
do konca leta 1989 ustanovila v gospodarskih dejavnostih
javna podjetja: za železniški promet (odlok o ustanovitvi javnega podjetja za področje železniškega prometa, Ur. I. RS, št.
43/89), za blagovne rezerve Slovenije, ki je prenehal z delom
v juniju 1991 po zakonu o organizaciji in delovnem področju
republiške uprave (pravice, obveznosti in odgovornosti so
prešle na Republiško direkcijo za blagovne rezerve), za prenos in distribucijo električne energije in javnih podjetij za
distribucijo električne energije (Ur. I. RS, št. 38/90) ter za
ravnanje z radioaktivnimi odpadki (odlok o ustanovitvi javnega podjetja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, Ur. I. RS,
št. 5/91). V navedenih primerih, ko so bila ustanovljena javna
podjetja, se 1. člen zakona o imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov neposredno uporablja, če seveda področna
zakonodaja ne določa drugače (odlok o ustanovitvi javnega
podjetja za blagovne rezerve Slovenije v svojem 11. členu
izrecno določa, da Vlada Republike Slovenije imenuje direktorja in namestnika direktorja javnega podjetja). Ista rešitev
velja za občinske odloke, s katerimi so občine na podlagi
istega člena ustavnega zakona ustanavljale javna podjetja
v komunalnih dejavnostih in stanovanjskem gospodarstvu.
Ostanejo torej odprta vsa druga področja - podjetja, katerih
dejavnost je v smislu 2. člena zakona o imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov nenadomestljiv pogoj za življenje in
delo občanov ali delo drugih organizacij na določenem
področju, zakon pa veže imenovanje in razrešitev poslovodnega organa oziroma dajanje soglasja na specialen
- področni zakon.
Problematika, na katero opozarja poslanec v svoji pobudi, je
po mnenju Vlade Republike Slovenije trenutno še nerazrešena in zato je pobuda utemeljena.
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora se je v okviru
svojih pristojnosti skupaj s pristojnimi resornimi tninistrstvi
lotilo omenjene problematike že v letu 1990. Pripravilo je
predlog za izdajo zakona in osnutek zakona o gospodarskih
javnih službah, katera je Skupščina Republike Slovenije sprejela v letu 1991. Potem, ko je bila o predlogu zakona o gospodarskih javnih službah 24/3-1992 uspešno opravljena obravnava v vladnih odborih, je bil predlog zakona poslan v obravnavo Vladi Republike Slovenije s priporočilom, da ga obravnava in sprejme ter predlaga Skupščini Republike Slovenije
v sprejem.
Zakon o gospodarskih javnih službah je prva izmed pravnih
podlag za pripravo komplementarnih resorskih zakonov za
urejanje velikih sistemov na področjih dejavnosti posebnega
družbenega pomena oz. področjih gospodarske infrastrukture v Republiki Sloveniji. Glede na to sta že izdelana osnutka
zakona o slovenskih železnicah in o oskrbi z energijo in teze
zakona o javni službi na področju poštne in telekomunikacij68

ske dejavnosti. Pripravlja se tudi zakon o cestah in predlog
zakona o varstvu okolja, ki bo med drugim urejal tudi vprašanja komunalnih dejavnosti.
Vsi navedeni zakoni bodo tvorili z zakonom o gospodarskih
javnih službah pravno ureditev, po kateri se bodo organizirali
vse javne službe, ki so potrebne republiki ali lokalnim skupn°"
stim za zagotavljanje materialnih dobrin. V tem okviru se urejalo tudi vprašanje, na katero predlagatelj posebej opo
zarja v pobudi, to je imenovanje poslovodnih organov v javni"
podjetjih.
Vlada Republike Slovenije bo konkretno problematiko torti
razreševala ob pripravi navedene zakonodaje, ki bo opredeli®"
vala vso pestrost različnih oblik organiziranja, ki jih Wj
država na razpolago v javnem sektorju. Delovne predloge
izdajo zakonov za posamezna področja gospodarskih deja^
nosti te pripravljajo pristojna ministrstva. V njih bodo doio*
čeni konkretni režimi organiziranja in upravljanja - ob ter"
tudi način imenovanja in razrešitve poslovodnega orga"
določene organizacije.
Za obravnavo v Vladi Republike Sloveni|e je odgovor Pr'Pr'"1
vilo Ministrstvo za zakonodajo v sodelovanju z Ministrstvo "
za varstvo okolja in urejanje prostora.
