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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKLEP 
državnega zbora ob ponovnem odločanju o zakonu o načinu obračunavanja in 
izplačevanja plač  

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
ponovnem odločanju o zakonu o načinu 
obračunavanja in izplačevanja plač na 5. 
seji, dne 9. 3.1993, na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije, v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
in v zvezi s tretjim odstavkom 27. člena 
začasnega poslovnika Državnega zbora 
sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 
I. 

Zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, 

da pri pripravi morebitnih kasnejših spre- 
memb in dopolnitev zakona o načinu 
obračunavanja in izplačevanju plač upo- 
števa utemeljitve, navedene v mnenju Dr- 
žavnega sveta in ugotovitve ter stališča in 
razprave Odbora za zdravstvo, delo, dru- 
žino in socialno politiko z dne 8. 3.1993. 

Zaradi časovnega zamika končnega 
sprejemanja zakona o načinu obračuna- 

vanja in izplačevanja plač ni mqgoče za- 
kona uporabljati za čas od 1. februarja 
1993 dalje, kot to določa 1. člen zakona 
Ker v tej fazi ni več mogoče z ustreznih 
amandmajem spremeniti besedila zako- 
na, potrebno pa je preprečiti uporabo 
zakona v nasprotju z ustavo, Državni 
zbor s tem sklepom nalaga Vladi Repu- 
blike Slovenije in pristojnemu ministr- 
stvu, da pri izvedbi zakona upoštevat« 
čas dokončnega sprejemanja in uveljavi- 
tve zakona in torej način obračunavanj« 
in izplačevanja plač izvajata za čas od 1 
marca 1993 dalje. 

Predlog za izdajo zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O INDUSTRIJSKI LASTNINI s predlogom zakona - EPA 132 

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji dne 4. marca 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O INDUSTRIJSKI LASTNINI 
S PREDLOGOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije ter 1. člena začasnega 
poslovnika Državnega zbora 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 ter 
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika 
pri delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slove- 
nije sodelovala: 

- dr. Rado BOHINC, član Vlade Republike Slovenije in 
minister za znanost in tehnologijo, 

- dr. Bojan PRETNAR, direktor Urada Republike Slovenije 
za varstvo industrijske lastnine. 

POVZETEK 

Predlog za Izdajo Zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o Industrijski lastnini (Uradni list Republike Slo- 
venije it. 13/92) s predlogom zakona obravnava neka- 
tere manjše spremembe in dopolnitve tega zakona. 

S temi spremembami se bo zakon uskladil s Konvencijo 
o podelitvi evropskega patenta. S spremembo seda- 
njega 9. člena je bolj jasna opredelitev, kdaj je izum 
obsežen s stanjem tehnike. Trajanje veljavnosti patenta 
v zakonsko določenih primerih se po preteku 20 let od 
dneva vložitve lahko podal|ša še za 5. let. Poleg tega so 
določeni primeri, ko pravice, izhajajoče Iz patenta, niso 
kršene (npr. dejanja, ki se nanašajo na zasebno in nego- 
spodarsko rabo zavarovanega izuma). Te nove materi- 
alne določbe bodo omogočile sklenitev sporazuma 
o sodelovanju z Evropsko patentno organizacijo. Za 
patente, podeljene na podlagi prijave in popolnega pre- 
izkusa v tujini bodo neposredno Izpolnjene določbe 

zakona členih 71., 72. in 73., če ima ta urad status 
mednarodne ustanove za prehodno preizkušanje in 
obstaja mednarodna pogodba ali konvencija, h kateri je 
Republika Slovenija pristopila. 

Postopek za priznanje modela oz. vzorca in znamke bo 
bistveno poenostavljen. Prijava modela oz. vzorca in 
znamke, ki očitno ne nasprotuje določbam zakona v čle- 
nih 16. In 19. se objavi. Pravice se priznava, če v 3 mese- 
cih ni vložen ugovor. V primeru ugovora se opravi preiz- 
kus in izda ustrezna odločba. 

S predlaganim novim 122. členom pravice Industrijske 
lastnine prijavljene ali priznane pri Zveznem zavodu za 
patente veljalo v Republiki Sloveniji do izteka njihove 
veljavnosti, če so do 31.12.1994 prenešene na Urad. 

Poleg teh večjih sprememb so predlagane tudi nekatere 
manjše spremembe glede varstva slovečih znamk in 
omejitve pri podeljevanju prisilne licence. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o industrijski 
lastnini 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

A) Ocena stanja 

Področje industrijske lastnine v Republiki Sloveniji ureja 
Zakon o industrijski lastnini (Uradni list rs, št. 13/92), podza- 
konski akti izdani na podlagi tega zakona ter mednarodne 
konvencije in sicer: Pariška konvencija za varstvo industrijske 
lastnine, Konvencija o ustanovitvi Svetovne organizacije za 
intelektualno lastnino (WIPO), Madridski aranžman o medna- 
rodni registraciji znamk ter dva klasifikacijska aranžmana 
(Locarnski in Nicejski). Urad je tudi sklenil sporazume o sode- 
lovanju s tujimi patentnimi uradi (sporazum o sodelovanju 
z nemškim in avstrijskim patentnim uradom). Nelojalna kon- 
kurenca, ki je tudi kategorija industrijske lastnine, je urejena 
v posebnem zakonu. 

To področje še ni v celoti zakonsko urejeno. Manjka še zakon 
o varstvu topografije polvodnikov. Nadalje je potrebno nado- 
mestiti še vedno veljavni jugoslovanski zakon o izumih 
v delovnem razmerju. Končno, čeprav ne nazadnje, je 
potrebno pristopiti k nekaterim konvencijam, zlasti k Spora- 
zumu o sodelovanju na področju patentov, Budimpeštan- 
skomu sporazumu o mednarodnem priznanju depozita mikro- 
organizmov za postopek patentiranja in Nairobijskemu spora- 
zumu o varstvu olimpijskih simbolov. 

Osrednje mesto pri izvrševanju Zakona o industrijski lastnini 
ima Urad Republike Slovenije za varstvo industrijske lasta- 
nine. Urad, ki vodi upravne postopke in druge upravne zadeve 
y zvezi s pridobitvijo in varstvo izumov in znakov razlikovanja, 
ie v letu 1992 prejel 830 prijav za znamke, 147 za modele in 
421 za patente. Več kot polovico prijav za znamke in patente 
so vložili tujci. V začetku decembra 1992 so bili podeljeni prvi 
slovenski patenti in priznani prvi modeli oz. vzorci ter znamke. 

Vprašanje učinkovitega varstva industrijske lastnine je zelo 
Pomembno vprašanje pri sklepanju trgovinskih sporazumov 
z Evropsko skupnostjo, EFTA, ZDA ter je tudi predmet obrav- 
nave v urugvajskom krogu pogajanj v okviru GATT. 

čeprav Urad deluje šele dobro leto, je iz števila prijav za leto 
'992 razvidno, da obseg dela presenetljivo hitro narašča. To 
le po eni strani pozitivno, saj očitno obstaja interes za gospo- 
darsko sodelovanje s Slovenijo. Po drugi strani pa takšen 
obseg dela (ki je že dosegel obseg, ki ga je poznala bivša 
Jugoslavija) terja določene ukrepe, ki bi zagotovili še večjo 
učinkovitost v poslovanju Urada. 

B- Razlogi za izdajo zakona 

V marcu 1992 sprejeti Zakon o industrijski lastnini, ki je 
doživel v mednarodnih krogih izjemno pozitivne ocene, je 
v nekaterih delih 
Potrebno zelo hitro dopolniti oziroma spremeniti. Razlogi za 
spremembe in dopolnitve zakona so naslednji: 

a) 

Sprejetje novega pravila (pravilo št. 38) za izvajanje Madrid- 
skega aranžmana o mednarodni registraciji znamk, s katerim 
°odo nosilci znamk, zavarovanih v Jugoslaviji to varstvo 
^orali prenesti na Slovenijo. Rok za prenos je 6 mesecev od 
]• 12.1992 dalje. Republika Slovenija mora svoj zakon uskla- 
B'ti z načelom prenosa iz tega pravila, ki je bilo sprejeto 
jjaptembra 1992. Zato je potrebno uvesti obvezen prenos vseh 
Pravic industrijske lastnine kar pomeni spremembo 122. člena 
«akona. 

^stoječi 122. člen dopušča veljavnost vseh priznanih ali 
^'Javljenih pravic industrijske lastnine (z izjemo označb pore- 
da blaga) pri Zveznem zavodu za patente neokrnjeno do 

izteka njihove veljavnosti. Zaradi političnih razmer v Zvezni 
Republiki Jugoslaviji, predvsem zaradi uvedbe sankcij OZN, je 
ta člen skoraj nemogoče izvajati. Prijavitelji ne morejo in tudi 
ne smejo kontaktirati z Zveznim patentnim zavodom. Zaradi 
tega »propadajo« pomembne pravice industrijske lastnine in 
s tem nastaja velika materialna škoda. Z novelacijo tega člena 
se bo okrepila pravna varnost, ker bo popolnoma jasno, 
katere pravice veljajo v Sloveniji. 

b) 

Hkrati s spremembo 122. člena je potrebno bolj eksplicitno 
poskrbeti za varovanje t. i. slovečih znamk. Zato predlagamo 
manjšo dopolnitev k 22. členu Zakona o industrijski lastnini. 
Ta sprememba je smiselna, saj izkušnje kažejo, da so nekateri 
slovenski prijavitelji v svojem imenu poizkušali prijavljati slo- 
veče znamke (Benetton, O Neill, ...), kar je seveda nevzdržno. 
Eksplicitna določba je smiselna tudi zaradi predlagane spre- 
membe postopka za modele, vzorce in znamke. S predlagano 
novelo eksplicitno vnesemo v zakon obvezo, ki nam jo sicer 
nalaga Pariška konvencija v členu 6 bis. 

c) 

Za Slovenijo kot evropsko državo je pomembno, da čimprej 
pristopi k Evropski patentni konvenciji. V tej zvezi in na 
podlagi prvega kroga razgovorov z Evropskim patentnim ura- 
dom se je izkazalo, da je naš zakon v nekaterih določilih 
potrebno minimalno dopolniti oziroma uskladiti z zadnjimi 
revizijami evropske patentne konvencije (EPK). Zakon mora 
tudi predvideti možnosti podelitve pravic industrijske lastnine 
na podlagi prijav, ki so vložene v tujini. Republiki Sloveniji bo 
to omogočilo naglo sklenitev ustreznega sporazuma o sode- 
lovanju z Evropsko patentno organizacijo (EPO) in kasnejšo 
ratifikacijo Evropske patentne konvencije ter tudi Konvencije 
o sodelovanju na področju patentov (PCT), na katero se 
zakon sklicuje. Upravni odbor EPO je že sprejel odločitev 
o začetku poganj s Slovenijo. Tako v tej zvezi predlagamo 
dopolnitev 4. člena in spremembo 74. člena zakona. Vse 
predlagane spremembe so na delovni ravni usklajene z Evrop- 
sko patentno organizacijo in strokovno pregledane in potr- 
jene s strani WIPO. 

d) 

Pri kolektivnih znamkah je potrebno preprečiti zlorabo držav- 
nih simbolov kot kolektivnih znamk, ker se to že dogaja. 
Zakon sicer v 34. členu tretjega odstavka določa, da se uradni 
znaki, punci, državni grbi, zastave, emblemi, kratice držav, 
podobe ali ime pokojnika smejo gospodarsko izkoriščati le 
s privoljenjem pristojnega državnega organa. Manjka pa 
določba o tem, da zaradi kršitve te določbe lahko pristojni 
organ vloži tudi ustrezno tožbo. V ta namen je predlagana 
manjša dopolnitev 95. člena. 

e) 

Zaradi omejenih finančnih in kadrovskih možnosti Urada 
predlagamo poenostavitev postopka preizkušanja prijav za 
znamke, vzorce in modele. Že v kratkem času, odkar je Zakon 
o industrijski lastnini v veljavi, je Urad prejel izjemno veliko 
število prijav za znamke (do 31.12.1992 več kot 800). Sedanji 
58. člen Zakona o industrijski lastnini predvideva za vsako 
prijavo preizkus, kar pri nepričakovano velikem prilivu prijav 
zahteva znatno povečanje števila zaposlenih. 

Obvezen preizkus vsake prijave je bil povzet po starem jugo- 
slovanskem zakonu, vendar ob povedanem menimo, da je 
bolje uvesti sistem, ki ga v bistvu pozna ZRN. Urad ne izvaja 
»strogega« preizkusa, temveč model, vzorec oz. znamko 
objavi, nato pa lahko vsakdo v roku treh mesecev ugovarja 
zoper izdajo odločbe o priznanju pravice. Če ugovora ni, se 
pravica prizna. 
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Takšna rešitev, ki jo podpira tudi WIPO, pomeni spremembo 
57. člena zakona. Glede na zaostanek pri preizkušanju prijav, 
katerih število še vedno narašča, je smotrno, da to rešitev 
uvedemo čimprej. 

II. IZHODIŠČA, CILJI IN GLAVNE REŠITVE 

Izhodišče predloga za izdajo zakona je omogočiti Sloveniji 
čim lažji vstop v Evropski gospodarski prostor (European 
economic area) in okrepiti pogajalsko pozicijo v pogajanjih 
o pridruženem članstvu Evropski skupnosti in Sporazumu 
o coni svobodne trgovine z EFTO. 

Cilji predlaganega zakona so: 

a) sklenitev sporazuma o sodelovanju z Evropsko patentno 
organizacijo 

b) uskladitev s Konvencijo o podelitvi evropskega patenta 

c) poenostavitev postopka za priznanje znakov razlikovanja 

d) obvezen prenos prijav in priznanih pravic iz bivšega Zvez- 
nega zavoda za patente in 

e) uskladitev določb o prisilni licenci z določbami EFTA 

Glavne rešitve so: 

- natančnejša opredelitev stanja tehnike; 

- poudarjeno varovanje slovečih znamk; 

- natančnejša opredelitev omejitev patentnega varstva; 

- možnost podaljšanja veljavnosti patenta za 5 let, v poseb- 
nih primerih, predvidenih po EPK; 

- bistvena poenostavitev postopka za priznanje modela oz. 
vzorca in znamke. Prijava, ki očitno ne nasprotuje 16. in 19. 
členu zakona (v teh dveh členih je določeno katere oblike 
telesa, slike in risbe se ne morejo zavarovati z modelom 
oziroma vzorcem in kateri znak se ne more zavarovati kot 
znamka), se objavi. Pravica se prizna, v kolikor ni vložen 
ugovor v 3 mesecih od dneva objave. Če je vložen ugovor, se 
opravi preizkus; 

- določbe 7172., in 73. so neposredno izpolnjene za patent, 
ki ga je po izvedenem popolnemu preizkusu podelil kakšen 
Urad, ki ima po Konvenciji o sodelovanju na področju paten- 
tov status mednarodne ustanove za predhodno preizkušanje. 
S tem je zakon prilagojen neposredni uporabi EPK; 

- prisilna licenca se lahko podeli tudi zaradi javnega inte- 
resa; 

- prisilne licenca ne more presegati okvirov in dobe trajanja 
razlogov, zaradi katerih je bila podeljena (uskladitev s pravili 
EFTA, oziroma EEA); 
- pravice industrijske lastnine, razen označb porekla blaga, 
ki so prijavljene ali podeljene pri Zveznem zavodu za patente 
še naprej veljajo v Sloveniji do izteka njihove veljavnosti, če so 
do 31. 12. 1994 prenašene na Urad Republike Slovenije. 

USKLAJENOST S PREDPISI ES 

V državah članicah Evropske skupnosti je področje varstva 
industrijske lastnine urejeno urejeno z direktivami, zakono- 
dajo posameznih članic ter mednarodnimi konvecijami. Vloga 
Evropske skupnosti oziroma Komisije je v prvi vrsti v čimvečji 
meri zagotoviti poenotenje ali unifikacijo predpisov o indu- 
strijski lastnini. 

Doslej je blo sprejetih več direktiv kot npr. Direktiva o poeno- 
tenju predpisov glede znamk, Direktiva o varstvu topografije 
polvodniških vezij in Uredba o označbi porekla blaga za 
kmetijske izdelke. Poenotenje glede patentov so države čla- 
nice dosegle preko Konvencije o podelitvi evropskega 
patenta (Munchenska 1973). Članice te konvencije so poleg 
držav ES tudi članice EFTE. Konvencija o enotnem patentu 
v EGS iz razlogov supranacionalnosti še ne velja. 

Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS št. 13/92) je že ob 
svojem sprejemu bil usklajen s predpisi ES. Pri predlaganem 
zakonu gre za manjše spremembe, ki so vse po vrsti skladne 
s predpisi ES. 

Predlog za izdajo zakona je torej usklajen s: 
a) Konvencijo o podelitvi evropskega patenta - 54. člen 
(novost) in spremenjeni 63. člen (trajanje evropskega pa- 
tenta); 

b) Konvencijo o patentu za skupni trg glede primerov, ko ne 
gre za kršitve patenta - 31. člen (podobno določilo imajo vsi 
evropski patentni zakoni, npr. 11. člen nemškega zakona); 

c) Določili tipskega aneksa k Sporazumu o prosti trgovinski 
coni, ki ga sklepajo države članice EFTE (varstvo slovečih 
znamk in prisilna licenca); 

č) Rešitvami iz tipskega zakona WIPO za srednje evropske 
države ter nemškega zakona (poenostavitev postopka za priz- 
nanje modela oz. vzorce in znamke). 

IV. FINANČNE POSLEDICE 

Sprejetje zakona ne bo terjalo dodatnih proračunskih sred- 
stev ter potrebe po novih zaposlitvah, temveč celo povečuje 
prihodke proračuna. Z uveljavitvijo določb zakona se bo 
povečal priliv proračunskih sredstev za približno 60-100 mio 
SIT letno. 

NOVI PREDPISI 

Za izvajanje zakona bo potrebno: 
- sprejeti pravilnik v zvezi s podaljšanjem trajanja veljavnosti 
patenta po vzoru Uredbe Evropske skupnosti (Council Regu- 
lation concerning the creation of a supplemenetary protec- 
tion certificate for medical products No. 1762/92 OJL 182 
z dne 2. 7. 1992) te pravilnik o postopku za prenos pravic. 

- spremeniti Pravilnik o postopku za priznanje modela ozi- 
roma vzorca (Uradni list Republike Slovenije št. 20/92) in 
Pravilnik o postopku za priznanje znamke (Uradni list, št. 20/ 
92) 

PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o industrijski lastnini 

l.člen 

V 4. členu Zakona o Industrijski lastnini (Ur. I. 13/92) se za 
drugim odstavkom dodata nova odstavka, ki se glasita: 

»Varstvo izumov in znakov razlikovanja v Republiki Sloveniji 
se lahko zahteva tudi s prijavo, vloženo v tujini, če je tako 
določeno z mednarodno pogodbo ali konvencijo, h kateri je 

pristopila Republika Slovenija. Pravni učinek priznanih pravic 
iz takšnih prijav je izenačen s pravicami, ki so priznane na 
podlagi nacionalnih prijav, razen če ni z zadevno medna- 
rodno pogodbo ali konvencijo drugače določeno. 

Za izum ali znak razlikovanja, za katerega je vložena prijava 
v tujini v skladu s tretjim odstavkom tega člena, ni mogoče 
pridobiti varstva na podlagi prijave, ki je za isti izum ali znak 
razlikovanja vložena v skladu s prvim odstavkom tega člena." 
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2. člen 7. člen 

V 9. členu se točka 2 nadomesti z novo točko, ki se glasi: 

»2. če se ne razlikuje od vsebine prijav, vloženih pred tem 
v Republiki Sloveniji ali v tujini in za katere je zahtevano 
varstvo v Republiki Sloveniji, ki postanejo dostopne javnosti 
po datumu vložitve zadevne patentne prijave.« 

3. člen 

Sedanji 20. člen zakona se nadomesti z novim 20. členom, ki 
se glasi: 

»Če je znak sestavljen iz besed ali črk ali kombinacije besed 
ali črk, so z njegovim varstvom obsežene te besede, črke ali 
kombinacije, njihove transkripcije ali transliteracije, napisane 
v kakršnikoli pisavi, v kakršnikoli barvi ali izražene na kakr- 
šenkoli drug način«. 