ODGOVOR
Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostor®
na pobudo in vprašanja Sonje Lokar, poslan*®
v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi s problem8'
tiko socialnih stanovanj
V zvezi s pobudo in vprašanji ge. Sonje Lokar, ki zat--, 1
socialno politiko na stanovanjskem področju, naj pojasni"
naslednje:
- koncept privatizacije stanovanjskega fonda, uveljavi)6,'
v stanovanjskem zakonu, ni izvzel solidarnostnih stanovanj
procesa privatizacije. Glede na dejstvi, da se v preteklosti f*
pridobitvi solidarnostnega stanovanja ni več preverjalo,'
imetniki stanovanjske pravice na teh stanovanjih še izpol"!
jejo pogoje za dodelitev stanovanja, predvsem pa vsled sta"
vanjske pravice na teh stanovanjih, ni bilo nikakršnih raz'o9^ i
za izvzem teh stanovanj iz prodaje po stanovanjskem zako"L1»';
Kolikor bi solidarnostna stanovanja izvzeli iz prodaje,
dejansko to pomenilo neenakopraven položaj imetnikov s 1
novanjske pravice v teh stanovanjih v primerjavi z imeitni "
stanovanjske pravice v preostalem družbenem stanova
skem fondu, saj je stanovanjski zakon v nadomestitvi sta"
vanjske pravice zagotovil vsem imetnikom stanovanjske rlP
vice ne samo pravico do nakupa stanovanja po pogojih P
tizacije stanovanj, temveč tudi pravico do najema stanova
za nedoločen čas z neprofitno najemnino.
Iz podatkov, s katerimi razpolagamo v našem ministrstvu^
razbrati, da bi katerakoli občina v letošnjem letu narn®Je(i
stanovanjskemu področju kakršnakoli druga sredstva
sredstev kupnin, kar pomeni, da je privatizacije stanov
skega fonda sploh omogočila izvajanje socialnih pr°9^1 0kna stanovanjskem področju, seveda v danih materialni!
virih;
- ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora s P° ^
nim vprašalnikom tromesečno spremlja izvajanje stanov
skega zakona (Ur. I. RS, št. 18/91) po občinah v Replisr0
Sloveniji. Izpolnjen vprašalnik po stanju 31. 3. 1992 so po^ih
dovale vse občine, vendar je precej vprašalnikov nepop ,|i
v delu, ki se tiče porabe zbranih sredstev od kupnin p'°°
stanovanj.
Na dan uveljavitve stanovanjskega zakona, torej 191991 so postale občine lastnice 76.172 stanovanj. V stnu ^
teh stanovanj je daleč največ solidarnostnih stanovanjin.|jji'
32.167 stanovanj (42,23 %). 22,85 % stanovanj je nacio^ a|i
ranih, za spomenike pa je razglašenih le 1.124 stanov®
1,48 % vseh občinskih stanovanj.
poročeVtl0t

Od celotnega stanovanjskega fonda v lasti občin je bilo do 31.
12.1991 prodanih 15. 371 stanovanj (20,51 %). Po stanju 31. 3.
1992 pa je bilo prodanih 22.023 stanovanj oz. 28,91 % občinskega stanovanjskega fonda. Če odštejemo nacionalizirana
stanovanja, ki se ne smejo prodajati, lahko ugotovimo, da so
imele občine na razpolago za prodajo skupaj 58.767 stanovanj, kar pomeni, da je odstotek prodanih stanovanj dosegel
37,48 %.
Skoraj dve tretjini kupoprodajnih pogodb (73,59 %) je bilo
sklenjenih za enkratno plačilo, 26,41 % kupcev pa se je
odločilo za obročno plačilo kupnine. 784 kupoprodajnih
pogodb (3,56 %) je bilo razdrtih;
- občine, ki so nam posredovale podatke, so od prodaje
stanovanj zbrale skupaj 5.675.626.250 SIT kupnin (do 31. 12.
1992) pa nekaj manj kot 2.000.000,000 SIT). Skoraj 66 % teh
sredstev je zbranih na posebnem računu (podpartiji). Le 1,64
% vseh sredstev se zbira v posebej za ta namen ustanovljenem skladu. 32,50 % sredstev pa se steka v občinske proračune. Podatkov o zbranih sredstvih kupnin niso posredovale
naslednje občine: Ajdovščina, Idrija, Ljubljana-Moste in
Tolmin.
Kar nekaj pa je tudi občin, ki dela vprašalnika, ki se nanaša na
Porabo sredstev sploh niso izpolnile, in sicer: Ajdovščina,
Cerknica, Domžale, Idrija, Izola, Kranj, Ljubljana Bežigrad,
Ljubljana Moste, Ljubljana mesto, Maribor, Murska Sobota,
Novo Mesto, Ormož, Postojna, Ravne na Koroškem, Sežana,
Šentjur pri Celju, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Zagorje in Žalec.