4. člen 

V prvem odstavku 22. člena se v četrti vrstici za besedo 
»storitev« namesto pike postavi vejica, za katero se doda 
naslednji stavek: »razen če je zavarovani znak sloveča 
znamka« 

5. člen 

V 32. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Za izkoriščanje zavarovanega izuma se ne štejejo: 
1- dejanja, ki se nanašajo na zasebno in negospodarsko 
uPorabo zavarovanega izuma; 

2. raziskave in poizkusi vseh vrst, ki se nanašajo na predmet 
zavarovanega izuma, ne glede na njihov končni namen; 

3- neposredna posamična priprava zdravila v lekarni v skladu 
z zdravniškim navodilom ali receptom ter dejanja, ki se nepo- 
sredno nanašajo na takšen način pripravljeno zdravilo; 
4- uporaba sredstev, ki so predmet patenta, na ladjah drugih 
držav unije, v ladijskem trupu, v strojih, opremi, aparatih in 
d|pugem priboru, kadar pridejo le te začasno ali slučajno 
v vode Republike Slovenije, pogoj pa je, da so ta sredstva tu 
uPorabljena izključno za potrebe ladje; 
5- uporaba sredstev, ki so predmet patenta, v konstrukcijah 
ali delovanju naprav za gibanje po zraku ali po zemlji drugih 
držav, ali v priborih teh aparatov, kadar bi začasno ali slu- 
čajno prodrli v Republiko Slovenijo; 
6 Dejanja predvidena v 27. členu Konvencije o mednarod- 
nem civilnem letalstvu, kadar gre za letalo kakšne druge 
države, za katero velja navedeni 27. člen konvencije.« 

6. člen 

V 37. členu se za petim odstavkom dodata nov šesti in sedmi 
odstavek, ki se glasita: 

"Trajanje veljavnosti patenta se lahko neposredno po preteku 
dvajset let podaljša največ za pet let v naslednjih primerih: 
1 če je razglašeno vojno stanje ali podobne izredne razmere 

za dobo trajanja takšnega stanja oziroma okoliščin; 
2 če je predmet patenta izdelek ali postopek za proizvodnjo 
oziroma uporabo izdelka, za katerega je pred pričetkom 
9ospodarskega izkoriščanja potrebno izvesti z zakonom 
Predpisan uradni postopek odobritve - za dobo trajanja urad: n®ga postopka. 

Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, izda podrob- 
nejše predpise o izvajanju šestega odstavka tega člena.« 

V 53. členu se za tretjim odstavkom doda nov odstavek, ki se 
glasi: 

»Prijava znamke mora vsebovati znak in seznam proizvodov 
oziroma storitev, za katere se varstvo zahteva.« 

8. člen 

Sedanji 57. člen zakona se nadomesti z novim 57. členom, ki 
se glasi: 

»Za vsako prijavo, ki je pravilna v smislu 54. člena tega 
zakona, se postopek za podelitev zadevne pravice nadaljuje: 

1. za patent - po posebnih določbah o postopku za priznanje 
patenta (68. do 86. člen t.ega zakona); 

2. za znamko, model in vzorec - po določbah 58. člena tega 
zakona.« 

9. člen 

Sedanji 58. člen zakona se nadomesti z novim 58. členom, ki 
se glasi: 

»Če predmet prijave za model oziroma vzorec očitno naspro- 
tuje določbam 16. člena tega zakona oziroma, če predmet 
prijave za znamko očitno nasprotuje določbam 19. člena tega 
zakona ali je istoveten s kakšno slovečo znamko, se zavrne. 

Če predmet prijava z model oziroma vzorec očitno ne naspro- 
tuje določbam 16. člena tega zakona oziroma, če predmet 
prijave za znamko očitno ne nasprotuje določbam 19. člena 
tega zakona ter ni istoveten s kakšno slovečo znamko, Urad 
v svojem uradnem glasilu objavi glavne podatke iz prijave. 

Po preteku treh mesecev od dneva objave izda Urad odločbo 
o priznanju zadevne pravice, razen če je vložen ugovor iz 
četrtega odstavka tega člena. 

V roku treh mesecev od dneva objave lahko vsakdo pri Uradu 
vloži pisni ugovor zoper izdajo odločbe o priznanju modela, 
vzorca oziroma znamke. Ugovor mora vsebovati dokaze, da 
objavljeno telo, slika, risba oziroma znak ne izpolnjuje pogo- 
jev za priznanje varstva po tem zakonu. 

Na podlagi ugovora Urad izvede preizkus in izda ustrezno 
odločbo.« 

10. člen 

V drugi točki 63. člena se beseda »novosti« zamenja z besedo 
»značilnosti«. 

11. člen 

V 66. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, 
ki se glasi: 

»Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, izda natanč- 
nejše predpise o tem, kateri podatki se vpišejo v register, 
katere podatke mora vsebovati listina iz prvega odstavka 67. 
člena tega zakona, kateri podatki se objavijo po prvem 
odstavku 68. člena tega zakona, ter predpise, s katerimi se 
natančneje uredijo vprašanja v zvezi s postopkom za prizna- 
nje pravic.« 

12. člen 

Sedanji 74. člen zakona se nadomesti z novim 74. členom, ki 
se glasi: 

»Določbe 59. in 76. člena ne veljajo za patentno prijavo, ki je 
vložena v tujini v skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega 
zakona. 

Za patent, ki je veljaven v Republiki Sloveniji na podlagi 
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prijave, vložene v tujini v skladu s tretjim odstavkom 4. člena 
tega zakona, so določbe 71. in 72. člena tega zakona nepo- 
sredno izpolnjene, če je patent po opravljenem popolnem 
preizkusu podelil tuji državni ali mednarodni patentni urad, ki 
ima po 32. členu Konvencije o sodelovanju na področju 
patentov status mednarodne ustanove za predhodno preizku- 
šanje. Odločba o podelitvi za takšen patent neposredno velja 
kot ugotovitvena odločba v smislu 73. člena tega zakona.« 

13. člen 

V 75. členu se številka »74. člena« nadomesti s »tretjim 
odstavkom 66. člena«. 

14. člen 

V 93. členu se za tretjim odstavkom doda nov odstavek, ki se 
glasi: 

»Če je predmet kršitve objavljena patentna prijava, vložena 
v tujini po tretjem odstavku 4. člena tega zakona, je nosilec za 
čas od objave do podelitve patenta upravičen zahtevati pra- 
vično odškodnino.« 

15. člen 

Za zadnjim stavkom prvega odstavka 95. člena se doda nov 
stavek, ki se glasi: 

»Tožbo zaradi uporabe znaka v nasprotju s tretjim odstavkom 
34. člena lahko vloži tudi organ, ki je pristojen za izdajo 
dovoljenja ali oseba, ki daje privoljenje za uporabo takšnega 
znaka.« 

16. člen 

V 99. členu se doda nov odstavek, ki se glasi: 

»Tožbo iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko vloži 
tudi oseba, kateri pripadajo pravice iz patenta, vzorca ali 
modela, če je patent, vzorec ali model izdan na izumitelja 
oziroma avtorja ali na drugo osebo, kateri je izumitelj oziroma 
avtor neupravičeno omogočil, da je patent, vzorec ali izdan na 
njeno ime.« 

17. člen 

V 113. členu se prvi in drugi odstavek nadomestita z novima 
odstavkoma, ki se glasita: 

»Če obstaja javni interes ali če nosilec patenta zlorablja 
s patentom priznane pravice po 32. členu tega zakona, se sme 
drugemu podeliti prisilna licenca. 

Za zlorabo iz prvega odstavka tega člena se šteje zlasti, če 
nosilec patenta sam ali po kom drugem izuma gospodarsko 
ne izkorišča ali ne izkorišča v zadostnem obsegu, ter pri tem 
noče drugemu odstopiti pravice za izkoriščanje oziroma za 
odstop takšne pravice postavlja neupravične pogoje.« 

1. člen - v 4. členu se doda nov odstavek, ki bo omogočil, da 
se pridobitev varstva v Republiki Sloveniji lahko zahteva tudi 
s prijavo, vloženo v tujini. Če je tako določeno z mednarodno 
ponudbo ali konvencijo, h kateri je Republika Slovenija pri- 
stopila. Tako pridobljena pravica industrijske lastnine je ize- 
načena s pravicami industrijske lastnine, ki so podeljene 
oziroma priznane s strani slovenskega Urada. Uvedba tega 
člena omogoča možnost skleniti sporazum o sodelovanju 
z Evropsko patentno organizacijo oziroma kasnejšo ratifika- 
cijo Evropske patentne konvencije. S tem bo na področju 
industrijske lastnine pospešeno gospodarsko zbliževanje 
Republike Slovenije z ES. Hkrati je ta člen tudi priprava za 
ratifikacijo Konvencije o sodelovanju na področju patentov, 
h kateri bi morali tudi čimprej pristopiti. 

18. člen 

V 115. členu se črta pika in se doda besedilo, ki se glasi: 

»ter ne sme presegati okvirov in dobe trajanja razlogov, zaradi 
katerih je podeljena.« 

19. člen 

V 116. členu se črta pika ter namesto nje postavi vejica in se 
doda besedilo, ki se glasi: 

»razen za licenco, ki se zahteva v javnem interesu.« 

20. člen 

Sedanji 122. člen se nadomesti z novim 122. členom, ki se 
glasi: 

»Vse pravice industrijske lastnine, prijavljene ali podeljene pri 
Zveznem zavodu za patente v Beogradu do vključno 3. aprila 
1992, razen označb porekla blaga, veljajo v Republiki Slove- 
niji, če so do 31. 12. 1994 prenešene na Urad. 

Roki veljavnosti prenešenih pravic se računajo po določbah 
tega zakona, pri čemer se upošteva dan vložitve prijave pri 
Zveznem zavodu za patente. 

Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, izda podrob- 
nejše predpise o postopku za prenos pravic iz prvega 
odstavka tega člena.« 

21. člen 

Postopek za priznanje modela, vzorca ali znamke na podlagi 
prijave, za katero do dneva uveljavitve zakona še ni bila 
izdana odločba o priznanju, se izvede po določbah tega 
zakona. 

22. člen 

Podaljšanje patentnega varstva v skladu s 6. členom tega 
zakona se lahko uveljavlja le za patent, za katerega je prijava 
vložena po 1. 1. 1993. 

23. člen 

Vlada Republike Slovenije lahko sklene pogodbo o sodelova- 
nju z mednarodno organizacijo, s katero se do ratifikacije 
zadevne mednarodne pogodbe ali konvencije zagotovi izvaja- 
nje 1. člena tega zakona. 

24. člen 

Minister, pristojen za znanost in tehnologijo izda predpise iz 
6. člena tega zakona najkasneje v dvanajstih mesecih, pred- 
pise iz 20. člena tega zakona pa najkasneje v enem mesecu po 
uveljavitvi tega zakona. 

25. člen 

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

2. člen - z novo 2. točko 9. člena se sprejme bolj jasna dikcija. 
kaj je vse obseženo s stanjem tehnike. Sprememba pomeni 
neposredno uskladiev s 54. členom EPK. 

3. člen - z novim 20. členom bo sprejeta bolj jasna, dikcija, 
obsega varstva, če je znak sestavljen iz besed ali črk aH 
kombinacije besed ali črk. Gre za redakcijski popravek. 

4. člen - s predlaganim dopolnilom, t. j. dodanim stavko 
v prvem odstavku 22. člena želimo preprečiti nedovoljeno 
posnemanje slovečih znamk. Ta sprememba je povezana 
s predlaganimi spremembami postopka za priznanje znamk 
Podlaga za spremembo je 6. bis člen Pariške konvencije. 
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S. člen - z dodanim novim odstavkom k 32. členu so dolo- 
čene omejitve patentnega varstva. Ta odstavek je neposredno 
Povzet po 31. členu Konvencije o patentu za skupni trg ozi- 
roma ustreza tudi 11. členu nemškega patentnega zakona.' 

®- člen - z dopolnitvijo 37. člena bo mogoče veljavnost 
Patenta podaljšati po 20 letu največ še za 5 let, in sicer v dveh 
Primerih: če je razglašeno vojno stanje ali izredne razmere, 
ter za patente, pri katerih je pred začetkom njihovega gospo- 
darskega izkoriščanja potrebno pridobiti dovoljenje držav- 
nega organa (npr. zdravila). Z uvedbo tega člena se uskladimo 
* Konvencijo o podelitvi evropskega patenta, saj je predla- 
gano dopolnilo dobeseden prevod revidiranega 63. člena te 
kovencije. Uskladitev je potrebna kot priprava za podpis 
Pogodbe z Evropsko patentno organizacijo in kasnejšo ratifi- 
kacijo navedene konvencije. 

? člen - v 53. členu se za tretjim odstavkom doda novi 
°dstavek s katerim se določi vsebina prijave za znamko. Gre 
'a redakcijsko doponitev. 

in 9. člen - gre za bistveno spremembo v 57. in 58. členu 
*akona. S temi spremembami je postopek za priznanje zna- 
kov razlikovanja poenostavljen. Če je prijava znamke ali 
dodela v očitnem nasprotju z 16. in 19. členom tega zakona se zavrne, drugače pa se glavni podatki iz prijave objavijo. Po 
Preteku treh mesecev od objave se z odločbo prizna objav- 
*iena pravica, razen če je zoper izdajo odločbe vložen ugovor. 
Samo v primeru ugovora Urad izvede preizkus glede izpolnje- 
Vgnja 16. in 19. člena tega zakona. 

® tem dopolnilom se odpravlja obvezen preizkus vseh prijav; 
Urad bo preizkušal zgolj tiste prijave, zoper katere je v predvi- 
denem roku vložen ugovor. Razloga za predlagano spre- 
membo sta dva. Prvi je dejstvo, da ne razpolagamo s jugoslo- 
vansko bazo podatkov o veljavnih znamkah. Drugi (bolj 
bistven) razlog je izjemno število prijav, ki jih Urad prejema. 
*a izvajanje preizkusa za vsako znamko bi ob sedanjem 
Prilivu prijav morali povečati število zaposlenih, temu pa se 
telimo izogniti. 

člen - redakcija zaradi spremembe postopka. 

' ' člen - besedilo sedanjega 74. člena se prenese za drugim 
°dstavkom 66. člena, saj ta člen določa obveznost izdaje 
Podzakonskih aktov za vse pravice industrijske lastnine in 
Vsebinsko ne sodi posebno poglavje o patentih. Hkrati to 
omogoča, da »izpraznjeni« 74. člen izkoristimo za besedilo, ki Se nanaša na uskladitev z Evropsko patentno konvencijo. 

'2- člen - za patent, ki je podeljen po popolnem preizkusu pri 
*akšnem uradu, ki ima status mednarodne ustanove za pred- 
hodno preizkušanje po 32. členu Konvencije o sodelovanju na 
Področju patentov (PCT), in ki je v Sloveniji veljavna na 
Podlagi 1. člena tega zakona, so neposredno izpolnjene 
določbe iz 71., 72. in 73. člena zakona o industrijski lastnini. 
5? takšne patentne prijave se ne uporabljajo določbe 59. 
o'ena (sprememba patentne prijave v modelno in obratno) in 

člena (skrajšani patent). 

določba je smiselna zlasti za Evropske patente, ki bodo 
Sloveniji veljali na podlagi sklenjene pogodbe z Evropsko 

Patentno organizacijo, oz. na podlagi kasnejše rafitikacije. 
esedilo je usklajeno z Evropskim patentnim uradom. 

'3- člen — glede na nov 74. člen se v 75. členu številka »74« 
^domestiti z »tretjim odstavkom 66. člena«. Gre za redakcij- 

Popravek. 

14. člen - 93. členu se doda nov odstavek, s katerim se ureja 
kršitev objavljene patentne prijave do podeljivega patenta. 
Nosilec je upravičen le do pravične odškodnine od objave pa 
do podelitve patenta. Gre za neposredno uskladitev s 93. 
členom Evropske patentne konvencije. 

15. člen - novi odstavek 95. člena zakona uvaja možnost 
civilno pravne tožbe zaradi nedovoljene uporabe znaka, ki 
vsebuje ali posnema državne simbole, uradne znake, punce, 
znake za kakovost, podobo ali ime kakšne osebe ali pokoj- 
nika. 

S tem je zagotovljena eksplicitna pravna podlaga za prepreči- 
tev takšnih dejanj, ki kvarijo ugled Slovenije in so tudi 
v nasprotju s 6. ter členom Pariške konvencije. 

16. člen - z novim prvim in drugim odstavkom 113. člena je 
jasneje opredeljena prisilna licenca. Posebej je poudarjen 
javni interes. Predlog je zasnovan na uskladitvi teh določb 
s tipskim aneksom pogodbe EFTA oz. EEA. 

17. člen - z dodanim stavkom k 115. členom so določene 
omejitve za prisilno licenco in sicer, da ne sme presegati 
okvirov in dobe trajanja razlogov, zaradi katerih je bila pode- 
ljena. Tudi tu gre za uskladitev s predpisi EFTA oz. EEA. 

19. člen - z novim 122. členom je določena obveznost nosil- 
cev in prijaviteljev pravic industrijske lastnine pri Zveznem 
zavodu za patente, da morajo do 31. 12. 1994 te pravice 
prenesti ali pa zahtevati nadaljevanje postopka za priznanje 
pred slovenskim Uradom, če želijo veljavnost svojih pravic 
zagotoviti v Sloveniji. Veljavnost takšnih pravic, njihova vse- 
bina in trajanje, se presoja po slovenskem zakonu kot datum 
pa se šteje kot datum vložitve v Beogradu. 

Sprememba je neposredna posledica novega Pravila 38 spre- 
jetega septembra letos na Skupščini Madridskega aranžmana 
za mednarodno registriranje znamk ter dejstva, da je ZR 
Jugoslavija pod embargom Resolucije 757 Varnostnega sveta 
OZN. Sprememba je usklajena z WIPO. 

20. člen določa, da se za prijave modelov oz. vzorcev in 
znamk, za katere še ni bila izdana odločba o priznanju, upo- 
rabljajo določbe tega zakona. 

21. člen - določa, da se glede na dopolnjeni 37. člen podaljša 
veljavnost le za patente, katerih prijava je vložena od 1. 1. 
1993 dalje. S tem preprečimo možnost podaljševanja »starih« 
patentov, kar bi lahko prizadelo zlasti interese slovenske 
farmacevtske industrije. 

22. člen - s tem členom se pooblašča Vlada Republike Slove- 
nije, da sklene pogodbo o sodelovanju z mednarodno organi- 
zacijo, s katero se omogoči izvajanje konvencij iz 1. člena 
tega zakona do ratifikacije mednarodne pogodbe ali konven- 
cije. 

Pri Evropski patentni organizaciji namreč ta možnost obstaja 
in jo kaže izkoristiti, saj bo do ratifikacije minilo še najmanj 
dve leti. Poleg takojšnje vključitve v evropski patentni sistem 
(Slovenija bo med prvimi državami južne in vzhodne Evrope, 
ki ji bo to uspelo) takšna pogodba zagotavlja tudi znatno 
tehnično pomoč Uradu, pa tudi priliv cca 1 mio DEM v državni 
proračun iz naslova Evropskih patentnih prijav. 

23. člen - predpisi iz 6. člena tega zakona se izdajo v roku 12. 
mesecev od dneva uveljavitve tega zakona medtem, ko se 
predpis iz 19. člena izda v roku 1. meseca od uveljavitve tega 
zakona. Ta člen je pravno tehničnega značaja. 



OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ZA SKRAJŠANI PO- 
STOPEK 

V prid skrajšanemu postopku govorijo predvsem trije razlogi. 
1. Po sprejetju Zakona o industrijski lastnini aprila lani, je 
Urad do 31.12.1992 (torej v manj kot enem letu od uveljavitve 
zakona), prejel 839 nacionalnih prijav za znamke in 147 prijav 
za modele/vzorce, skupno torej 986 prijav za t. i. znake razli- 
kovanja. To je izjemno število, ki ga v tako kratkem obdobju 
nismo pričakovali. Hkrati se kopičijo težave pri zaposlovanju 
novih kadrov v Uradu. Končno, čeprav ne nazadnje, je junija 
lani uvedeni embargo OZN nad Srbijo in Črno goro pretrgal 
vse komunikacije z Zveznim zavodom za patente. Vsi ti razlogi 
zato ne omogočajo izvajanja korektnega in pravočasnega 
preizkušanja znamk v skladu z veljavnim zakonom in je zato 
potrebno Zakon v tem pogledu kar najhitreje spremeniti, da 
zaustavimo naraščanje števila nerešenih prijav. S tem tudi 
zadržimo ugled, ki si ga je Urad v svojem kratkem času 
delovanja ustvaril v tujini in ki se odraža prav v nepričakovano 
velikem številu prijav. 

2. Sedanji 122. člen Zakona o industrijski lastnini je zaradi 
kasneje razglašenega embarga OZN izgubil svoj osnovni 
namen. Zato je potrebno ta člen spremeniti tako, da bo 
prenos veljavnih pravic industrijske lastnine od Zveznega 
zavoda za patente na Urad obvezen. V tem smislu je septem- 
bra lani ukrepala tudi Svetovna organizacija za intelektualno 
latnino v okviru Madridske Unije, katere član je tudi Slovenija. 
Gre za sprejem t. i. pravila 38 (priloga 1). 

Pričakujemo cca 10.000 prenošenih pravic in je zato nujno, da 
tudi zaradi tega zakon spremenimo po najhitrejši možni pot. 
Z uveljavitvijo te spremembe se bo znatno povečal prihodek iz 
naslova plačanih pristojbin. 

3. V decembru 1992 je Upravni odbor Evropske patentne 
organizacije sprejel sklep o sklenitvi pogodbe s Slovenijo 
(priloga 2). Rezultat dosedanjih pogajanj so predlogi dopolni- 
tev Zakona. V bistvu gre le za formalnosti, s kateirmi se 
v podrobnostih uskladimo z Evropsko patentno konvecijo. To 
je potrebno zato, ker je ohranjeno bistveno načelo, da tudi 
evropski patenti veljajo po nacionalnem zakonu. Brž ko sprej- 
memo dopolnitve Zakona, je formalno pot odprta za podpis 
ustreznih sporazumov z Evropsko patentno organizacijo. Ker 
so sporazumi gospodarsko in politično pomembni ter 
finančno donosni, je tudi iz tega razloga smiselno sprejeti 
Zakon čimprej. 

Glede na to, da gre za manj zahtevne spremembe in dopolni- 
tve Zakona, predlagatelj predlaga, da se Predlog za izdajo 
Zakona o dopolnitvah in spremembah zakona o industrijski 
lastnini s predlogom Zakona obravnava skladno s 312. čle- 
nom Poslovnika po skrajšanem postopku. 

DOLOČBE ZAKONA O INDUSTRIJSKI LASTNINI, 
KI SE SPREMINJAJO OZIROMA DOPOLNJUJEJO 

4. člen 

Varstvo izumov in znakov razlikovanja v Republiki Sloveniji se 
zahteva z vložitvijo ustrezne prijave pri Uradu Republike Slo- 
venije za varstvo industrijske lastnine (v nadaljnjem besedilu: 
Urad). 

Urad sprejema tudi prijave, s katerimi se zahteva varstvo 
izumov ali znakov razlikovanja v tujini, če je to v skladu 
z mednarodnimi pogodbami in konvencijami, h katerim je 
pristopila Republika Slovenija. 

Prvi in drugi odstavek tega člena se ne nanašata na zaupne 
izume. 

9. člen 

Izum je nov, če do datuma vložitve zahteve za priznanj4 

•patenta (v nadaljnjem besedilu: patentna prijava) ni bil obsfr 
žen s stanjem tehnike. 

Šteje se, da je izum obsežen s stanjem tehnike: 
1. če je postal dostopen javnosti z objavo, razstavitvijo, prikff 
zovanjem ali uporabo na način, ki omogoča strokovnjakom 
da ga lahko uporabijo; 

2. če se ne razlikuje od izumov, ki so bili prej prijavljeni ali sjj 
bili pred vložitvijo patentne prijave dostopni javnosti, razen oo 
tistih izumov, za katere je bila prijava umaknjena pred objavo 
odločbe o priznanju patenta. 

20. člen 

Če je znak sestavljen iz besed ali črk ali kombinacije besed ali 
črk, so z njegovim varstvom obsežene te besede, črke al' 
kombinacije, njihove transkripcije ali trasliteracije, napisan« 
s kakršnimkoli črkami, v kakršnikoli barvi ali izražene n« 
kakršenkoli drug način, ter njegov prevod v druge jezike. 

22. člen 

Z znamko zavarovan znak ne izključuje pravice drugega, d« 
uporablja v gospodarskem prometu enak ali podoben znak z« 
označevanje druge vrste blaga oziroma storitev. 

Posamezna oseba sme zahtevati varstvo istega znaka za ve' 
vrst blaga oziroma storitev kot tudi varstvo več različnih 
znakov za isto vrsto blaga oziroma storitev. 

32. člen 

Nosilec patenta, modela ali vzorca ima: 

1. izključno pravico v proizvodnji izkoriščati zavarovani izud' 
obliko telesa, sliko ali risbo; 

2. izključno pravico dajati v promet predmete, izdelane p° 
zavarovanem izumu, obliki telesa, sliki ali risbi; 

3. pravico razpolagati s patentom, modelom ali vzorcem; 

4. pravico preprečiti izkoriščanje zavarovanega izuma, vzore« 
ali modela v proizvodnji in v pravnem prometu tretjim ose* 
bam, ki za takšno izkoriščanje nimajo njegovega privoljenja' 

37. člen 

Veljavnost patenta traja dvajset let, šteto od datuma vložitve 
patentne prijave. 

Veljavnost modela in vzorca traja deset let, šteto od datum8 

vložitve prijave. 

Veljavnost znamke traja deset let, šteto od datuma vložitve 
prijave, vendar se njena veljavnost lahko poljubno mnogokrat 
podaljša. 

Trajanje veljavnosti označbe porekla blaga ni omejeno. 

Če je postal dopolnilni patent temeljni patent, ne more traja'' 
dlje, kot bi trajal prvi temeljni patent, na katerega se nanaš® 
dopolnilni patent. S prenehanjem veljavnosti temeljnega 
patenta neha veljati tudi dopolnilni patent. 

53. člen 

Prijava modela in vzorca mora imeti naslednje sestavine: op'5 

telesa oziroma slike ali risbe ter fotografijo ali skico oblik0 

teles oziroma slike ali risbe. 

Iz opisa telesa oziroma slike ali risbe, fotografije, ali skic0 

oblike telesa ziroma slike ali risbe mora biti razvidno, v čem j® 
novost, za katero se zahteva varstvo. 
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Prijavi kolektivne znamke se priloži splošni akt iz 24. člena 
tega zakona. 

57. Člen 

Ce je prijava pravilna v smislu 54. člena tega zakona, se 
preizkusi, ali so izpolnjeni pogoji za priznanje pravice, za 
katero se zahteva varstvo. 

Določba prvega odstavka tega člena ne velja za patentno 
prijavo, za katero veljajo posebne določbe o postopku za 
priznanje patenta. 

58. člen 

Prijava za znamko se preizkusi samo glede na znamke, prej 
zavarovane v Republiki Sloveniji. 

63. člen 

Odločba o priznanju pravice se izda: 

1. za patent - v mejah postavljenih patentnih zahtevkov; 

2. za model ali vzorec - v mejah novosti, razložene s prilože- 
nim opisom na fotografiji ali skici; 

3- za znamko - v mejah predlaganega znaka in priloženega 
seznama blaga oziroma storitev. 

66. člen 

Urad vodi patentni register, register modelov in vzorcev, regi- 
ster znamk in register označb porekla blaga. 

Registri iz prvega odstavka tega člena so javni. 

74. člen 

Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, izda natančnejše 
Predpise o tem, kateri podatki se vpišejo v register, katere 
Podatke mora vsebovati listina iz prvega odstavka 67. člena 
tega zakona, kateri podatki se objavijo po prvem odstavku 68. 
'lena tega zakona, ter predpise, s katerimi se natančneje 
Uredijo vprašanja v zvezi s postopkom za priznanje pravice. 

93. člen 

Tisti, ki krši pravico iz prijavljenega ali zavarovanega izuma, 
°blike telesa, slike, risbe, znaka ali neupravičeno uporablja 
zavarovano geografsko ime proizvoda, je odgovoren za škodo 
Po splošnih načelih o povrnitvi škode. 

Tisti, katerega pravica je kršena, lahko poleg odškodnine 
zahteva, da se tistemu, ki krši njegovo pravico, prepove 
nadaljnje kršenje. 

^e je predmet kršitve patent, s katerim je zavarovan postopek 
za izdelavo nove snovi, se šteje, da je vsaka snov enake 
sestave ali enaka, izdelana po zavarovanem postopku, dokler 
se ne dokaže nasprotno. Dokazno breme nosi tisti, ki tako 
?nov izdeluje, pri čemer je treba upoštevati njegov zakoniti 
'nteres za varovanje poslovne tajnosti. 

95. člen 
t 

Tožbo zaradi kršitve pravic iz 32. in 34. člena tega zakona lahko vložijo prijavitelj, nosilec pravice, upravičenec do upo- 
rabe označbe porekla blaga ter pridobitelj izključne pravice. 

Postopek zaradi kršitve pravice iz prijave lahko sodišče pre- 
kine, dokler Urad ne izda odločbe o priznanju zadevne pra- 
vice. Če se tožba nanaša na kršitev patenta, lahko sodišče 
prekine postopek, dokler Urad ne izda ene od ugotovitvenih 
odločb iz 73. člena tega zakona. 

99. člen 

Izumitelj, njegov dedič ali drugi pravni naslednik lahko 
s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva ves čas, dokler traja 
patent, naj se on razglasi za nosilca patenta, če je bil patent 
izdan na ime nekoga, ki ni izumitelj, njegov dedič ali drug 
pravni naslednik. 

Avtor vzorca ali modela, njegov dedič ali drug pravni nasled- 
nik sme s tožbo pri pristojnem sodišču zahtevati, naj se 
prekliče pravica do vzorca ali modela in on razglasi za nje- 
nega nosilca, če je bila pravica priznana nekomu, ki ni avtor, 
njegov dedič ali drug pravni naslednik. 

113. člen 

Če nosilec patenta zlorablja s patentom priznane pravice po 
32. členu tega zakona, se sme drugemu podeliti prisilna 
licenca za izkoriščanje izuma. 

Za zlorabo iz prvega odstavka tega člena se šteje zlasti: 

1. če nosilec patenta sam ali po kom drugem izuma gospodar- 
sko ne izkorišča ali ne izkorišča v zadostnem obsegu, pa pri 
tem noče drugemu odstopiti pravice za izkoriščanje ali za 
odstop takšne pravice postavlja neupravičene pogoje; 

2. če se v Republiki Sloveniji povpraševanje po predmetih, 
izdelanih na podlagi zavarovanega izuma, v veliki meri zado- 
voljuje z uvozom ali če uvoz teh predmetov onemogoča a4i 
ovira njihovo industrijsko uporabo. 

Prisilna licenca se sme podeliti le tistemu, ki dokaže, da 
razpolaga s tehnološkimi možnostmi in proizvodnimi zmoglji- 
vostmi, ki so potrebne za učinkovito izkoriščanje s patentom 
zavarovanega izuma. 

Prisilne licence ni mogoče podeliti, če nosilec patenta 
dokaže, da obstajajo upravičeni razlogi za neizkoriščanje ali 
nezadostno izkoriščanje s patentom zavarovanega izuma. 

115. člen 

Prisilna licenca ne more biti izključna. 

116. člen 

Prisilne licence ni mogoče zahtevati pred potekom štirih let 
od dneva, ko je bil patent prijavljen, oziroma pred potekom 
treh let od dneva, ko je bil patent podeljen, če ta rok poteče 
pozneje. 

122. člen 

Vse pravice industrijske lastnine, prijavljene ali priznane pri 
Zveznem zavodu za patente v Beogradu do dneva, ko začne 
veljati ta zakon, razen označb porekla blaga, veljajo neokr- 
njeno v Republiki Sloveniji do izteka njihove veljavnosti. 

Ob predložitvi ustreznih dokazov lahko v upravičenih razlogih 
nosilci pravic od Urada zahtevajo, da prevzame nadaljevanje 
postopka za priznanje ali nadaljevanje vzdržavanja veljavnosti 
pravic iz prvega odstavka tega člena. Če Urad ugodi zahtevi 
za nadaljevanje postopka za priznanje pravice, se ta postopek 
nadaljuje po določbah tega zakona. 
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Predlog za izdajo zakona o VARSTVU TOPOGRAFIJE POLVODNIŠKIH 

VEZIJ z osnutkom zakona - EPA 131 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varstvu topografije polvodniških vezij 

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji dne 4. marca 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VARSTVU TOPO- 
GRAFIJE POLVODNIŠKIH VEZIJ 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 
ter 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 

POVZETEK 
t 

S sprejemom zakona o varstvu topografije polvodniških 
vezi] se bo v Republiki Slovenije zaokrožilo varstvo pra- 
vic intelektualne lastnine. Z njim bo urejena pridobitev in 
varstvo topografije polvodniških vezij. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom je pripravljen po 
vzoru zakonov v varstvu topografije polvodnikov v drža- 
vah Evropske skupnosti. 

Uvodoma so obrazloženi pojmi, kot je npr. polvodnlško 
vezje in topografija polvodniškega vezja. Varstvo do 
topografije pripada njenemu ustvarjalcu ter se zavaruje, 
če je izvirna. Varstvo obsega izključno pravico gospo- 
darskega izkoriščanja ter traja 10 let od dneva prijave ali 

nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika 
pri delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slove- 
nije sodelovala: 

- dr. Rado BOHINC, člen Vlade Republike Slovenije in 
minister za znanost in tehnologijo, 

- dr. Bojan PRETNAR, direktor Urada Republike Slove- 
nije za varstvo industrijske lastnine. 

prve uporabe z namenom gospodarskega izkoriščanja. 
Urad Republike Slovenije za varstvo industrijske last- 
nine vodi upravni postopek za priznanje varstva. Posto- 
pek za priznanje varstva se začne z vložitvijo prijave pri 
Uradu, ki preizkusi prijavo. Prijave, ki Izpolnjujejo vse 
pogoje se vpišejo v register topografij. V predlogu 
zakona za Izdajo z osnutkom so tudi določeni primeri, ko 
ne gre za kršitev ali pa je kršitev izključena. Kot novost 
pri nas Je uvedeno tudi t. i. izčrpanje varstva. Potem, ko 
je zavarovana topografija dana na trg s strani nosilca ali 
z njegovim soglasjem, so Izčrpane Izključne pravice 
gospodarskega izkoriščanja. Na podlagi zakona bo 
potrebno izdati dva podzakonska akta. 

Za namene tega zakona se bodo smiselno uporabljale 
določbe Zakona o industrijski lastnini sicer glede pre- 
nosa, zastopanja, licence in ničnosti. 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

A. Ocena stanja 

V Republiki Sloveniji je varstvo industrijske lastnine urejeno 
z Zakonom o industrijski lastnini, ki je bil sprejet 11.3. 1992 
(Uradni list RS št. 13/92), podzakonski akti sprejetimi na 
podlagi tega zakona ter mednarodnimi konvencijami in sicer: 
Konvencija o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektu- 
alno lastnino (WIPO), Pariška konvencija za varstvo industrij- 
ske lastnine, Madridski aranžman o mednarodni registraciji 
znamk ter dva klasifikacijska aranžmana. Poleg teh medna- 
rodnih konvencij pa še sporazuma o sodelovanju z avstrijskim 
in nemškim patentnim uradom. 

S sprejetjem zakona o varstvu topografije polvodniških vezij 
bo Slovenija zaokrožila varstvo intelektualne lastnine na vseh 
področjih skladno z mednarodno prakso. Ta oblika varstva je 
pomembna za gospodarski razvoj na najsodobnejših tehnolo- 
ških področjih. Poleg tega nam bo s sprejetjem tega zakona 
omogočeno tudi skleniti dvostranske sporazume o vzajem- 
nem varstvu z večino razvitih držav. 

B. Razlogi za izdajo zakona 

Varstvo pravice izkoriščanja topografije polvodniškega vezja 
za proizvodnjo polvodniških vezij je za Slovenijo pomembno 
zaradi tega, ker v Republiki Sloveniji obstaja več gospodar- 
skih in raziskovalnih organizacij, ki so že sposobne projekti- 
rati nova polvodniška vezja. To pomeni, da razvijejo topogra- 
fijo za novo vezje. Z varovanjem ustvarjenih topografij se za 
polovodniška vezja ohranja možnost njihovega gospodar- 
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skega izkoriščanja kljub temu, da v Republiki Sloveniji 
nimamo lastne proizvodnje takifi vezij. 

Glede na to, da se v elektronski industriji vedno večji del 
proizvodnje spreminja v projektiranje topografij polvodniških 
vezij, je zakonska ureditev varstva pravic gospodarskega izko- 
riščanja topografij bistven element trga, ker omogoča enako- 
pravno vključitev v svetovni trg na tem najnovejšem tehnolo- 
škem področju. 

Tehnološka struktura slovenskega gospodarstva in njegov 
proizvodni asortiman vključuje že v pomembnem obsegu 
polvodniška monolitna elektronska vezja. Zaradi tega se tudi 
na slovenskem trgu vedno pogosteje ustvarjajo okoliščine, 
v katerih postajajo pomembne pravice gospodarskega izko- 
riščanja intelektualne lastnine s tega področja. 
Ker je mikroelektronska tehnologija prodrla na trg v času, ko 
je bila klasična zakonodaja varstva industrijske lastnine že 
razvita in utečena, so številne države uredile varstvo pravic na 
področju monolitnih elektronskih vezij, ki se vsa proizvajajo 
z mikroelektronsko tehnologijo, s posebnimi (sui generis) 
pravicami intelektualne lastnine. 

V dopolnilo sistema varstva industrijske lastnine na tem 
področju sta bili sprejeti: mednarodna konvencija v okviru 
Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO - Tre- 
iaty on Intellectual property in Respect of Integrated Circuits 
VVashington 1989 - še ni ratificirana) in Direkliva ES o prav- 
nem varstvu topografije polvodnikov iz leta 1986. 

Pri urejanju varstva polvodniških vezij je potrebno še posebej 
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poudariti, da sklenitev sporazuma o pridruženem članstvu 
z Evropsko skupnostjo zahteva poenotenje slovenskih predpi- 
sov z direktivami ES oziroma sprejetje tudi takšnega zakona. 
To bo tudi zahteval sporazum o coni svobodne trgovine 
z EFTO. Tako so npr. v Protokolu št. 28 in v ankesu XVII 
Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru med ES in 
EFTO (Agreement on the European Economic Area) dolo- 
čeno, da pogodbenice vskladijo svoje predpise na področju 
intelektualne lastnine z direktivo ES. Podobne določbe pa 
imajo trgovinski sporazumi, ki jih so jih sklenile ZDA z drža- 
vami centralne in vzhodne Evroppe (npr. aneks 2 trgovinske 
pogodbe s Poljsko). 

II. IZHODIŠČA, CILJI IN GLAVNE REŠITVE 

Izhodišče za sprejetje tega zakona je nadaljevanje s približe- 
vanjem Evropi in ostalemu razvitemu svetu, omogočiti skleni- 
tev ustreznih bilateralnih sporazumov, povečati možnosti za 
dotok kapitala in najmodernejše tehnologije ter po drugi 
strani dati možnost domačim ustvarjalcem varstvo tudi v tu- 
jini. 