Kontrolo nad namensko uporabo sredstev, zbranih od prodaje solidarnostnih stanovanj izvaja SDK, za kar jo je Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora še posebej zaprosilo. Pri porabi sredstev kupnine je potrebno poudariti, da
morajo občine po stanovanjskem zakonu poleg nalog na
socialnem področju izvajati še druge obveznosti, ki se nanašajo na zagotovitev nadomestnih stanovanj imetnikom pravice do uporabe v lastniških stanovanjih, odpravo sostanovalcih razmerij ter pridobitev nadomestnih stanovanj za upokojene hišnike.
~ v obdobju od uveljavitve zakona do 31. 3. 1992 je 600
'"letnikov stanovanjske pravice na podlagi 126. člena stanovanjskega
zakona zahtevalo izplačilo odpravnine v višini 30
/° od vrednosti stanovanj, ker bodo le - ta izpraznili. Iz
prašalnikov je razvidno, da občine to svojo obvezo posperea
šiq°
saj soj (jjoa izpolnile
že skoraj 60 odstotno
^>9,17 o/o^''zirajo,
|<gr p0men
so v 355 prjmerjh ie izplačale
antevane odpravnine.
Občine so po 155. členu stanovanjskega zakona imetnikom
dot*'08 uP°rabe stanovanj, ki so jim to pravico dodelile,
let
Poskrbeti drugo primerno stanovanje v roku enega
že ri°d uve'iavitve zakona. V 33 primerih je bilo upravičencem
• 01fr^eljeno
drugo primerno stanovanje. Odpravljena so bila
3
sostanovalska razmerja.
branih podatkih občine v Sloveniji razpolagajo z 266
raznimi stanovanji.
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pogodbe.
Velika317
večina
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nen0n?a0točno
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Clalna poli,ika
kov °
. zastavljena v občinah je ravidna iz podatkuD ° 1P^v'deni
porabi sredstev kupnine. Sredstva zbranih
0cl
zakn"3 bodo
stanovanj po pogojih stanovanjskega
srnH.'ev, predvidoma
občine, porabile
ki so posredovale
podatke o porabi
za:
- Hf^di,ev in nakuP stanovanj 21,81 % sredstev,
„ °°oeljevanje kreditov 4,36 % sredstev,
p nad
skorf
9a zakona),°mestnih
8,66 % instanovanj (154., 155. člen stanovanjza druge namene (med temi so največkrat navedene
Poročevalec

odpravnine, davek od prodaje stanovanj, obvezno odvajanje
dela kupnin v Republiški stanovanjski sklad) 18,13 % zbranih
sredstev.
Približno za polovico, natančneje 47,04 %, vseh že realiziranih
kupnin pa občine niso posredovale podatkov o porabi sredstev, ker nekaj občin še nima izdelanih finančnih načrtov za
letošnje leto, prej naštete po teh podatkih sploh niso posredovale. Poročilo SDK, ki ga pričakujemo v kratkem, bo pokazalo,
ali te občine sredstva od prodaje solidarnostnih stanovanj
uporabljajo namensko. Poročilo bomo dostavili takoj, ko ga
bomo prejeli:
- na razreševanje problema neenakopravnih občinskih možnosti za dodeljevanje socialnih stanovanj napotuje že sam
stanovanjski zakon. Zakon namreč omogoča, da se posojila
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije namenjajo predvsem neprofitnim stanovanjskim organizacijam v tistih občinah, kjer so te organizacije deležne tudi občinske pomoči,
v okviru možnosti posamezne občine. V teh primerih si lahko
občine zagotovijo, da se ustrezno število novozgrajenih
neprofitnih stanovanj nameni za potrebe upravičencev do
socialnih stanovanj.
Ker je oblikovanje in izvajanje občinskih stanovanjskih programov v katerih okvir sodi tudi socialna politika na stanovanjskem področju, v pristojnosti občin, so po našem mnenju
koristna priporočila naslovnega zbora, kakor tudi Zbora
občin, da se v kreiranju odločitev, ki zadevajo stanovanjske
sklade v občinah ter proračunsko politiko, ustrezno upošteva
tudi socialne potrebe na stanovanjskem področju.
Prilagamo razpredelnico, iz katere so razvidni podatki o izvajanju stanovanjskega zakona v občinah po stanju 31.3.1992.
OPOMBA: Priloga - Vprašalnik o izvajanju stanovanjskega
zakona po občinah je na voljo v strokovni službi zbora
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na vprašanje Sonje
Lokar, poslanke v Družbenopolitičnem zboru in
pobudo Ervina Antona Schvvarzbartia, poslanca
v Zboru občin, o cenah učbenikov
Gospa Sonja Lokar pravilno opozarja vlado na visoke cene
v ponudbi založniške akcije MODRI JANEZ. Poslanka Lokarjeva sprašuje, ali vlada misli kaj ukreniti, da bi znižala cene
učbenikom. Vlada se zaveda problema visokih cen učbenikov
in ocenjuje, da te niso zgolj rezultat odsotnosti izdatnega
subvencioniranja založb, ki učbenike izdajajo, pač pa tudi
posledica prenapetih stroškov, ki jih založbe »obesijo« učbenikom. Država nima neposrednega vpliva na oblikovanje cen
učbenikov, zato žal prihodnja vladina prizadevanja ne bodo
dala kratkoročnih učinkov. Vsekakor pa bo od založb zahtevala stroškovnike za posamezne učbenike, saj ne držijo trditve, da so stroški veliki zaradi velikega števila novih učbenikov. Nasprotno, podatki kažejo, da gre večinoma za ponatise
učbenikov, ki sicer res vsebujejo manjše popravke, vendar
starejše izdaje zato niso nič manj uporabne. V ilustracijo
lahko povemo, da bo za šolsko leto 1992/93 za osnovno šolo
novih pet učbenikov in trije delovni zvezki. Podatke o korekcijah tako za osnovne kot tudi za srednje šole dobivajo z vsakoletnimi katalogi, ki jih pripravlja Zavod RS za šolstvo in šport.
Letos so šole te kataloge dobile koncem maja ali v začetku
junija. Zato je toliko bolj problematično, da so oglaševalci
ponudbe MODRI JANEZ zahtevali prednaročila že do konca
maja, ko šole sploh še niso imele katalogov. Primerjava cen
učbenikov za osnovno šolo za razrede, kjer ni bilo prav
nobenih popravljenih ali novih učbenikov (prvi, drugi, četrti in
sedmi razred) kaže, da gre v povprečju skoraj za 500 odstotni
dvig v primerjavi z lanskim letom. Pri tem je potrebno dodati,
da so založbe dobile za tisk pripravljene rokopise, torej so bile
vse predpriprave opravljene v Zavodu RS za šolstvo in šport,
s ponatisom pa je še toliko manj stroškov.
Kljub napotilom 26. člena Splošne deklaracije o človekovih
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pravicah, ki določa pravico do brezplačnega izobraževanja
vsaj na temeljni stopnji, Republika Slovenija ne more zagotoviti brezplačnih učbenikov celotni šoloobvezni populaciji.
Poslanec g. Schvvarzbartl sicer v svoji pobudi predlaga selektivno subvencioniranje učbenikov šoloobveznih otrok. To pa
je vlada počela že doslej, saj je zagotavljala del sredstev, ki so
predvidena posebej v proračunu za pripravo in subvencioniranje učbenikov; predvsem so to učbeniki z nizko naklado
(letna naklada pod 1000 izvodov):
-

učbeniki za osebe z motnjami v razvoju,
učbeniki za šolstvo narodnosti,
strokovno teoretični učbeniki,
priročniki za učence oziroma učitelje,
didaktična gradiva za učence in drugo.

Skromne materialne možnosti financiranja šolstva na občinski in republiški ravni so doslej preprečevala subvencioniranje učbenikov v večjem obsegu. Izračuni kažejo, da bi le 20%
subvencioniranje končne cene učbenikov za osnovno šolo
(cca 4.000 SIT na učenca) po ocenah v letošnjem letu zahtevalo preko 900 milijonov tolarjev proračunskih sredstev ali
preko 4% vseh sredstev za šolstvo v Sloveniji. Ob tem pa kljub
velikim sredstvom problematike nakupa učbenikov ne bi
v celoti razrešili.
Doslej so bila za subvencioniranje učbenikov namenjena proračunska sredstva na dveh nivojih: v občinah so regresirali
nabavo učbenikov za socialno šibkejše učence in skrbeli za
izpopolnitev in nabavo knjig za šolske knjižnice. V letu 1991
so v občinskih proračunih za regresiranje osnovnošolskih
učbenikov namenili 9,5 milijona tolarjev.
V sofinanciranje učbenikov z nizko naklado je bilo v preteklem letu iz sredstev republiškega proračuna namenjenih
6 milijonov tolarjev, v letošnjem letu pa okrog 17 milijonov
tolarjev. Učinek takega subvencioniranja je precejšnje (tudi
do 40%) znižanje prodajne cene teh učbenikov.