Cilj za sprejetje je varstvo topografije polvodnikov oziroma 
odprava te pravne praznine. 

Glavne rešitve v predlogu zakona so: 

Varuje se izključna pravica gospodarskega izkoriščanja topo- 
grafije polvodniških vezij, 

- ustvarjalec topografije je oseba, ki je prva upodobila topo- 
grafijo nekega vezja za določeno elektronsko funkcijo, 

- pravico do varstva ima ustvarjalec oziroma delodajalec, če 
je bila topografija ustvarjena v delovnem razmerju. 

- varstvo obsega izključno pravico gospodarskega izkoriš- 
čanja topografije ali polvodniškega vezja izdelanega na pod- 
•agi te topografije, 

- topografija je zavarovana, ko je vpisana v register topogra- 
fij pri uradu, 

- lastnik topografije lahko zahteva odškodnino za neupravi- 
čeno gospodarsko izkoriščanje topografije, 

~ določeni so roki, od kdaj traja varstvo topografije in kdaj 
kdaj preneha. Varstvo traja 10 let od dneva prijave oziroma od 
prve uporabe z namenom gospodarskega izkoriščanja, 

- določeni so primeri, ko se smiselno uporabljajo določila 
zakona o industrijski lastnini. 

USKLAJENOST S PREDPISI ES 

Pravno varstvo topografije polvodniških vezij je relativno 
novo, saj so bili prvi zakoni sprejeti šele v prejšnjem deset- 
letju. Tako je bilo npr. Semiconductor Chip Protection Act 
v ZDA sprejet leta 1984, japonski leta 1985 ter nemški leta 
1987. 

Vse evropske države so sprejele zakone na osnovi direktive 
ES o pravnem varstvu topografije polvodnikov (Council direc- 
tive on che legal protection of topographies of semiconductor 
products) (87/57/EEC), ki je bila objavljena v Uradnem listu ES 
(OJ No L 24/87) z dne 27. januarja 1987. S to direktivo so 
določeni okviri, v katerih naj države članice ES sprejemajo 
svoje nacionalne zakone, in sicer: podane so definicije pol- 
vodniškega vezja, topografije polvodniškega vezja, gospodar- 
skega izkoriščanja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati topografija 
za varstvo, obseg varstva, ter so določeni primeri, kjer ni 
kršitev zavarovalnih topografij. Med zakoni držav članic ES 
bistvenih vsebinskih razlik ni. Razlike obstajajo le v načinu 
pridobitve varstva bodisi z depozitom topografije kot velja 
v npr. v Belgiji in na Portugalskem ali z registracijo, kot to 
velja v ZR Nemčiji. Za varstvo topografij se poleg teh zakonov 
še smiselno uporabljajo določbe drugih zakonov s področja 
varstva intelektualne lastnine, kot so patentni zakoni ali 
zakoni o uporabnem modelu. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom je usklajen z Direktivo 
ES, posameznimi nacionalnimi zakoni držav članic ES, spre- 
jetimi na podlagi te direktive ter določili osnutka Sporazuma 
o trgovinskih aspektih intelektualne lastnine (TRIPS) v okviru 
urugvajske runde GATT pogajanj ter konvencijo WIPO. 

Osnutek zakona je po svoji strukturi podoben Zakonu o indu- 
strijski lastnini v nekaterih primerih so povzete njegove 
določbe (vzajemnost, vloga Urada), v določenih primerih, kot 
je npr. vprašanje zastopanja pred Uradom se smiselno upo- 
rabljajo njegove določbe. 

FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Sprejetje zakona ne bo terjalo dodatnih proračunskih sred- 
stev oziroma potrebe po dodatnih zaposlitvah. Iz naslova 
pristojbin bo celo omogočen prihodek v proračun v višini cca 
200.000 SIT letno. 

NOVI PREDPISI 

Za izvajanje tega zakona bo potrebno sprejeti 2 izvršilna 
predpisa in sicer Pravilnik o vsebini prijave ter Odlok o pristoj- 
binah. 

OSNUTEK ZAKONA o varstvu topografije polvodniških vezij 

1. člen 
(pojmi) 

S tem zakonom se ureja pridobitev in varstvo topografije 
Polvodniških vezij. 
polvodniško vezje je naprava za izvajanje elektronske funk- 
c'je, ki je v končni ali vmesni obliki nedeljiva celota iz ene ali več spojenih plasti s polvodniškimi elementi, od katerih je vsaj 
®den aktiven element. 

T°Pografija polvodniškega vezja (v nadaljevanju topografija) 
j® enolično določeno zaporedje medsebojno povezanih sli- 
kovnih vzorcev za vsako plast polvodniškega vezja, pri čemer 
'' vzorci ponazarjajo razporeditev polvodniških elementov na 
P'asteh, ne glede na to, na kakšen način je ta razporeditev 
uPodobljena z zapisom, kodami ali izražena na kakšen drug 
način. 

Gospodarsko izkoriščanje topografije pomeni proizvodnjo, 
prodajo, najemanje, leasing in druge oblike gospodarske 
dejavnosti, katere predmet je neposredno topografija ali pol- 
vodniško vezje, izdelano na podlagi zadevne topografije. 

2. člen 
(pravica do varstva) 

Pravica do varstva topografije pripada njenemu ustvarjalcu. 
Če je ustvarjalcev več, jim ta pravica pripada skupno. 

Kadar je topografija ustvarjena v delovnem razmerju ali na 
podlagi naročila, pripada pravica do varstva delodajalcu ozi- 
roma naročniku, razen če s pogodbo o zaposlitvi oziroma 
o naročilu ni drugače določeno. 

Upravičenci do pravice iz prvega in drugega odstavka tega 
člena so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slove- 
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nije ter podjetja in druge pravne osebe s sedežem na ozemlju 
Republike Slovenije. 

Upravičenci do pravice iz prvega in drugega odstavka tega 
člana so lahko tudi fizične osebe, ki niso državljani Republike 
Slovenije in nimajo stalnega bivališča v Republiki Sloveniji 
oziroma tuja podjetja in druge tuje pravne osebe, če to izhaja 
iz mednarodnih pogodb in konvencij ali uporabe načela vza- 
jemnosti. Vzajemnost dokazuje tisti, ki se nanjo sklicuje. 

3. člen 
(postopek) 

Urad Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine (v 
nadaljnjem besedilu: Urad) vodi upravni postopek za prizna- 
nje varstva topografije, vodi register zavarovanih topografij in 
druge upravne zahteve, ki se nanašajo na pridobitev varstva 
topografije. 

Zoper odločbe, ki jih izda Urad na podlagi tega zakona, ni 
pritožbe, možen pa je upravni spor. 

4. člen 
(predmet varstva) 

Topografija se lahko zavaruje, če je izvirna. 

Topografija je izvirna, če je rezultat ustvarjalnega dela ter ob 
času nastanka ni bila znana iz vsakodnevne rabe v industriji. 

'Kadar je topografija sestavljena iz slikovnih vzorcev, ki so 
znani iz vsakdanje rabe, je zavarovana le kombinacija teh 
vzorcev, če kombinacija izpolnjuje pogoje izvirnosti iz dru- 
gega odstavka tega člena. 

5. člen 
(vsebina In obseg varstva) 

Nosilec zavarovane topografije pridobi varstvo, ki obsega 
izključno pravico gospodarskega izkoriščanja zadevne topo- 
grafije oziroma polvodniškega vezja, ki je izdelano na podlagi 
te topografije. 

Varstvo iz prvega odstavka tega člena obsega le topografijo 
kot takšno in se ne nanaša na koncept, postopek, sistem in 
tehniko njene upodobitve. 

Obseg varstva se presoja po slikovnih vzorcih. 

6. člen 
(začetek In prenehanje varstva) 

Topografija je zavarovana, ko je vpisana v register topografij. 
Varstvo traja 10 let od dneva vložitve prijave v skladu s 7. 
členom tega zakona oziroma od dneva prve uporabe topogra- 
fije, z namenom gospodarskega izkoriščanja. 
Varstvo iz prvega odstavka 5. člena preneha po preteku 10 let, 
šteto od konca koledarskega leta, v katerem je bila vložena 
prijava ali v katerem je bila topografija prvič kjerkoli uporab- 
ljena z namenom gospodarskega izkoriščanja. 

V času veljavnosti varstva topografije ima nosilec pravico, da 
zadevno polvodniško vezje označuje s črko 1. 

Varstvo preneha pred iztekom roka iz drugega odstavka tega 
člena, če niso plačane ustrezne pristojbine ali če se nosilec 
zavarovane topografije varstvu pisno odpove. 

7. člen 
(vložitev pri|ave) 

Postopek za priznanje varstva se začne z vložitvijo zahteve za 
vpis v register, kateri so priložene vse predpisane sestavine (v 
nadaljevanju prijava) 

Prijava mora vsebovati naslednje sestavine: 

1. ime, podpis ali ime ustvarjalca oziroma delodajalca, držav- 
ljanstvo in stalno bivališče ali sedež prijavitelja; 

2. slikovne vzorce topografije z navedbo njihovega zaporedja: 
3. zahtevek ali zahtevke za varstvo topografije; 
4. povzetek značilnosti elektonske funkcije ali funkcij polvod- 
niškega vezja, izdelanega po zavarovani topografiji; 
5. pisno izjavo o datumu začetka gospodarskega izkoriščanja, 
če je bila topografija že uporabljena. 

Z eno prijavo se lahko zahteva varstvo le za eno topografijo. 

Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, izda natančnejše 
predpise o vsebini prijave. 

8. člen 
(rok za vložitev prijave) 

Prijave ni mogoče vložiti po preteku 2 let od prvega gospodar- 
skega izkoriščanja topografije ali po preteku 15 let, ko je bila 
topografija prvič upodobljena, vendar ni bila gospodarsko 
izkoriščena. 

9. člen 
(pristojbine) 

V postopku za priznanje in vzdrževanje varstva topografije se 
plačujejo pristojbine. 

Vlada Republike Slovenije Izda predpis, s katerim se določi 
višina pristojbin iz prvega odstavka tega člena. 

10. člen 
(preizkus prijave) 

Urad preizkusi, če prijava izpolnjuje pogoje iz drugega in 
tretjega odstavka 7. člena (v nadaljnjem besedilu: pogoji) tega 
zakona za vpis v register topografij (v nadaljnjem besedilu: 
vpis. 

Če prijava ne izpolnjuje pogojev, se zahteva za vpis zavrne. 

Če prijava le delno izpolnjuje pogoje, Urad prijavitelja pozove, 
da v roku 2 mesecev prijavo dopolni. 

Prijava, ki izpolnjuje vse pogoje, se vpiše v register topografij, 
prijavitelju pa se izda listina o vpisu. 

Vpsi se objavi v uradnem glasilu Urada. 

11. člen 
(ničnost vpisa) 

Vpis v register zavarovanih topografij je ničen, če se ugotovi: 

1. da topografija ni izvirna; 
2. da prijave ni vložila fizična ali pravna oseba, ki ima po 
tretjem in četrtem odstavku 2. člena tega zakona pravico do 
varstva; 
3. da je prijava vložena po preteku 2 let od prvega gospodar- 
skega izkoriščanja oziroma po preteku 15 let, odkar je bila 
prvič upodobljena, pa ni bila gospodarsko izkoriščena; 
4. da slikovni vzorci ne omogočajo identifikacije topografije. 

Tožbo za ugotovitev ničnosti lahko pri pristojnem sodišču 
vložijo fizične in pravne osebe iz 2. člena tega zakona. 

Pravnomočna sodba se objavi v uradnem glasilu Urada. 

12. člen 
(kriltev varstva) 

Tisti, ki krši varstvo zavarovane topografije, je odgovoren za 
škodo po splošnih načelih o povrnitvi škode. 

Tistemu, katerega varstvo je kršeno, lahko poleg odškodnine 
zahteva, da se tistemu, ki krši njegovo pravico, prepove 
nadaljnje kršenje. 

Kot kršitev varstva po tem zakonu se ne šteje: 
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1- če je zavarovana topografija reproducirana za negospodar- 
ske namene; 

2. če je zavarovana topografija reproducirana z namenom, da 
se analizira ali ovrednoti njen koncept, postopki, sistemi in 
tehnike, ki so vsebovani v topografiji, ter za potrebe izobraže- 
vanja; 

3- gospodarsko izkoriščanje topografije, ki je sicer nastala na 
Podlagi analiz in evaluacije zavarovane topografije, vendar je 
nova topografija izvirna in rezultat intelektualnega napora 
ustvarjalca in ni znana iz vsakdanje rabe v industriji polvod- 
nikov. 

13. člen 
(izključitev kršitev) 

Osebi, ki gospodarsko izkorišča polvodniško vezje z zavaro- 
vano topografijo in ki ne ve oziroma ni mogla vedeti, da gre za 
zavarovano topografijo se ne more preprečiti gospodarskega 
izkoriščanja takšnega polvodniškega vezja. 

Nosilec zavarovane topografije lahko zahteva od osebe iz 
prvega odstavka tega člena odškodnino, ki zavisi od obsega 
gospodarskega izkoriščanja topografije. Odškodnina se sme 
zahtevati od datuma, ko je osebi iz prvega odstavka znano 
oziroma bi ji moralo biti znano, da je topografija zavarovana. 

Plačilo iz drugega odstavka tega člena določita nosilec zava- 
rovane topografije in oseba iz prvega odstavka tega člena 
sporazumno. Če sporazuma ne dosežeta, odmeri plačilo pri- 
stojno sodišče. 

14. člen 
(izčrpan|e varstva) 

Varstvo topografije iz prvega odstavka 5. člena tega zakona je 

izčrpano, ko je zavarovana topografija oziroma zadevno pol- 
vodniško vezje dano na trg s strani nosilca varstva oziroma 
z njegovim soglasjem. 

15. člen 
(topografije nastale pred uveljavitvijo zakona) 

Po tem zakonu se zavarujejo le topografije, ki so bile ustvar- 
jene po dnevu, ko je ta zakon začel veljati. 

16. člen 
(pristojno sodišče) 

Za spore o ugotovitvi ničnosti, kršitvi pravic zavarovane topo- 
grafije ter o višini odškodnine iz tretjega odstavka 11. člena 
tega zakona je do uveljavitve novega zakona o sodiščih pri- 
stojno Temeljno sodišče v Ljubljani. 

17. člen 
(uporaba zakona o industrijski lastnini) 

Za namene tega zakona se smiselno uporabljajo določbe 
tretjega odstavka 5. člena (zastopanje tujcev), 88. in 89. člena 
(ničnost pravic), 106. člena (prenos pravic), 107. člena 
(licenca) in 119. člena (zastopanje) Zakona o industrijski last- 
nini (Uradni list št. 13/92). 

18. člen 
(podzakonski predpisi) 

Podrobnejši predpisi iz 7. in 9. člena tega zakona se izdajo 
najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve zakona. 

19. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

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

OBRAZLOŽITEV 
s tem zakonom se ureja pridobitev in varstvo topografije 
Polvodniških vezij (prvi odstavek 1. člena). V drugem in tret- 
lem odstavku tega člena sta podani definiciji polvodniških 
v°zij in topografije polvodniškega vezja. Polvodniško vezje je 
naprava za izvajanje elektronske funkcije, medtem ko je topo- 
9rafija polvodniškega vezja enolično določeno zaporedje 
Medsebojno povezanih slikovnih vzorcev za vsako plast pol- 
vodniškega vezja, pri čemer ti vzorci ponazarjajo razporeditev 
Polvodniških elementov na plasteh, ne glede na to, na kakšen 
način je ta razporeditev upodobljena z zapisom, kodami ali 
'zražena na kakšen drug način. 

Pravica do varstva pripada njenemu ustvarjalcu oziroma delo- 
dajalcu, če je bila topografija ustvarjena v delovnem razmerju. 
Pravica do varstva je omejena na državljane Republike Slove- 
nce in pravne osebe s sedežem na ozemlju Republike Slove- 
nce. Tuji državljani in tuja podjetja pa le, če to izhaja iz 
Mednarodnih pogodb oziroma obstaja vzajemnost (2. člen). 

Urad Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine vodi 
Spravni postopek za priznanje varstva, vodi register in druge 
Spravne zadeve (3. člen). 

topografija se zavaruje, če je izvirna, kar pomeni, je topogra- 
'la rezultat ustvarjalnega dela in ni bila znana iz vsakodnevne rabe v industriji (4. člen). 

Nosilec zavarovane topografije pridobi izključno pravico 
gospodarskega izkoriščanja, kar pomeni proizvodnjo, pro- 
r?J°' najemanje, leasing in druge oblike gospodarskega izko- 
vfanja. 
arstvo se nanaša le na topografijo kot takšno ter ne na 

*°r>cept, postopek, sistem ali tehniko njene upodobitve (5. 

Topografija je zavarovana z vpisom v register, na podlagi 
prijave pri Uradu Republike Slovenije za vstvo industrijske 
lastnine. Varstvo traja od dneva prijave oziroma od dneva prve 
uporabe z namenom gospodarskega izkoriščanja (6. člen). 

Postopek za priznanje vrstva se začne z vložitvijo prijave pri 
Uradu. Prijave ni mogoče vložiti po preteku dveh let od prve 
uporabe z namenom gospodarskega izkoriščanja ali 15 let od 
njene upodobitve, vendar ni bila gospodarsko izkoriščena (7. 
in 9. člen). 

Vpis v register je ničen, če topografija ni bila izvirna in 
izpolnjevala drugih z zakonom predpisanih pogojev (11. člen). 

V primeru kršitve varstva zavarovane topografije je tisti, ki krši 
odgovoren po splošnih načelih o povrnitvi škode. Kot kršitev 
pa se ne šteje uporaba topografije za negospodarske namene 
ali za potrebe izobraževanja (12. člen). 

Iz kršitve zavarovane topografije je izključen tudi primer, ko 
nekdo gospodarsko izkorišča topografije pa ne ve oziroma ne 
more vedeti, da je le ta zavarovana. Nosilci zavarovane topo- 
grafije pripada odškodnina (13. člen). 

S 14. členom je uvedeno izčrpanje varstva, kar pomeni, da 
nosilec zavarovane topografije po tem, ko je dal zavarovano 
topografijo na trg nima več izključnih pravic gospodarskega 
izkoriščanja. 

Ta zakon se bo uporabljal le za topografije ustvarjene po 
dnevu uveljavitve zakona. Za spore o ugotovitvi ničnosti, 
kršitvi pravic je do uveljavitve novega zakona o sodiščih 
pristojno Temeljno sodišče v Ljubljani (16. člen). Za namene 
tega zakona se smiselno uporabljajo tudi določbe Zakona 
o industrijski lastnini in sicer glede zastopanja tujcev, nično- 
sti, prenosa pravic in licence (17. člen). 
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Predlog za izdajo zakona o NAČINU IZKAZOVANJA DOLOČENIH 

TERJATEV IN O PRAVICAH NOSILCEV TEH TERJATEV z osnutkom 

zakona - EPA 113   

Tone PERŠAK, mag. Igor OMERZA, Igor BAVČAR, dr. 
Dimitrij RUPEL in Danica SIMŠIČ, poslanci iz poslanske 
skupine Demokratov - Demokratske stranke vlagajo: 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O NAČINU IZKAZOVA- 
NJA DOLOČENIH TERJATEV IN O PRAVICAH NOSILCEV 
TEH TERJATEV Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 19. člena 
zakona o poslancih (Uradni list RS, $t. 48/92) in drugega 
odstavka 265. člena ter 266. in 267. člena poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije (prečiščeno besedilo, 
Uradni list SRS, št. 34/85) ter 1. člena začasnega poslov- 
nika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 62/92). 

Sporočajo, da bomo pri delu delovnih teles in Državnega 
zbora Republike Slovenije sodelovali: 

Tone Peršak, mag. Igor Omerza, Igor Bavčar, dr. Dimitrij 
Rupel in Danica Simšič. 

POVZETEK 

Predlagana zakonska ureditev rešuje problem neureje- 
nih terjatvenlh razmerij med podjetji in Republiko Slove- 
nijo ter tujimi pravnimi in fizičnimi osebami ter državami 
na območ|u bivše Jugoslavije, ki so nastala pred 8. 
oktobrom 1991. Zaradi izrabe vseh možnih pravnih sred- 
stev za uvedbo nadzora nad dolžnikom predlagana 
zakonska ureditev predvideva, da skrb za izterjavo teh 

terjatev v pogajanjih o sukcesiji prevzame država. Pri 
tem predlagana ureditev ne nalaga novih davčnih bre- 
men zaradi vnovčenja terjatve, temveč samo omogoča 
ohranjanje te terjatve z obljubo, da bo izplačana tedaj, 
ko bo Izterjana od prvotnega dolžnika. V tem se predla- 
gana ureditev razlikuje od dosedanjih s tega področja, 
saj je bilo doslej dosledno uveljavljeno načelo, da 
država odkupuje z obveznicami del ali celotno terjatev In 
jih honorira ne glede na uspeh Izterjave terjatve od 
prvotnega dolžnika. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o načinu izkazovanja določenih terjatev in 
o pravicah nosilcev teh terjatev   

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Neposreden povod za predlaganje posebne zakonske uredi- 
tve je neurejenost terjatev sedemnajstih podjetih in Zavoda 
Republike Slovenije za blagovne rezerve do PS Slovin ter 
terjatve tega podjetja do srbskega podjetja ABC Coblex. 
Upniki so v obdobju od nastanka terjatve uporabili vsa pravna 
sredstva za izterjavo oziroma zavarovanje terjatve. Predstav- 
niki dolžnika - PS Slovin so ravnali nekonstruktivno; v začet- 
nem obdobju so zavajali upnike z lažnimi najavami skorajš- 
njega poplačila obveznosti ter z možnostmi drugačnega 
načina poplačila terjatve. Ko je postalo očitno, da je dolžni- 
kova opravilna sposobnost bistveno omejena, da so se posa- 
mezniki materialno okoriščali, ravnali v nasprotju z interesi 
svojih upnikov in morda prikrili številna kazniva dejanja, je 
bila dvakrat predlagana uvedba stečajnega postopka ter 
izdaja odredbe o začasni prepovedi razpolaganja z družbe- 
nimi sredstavi. Predlogi so bili zavrnjeni tudi v pritožbenem 
postopku zoper odločbo prvostopenjskega sodišča. 

Upniki v celotnem obdobju niso prejeli obvestila o razlogih, ki 
preprečujejo vnovčenje njihovih terjatev. Zato jim zaradi 
izrabe vseh možnih pravnih sredstev za uvedbo nadzora nad 
dolžnikom predlagajo, da država prevzame v pogajanjih 
o sukcesiji skrb za izterjavo te terjatve. Pri tem je predlagana 
ureditev, ki ne nalaga novih davčnih bremen zaradi vnovčenja 
terjatve, temveč samo omogoča ohranjanje te terjatve 
z obljubo, da bo izplačana tedaj, ko bo izterjana od prvotnega 
dolžnika. V tem se predlagana ureditev razlikuje od doseda- 
njih s tega področja, saj je bilo doslej dosledno uveljavljeno 
načelo, da država odkupuje z obveznicami del ali celotno 
terjatev in jih honorira ne glede na uspeh izterjave terjatve do 
prvotnega dolžnika. 

V zakonu o skladu Republike Slovenije za sukcesijo so 
naštete vrste terjatev, za katere Republika Slovenija prevzame 
obveznost poplačila (11. člen). V odnosih z gospodarskimi 

subjekti v drugih republikah nekdanje SFRJ pa so nastala 
naslednja premoženjska razmerja: 

1. prišlo je do zaplembe osnovnih sredstev podjetja s sede- 
žem v Republiki Sloveniji ali do zaplembe naložb, ki jih je to 
podjetje izvršilo v preteklosti izven države (terjatev za odvzeta 
osnovna sredstva; terjatev za naložbe izven funkcije); 

2. naročeni in plačani materiali, polproizvodi ali trgovinsko 
blago niso bili dobavljeni (dvomljive ali sporne terjatve za 
nedobavljeno blago); 

3. zaloge materialov, polproizvodov ali trgovinskega blaga so 
bile odvzete (dvomljive in sporne terjatve za nedobavljene 
zaloge); 

4. v kreditnih razmerjih in v vseh finančnih poslih z odloženim 
plačilom (odprti neizkoriščeni akreditivi, neuveljavljene 
regresne pravice za vnovčene garancije, plačila za nakup 
deviznih sredstev, odkup izvoznih terjatev, terminski posli) ni 
prišlo do izpolnitve plačilne obveznosti dolžnika v tujini 
(dvomljive in sporne terjatve za neizpolnjene finančne obvez- 
nosti v tujini). 

Skupne značilnosti navedenih terjatev je mogoče strniti 
v naslednje ugotovitve: 

1. nosilcem terjatev je onemogočeno opravljanje temeljnih 
gospodarskih dejavnosti z delom premoženja, ki je izkazano 
v teh terjatvah, zato je znižan tudi finančni rezultat in zmanj- 
šana splošna profitna stopnja virov sredstev, s katerimi 
podjetje razpolaga; 

2. razlog za preklasifikacijo terjatev je v procesu državne 
osamosvojitve, zaradi česar se Republika Slovenija mora 
vključiti tudi v postopek izterjave; 
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3. predpisi in standardi, ki urejajo izkazovanje premoženja, 
zahtevajo realno vrednotenje sredstev, s katerimi podjetje 
razpolaga za opravljanje svoje redne gospodarske dejavnosti, 
ter tem vrednostim prilagojeno izkazovanje njihovih virov, 
zato odprtih terjatev ni dovoljeno izkazovati po izteku določe- 
nega obdobja od njihove dospelosti. 

>1. CILJI IN GLAVNE REŠITVE 

1. Republika Slovenija poleg originalnih upnikov na meddr- 
žavni ravni prevzame skrb in vodi postopke za izterjavo 
zapadlih in neplačanih obveznosti do pravnih oseb v drugih 
državah. Z vključitvijo države v izterjavo teh obveznosti, origi- 
nalnim upnikom ni odvzeta skrb za vključevanje v postopke 
izterjave. 

2. Republika Slovenija z izdajo certifikatov za določene terja- 
tve izdaja obljubo za izplačilo tistega dela terjatve original- 
nemu upniku, za katerega je dosegla v postopku izterjave 
dejansko plačilo. 

3- Certifikati za določene terjatve so izdani v protivrednosti 
terjatve na dan nastanka dolžniško-upniškega razmerja 
v ECU, izplačjivi pa so v tolarski protivrednosti, ki je po tečaju 
Banke Slovenije ugotovljena na dan izplačila. To načelo omo- 
9oča, da izplačilo glavnice nastale terjatve v nobenem pri- 
meru ne bremeni sredstev proračuna Republike Slovenije, ker 
2 izdajo certifikata Republika Slovenija prevzema obveznost, 
da ga bo poplačala - deloma ali v celoti - takrat, ko bo 
izterjana terjatev, zaradi katere je bil certifikat izdan. 

4. Republika Slovenija za izdane certifikate določa pravico 
""letnikov certifikatov, da prejmejo letne obresti v višini pov- 
prečno ugotovljenega donosa kapitalnih naložb, ki bi bile 
'zvršene, če bi imetniki terjatev na dan dospelosti terjatev 
~ vsekakor pa po 8.10.1991 razpolagali z denarnimi sredstvi, 
vsebovanimi v terjatvah. Donosnost saldirane vrednosti certi- 
fikata pada sorazmerno z deležem izplačanega zneska certifi- 
kata, kar pomeni v obdobju ob izdaji certifikata vzpodbudo za 
0rgane Republike Slovenije, da intenzivira postopek izterjatve 
na lastno pobudo zaradi padajoče stopnje donosnosti preo- 
stale saldirane vrednosti certifikata. 

j>- Predlagana zakonska ureditev temelji na načelu, da Repu- 
blika Slovenija nadomešča le oportunitetno izgubo nosilcev 
terjatev zaradi nastalih nekomercialnih rizikov pri izterjavi 
•erjatev, ki je nastopila z osamosvojitvijo Republike Slovenije, 
|n ne na odkupu celotnih terjatev. To načelo omogoča 
bistveno razbremenitev proračuna Republike Slovenije. 
Ureditev, ki bi temeljila na načelu komisijskega prevzema 
terjatev s strani države, bi temeljila na naslednjih značilnostih: 

j - državna ustanova ali upravni organ, pristojen za proračun, 
'zda posebno vrsto vrednostnega papirja z naslednjimi značil- 
nostmi: 

- vrednostni papir je indosabilen, imetnik pa uveljavlja svoje- 
pravice iz papirja z nepretrgano verigo indosamentov; 

- s prevzemom terjatve s strani države prvotni upnik ni 
odvezan, da si o sodelovanju z državnimi ustanovami in 
organi prizadeva za izterjavo; 

- vsako delno poplačilo terjatve registira izdajatelj vrednost- 
nega papirja na papirju samem (dodatni vpisi na papir 

a) zaradi indosamentov, 

b) zaradi delnega poplačila, 

c) zaradi valorizacije terjatev); 

2. iz državnega proračuna se imetniku vrednostnega papirja 
izplača vsako leto donos na znesek valoriziranoga stanja 
terjatve na dan, ki je določen za izdelavo zaključnega računa; 
stopnja donosa je v času spremenljiva v odvisnosti od prora- 
čunskih možnosti države v posameznem letu; navedena izpla- 
čila so edina v vsej ureditvi, ki posegajo v delitev družbenega 
proizvoda in imajo le redistribucijski učinek ter zato ne gene- 
rirajo inflacijskih pritiskov; 

3. preostanek terjatve, vsebovane v vrednostnem papirju po 
preteku določenega daljšega obdobja (vsekakor nad 6 let) je 
potrebno postopoma odpisati in ga nadomestiti iz doseže- 
nega finančnega rezultata imetnika papirja: če delni odpis 
povzroči v posameznem letu izkazovanje izgube v poslovanju 
imetnika papirja se odpis izvrši le v znesku, ki omogoča 
izkazovanje pozitivne ničle v poslovanju; 

4. ves promet z vrednostnim papirjem po predlagani ureditvi 
ter uveljavljene pravice iz papirja načeloma ne smejo povzro- 
čati davčnih obveznosti za imetnika papirja. 

III. TEMELJNA NAČELA 

Pri snovanju ureditve, ki bo omogočala sprejemljiv način 
prevzema skrbi države za izterjavo navedenih vrst terjatev, je 
potrebno izhajati iz načela izključitve sekundarnih monetar- 
nih učinkov na porast denarne mase, povpraševanja in s tem 
tudi inflacijskih učinkov. Za nosilce terjatev je bistveno, da 
terjatev ohranjajo, jo valorizirajo skladno s stopnjo rasti cen, 
ki vsebinsko odraža povečanje vrednosti celotnega premože- 
nja podjetja, ter da na alikvotni del virov sredstev za navedeno 
terjatev ustvarjajo povprečni profitni donos. Oba cilja 
- narodnogospodarskega in podjetniškega - je mogoče 
vgraditi v ureditev, ki ne temelji na državnem odkupu terjatev, 
temveč na obljubi države, da bo terjatev poplačana tedaj, ko 
bo terjatev izterjana od originalnega dolžnika, in z dinamiko 
dosežene izterjatve. To pomeni, da obsega prevzetih terjatev 
ni potrebno omejevati z zgornjim zneskom, temveč z merili za 
prevzem terjatev na državno raven. 

" s papirjem prevzema država terjatev imetnika papirja; 

~ terjatev imetnika papirja bo poplačana, ko bo država izter- 
jala terjatev v tujini; 

terjatev je zneskovno določena na papirju, določen pa je 
'Udi način valorizacije zneska; 

IV. FINANČNE POSLEDICE 

Izvajanje zakona bo zaradi izplačevanja obresti na saldirane 
vrednosti certifikatov iz 6. člena zakona predstavljalo določen 
strošek za proračun, toda čim bolj učinkovito se bo država 
vključevala v izterjavo teh terjatev, tem manjše bodo obvez- 
nosti. 

OSNUTEK ZAKONA o načinu izkazovanja določenih terjatev in o pravicah nosilcev 
tehterjatev 

1. člen 

a zakon določa vrste terjatev podjetij s sedežem v Republiki 
^loveniji do pravnih in fizičnih oseb v drugih državah, ki so 
astale na ozemlju bivše Jugoslavije, način izkazovanja teh 

terjatev, obveznost Republike Slovenije za vključevanje 
v postopke izterjave ter pravice in obveznsti nosilcev teh 
terjatev v obdobju do njihovega dokončnega poplačila. 
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2. člen 5. člen 

Za terjatev po tem zakonu se šteje neplačani znesek dospele 
terjatve, ki je nastala pred 8. oktobrom 1991: 

- do pravnih in fizičnih oseb s sedežem na območju nasled- 
njih držav: Republika Hrvaška, Republika Bosna in Hercego- 
vina, Zvezna republika Jugoslavija in Republika Makedonija, 
ali do teh držav neposredno; 

- do tujih pravnih oseb z obveznosti, za katere je dala poro- 
štvo Republika Slovenija; 

- na podlagi zapadlih poroštvenih obveznosti, ki jih je Repu- 
blika Slovenija prevzela za naložbe v gospodarstvu. 

Terjatve iz prejšnjega odstavka obsegajo: 

1. terjatve za neplačane obveznosti po kreditih in drugih 
finančnih razmerjih, za kupljena devizna sredstva in pravice 
za uvoz, za cesije terjatev za že izvršeni izvoz, za odkupljene 
akreditive ter za asignacije izvoznih terjatev - do zneska 
plačanih protivrednosti za tako nastale terjatve do vključno 7. 
oktobra 1991; 

2. terjatve za odvzeta nepremična osnovna sredstva, ki so bila 
z odločbo pristojnega organa države izključena iz premoženja 
podjetja s sedežem na območju Republike Slovenije; 

3. terjatve za odvzeta premična osnovna sredstva, zaloge 
blaga polproizvodov in proizvodov, če so bila odpremljena 
čez mejo Republike Slovenije pred 8. oktobrom 1991. 

3. člen 

Republika Slovenija izda na podlagi zahtevka nosilca terjatve 
s priloženo dokazno dokumentacijo certifikat o terjatvi. 

Certifikat o terjatvi vsebuje: 

1. navedbo nosilca terjatve; 

2. nominalni znesek terjatve v ECU, ugotovljen po srednjem 
menjalnem tečaju Banke Slovenije na dan terjatve; 

3. navedbo pravne osnove terjatve iz 2. člena tega zakona; 

4. obljubo Republike Slovenije, da bo izplačala terjatev v zne- 
skih in dinamiki, kakor jo bo izterjala v imenu in za račun 
nosilca terjatve; 

5. obveznost Republike Slovenije, da bo imetniku certifikata 
izplačala obresti po obrestni meri in v rokih, določenih s tem 
zakonom; 

6. določbo o prenosljivosti certifikata; 

7. kraj in datum izdaje certifikata. 

Hrbtna stran certifikata o terjatvi je razdeljena na del, v kate- 
rega se vpisujejo zneski in datumi poplačila terjatve ter na tej 
podlagi določa saldirano vrednost certifikata o terjatvi in 
določa delež preostalega zneska terjatve po vsakokratnem 
poplačilu terjatve v nominalnem znesku terjatve in na del, 
v katerega se vpisujejo indosamenti. 

Certifikat o terjatvi se prenaša z indosamentom, ki ga potrdi 
Banka Slovenije. Nepotrjen indosament je ničen. 

4. člen 

Republika Slovenija prevzema obveznost, da v imenu in za 
račun nosilcev terjatev vodi postopke in sprejema druge 
ukrepe, v mednarodnih stikih z državami iz 2. člena tega 
zakona za vnovčenje terjatev po tem zakonu. 

Obveznost iz prejšnjega odstavka ne odvezuje nosilcev terja- 
tev, da z vsemi pravnimi sredstvi, ki so jim na razpolago, 
skrbijo za vnovčenje svojih terjatev. 

Delno vnovčenje terjatve se vpiše na hrbtno stran certifikata, 
potrdi pa ga Ministrstvo za finance. 

6. člen 

Imetniku certifikata pripadajo obresti od vsakokratne saldi- 
rane vrednosti certifikata, obračunane deskurzivno na pro- 
porcionalen način po naslednjih obrestnih merah: 

1. po 12%-ni letni obrestni meri za saldirano vrednost terjatve 
v razponu od 100% do 91% nominalne vrednosti certifikata; 

2. po 11%-ni letni obrestni meri za saldirano vrednost terjatve 
v razponu od 90% do 81% nominalne vrednosti certifikata; 

3. po 10%-ni letni obrestni meri za saldirano vrednost terjatve 
v razponu od 80% do 71% nominalne vrednosti certifikata; 

4. po 9%-ni letni obrestni meri za saldirano vrednost terjatve 
v razponu od 70% do 61% nominalne vrednosti certifikata; 

5. po 8%-ni letni obrestni meri za saldirano vrednost terjatve 
v razponu od 60% do 51% nominalne vrednosti certifikata; 

6. po 7%-ni letni obrestni meri za saldirano vrednost terjatve 
v razponu od 50% do 41% nominalne vrednosti certifikata; 

7. po 6%-ni letni obrestni meri za saldirano vrednost terjatve 
v razponu od 40% do 31% nominalne vrednosti certifikata; 

8. po 5%-ni letni obrestni meri za saldirano vrednost terjatve 
v razponu od 30 % do 21% nominalne vrednosti certifikata; 

9. po 4%-ni letni obrestni meri za saldirano vrednost terjatve 
v razponu od 20% do 11% nominalne vrednosti certifikata; 

10. po 3%-ni letni obrestni meri za saldirano vrednost terjatev, 
ki je manjša ali enaka 10% nominalne vrednosti certifikata. 

Obresti se obračunavajo od dneva potrditve saldirane vredno- 
sti certifikata. Obresti se izplačajo imetnikom certifikatov za 
preteklo koledarsko leto v tolarski protivrednosti obračunanih 
obresti po srednjem menjalniškem tečaju SIT za 1 ECU, ki ga 
določi Banka Slovenije na zadnji dan koledarskega leta, za 
katero se izplačajo obresti, do 31. januarja tekočega leta iz 
proračuna Republike Slovenije. 

7. člen 

Zneski certifikatov za terjatve, vnovčeni na način in po 
postopkih iz 4. člena tega zakona, se izplačajo v tolarjih. 

8. člen 

Ne glede na določbo sedmega odstavka 70 člena zakona 
o računovodstvu, imetnik certifikata, ki je do dneva izdaje 
certifikata odpisal terjatev, na katero je bil certifikat izdan, za 
prejeti certifikat poveča vire sredstev v postavki »naložba 
Republike Slovenije«. Za prejete vnovčene zneske certifikata 
zniža znesek postavke »naložba Republike Slovenije« in 
ustrezni del zneska vrednostnih papirjev, prejeti vnovčeni 
znesek pa izkaže med prihodki. 

9. člen 

Vsebino zahtevka za izdajo certifikata, vrsto dokazne doku- 
mentacije ter način in rok za predložitev dokazne dokumenta- 
cije o nastanku in obstoju terjatev po tem zakonu določi 
Banka Slovenije v soglasju z Ministrstvom za finance. 

Posle v zvezi z ugotavljanjem terjatev po tem zakonu ter 
izdajo in vnovčenjem certifikatov opravlja v imenu in za račun 
Republike Slovenije Banka Slovenije. 

10. člen 

Banka Slovenije poroča ob obravnavi zaključnega računa 
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poračuna Republike Slovenije za leto 1992 o skupnih zneskih 
Vdanih certifikatov za terjatve po tem zakonu. 

Banka Slovenije in Ministrstvo za finance poročata hkrati 
2 zaključnim računom proračuna Republike Slovenije o zne- skih vnovičnih terjatev po tem zakonu v letu, za katero se 
Predlaga zaključni račun. 