Da bi kolikor se le da olajšali breme staršem in založbam
preprečili, da v ceno učbenikov vračunavajo inflacijska pričakovanja in še kaj, bi bilo smiselno določiti posebna obratna
sredstva ali ugodne posojilne pogoje založbam oziroma subvencije obresti na kredite. Vlada proučuje možnost ustvariti
mehanizme sovplivanja na cene učbenikov in o nadaljnji
liberalizaciji nastajanja učbenikov ter spremembi vloge
države v tem procesu (omejitev na ugotavljanje potreb, na
zagotavljanje neodvisne recenzije in na interventno vlogo
v primerih, ko ni zainteresiranega založnika zaradi nizke
naklade itd.). Prispevki k razbremenitvi družinskega proračuna pa so tudi akcije prodaje rabljenih učbenikov (letošnja
akcija v organizaciji Zavoda RS za šolstvo in šport, Zveze
prijateljev mladine in Mladih liberalnih demokratov je pokazala veliko zanimanje) ter šolski učbeniški fondi. Tako prvo
kot drugo pa zahteva določeno stopnjo angažiranosti izobraževalnih zavodov samih.
Gospa Sonja Lokar v svojem delegatskem vprašanju povprašuje tudi o ureditvi srednješolske prehrane. Kot primer
ustrezne rešitve jemlje ureditev subvencioniranja študentske
prehrane z boni.
Dolgoročna rešitev, ki bi smiselno zaokrožila sistem in prispevala tudi k ohranjanju optimalnih psihofizičnih sposobnosti
šolajoče se mladine, je vsekakor vsaj en topel obrok za srednješolca v teku šolskega dne. Ureditev, ki zajema t.i. standardizirano malico (kruh z namazom in topel napitek) bi pri
povprečni ceni 42 tolarjev za obrok pomenilo dodatnih 3 milijarde tolarjev, če pa bi bil ta obrok enolončnica, bi bila vsota
že približno 4,3 milijarde tolarjev. Vlada v tekočem proračunu
nima zagotovljenih sredstev za takšno ureditev, zato pa razmišlja o subvencioniranju, zavedajoč se nepopolnosti rešitve. Za
srednješolsko ureditev prehrane ali kuhanja na šoli le delna
rešitev. Takšna ureditev prav tako zahteva dodatna finančna
sredstva, ki jih tekoči proračun za leto 1992 ne zagotavlja.
Na postavljeno vprašanje gospe Sonje Lokar v zvezi z dostavitvijo zakona o družinskih prejemkih v skupščinsko proceduro,
dajemo naslednji odgovor:
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Na podlagi sprejetega predloga za izdajo zakona o družinskih
dajatvah (predlog za izdajo zakona je bil obravnavan i" sPr!"
jet na sejah zborov Skupščine Republike Slovenije 15. in 1&
januarja 1992) se je Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo lotilo priprave osnutka zakona o družinskih Pre*
jemkih. Osnutek zakona o družinskih prejemkih je ministrstvo
pripravilo na podlagi stališč in mnenj, ki so se oblikovala ode
obravnavi tez k predlogu za izdajo zakona, prav tako pa l
upoštevalo tudi državljanske pobude, ki so se pojavile P°
sprejetju predloga za izdajo zakona v skupščini.
Do zamude pri predložitvi osnutka zakona o družinskih Pre"
jemkih Skupščini Republike Slovenije prihaja predvsem zato.
ker predlagane rešitve v osnutku zakona predvidevajo
bistveno večji obseg pravic družin z otroci in s tem sevefl®
tudi bistveno povečujejo obseg potrebnih sredstev. To del'
stvo pa seveda pogojuje tudi daljše in težje usklajevanje me0
posameznimi resornimi organi.
Kljub navedenim argumentom pa sta osnutek zakona o družinskih prejemkih že obravnavala dva odbora Vlade RePJ|
blike Slovenije - tako odbor za gospodarsko politiko K°
odbor za državno ureditev in javno upravo, medtem ko bo nn
odboru za družbene dejavnosti obravnavan v prihodn|i
dneh.
Odgovore je pripravilo Ministrstvo za šolstvo in šP0^
v sodelovanju z Ministrstvom za zdravstvo, družino In socialno varstvo.
ODGOVOR
Ministrstva za pravosodje in upravo na zahtevoza
pojasnilo odgovora na vprašanje Mirana Potre*
poslanca v Družbenopolitičnem zboru
Leopolda Drameta, poslanca v Zboru zdruzenega dela, o preprečevanju izvajanja zakon«
o denacionalizaciji
j
Zaprosili ste nas, da proučimo dopis Komisije za denacionajj.
zacijo občine Šmarje pri Jelšah v zvezi z netočnimi trditva3
glede vračanja priglasitev oziroma zahtev za vrnitev podrt
.