11. člen 

Na glede na določbo tretjega odstavka 6. člena tega zakona 

se obresti za obdobje od dneva dospelosti terjatve do 31. 
decembra 1992 izplačajo imetnikom certifikatov do 31. marca 
1993. 

12. člen 

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

Osnutek zakona o načinu izkazovanja določenih terjatev in 
Pravicah nosilcev teh terjatev izhaja iz naslednjih dejstev: 

^'ada Republike Slovenije se je odločila, da določene skupine 
*rjatev do subjektov v tujini obravnava in ureja z različnimi 
jonskimi ureditvami glede na specifične značilnosti 
Ostanka teh terjatev in pogojev za njihovo vnovčitev. To 

Potrjujeta že sprejeta zakona o Skladu Republike Slovenije za 
^kcesijo in o odkupu terjatev do Iraka, Ljudske republike 
"go/e in Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov 

Osebnega namena. Ob teh dveh zakonih pa Vlada Republike 
'ovenije ni predstavila svojega stališča do urejanja drugih 

rel*,ev' z,asti še zat0' ker b' uP°raba podobnih zakonodajnih Sitev bistveno povečala obseg javnega dolga ter v zvezi 

'»Iih" 'zc*atke Prora^una Republike Slovenije v naslednjih 

parcialno urejanje temeljnih premoženjskih razmerij 
* odlaganje odločitev o strategiji javnega dolga pa bo tudi 

l//S d6"0 0,ež'10 postopke lastninskega preoblikovanja podje- 
bni 09 ,e9a P°st3vlja podjetja v povsem neenakopraven 0,ožaj. 

4r*ricl zakonsk' ureditvi, kakršno predlagamo, govori tudi 
$lglianska zahteva po odločni uvedbi nadzora nad viri sred- 
nih Za namene v republiškem proračunu. Iz poročil nadzor- " organov, ki so jih obravnavala delovna telesa Skupščine 
v Publike Slovenije o opravljenem pregledu poslovanja 
s °»odu Republike Slovenije za blagovne rezerve in v PS 
rrJ

v'n m°d drugim tudi izhaja, da tolarska protivrednost 10 
° ® dolarjev sploh ni bila uporabljena za nakup deviznih 

ro» ev ter da i° b'la izvr&ena prodaja dela stalnih blagovnih 
w9,V zarac*' vračila bančnih kreditov kot vira sredstev, iz 
J** je bila financirana devizna transakcija. Predlagatelji se 
^ e9 odločne zahteve o sistemski in izvedbeni zaščiti upni- 
Un Zavzemamo za dosledno uveljavitev načela namenske orabe proračunskih sredstev ter za vzpostavitev neneh- 

nega nadzora in poročanja o izvrševanju tega načela. Tudi 
v navedenem primeru zahtevamo jasen odgovor pristojnih 
organov, uvedbo odločnih postopkov za vračilo izgubljenega 
ali odtujenega premoženja ter nekompromisno kaznovanje 
odgovornih. 

Republiki Sloveniji se poleg atributov vrednot in dosežkov 
sodobne in samostojne države pripisuje pogosteje tudi značil- 
nost države, ki jo pretresajo finančne afere, plačilna nedisci- 
plina in osebna okoriščanja mafijskih razsežnosti. Doslej so 
se posledice takšnih pojavov obravnavale v dolgotrajnih 
postopkih, brez jasnih odgovorov o ozadjih teh pojavov in 
zlasti brez sankcij za odgovorne akterje v njih. Zato dobiva 
naša država sloves pravno neurejene države, v kateri upnik ni 
materialno, niti procesualno zaščiten in v kateri prevzem 
obveznosti v blagovnem prometu in v finančnih zlasti v kredit- 
nih razmerjih še ne pomeni izpolnitve le-te. Določene inici- 
ative in odločitve bivših Skupščine in Vlade Republike Slove- 
nije, med njimi sprejem zakona o Skladu Republike Slovenije 
za sukcesijo in zakona o odkupu terjatev do Iraka, Ljudske 
republike Angole in Zvezne direkcije za promet in rezerve 
posebnega pomena so sicer nakazale usmeritev, da se dolo- 
čene skupine tako nastalih terjatev glede na njihove speci- 
fične značilnosti tudi zakonsko uredijo. Vendar kljub temu 
oba zakona pomenita zgolj parcialno ureditev temeljnih pre- 
moženjskih razmerij. Tak pristop pa lahko bistveno oteži 
postopke lastninskega preoblikovanja podjetij. In nenazadnje 
- vzpostavitev urejenih dolžniško-upniških razmerij in 
finančne discipline pomeni tudi utrjevanje mednarodnega 
ugleda in moči Republike Slovenije na področju varnosti 
terjatvenih razmerij. 

Zato prosimo, da v osnutku zakona predlagane rešitve obrav- 
navate kot znak prizadevanja za vzpostavitev urejenih dolžni- 
ško-upniških razmerij in utrditev finančne discipline tudi med 
domačimi subjekti, s čimer bi prispevali tudi k mednarod- 
nemu ugledu naše države nasploh. 

^oče valeč 

% 
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Predlog za izdajo zakona o USTANOVITVI VISOKE ŠOLE ZA 

ZDRAVSTVO V LJUBLJANI z osnutkom zakona - EPA 124 

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji dne 4. marca 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O USTANOVITVI 
VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVO V LJUBLJANI 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 
ter 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije. 

S predlaganim zakonom Višja šola za zdravstvene delavce 
v Ljubljani prerašča v visoko šolo. Pri tem gre za sprejem 
pravno manj zahtevnega zakona kot ustanovitvenega akta, 
zato Vlada Republike Slovenije meni, da so izpolnjeni 

predpisani pogoji za združitev prvih dveh faz sprejemanja 
zakona. 

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 ter 
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika 
pri delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slove- 
nije sodelovala: 

— dr. Slavko GABER, član Vlade Republike Slovenije in 
minister za šolstvo in šport. 

- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za 
šolstvo in šport. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o ustanovitvi Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zdravstveno šolstvo v Sloveniji - tako srednje kot višješolsko 
- se je moralo že v preteklosti nenehno prilagajati zahtevam 
sodobne zdravstvene dejavnosti. Tako se je že v letu 1951 iz 
srednje medicinske šole v Ljubljani začela razvijati višja šola 
za medicinske sestre, ki je bila formalno ustanovljena z zako- 
nom leta 1954. Postopoma je svojo dejavnost širila. Po 
zakonu o ustanovitvi Višje šole za zdravstvene delavce iz leta 
1962 je že izobraževala medicinske sestre, fizioterapevte in 
rentgenske tehnike; z letom 1964 se je začelo višješolsko 
izobraževanje za sanitarne tehnike in delovne terapevte, v štu- 
dijskih letih 1985/86 ter 1987/88 pa še za stomatološko labora- 
torijsko protetiko in ortopedsko tehniko. Višjim medicinskim 
sestram šola omogoča tudi izobraževanje po specialističnih 
programih za zdravstveno nego, psihiatrično in oftalmološko 
nego ter nevrofizioterapijo. 

Pod vodstvom WHO v Evropi prav zdaj poteka intenzivno 
preoblikovanje in usklajevanje izobraževanja zdravstvenih 
delavcev v skladu z reorientacijo zdravstvenih sistemov 
k osnovnemu zdravstvenemu varstvu: poudarek dobivajo pre- 
ventiva, krepitev zdravja, rehabilitacije in podobne naloge, 
s katerimi bi se bilo mogoče približati temeljnemu cilju WHO 
»zdravje za vse«. 

V skladu z navedenim je bil tudi v Sloveniji že leta 1985 sprejet 
dogovor, da se začne s pripravami visokošolskih programov 
za zdravstveno nego in sanitarno inženirstvo. Posebna izobra- 
ževalna skupnost za zdravstveno usmeritev je 19.1.1985, 5. 2. 
1987 in 19. 6. 1989 oba programa vnesla v programske zas- 
nove (dokument, s katerim se v skladu z zakonom določa, za 
katere strokovnjake bo organizirano izobraževanje in na 
kakšni ravni zahtevnosti). Na predlog znanstveno-pedagoških 
svetov univerz je Vlada Republike Slovenije v programski 
zasnovi spremenila ime visokošolskega programa, tako je bil 
izraz »zdravstvena nega« nadomeščen z izrazom »zdrav- 
stvena vzgoja«. 

Na tej podlagi sta bila v znanstveno-pedagoškem svetu Višje 
šole za zdravstvene delavce in znanstveno-pedagoškem svetu 
Univerze v Ljubljani 22. 6. 1992 in 23. 6. 1992 sprejeta oba 
visokošolska študijska programa. Njune temeljne značilnosti 
so: 

- Visokošolski študijski program zdravstvene vzgoje je bil 
pripravljen v sodelovanju z oddelkom za zdravstveno nego pri 

Evropskem regionalnem uradu WHO in s sorodnimi tujimi 
šolami in univerzitetnimi oddelki ter z različnimi strokovnimi 
zdravstvenimi organizacijami v naši republiki, in sicer tako, da 
študente usposablja za pedagoško, organizacijsko in raz- 
vojno-raziskovalno dejavnost v sistemu zdravstvenega i" 
socialnega varstva. Diplomanti bodo pedagoško funkcijo 
opravljali na področju izobraževanja, usposabljanja in izpo- 
polnjevanja lastnih kadrov na srednješolski ravni, za potrebe 
celotne populacije pa bodo delovali kot zdravstveni vzgojite- 
lji. Pri organizacijskem delu bodo koordinatorji dela in stro- 
kovni vodje zdravstvenovzgojnih dejavnosti, z usposob; 
Ijenstjo za razvojno raziskovalno delo pa bodo preverjali 
ustreznost teh dejavnosti ter predlagali nove, boljše rešitve. 

Program je zasnovan tako, da upošteva znanja, pridobljena 
s študijem na višji stopnji in predstavlja njihovo poglabljanje 
in nadgrajevanje. Traja štiri semestre po končanem višješol' 
skem študiju in daje strokovni naslov »profesor zdravstven« 
vzgoje«. 

- Visokošolski študijski program sanitarno inženirstvo se 
prav tako zgleduje po sorodnih tujih študijskih programih 
Osnovan je na podlagi dokumentov WHO s posvetovanja 
o javno zdravstvenih sestavinah izobraževalnih programov za 
sanitarne inženirje (1982) in o šolanju sanitarnih inženirje^ 
v Evropi (1985), upošteva pa tudi specifičnosti našega pro- 
stora in z njimi povezane potrebe. Obravnavale in ugodno 
ocenile so ga vse sanitarne inšpekcijske službe, Univerzitetni 
zavod za zdravstveno in socialno varstvo, Medicinska fakul' 
teta Univerze v Ljubljani, delavci v zdravstvenih domovih te' 
strokovnjaki s posameznih področij sanitarnega inženirstva- 
Diplomanti bodo usposobljeni za številna poklicna področja' 
zlasti za strokovno delo na področju varstva človekovega 
okolja, prehrane in zdravstvene neoporečnosti živil ter pred- 
metov splošne rabe, za delo na področju sanitarnega nadzor- 
stva ter za razvojno-raziskovalno in izobraževalno delo. 

Tudi ta program pomeni nadgradnjo višješolskega študija 
sanitarnega inženirstva. Temu programu so dodani 6., 7. in 8; 
semester, namenjeni zlasti teoretični razširitvi in poglobit^ 
temeljnih strokovnih znanj na področjih varovanja človeko- 
vega življenjskega in delovnega okolja, ter aplikaciji teh znani 
pri reševanju konkretnih strokovnih problemov s področj8 

sanitarnega inženirstva. Po uspešno opravljenem diplom- 
skem delu si študent pridobi strokovni naslov »diplomiral 
sanitarni inženir«. 

2. Iz razpoložljivih podatkov o potrebah po kadrih, ki jih j® 
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zbrala Višja šola za zdravstvene delavce v sodelovanju z Mini- 
strstvom za zdravstvo, Univerzitetnim zavodom za zdrav- 
stveno in socialno varstvo, Zavodom RS za šolstvo ter nekate- 
rimi večjimi zdravstvenimi domovi, je razvidno, da bi bilo 
treba letno razpisovati za sanitarno inženirstvo (visokošolski 
Studij) 30 študijskih mest. Za visokošolski študij zdravstvene 
vzgoje podatki kažejo, da bi v naslednjem srednjeročnem 
obdobju potrebovali 269 profesorjev zdravstvene vzgoje, 
v študijskem letu 1993/94 bi se izobraževanje začelo za 50 
Studentov ob delu in iz dela. 
3- Višja šola za zdravstvene delavce ima za izvedbo visoko- 
šolskega študijskega programa sanitarno inženirstvo izdelan 
natančen kadrovski načrt; na šoli je s polnim ali krajšim 
delovnim časom zaposlena večina potrebnih habilitiranih 
visokošolskih učiteljev, pri poučevanju posameznih predme- 
tov pa bodo sodelovali tudi visokošolski učitelji z drugih 
•akultet v okviru Univerze v Ljubljani. 

Visokošolski študijski program zdravstvene vzgoje bosta izva- 
jali skupaj dve šoli: Pedagoška fakulteta in Višja (visoka) šola 
za zdravstvene delavce, sodelovalo pa bo tudi nekaj habilitira- 
nih učiteljev z drugih fakultet. Pri izvajanju predmetov ozi- 
roma predmetnih področij, katerth razvoj bo omogočil šele 
obravnavani študijski program in vzporedno opravljanje razi- 
skovalnega dela, bodo sodelovali tudi usposobljeni tuji stro- 
kovnjaki. Šola ima namreč sklenjenih nekaj sporazumov 
s tujimi univerzami; s School of Nursing, University of Illinois, 
Chicago, prek Tempus projektov pa z University of Manche- 
ster, Oueen s University of Glasgovv, University of East Lon- 
don in Hoggeschool Nijmegen z Nizozemske. 

4. Višja šola za zdravstvene delavce deluje v Ljubljani, na 
Poljanski cesti 26 a, v prostorih stavbe, ki je bila zgrajena leta 1967 in sicer ne v celoti, saj za izvedbo takratnih programov in 
*a takratno število študentov t. i. B trakt stavbe ni bil nujno 
Potreben. Planirana je realizacija druge faze izgradnje trakta 

ki je bila začeta že v letu 1975, vendar je zaradi pomanjka- 
nja sredstev ostala nedokončana, s čimer naj bi odpravili 
Perečo prostorsko stisko. Investicija zajema amfiteatersko 
Predavalnico, prostore za upravni del, šolsko knjižnico in 
Prepotrebne kabinete predavateljev. Ocenjena vrednost je 
'08,330.000.00 SIT (cene dec. 92). Prerast Višje šole v visoko 
s to investicijo ni neposredno pogojen. 

(j- PREDLAGANE REŠITVE IN PODLAGA ZA IZDAJO 
Zakona 

naj bi Višja šola za zdravstvene delavce poleg višješolskih 
študijskih programov za zdravstveno nego, fizioterapijo, 
delovno terapijo, radiologijo, sanitarno inženirstvo, ortoped- 

sko tehniko in stomatološko laboratorijsko protetiko začela 
izvajati tudi visokošolska študijska programa za zdravstveno 
vzgojo in sanitarno inženirstvo, Vlada na pobudo Višje šole in 
znanstveno-pedagoškega sveta Univerze v Ljubljani predlaga 
prerast višje šole v visoko oziroma ustanovitev Visoke šole za 
zdravstvo v Ljubljani. 

Kot ustanovitveni akt visokošolskega zavoda zakon vsebuje 
vse tiste sestavine, ki jih določa 8. člen zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91) in se poleg imena, sedeža in dejav- 
nosti šole nanašajo tudi na organe šole, na zagotavljanje 
sredstev za opravljanje javne službe, na način uporabe pre- 
sežkov prihodkov, na način kritja primanjkljaja, na odgovor- 
nost ustanovitelja za obveznosti šole in drugo. Ker gre za 
prerast obstoječe šole, zakon tudi določa, da premoženjske in 
druge pravice in obveznosti Višje šole za zdravstvene delavce 
prevzame Visoka šola za zdravstvo kot tudi, da šola začne 
z izvajanjem izobraževalnih programov za pridobitev visoke 
strokovne izobrazbe v študijskem letu 1993/94. Študentom 
dosedanje Višje šole, ki se izobražujejo po programih za 
pridobitev višje strokovne izobrazbe je omogočeno, da nada- 
ljujejo s tem izobraževanjem na Visoki šoli za zdravstvo. 

Določeno je, da dosedanji dekan Višje šole nadaljuje z delom 
do imenovanja dekana Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani in 
sicer kot vršilec dolžnosti; novi svet šole se mora oblikovati 
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi zakona in sprejeti 
statut v soglasju z ustanoviteljem v treh mesecih od obliko- 
vanja. 

Podlago za zakon predstavlja 4. odstavek 125. člena zakona 
o usmerjenem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 
in 35/89), po katerem visokošolsko organizacijo ustanovi 
Republika Slovenija z zakonom. 

III. FINANČNE POSLEDICE 

Ustanovitev Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani omogoča 
izvajanje višješolskih in visokošolskih študijskih programov. 
Zaradi prehoda izobraževanja na visokošolski študij pri dveh 
študijskih programih (za zdravstveno vzgojo in sanitarno inže- 
nirstvo), v študijskem letu 1993/94 ne bodo nastale finančne 
posledice za proračun. V tem začetnem študijskem letu pred- 
videva šola izobraževanja po obeh visokošolskih programih le 
za študente ob delu, kar se ne financira iz proračunskih 
sredstev. Če pa bo šola hotela izvajati navedena študijska 
programa kot redni študij v naslednjem študijskem letu ali 
kasneje, si bo morala za to pridobiti soglasje Vlade Republike 
Slovenije, pred izdajo katerega bo potrebno oceniti finančne 
posledice in možnosti financiranja iz proračuna. 

OSNUTEK ZAKONA o ustanovitvi Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani 

l.člen 

^stanovi se Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani. Visoka šo|p 
*a zdravstvo je javni visokošolski zavod s sedežem v Ljubljani, 
oljanska cesta 26 a. 

2. člen 

j'soka šola za zdravstvo v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: soia) deluje v okviru Univerze v Ljubljani. 

3. člen 

j^°'a izvaja programe v visokem izobraževanju za pridobitev in 
^dopolnjevanje strokovne izobrazbe, ki se opravljajo kot 

stva3 Služba ter °Prav'ia raziskovalno delo na področju zdrav- 
ja lahko opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z izobra- 
evalnim in raziskovalnim delom s svojega področja. 

4. člen 

Organi šole so: svet, znanstveno-pedagoški svet in in dekan. 

Šola ima lahko tudi druge organe določene s statutom. 

5. člen 

Šolo upavlja svet šole 

Svet ima 11 članov in ga sestavijo: 

- trije predstavniki ustanovitelja, 

- trije predstavniki delavcev, 

- trije predstavniki študentov, 

- po en predstavnik bolnišnic in zdravstvenih domov. 

Svoje predstavnike volijo delavci in študenti neposredno. 
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Mandat članov traja štiri leta, razen članov iz vrst študentov, ki 
jim traja dve leti. 

Predsednika sveta volijo člani sveta šole izmed predstavnikov 
delavcev. 

6. člen 

Znanstveno-pedagoški svet je strokovni organ šole in ga 
sestavljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sode- 
lavci. Pri njihovem delu sodelujejo tudi predstavniki štu- 
dentov. 

Sestava znanstveno-pedagoškega sveta, način oblikovanja in 
naloge se skladno z zakonom določijo s statutom. 

7. člen 
i 

Poslovodni organ šole je dekan. 

Dekan organizira in vodi delo ter poslovanje šole, predstavlja 
in zastopa šolo in je odgovoren za zakonitost dela ter opravlja 
druge naloge določene z zakonom in statutom. 

Dekana imenuje in razrešuje svet šole na predlog znanstveno- 
pedagoškega sveta. Mandat traja štiri leta in je lahko ponovno 
imenovan. 

11. člen 

Ustanovitelj odgovarja le za obveznosti šole, ki izhajajo iz 
opravljanja javne službe. 

12. člen 

Šola prevzame premoženjske in druge pravice in obveznosti 
Višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani. 

13. člen 

Šola začne z izvajanjem izobraževalnih progrmaov za pridobi- 
tev visoke strokovne izobrazbe v študijskem letu 1993/94. 

Študenti Višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani nadalju- 
jejo z izobraževanjem po veljavnih programih za pridobitev 
višje strokovne izobrazbe na Visoki šoli za zdravstvo v Ljub- 
ljani. 

14. člen 

Dosedanji dekan Višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani 
nadaljujejo z delom do imenovanja dekana šole kot vršilec 
dolžnosti dekana. 

8. člen 

Ustanovitelj zagotavlja šoli sredstva za opravljanje javne 
službe v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

Šola lahko pridobiva sredstva tudi s prodajo storitev in iz 
drugih virov. 

9. člen 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s prodajo 
storitev, se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti, za 
katere je šola ustanovljena. 

Način kritja primanjkljaja sredstev se določi v soglasju z usta- 
noviteljem. 

15. člen 

Svet šole se oblikuje najkasneje v treh mesecih od uveljavitve 
tega zakona. 

16. člen 

Statut šole mora biti sprejet v soglasju z ustanoviteljem naj 
kasneje v treh mesecih po oblikovanju sveta šole. 

17. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o usta- 
novitvi Višje šole za zdravstvene delavce (Uradni list SRS, št. 
27/62). 

10. člen 18. člen 

Šola je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
svoje obveznosti z vsemi sredstvi s katerimi razpolaga. Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

1. S predlaganim zakonom Višja šola za zdravstvene delavce, 
ustanovljena z zakonom iz leta 1962, ki prerašča v visoko šolo, 
ki bo poleg dosedanjih višješolskih programov nanovo začela 
izvajati dva študijska programa za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe. Predlagatelj meni, da so za ustanovitev visoke šole 
izpolnjeni vsi z zakonom določeni pogoji: na podlagi veljavne 
programske zasnove so sprejeti študijski programi; kadrovski 
načrt, ki ga je pripravila šola, zagotavlja, da bo programe 
mogoče izvesti na ustrezni kvalitetni ravni; postopoma bodo 
šoli zagotovljeni tudi ustreznejši prostori in oprema. 

2. -Zakon je pripravljen na podlagi 125. člena zakona o usmer- 
jenem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89) 
in sicer tako, da je hkrati upoštevan 8. člen zakona o zavodih 
(Ur. I. RS, št. 12/91), ki določa sestavine ustanovitvenega akta 
zavoda, ter določila 64. člena zakona o organizaciji in financi- 
ranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, 12/91-1), s katerimi je 
začasno, do uveljavitve novega zakona o visokem šolstvu, 
opredeljena javna služba na področju visokega šolstva. 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI KONVENCIJE PROTI MUČENJU IN 

DRUGIM KRUTIM, NEČLOVEŠKIM ALI PONIŽEVALNIM KAZNIM ALI 

RAVNANJU - EPA 126 

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji dne 4. marca 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE 
PROTI MUČENJU IN DRUGIM KRUTIM, NEČLOVEŠKIM 
ALI PONIŽEVALNIM KAZNIM ALI RAVNANJU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. člena in ob smiselni 
uporabi 314. člena poslovnika Skupščine Republike Slo- 
venije, 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije ter drugega odstavka 63. člena 
zakona o zunanjih zadevah. 

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 ter 
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika 
pri delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slove- 
niije soselovala: 

- Lojze PETERLE, član Vlade Republike Slovenije in mini- 
ster za zunanje zadeve, 

- Borut MAHNIČ, svetovalec ministra za zunanje zadeve. 

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji konvencije proti mučenju in drugim krutim, 
nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju  

l.člen 

Ratificira se Konvencija proti mučenju in drugim krutim, 
nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, ki je bila 
sPrejeta 10. decembra 1984 v New Yorku v izvirniku v arab- 
skem, angleškem, francoskem, kitajskem, ruskem in špan- 
skem jeziku. 

2. člen 

Besedilo konvencije se v izvirniku v angleškem jeziku in 
slovenskem prevodu glasi: 

konvencija proti mučenju in drugim kru- 
tim, NEČLOVEŠKIM ALI PONIŽEVALNIM KAZ- 
NIM ALI RAVNANJU 

Države članice te konvencije 

ženijo, da je v skladu z načeli ustanovne listine Združenih 
narodov priznavanje enakih in neodtujljivih pravic vseh čla- 
nov človeške družine temelj svobode, pravice in miru v svetu, 

Tjenijo, da te pravice izhajajo iz dostojanstva, neločljivega od 
C|ovekove osebnosti, 

ženijo, da morajo države na podlagi ustanovne listine, pred- vsem pa njenega 55. člena, spodbujati splošno in dejansko 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 

Upoštevajo 5. člen splošne deklaracije o človekovih pravicah 
ln 7 člen mednarodnega pakta o državljanskih in političnih 
Pravicah, po katerih nihče ne sme biti izpostavljen mučenju in 
n® krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, 
uPoštevajo tudi deklaracijo o varstvu vseh oseb pred muče- 
njem in drugimi krutimi, nečloveškimi ali poniževalnimi kaz- 
D"ni ali ravnanju, ki jo je Generalna skupščina sprejela 9. 
decembra 1975, 

j-elijo povečati učinkovitost boja proti mučenju in drugim 
^rutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju 
v vsem svetu, in 

so se zedinile o naslednjem: 

PRVI DEL 

1.člen 

1. V tej konvenciji pomeni izraz »mučenje« vsako dejanje, ki 
osebi namenoma prizadene hudo bolečino ali trpljenje, bodisi 
telesno ali duševno, da bi se od nje ali koga drugega dobila 
obvestila ali priznanja ali da bi se kaznovala za dejanje, ki ga 
je storila sama ali kdo drug ali je zanj osumljena sama ali kdo 
drug, da bi se ustrahovala ali nanjo izvajal pritisk ali da bi se 
ustrahoval kdo drug ali nanj izvajal pritisk, ali iz katerega koli 
drugega razloga, ki temelji na katerikoli obliki diskriminacije, 
če to bolečino ali trplienje prizadeva uradna oseba ali kdo 
drug, ki nastopa kot cfteba z uradnim statusom ali na njeno 
pobudo ali z njeno izrecno privolitvijo ali privolitvijo molče. Ta 
izraz se ne nanaša na bolečino ali trpljenje, ki je posledica 
izključno zakonitih sankcij, ki ni ločljivo od teh sankcij ali ga 
te sankcije povzročajo. 

2. Ta člen ne vpliva na noben mednarodni instrument ali 
nacionalni zakon, ki vsebuje ali utegne vsebovati določbe 
širšega pomena. 

2. člen 

1. Vsaka država članica izvaja zakonske, upravne, sodne ali 
druge učinkovite ukrepe, da bi na ozemlju pod svojo jurisdik- 
cijo preprečila mučenje. 

2. Kot opravičilo za mučenje se ne more navesti nikakršna 
izredna okoliščina - bodisi da gre za vojno stanje ali vojno 
nevarnost, notranjo politično nestabilnost ali kako drugo 
izredno stanje. 

3. Kot opravičilo za mučenje se ne more navesti odredba 
kake nadrejene osebe ali organa oblasti. 

3. člen 

1. Nobena država članica ne bo pregnala, izgnala in ne izro- 
čila osebe drugi državi, če so resni razlogi za sum, da utegne 
biti mučena. 

2. Da bi ugotovili, ali so taki razlogi, da bodo pristojni organi 
upoštevali vse relevantne okoliščine, med drugim tudi to, ali 
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obstaja v zadevni državi vrsta sistematičnih resnih, očitnih ali 
množičnih kršitev človekovih pravic. 

4. člen 

1. Vsaka država članica si prizadeva, da se po njenem kazen- 
skem pravu vsa dejanja mučenja štejejo za kazniva dejanja. 
To velja tudi za poskuse mučenja ali kakega drugega dejanja, 
ki ga kdo stori, pomeni pa soudeležbo ali udeležbo pri dejanju 
mučenja. 

2. Vsaka država članica določi za ta kazniva dejanja ustrezne 
kazni, ki upoštevajo njihovo težo. 

5. člen 

1. Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, da bi dolo- 
čila svojo pristojnost za kazniva dejanja iz 4. člena v nasled- 
njih primerih: 

a) kadar je kaznivo dejanje storjeno na ozemlju pod njeno 
jurisdikcijo ali na letalih ali ladjah, vpisanih v njeni državi; 

b) kadar je domnevni storilec kaznivega dejanja njen držav- 
ljan; 

c) kadar je žrtev njen državljan, če meni, da je to potrebno. 

2. Vsaka država članica prav tako sprejme potrebne ukrepe, 
da bi določila svojo pristojnost za omenjena kazniva dejanja, 
če je domnevni storilec teh dejanj na ozemlju pod njeno 
jurisdikcijo in če ga v skladu z 8. členom ne izroči kaki državi 
iz prvega odstavka tega člena. 

3. Ta konvencija ne izključuje nobene kazenske pristojnosti, 
ki temelji na nacionalni zakonodaji. 

6. člen 

1. Če meni, da okoliščine to opravičujejo, in po poprejšnji 
obravnavi obvestil, s katerimi razpolaga, poskrbi vsaka država 
članica, na ozemlju katere je oseba, za katero se sumi, da je 
storila kaznivo dejanje iz 4. člena, da se zadevna oseba 
aretira, ali pa izvede vse potrebne zakonske ukrepe, da bi 
zagotovila njeno navzočnost. Ta aretaoija in ti ukrepi morajo 
biti v skladu z zakonodajo omenjene države, toda izvajajo se 
lahko samo toliko časa, kolikor je potrebno za začetek kazen- 
skega pregona ali postopka za izročitev. 

2. Omenjena država takoj opravi predhodno preiskavo, da bi 
ugotovila dejstva. 

3. Vsaka oseba, aretirana v skladu s prvim odstavkom tega 
člena, lahko takoj stopi v stik z najbližjim pooblaščenim 
predstavnikom države, katere državljanstvo ima, ali, če gre za 
apatrida, s predstavnikom države, v kateri ima običajno prebi- 
vališče. 

4. Če je kaka država aretirala osebo v skladu s tem členom, 
mora o tej aretaciji in okoliščinah, ki jo opravičujejo, takoj 
obvestiti države iz prvega odstavka 5. člena. Država, ki izvaja 
predhodno preiskavo iz drugega odstavka tega člena, mora 
svoje ugotovitve takoj sporočiti omenjenim državam in jih 
obvestiti, ali namerava izvršiti jurisdikcijo. 

7. člen 

1. Država članica, na katere ozemlju pod njeno jurisdikcijo je 
odkrit domnevni storilec kaznivega dejanja iz 4. člena, če ga 
ne izroči, predloži v primerih iz 5. člena zadevo pristojnim 
organom, da bi izvedli kazenski postopek. 

2. Ti organi odločajo pod enakimi pogoji kot za vsako hudo 
kaznivo dejanje splošnega prava v skladu s pravnimi predpisi 
zadevne države. V primerih iz drugega odstavka 5. člena 

dokazna pravila, ki se uporabljajo za pregon in obsodbo, 
nikakor ne smejo biti manj stroga od pravil, ki se uporabljajo 
v primerih iz prvega odstavka 5. člena. 

3. Vsaki osebi, ki se preganja za katerokoli kaznivo dejanje iz 
4. člena, je zajamčeno pravično ravnanje v vseh fazah po- 
stopka. 

8. člen 

1. Kazniva dejanja iz 4. člena so avtomatično vključena 
v vsako pogodbo o izročitvi, že sklenjeno med državami 
članicami. Države članice prevzemajo obveznost, da bodo 
omenjena kazniva dejanja vključile v vsako pogodbo o izroči- 
tvi, ki jo bodo sklenile med seboj. 

2. Če dobi država članica, ki za izročitev postavlja kot pogoj 
pogodbo, od druge države članice, s katero ni vezana 
s pogodbo o izročitvi, zahtevo za izročitev, lahko šteje to 
konvencijo kot pravno podlago za izročitev glede omenjenih 
kaznivih dejanj. Izročitev je odvisna od drugih pogojev, dolo- 
čenih s pravom zaprošene države. 

3. Države članice, ki za izročitev ne postavljajo kot pogoj 
pogodbe, medsebojno priznavajo omenjena kazniva dejanja 
kot primere za izročitev pod pogoji, predvidenimi s pravom 
zaprošene države. 

9. člen 

1. Države članice dajejo druga drugi kar največjo pravno 
pomoč v vsakem kazenskem postopku v zvezi s kaznivimi 
dejanji iz 4. člena, vštevši tudi pošiljanje vseh razpoložljivih 
dokaznih elementov, ki so potrebni za postopek. 

2. Države članice izpolnjujejo svoje obveznosti v skladu 
s prvim odstavkom tega člena smiselno vsaki morebitni med- 
sebojni pogodbi o pravni pomoči. 

10. člen 

1. Vsaka država članica bo zagotovila, da bosta seznanjanje 
s prepovedjo mučenja in informiranje o njej sestavni del 
izobraževanja civilnega ali vojaškega osebja, zadolženega za 
uporabo zakonov, medicinskega osebja, vršitev javnih funkcij 
in drugih oseb, ki utegnejo kakorkoli sodelovati pri straženju 
aretirane, priprte ali zaprte osebe, pri njenem zasliševanju ali 
ravnanju z njo. 
2. Vsaka država članica vključi omenjeno prepoved v pravila 
ali navodila v zvezi z obveznostmi in dolžnostmi teh oseb. 

11. člen 

Vsaka država članica sistematično nadzorjuje pravila, navo- 
dila, metode in prakso zasliševanja ter določbe v zvezi s stra- 
ženjem kakorkoli aretiranih, priprtih ali zaprtih oseb na kate- 
rem ozemlju pod njeno jurisdikcijo ter ravnanjem z njimi, da 
bi preprečila kakršnokoli mučenje. 

12. člen 

Vsaka država članica skrbi za to, da pristojni organi takoj 
opravijo nepristransko preiskavo vsakič, ko so upravičeni 
razlogi za sum, da je bilo dejanje mučenja storjeno na kakem 
ozemlju pod njeno jurisdikcijo. 

13. člen 

Vsaka država članica zagotovi vsaki osebi, ki trdi, da je bila 
mučena na kakem ozemlju pod njeno jurisdikcijo, pravico, da 
se pritoži pristojnim organom omenjene države, ki takoj in 
nepristransko preučijo primer. Sprejeti bodo ukrepi, da se 
oseba, ki se je pritožila, in priče zavarujejo pred kakršnimkoli 
grdim ravnanjem ali ustrahovanjem zaradi vložene pritožbe 
ali dane izjave. 

14. člen 

1. Vsaka država članica v svojem pravnem sistemu jamči žrtvi 
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dejanja mučenja odstranitev krivice ter pravico do pravične in 
^trezne odškodnine, vštevši sredstva, potrebna za njeno čim 
P?polnejšo rehabilitacijo. V primeru smrti žrtve dejanja muče- 
na imajo imetniki pravic te žrtve prvico do odškodnine. 

Ta člen ne izključuje nobene pravice do odškodnine, ki bi 
1° imela žrtev ali kdo drug v skladu z nacionalno zakonodajo. 

15. člen 

^saka država članica skrbi za to, da se izjava, za katero se 
dokaže, da je bila dobljena z mučenjem, ne more navesti kot 
Jokazni element v kakem postopku, razen zoper osebo, obto- 
čno za mučenje, da bi se ugotovilo, da je bila izjava dana. 

16. člen 

J- Vsaka država članica prevzema obveznost, da bo na ozem- 
'l" pod svojo jurisdikcijo preprečila drugo dejanja krutih, 
Nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanja, ki niso dejanja 
Mučenja, kot jih opredeljuje 1. člen, kadar takšna dejanja stori 
Predstavnik javne funkcije ali kdo drugi, ki nastopa kot oseba 
2 uradnim statusom ali na njeno spodbudo ali z njeno izrecno 
Privolitvijo ali privolitvijo molče. Zlasti obveznosti, navedene 
v 10., 11., 12. in 13. členu, se uporabljajo s tem, da se pojem 
Jjutenja nadomesti s pojmom drugih oblik krutih, nečlove- 
ških ali poniževalnih kazni ali ravnanja. 
2 Določbe te konvencije ne vplivajo na določbe kateregakoli 
Mednarodnega instrumenta ali nacionalnega zakona, ki pre- 
poveduje krute, nečloveške ali poniževalne kazni ali ravnanja 

ki se nanaša na izročitev ali izgon. 

°RUG| del 

17. člen 

)■ Ustanovi se komite proti mučenju (v nadalnjem besedili: 
*0rnite), katerega funkcije so tu določene. Komite sestavlja 
f^set izvedencev z visokimi moralnimi kvalitetami, katerih 
£?mpetentnost na področju človekovih pravic je priznana in 

Usedajo v osebnem statusu. Izvedence volijo države čla- 
Ilce. pri tem pa upoštevajo pravično zemljepisno zastopanost 
n da je pomembno, da pri delu komiteja sodelujejo osebe 
Pfavnimi izkušnjami. 

j- člani komiteja se volijo s tajnim glasovanjem z liste kandi- 
datov, ki jih določijo države članice. Vsaka država članica 
^oioči enega kandidata izmed svojih državljanov. Države čla- 
N'ce upoštevajo, kako pomembno je, da so določeni kandidati 

krati člani komiteja za človekove pravice, ustanovljenega 
skladu z mednarodnim paktom o državljanskih in političnih 

Pravicah, in da so pripravljeni biti člani komiteja proti mu- 
®nju. 

člani komiteja se volijo na sestanku držav članic, ki ga 
, ?'icuje generalni sekretar Organizacije združenih narodov in 

' le vsako drugo leto. Na tem sestanku, ki je sklepčen, če so 
, av*oči predstavniki dveh tretjin držav članic, so za člane 
oniiteja izvoljeni kandidati, ki dobijo največ glasov in abso- 
utno večino glasov predstavnikov držav članic, ki so navzoči 

ln 9lasujejo. 

J Prve volitve se izvedejo najpozneje šest mesecev po uvelja- 
'tvi te konvencije. Najmanj štiri mesece pred vsakimi voli- 

^arni pošlje generalni sekretar Organizacije združenih naro- 
pismo državam članicam in jih pozove, naj predložijo 

j*0'6 kandidature v treh mesecih. Generalni sekretar sestavi 
Pecedni seznam vseh tako določenih kandidatov z navedbo 
*av članic, ki so jih določile, in ga pošlje državam članicam. 

člani komiteja se volijo za štiri leta. Lahko so ponovno 
voljeni, če so znova kandidirani. Vendar mandat petih čla- 

Sran izvolien'h na prvih volitvah, preneha po dveh letih. Nepo- 
s ®dr)° po prvih volitvah izžreba imena teh petih članov pred- 

nik sestanka, navedenega v tretjem odstavku tega člena. 

jj' če član komiteja umre, odstopi ali iz kakršnegakoli razloga 
"■"ore več opravljati svojih funkcij v komiteju, imenuje 

država članica, ki ga je določila, drugega izvedenca - svojega 
državljana, ki ostane v komiteju preostali čas mandata, če to 
odobri večina držav članic. Šteje se, da je privolitev dana, 
razen če polovica ali več kot polovica držav članic ne izrazi 
nasprotnega mnenja v šestih tednih od trenutka, ko jih gene- 
ralni sekretar Organizacije združenih narodov obvesti o pred- 
laganem imenovanju. 

7. Države članice plačajo stroške članov komiteja, dokler 
opravljajo funkcije v komiteju. 

18. člen 

1. Komite voli svoj biro za dve leti. Člani biroja se lahko 
ponovno volijo. 

2. Komite sam določi svoj poslovnik. Ta poslovnik mora imeti 
predvsem naslednji določbi: 

a) za sklepčnost je potrebna navzočnost šestih članov; 

b) sklepi komiteja se sprejemajo z večino glasov navzočih 
članov. 