Ijenega premoženja, vloženih pred uveljavitvijo zak°|,i
o denacionalizaciji, upravičencem, v odgovorih na poslan
vprašanji zgoraj navedenih poslancev. Odgovarjamo vam
slednje:
Ministrstvo za pravosodje in upravo je na podlagi Pr°0r?!$
o uresničevanju zakona o denacionalizaciji zadolženo <"
drugim tudi za pripravo poročil o izvajanju zakona o den
onalizaciji. Prvo poročilo je bilo pripravljeno in ga je *1»
Republike Slovenije sprejela 20. 3.1992. Ena izmed P° .»"Lpripravo poročila je bilo tudi zbiranje podatkov o uresnic 'j
nju zakona po občinah. Izvršni sveti skupščin občin s o ,
z dopisom št. 464-99/91 z dne 3. 2. 1992 pozvani, oZ
da <<'
drugim pošljejo tudi podatke o številu priglasitev "?vij0
zahtev za denacionalizacijo, vloženih pred uveljavi
zakona, ter število vrnjenih priglasitev oziroma zahtev, P® v
nih v dopolnitev. Ker večina izvršnih svetov ni poslala zanj 0
nih podatkov do roka, ki je bil določen v dopisu, je Minis«' ^
za pravosodje in upravo dne 13. 2. 1992 urgiralo dostav
prej navedenih podatkov.
oS tsl
Izvršni svet Skupščine občine Šmarje pri Jelšah J® P r0d
podatke o številu vloženih priglasitev in zahtev, vloženln v p
uveljavitvijo zakona, ni pa navedel podatkov o tem, * „f
priglasitev so vrnili oziroma koliko zahtev so poslali v dop ^
tev. Navedenih podatkov niso sporočili niti naknadno, c y\i
so bili ti podatki izrecno zahtevani tudi v urgenci, ki I
poslana vsem izvršnim svetom skupščin občin. V P° .0 pri
o uresničevanju zakona o denacionalizaciji občina Srna i gSj.
Jelšah ni navedena kot občina, ki še ni vrnila nobene Pr =e|jatve oziroma zahtevala dopolnitve zahtev, vloženih pred' »j|»,1
vitvijo zakona, pač pa je v tabeli, ki je sestavni del P<> n
pod to rubriko prazen prostor, kar pomeni, da o
podatkov.
poročev*,eC

Če je pri pripravi odgovora na poslanski vprašanji Mirana
Potrča in Leopolda Drameta prišlo do napačnega sklepanja
na podlagi podatkov, ki jih je poslal Izvršni svet Skupščine
občine Šmarje pri Jelšah, iz katerih ni razvidno, da bi pristojni
upravni organi občine Šmarje pri Jelšah vrnili upravičencem
oziroma vlagateljem priglasitve in tudi ni podatkov, koliko
zahtev so poslali v dopolnitev, dopuščamo možnost, da navedena trditev v odgovoru na poslansko vprašanje za občino
Šmarje pri Jelšah ne drži.
V prilogi vam pošiljamo tudi fotokopiji pozivov za dostavo
podatkov, ki jih je Ministrstvo za pravosodje in upravo poslalo
izvršnim svetom skupščin občin ter odgovor Izvršnega sveta
Skupščine občine Šmarje pri Jelšah z dne 10. 2. 1992 in z dne
17. 2. 1992.

Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO
IZVRŠNIM SVETOM SKUPŠČIN OBČIN
Program uresničevanja zakona o denacionalizaciji, ki ste ga
prejeli s posebnim dopisom, z dne 29. 11. 1991, med drugim
določa tudi naloge, ki jih morajo uresničiti izvršni sveti skupščin občin oziroma posamezni občinski upravni organi, zlasti
tisti, ki po zakonu o denacionalizaciji odločajo o zahtevah za
denacionalizacijo na prvi stopnji.
Omenjeni program določa tudi ustanovitev vladne medresorske komisije za spremljanje in usklajevanje uresničevanja
zakona o denacionalizaciji, Ministrstvo za pravosodje in
upravo pa je zadolženo za usklajevanje nalog tega programa
ter o tem poročati Izvršnemu svetu Skupščine Republike
Slovenije oziroma Vladi Republike Slovenije.
Zato vas prosimo, da nam najkasneje do petka, 7. februarja
1992 pošljete poročilo o dosedanjem uresničevanju zakona
o denacionalizaciji v vaši občini, zlasti pa naslednje podatke:
- število priglasitev oziroma zahtev za denacionalizacijo,
vloženih pred uveljavitvijo zakona o denacionalizaciji (11. in
12. člen Navodila za poslovanje v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo, Uradni list RS, št. 32/91);
- število zahtev za denacionalizacijo, vloženih po uveljavitvi
zakona oziroma dopolnjenih na podlagi navedenega navodila, s podatki na katere vrste premoženja se te zahteve
nanašajo (3. člen navodila);
- število in vrsto ustanovljenih komisij iz 2. odstavka 54. in 4.
'n 5. odstavka 55. člena zakona o denacionalizaciji.

Republika Slovenija
Ministrstvo za pravosodje in upravo
IZVRŠNIM SVETOM SKUPŠČIN OBČIN
V zvezi z našim dopisom štev. 464-99/91 z dne 3. 2. 1992 vas
Prosimo, da nam najkasneje do ponedeljka, 17. 2. 1992, pošljete:
~ fotokopije sklepov o ustanovitvi in imenovanju članov strokovnih komisij iz 2. odstavka 54. člena zakona o denacionalizaciji.
~ Podatke o tem koliko priglasitev oziroma zahtev za denacionalizacijo
iz 11. in 12. člena navodila za poslovanje v zvezi
2
zahtevami za denacionalizacijo (Ur. I. RS, št. 32/91-1) so
Spravni organi vrnili vlagateljem priglasitev, oziroma koliko
zahtev so poslali v dopolnitev.
Prav tako vas ponovno prosimo, da nam v navedenem roku
Pošljete podrobnejše poročilo o uresničevanju zakona
oQ denacionalizaciji v vaši občini oziroma o ukrepih, ki ste jih
o sedaj sprejeli za njegovo uresničevanje.
Poročevalec

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO
61000 LJUBLJANA
ZADEVA: Odgovor na dopis 464-99/91/1594
Na osnovi dopisa 464-99/91/1594 z dne 3. 2. 1992 vam sporočamo naslednje podatke:
- Število priglasitev oziroma zahtev za denacionalizacijo,
vloženih pred uveljavitvijo zakona o denacionalizaciji (11. in
12. člen navodila) je naslednje:
★ po 11. členu navodila: 179 vlog
★ po 12. členu navodila: 3 vloge
- Število zahtev za denacionalizacijo, vloženih po uveljavitvi
zakona (3. člen navodila) je naslednje:
321
362
363
351
301
Skupaj

15 vlog
3 vloge
5 vlog
0 vlog
1 vloga
24 zahtev

V občini Šmarje pri Jelšah smo ustanovili tri komisije in sicer:
1. Komisijo za denacionalizacijo kmetijskih zemljišč, gozdov
in kmetijskih gospodarstev;
2. Komisijo za denacionalizacijo zasebnih gospodarskih podjetij;
3. Komisijo za denacionalizacijo stanovanjskih hiš, stanovanj,
poslovnih stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč.

ODGOVOR
Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora
na pobudo Francija Pivca, poslanca v Družbenopolitičnem zboru in Petra Starca, poslanca
v Zboru združenega dela, za pripravo poročila
o stanju okolja v Sloveniji
Gospod Franci Pivc, poslanec SDP Slovenije, v Družbenopolitičnem zboru in gospod Peter Stare, poslanec SDP Slovenije
v Zboru združenega dela Skupščine Republike Slovenije sta
na 41. oziroma 47. seji zborov dne 16. 7.1992 podala poslanski pobudi, da Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora najkasneje do oktobra 1992 pripravi celovito poročilo
o stanju okolja v Republiki Sloveniji z vsemi analizami trendov
in dogajanj od leta 1990 dalje, ki naj vsebuje tudi elemente
strategije varstva okolja v naslednjih letih.
V nadaljevanju daje Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje
prostora pojasnilo v zvezi z navedeno poslansko pobudo.
Priprava poročila o stanju okolja v Republiki Sloveniji do
sedaj zakonsko ni urejena. Zadnje poročilo o stanju okolja
v Sloveniji je pripravil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
obravnavala in sprejela pa ga je Skupščina SR Slovenije leta
1990. Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi nekaterih parcialnih raziskav stanja določenih segmentov okolja, nekaterih
enkratnih anket in le redkih dolgoletnih spremljanj stanja, ki
edina lahko dajejo podatke takšne kakovosti, da je moč sklepati o trendih razvoja. Razlog temu je bila seveda odsotnost
ustreznih podatkov o stanju okolja in njegovih obremenitvah,
saj celovito opazovanje in nadzor nad stanjem okolja, razen
deloma na področju voda in zraka, sploh, ni bilo vzpostavljeno. Ravno tako so v procesu spreminjanja in prilagajanja
evropskim standardom tudi druge baze podatkov, ki pa so še
kako pomembne tudi z vidika varstva okolja (npr. družbeni
proizvod, klasifikacija dejavnosti itd.). Tako v tem trenutku ne
razpolagamo s kakovostnimi podatki, ki bi v kratkem času
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omogočili pripravo poročila o stanju okolja v Republiki Sloveniji, in bi ustrezalo zahtevam iz poslanske pobude. Na nekaterih področjih, kjer pa s temi podatki le razpolagamo (voda,
zrak), pa smo poročila že izdelali in objavili, kot v svoji pobudi
ugotavljata tudi poslanca SDP, g. Pivcin, g. Stare.
Ta dejstva so vodila Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje
prostora, da se je ob pripravi novega zakona o varstvu okolja
odločilo, da bo sestavni del zakona tudi posebno poglavje
o spremljanju stanja in informacijah o okolju. To poglavje
v predlogu zakona vsebuje določbe o različnih meritoringih
okolja, informacijskem sistemu varstva okolja in o statistiki
okolja, s čimer bodo povezane obstoječe baze podatkov, tam,
kjer jih dosedaj ni bilo, pa bodo vzpostavljene na novo. Ti
podatki bodo podlaga za izdelavo poročila o stanju okolja, ki
ga bo glede na predlog novega zakona vsaki dve leti pripravilo ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v sodelovanju
z drugimi ministrstvi. Do vzpostavitve informacijskega
sistema, kot ga predvideva predlog zakona, bodo za pripravo
poročil in nacionalnega programa varstva okolja uporabljani
tisti podatki, ki so na razpolago.

Od drugih zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev se plač
davek po stopnji 5%. Za ta zdravila se štejejo zdravila i
pomožna zdravilna sredstva po zakonu o dajanju zdra\
v promet (Uradni list SFRJ, št. 43/86). Po tem zakonu s
kondomi uvrščeni med pomožna zdravilna sredstva, ki
pomeni, da so v prometu obdavčeni po tarifni številki 3. Tari
davka od prometa proizvodov po najnižji stopnji 5%. C
upoštevanju temeljnega izhodišča o vsesplošni obdavčil
prometa proizvodov in storitev menimo, da ni razlogov ;
oprostitev plačila davka od prometa kondomov. Nenazadn
pa pobuda za zagotovitev finančnih sredstev za razdelit'
kondomov in letakov med mlade sodi med ukrepe s podroi
zdravstvene vzgoje. Ministrstvo za zdravstvo je pri obravnž
prijav na razpis za sofinanciranje zdravstveno vzgojnih grac
upoštevalo pomembnost te problematike in namenilo c
razpoložljivih sredstev za tovrstne akcije (za letake).
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor prlpi
vilo Ministrstvo za finance.

Skupščina Republike Slovenije je ob sprejemanju osnutka
zakona o varstvu okolja njegovemu pripravljalcu med drugim
naložila tudi, da skupaj s predlogom zakona predloži še
koncept nacionalnega programa varstva okolja. Zaradi tega je
Ministrstvo za varstvo okolja pripravilo vsebinsko zasnovo
nacionalnega programa varstva okolja, ki vsebuje tudi nekatere bistvene podatke o stanju okolja in bo predložena v razpravo skupaj s predlogom zakona o varstvu okolja.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, je glede na predlog
zakona dolžno pripraviti nacionalni progiam varstva okolja
v dvanajstih mesecih po njegovi uveljavitvi. Sestavni del programa oziroma njegova analitična podlaga pa bo vsekakor
tudi poročilo o stanju okolja, njegovih obremenitvah, dolgoročnih projekcijah in trendih. V to delo bodo poleg organov
Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora ter drugih
ministrstev pritegnjene vse ostale institucije, ki se ukvarjajo
s problematiko varstva okolja.
MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi Metke Mencin, poslanke v Družbenopolitičnem zboru,
Boruta Razdevška, poslanca v zboru občin in
Romana Jakiča, poslanca v Zboru združenega
dela, za znižanje prometnega davka in visoke
marže za kondome ter za zagotovitev finančnih
sredstev za razdelitev kondomov in letakov med
mlade
O pobudi, da pristojni republiški upravni organ kondome
uvrsti v 16. točko 18. člena zakona o prometnem davku,
menimo naslednje:
Z zakonom o prometnem davku (Ur. I. RS, št. 4/92) je na nq,vo
urejena obdavčitev prometa proizvodov in storitev v Republiki
Sloveniji. Temeljno izhodišče pri obdavčitvi prometa je bila
vsesplošna obdavčljivost prometa proizvodov in storitev z le
nekaj izjemami ter določitev stopenj, ki naj bi zagotavljale
nevtralen učinek spremenjenega davka. Proizvodi in storitve,
od katerih se ne plačuje prometni davek, so določeni v 18. in
21. členu zakona. Po določbi 16. točke 18. člena zakona se ne
plačuje prometni davek od zdravil, ki jih določi republiški
upravni organ za finance, v soglasju z republiškim upravnim
organom za zdravstvo. Odredba o zdravilih, od katerih se ne
plača prometni davek, je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 6/92.
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