3. Generalni sekretar Organizacije združenih narodov da 
komiteju na razpolago osebje in prostore, ki jih ta potrebuje 
za učinkovito opravljanje del, ki so mu zaupana v skladu s to 
konvencijo. 

4. Generalni sekretar Organizacije združenih narodov skliče 
prvi sestanek članov komiteja. Po svojem prvem sestanku se 
komite sestaja ob priložnostih, določenih z njegovim poslov- 
nikom. 
5. Države članice plačajo stroške sestankov držav članic in 
komiteja, vštevši plačilo vseh stroškov Organizaciji združenih 
narodov, kot so stroški za plačilo osebja in prostorov, ki jih 
organizacija angažira v skladu s tretjim odstavkom tega člena. 

19. člen 

1. Države članice predložijo komiteju s posredovanjem gene- 
ralnega sekretarja Organizacije združenih narodov poročilo 
o ukrepih, ki so jih izvedle, da bi izpolnile svoje obveznosti 
v skladu s to konvencijo, in sicer v enem letu po uveljavitvi 
konvencije za zadevno državo članico. Države članice nato 
vsako četrto leto predložijo dodatno poročilo o vseh novih 
ukrepih in druga poročila, ki jih komite zahteva. 

2. Generalni sekretar Organizacije združenih narodov pošlje 
poročila vsem državam članicam. 

3. Komite obravnava vsako poročilo in lahko da o njem 
splošne komentarje, ki so po njegovem mnenju potrebni, 
omenjene komentarje pa pošlje zainteresirani državi članici. 
Ta država članica lahko pošlje komiteju kot odgovor vse 
pripombe, ki so po njenem mnenju koristne. 

4. Komite lahko sklene, da v letnem poročilu, ki ga sestavi po 
24. členu, ponovi vse komentarje, ki jih je dal v skladu s tretjim 
odstavkom tega člena, skupaj s pripombami, ki jih je v zvezi 
s tem vprašanjem dobil od zainteresirane države članice. Če 
zainteresirana država članica to zahteva, lahko komite priloži 
tudi poročilo, predloženo na podlagi prvega odstavka tega 
člena. 

20. člen 

1. Če komite prejme verodostojna obvestila, za katera se mu 
zdi, da vsebujejo zanesljiva obvestila o tem, da se mučenje 
sistematično izvaja na ozemlju kake države članice, pozove 
zadevno državo, da sodeluje pri obravnavanju teh obvestil in 
da ga v ta namen obvesti o svojih ugotovitvah v zvezi s tem 
vprašanjem. 

2. Upoštevajoč vse morebitne pripombe zainteresirane 
države članice in druga ustrezna obvestila, s katerimi razpo- 
laga, lahko komite, če je to po njegovem mnenju upravičeno, 
naloži enemu ali več svojim članom, da začnejo zaupno prei- 
skavo in da mu o tem takoj predložijo poročilo. 
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3. Če se izvaja preiskava v skladu z drugim odstavkom tega 
člena, zaprosi komite za sodelovanje zainteresirano državo 
članico. V dogovoru z omenjeno državo članico lahko taka 
preiskava zajema obisk na njeno ozemlje. 

4. Po obravnavi ugotovitev, ki mu jih predloži član ali člani 
v skladu z drugim odstavkom tega člena, pošlje komite te 
ugotovitve zainteresirani državi članici in tudi vse komentarje 
in sugestije, za katere meni, da so primerne glede na dano 
stanje. 

5. Celotna dejavnost komiteja, navedena v prvem do četrtem 
odstavku tega člena, je zaupna, v vseh etapah tega dela pa se 
teži vzpostaviti sodelovanje z državo članico. Komite lahko po 
končanem delu v zvezi s preiskavo, ki je bila vodena skladu 
z drugim odstavkom, po posvetovanju z zainteresirano državo 
članico odloči, da se v letno poročilo, ki ga izdela v skladu 
s 24. členom, vključi kratko poročilo o rezultatih dela. 

21. člen 

1. Država članica te konvencije lahko v skladu s tem členom 
kadarkoli izjavi, da prizna, da je komite pristojen prejemati in 
obravnavati poročila, v katerih ena država članica trdi, da 
kakšna druga država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti 
na podlagi te konvencije. Ta sporočila se lahko prejemajo in 
obravnavajo v skladu s tem členom samo, če prihajajo iz 
državne članice, ki je dala izjavo, da prizna pristojnost komi- 
teja. Komite ne obravnava nobenega sporočila, ki se nanaša 
na državo članico, ki ni dala take izjave. Za sporočila, prejeta 
po tem členu, velja takle postopek: 
a) če država članica te konvencije meni, da kakšna druga 
država, ki je tudi članica konvencije, ne uporablja določb 
konvencije, lahko pisno opozori zadevno državo na to vpraš- 
nje. Država, ki ji je poslano sporočilo, pošlje v treh mesecih po 
njegovem prejemu državi, ki ji je poslala sporočilo, pojasnilo 
ali kakršnokoli drugo pisno izjavo, ki pojasnjuje vprašanje in 
ki naj bi vsebovala čim več in čim koristnejša obvestila o pra- 
vilih postopka in o pravnih sredstvih, bodisi da so že uporab- 
ljena ali se uporabljajo ali se šele utegnejo uporabiti; 

b) če v šestih mesecih od dneva, ko je prejemna država dobila 
začetno sporočilo, vprašanje ni zadovoljivo rešeno za obe 
zainteresirani državi članici, imata obe pravico predložiti to 
vprašanje komiteju, pri čemer se pošlje sporočilo komiteju in 
drugi zainteresirani državi; 

c) komite je lahko pristojen za zadevo, ki jo dobi v skladu 
s tem členom, šele ko se prepriča, da so bila vsa razpoložljiva 
interna pravna sredstva izkoriščena in izčrpana v skladu 
s splošno priznanimi načeli mednarodnega prava. To pravilo 
se ne uporablja v primerih, ko pritožbeni postopki presegajo 
razumne roke in ni pričakovati, da bodo dejansko učinkoviti 
za osebo, ki je žrtev kršenja te konvencije; 

d) komite obravnava sporočila, predvidena s tem členom, na 
zaprtih sejah; 

e) s pridržkom določb pod c) ponudi komite svoje dobre 
usluge zainteresiranima državama članicama, da bi mirno 
rešili vprašanje ob spoštovanju obveznosti iz te konvencije. 
Če komite meni, da je potrebno, lahko v ta namen ustanovi ad 
hoc spravno komisijo; 

f) v vsaki zadevi, ki mu je predložena v skladu s tem členom, 
lahko komite zahteva od zainteresiranih držav članic iz 
pododstavka b), da mu pošljeta vse ustrezna obvestila; 

g) zainteresirani državi članici, navedeni v pododstavku b), 
imata pravico biti zastopani, ko komite obravnava zadevo, in 
dajati ustne in/ali pisne pripombe; 

h) komite mora predložiti poročilo v dvanajstih mesecih od 
dneva, ko je prejel sporočilo, navedeno v pododstavku b); 

(i) če je bilo mogoče najti rešitev v skladu z določbo pod e), se 
komite v svojem poročilu omeji na kratko navedbo dejstev in 
dosežene rešitve; 

(ii) če rešitve ni bilo mogoče najti v skladu z določbo pod e). 
se komite v svojem poročilu omeji na kratko navedbo dejstev; 
besedilo pisnih pripomb in zapisnik o ustnih pripombah, Ki 
sta jih navedli zainteresirani državi članici, se dodasta k poro- 
čilu. 

Za vsako zadevo se pošlje poročilo zainteresiranima drža- 
vama članicama. 

2. Določbe tega člena začnejo veljati, ko pet držav članic te 
konvencije da izjavo, predvideno v prvem odstavku teg& 
člena. To izjavo deponira država članica pri generalne^1 

sekretarju Organizacije združenih narodov, ki pošlje kopijo 
drugim državam članicam. Izjava se lahko umakne kadarkol1 

s sporočilom, poslanim generalnemu sekretarju. Ta umik ne 
vpliva na obravnavo kakršnegakoli vprašanja, ki je predmet že 
poslanega sporočila v skladu s tem členom; nobeno nadaljnje 
sporočilo katerekoli države članice ne bo sprejeto v skladb 
s tem členom, ko generalni sekretar prejme sporočilo o urniki 
izjave, razen če zainteresirana država članica ne da nove 
izjave. 

22. člen 

1. Država članica te konvencije lahko v skladu s tem členon1 

kadarkoli izjavi, da prizna, da je komite pristojen sprejemati i" 
obravnavati sporočila, ki jih dobi od posameznikov ali v imeni1 

posameznikov, ki so pod njeno jurisdikcijo in trdijo, da s" 
žrtve kršenja določb konvencije s strani kakšne države čla- 
nice. Komite ne sprejema nobenega sporočila, ki se nanaš8 

na posamezno državo članico, ki ni dala take izjave. 

2. Za komite bo nesprejemljivo vsako sporočilo, dan" 
v skladu s tem členom, ki je anonimno ali za katerega meni, da 
pomeni zlorabo pravice do takih sporočil ali da je nezdružljiv" 
z določbami te konvencije. 

3. Ob pridržku drugega odstavka pošlje komite vsako sporo- 
čilo, dano v skladu s tem členom, državi članici te konvenciji 
ki je dala izjavo v skladu s prvim odstavkom in se zanjo trdi, da 
je kršila katerokoli določbo konvencije. Navedena držav? 
v naslednjih šestih mesecih pošlje komiteju pisna pojasnila a'1 

izjave, ki pojasnjujejo vprašanje in morebitne ukrepe, ki jih le 

že sprejela za zboljšanje položaja. 

4. Komite obravnava sporočila, ki jih je prejel v skladu s teflj 
členom, ob upoštevanju vseh informacij, ki jih je dobil o<> 
posameznikov ali v njihovem imenu in od zainteresiran« 
države članice. 

5. Komite ne obravnava nobenega sporočila posameznikov 
v skladu s tem členom, ne da bi se poprej prepričal o nasled- 
njem; 

I a) da navedeno vprašanje ni bilo obravnavano in ni v obrav i 
navi pred kakšno drugo mednarodno instanco, pristojno 
preiskavo ali reševanje spora; 
b) da je posameznik izkoristil vsa interna razpoložljiva sred- 
stva. To pravilo se ne uporablja, če pritožbeni postopki prese- 

gajo razumne roke ali ni pričakovati, da bodo dejansko učil' 
koviti za posameznika, ki je žrtev kršenja te konvencije. 

6. Komite obravnava sporočila, predvidena v tem členu, 
zaprtih sejah. 

7. Komite sporoča svoje ugotovitve zainteresirani državi čl*' 
niči in posamezniku. 

8. Določbe tega člena začnejo veljati, ko pet držav članic t® 
konvencije da izjavo, predvideno v prvem odstavku tega 

člena. Država članica deponira to izjavo pri generalnef1 

sekretarju Organizacije združenih narodov, ki pošlje kopi)0 

drugim državam članicam. Izjava se lahko kadarkoli umakrtf 
s sporočilom, poslanim generalnemu sekretarju. Ta umik 
vpliva na obravnavo kakršnegakoli vprašanja, ki je predmet te 

poslanega sporočila v skladu s tem členom; nobeno nadaljnj6 

sporočilo, ki ga je poslal posameznik ali je bilo poslano zafli' 
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I® bo sprejeto v skladu s tem členom, ko generalni sekretar 
freima snnmftiln o umiku iziave. razen če zainteresirana jjrejme sporočilo o umiku izjave, 
država članica ni dala nove izjave. 

23. člen 

-'•ni komiteja in člani ad hoc spravne komisije, ki utegnejo 
pl imenovani v skladu s prvim odstavkom pod e) 21. člena, 
No pravico do olajšav, privilegijev in imunitet, ki so priz- 
nane izvedencem v službi. Organizacije združenih narodov 
!?fco, kot so navedene v ustreznih delih konvencije o privilegi- 
ji in imunitetah Združenih narodov. 

24. člen 

pomite predloži državam članicam in generalni skupščini 
0rQanizacije združenih narodov letno poročilo o svojih dejav- nOstih po tej konvenciji. 

Tf»ETj| DEL 

25. člen 

1 Ta konvencija je odprta za podpis vsem državam. 
t Ta konvencija se mora ratificirati. Ratifikacijske listine 

deponirane pri generalnem sekretarju Organizacije 
flruženih narodov. 

26. člen 

Uif države 'ahko pristopijo k tej konvenciji. Pristop se uveljavi 0 .®*°. da se pristopna listina deponira pri generalnem sekre- 
' arl" Organizacije združenih narodov. 

27. člen 

Ta konvencija začne veljati trideseti dan potem, ko je 
.-.ta listina o ratifikaciji ali pristopu deponirana pri gene- 9lr>em sekretarju Organizacije združenih narodov. 

?' *a vsako državo, ki bo to konvencijo ratificirala ali k njej 
'stopila po deponiranju dvajsete listine o ratifikaciji ali pri- 

n.°Pu, začne konvencija veljati tridesti dan potem, ko je depo- ra'a svojo listino o ratifikaciji ali pristopu. 

28. člen 

j,. Vsaka država lahko ob podpisu ali ratifikaciji ali pristopu 
,v ju vi' ne prizna pristojnosti, ki jo ima komite v skladu z 20. 
j. eriom konvencije. 

Lisaka država članica, ki bo imela pridržek v skladu s prvim 
'* lak 8Vl<oni te9a ^'ena' lahko kadarkoli umakne ta pridržek 
a >h 'da pošlje sporočilo generalnemu sekretarju organizacije aruženih narodov. 

3. Ko začnejo amandmaji veljati, so obvezni za se države 
članice, ki so jih sprejele, za druge države članice pa veljajo 
določbe te konvencije in vsi prejšnji amandmaji, ki so jih 
sprejele. 

30. člen 

1. Vsak spor med dvema ali več državami članicami v zvezi 
z razlago ali uporabo te konvencije, ki ga ni mogoče rešiti 
s pogajanji, se predloži v arbitražo na zahtevo ene izmed teh 
držav. Če v šestih mesecih po dani zahtevi za arbitražo strani 
ne dosežejo sporazuma o organiziranju arbitraže, lahko vsaka 
med njimi predloži spor Mednarodnemu sodišču z zahtevo 
v skladu s statutom sodišča. 

2. Vsaka država lahko ob podpisu ali ratifikaciji ali pristopu 
h konvenciji izjavi, da zanjo ne velja prvi odstavek tega člena. 
Za druge države članice ne velja navedena določba glede na 
vsako državo članico, ki izrazi tak pridržek. 

3. Vsaka država članica, ki izrazi pridržek v skladu z drugim 
odstavkom tega člena, ga lahko kadarkoli umakne tako, da 
pošlje sporočilo generalnemu sekretarju Organizacije združe- 
nih narodov. 

31. člen 

1. Država članica lahko odpove to konvencijo s pisnim sporo- 
čilom, poslanim generalnemu sekretarju Organizacije združe- 
nih narodov. Odpoved začne veljati eno leto potem, ko je 
generalni sekretar prejel sporočilo. 

2. Zaradi take odpovedi država članica ni oproščena obvez- 
nosti, ki jih ima v skladu s to konvencijo v zvezi z vsakim 
dejanjem ali vsako opustljivo pred dnem, ko začne odpoved 
veljati. Odpoved tudi ni ovira za nadaljnjo obravnavo vsakega 
vprašanja, ki je bilo že predloženo komiteju na dan, ko je 
začela odpoved veljati. 

3. Po dnevu, ko začne veljati odpoved posamezne države 
članice, komite ne obravnava več nobenega novega vprašanja 
v zvezi z zadevno državo. 

32. člen 

Generalni sekretar Organizacije združenih narodov sporoči 
vsem državam članicam Organizacije združenih narodov in 
vsem državam, ki bodo podpisale to konvencijo ali pristopile 
k njej: 
a) podpise, ratifikacije in pristope, prejete na podlagi 25. in 
26. člena; 
b) datum, ko začne konvencija veljati na podlagi 27. člena, in 
datum, ko začne veljati vsak amandma po 29. členu; 
c) odpovedi, prejete na podlagi 31. člena. 

33. člen 

29. člen 

am država članica te konvencije lahko predlaga aidma in da svoj predlog generalnemu sekretarju Organi- 
am'le Pruženih narodov. Generalni sekretar sporoči predlog "andmaja državam članicam, pri čemer od njih zahteva, da 
ju ^Poročijo, ali so za to, da se organizira koferenca držav 

da bi se predlog obravnaval in dal na glasovanje. Če se predlog obravnaval in dal na glasovanje, 
mesecih od dneva, ko je bilo dano tako sporočilo, vsaj 

swS? 

trjlif'h mesečin oa aneva 
0'"na držav članic izjavi za konferenco, jo generalni sekretar 

ra pod pokroviteljstvom. Organizacije združenih 
na °

d°v. Vsak amandma, ki ga sprejme večina članic, ki so 
tar 

Zo'e na konferenci in glasujejo, predloži generalni sekre- 
v sprejetje vsem državam članicam. 

y8lN?andma' sprejet P° P^em odstavku tega' člena začne 
96r» 1(0 1)70 ,re,)ini držav članic te konvencije obvestijo 
So ®raln®ga sekretarja Organizacije združenih narodov, da 
^sta sPreiele v skladu s postopkom, predvidenim z njihovo 

evalec 

1. Ta konvencija, katere besedila v arabskem, angleškem, 
francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku so enako 
verodostojna, bo deponirana pri generalnem sekretarju Orga- 
nizacije združenih narodov. 

2. Generalni sekretar Organizacije združenih narodov pošlje 
vsem državam overjene kopije te konvencije. 

OPOMBA: Sledi tekst konvencije v angleškem jeziku 

3. člen 

Državni zbor Republike Slovenije daje naslednjo izjavo: 

»- Slovenija priznava v skladu s prvim odstavkom 21. člena 
konvencije pristojnost komiteja proti mučenju, da sprejema in 
obravnava sporočila, v katerih posamezna država trdi, da 
druga država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti na pod- 
lagi te konvencije; 
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- Slovenija priznava v skladu s prvim odstavkom 22. člena 
konvencije pristojnost komiteja proti mučenju, da sprejema in 
obravnava sporočila, v katerih posamezna država trdi, da 
druga država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti na pod- 
lagi te konvencije; 

- Slovenija priznava v skladu s prvim odstavkom 22. člena 
konvencije pristojnost komiteja proti mučenju, da sprejema in 
obravnava sporočila, ki jih dobi od posameznikov ali v imenu 
posameznikov, ki so pod njeno jurisdikcijo in trdijo, da so 

žrtve kršenja določb konvencije s strani posamezne drža" 
članice.« 

4. člen 

Za izvajanje tega zakona skrbi Ministrstvo za pravosodje. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis1' 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali 
poniževalnim kaznim ali ravnanju je bila že v bivši SFR Jugo- 
slaviji spomladi 1991 v postopku ter je bila sprejeta s soglas- 
jem Republike Slovenije. Konvencijo je Skupščina SFRJ ratifi- 
cirala 20. junija 1991, vendar ni veljala na ozemlju SFRJ dne 
25. 6. 1991 in se zato ne uvršča v okvir pravnega nasledstva 
RS. Konvencija je objavljena v Uradnem listu SFRJ - dodatek 
mednarodne pogodbe štev. 9/91. 

Konvencije Organizacije združenih narodov proti mučenju in 
drugim oblikam krutih, nečloveških ali poniževalnim kaznim 
ali ravnanju normira splošne standarde varstva človekovih 
pravic in je splošno sprejeta, število držav članic je po naših 
podatkih 56. 

Predmet konvencije je normiranje obnašanja držav, da bi se 
zavaroval posameznik pred mučenjem in takšnimi postopki, 

ki bi presegali okvire zakonskih represivnih ukrepov, in vzpff 

stavitev mehanizma, po katerem bi se spremljalo izvajani1, 
konvencije ter sprejemala in obravnavala obvestila (pritožb 
drugih držav članic in posameznikov o kršitvah določb k0<" 
vencije. 

Ob ratifikaciji Državni zbor Republike Slovenije poda izja 
da Republika Slovenija sprejema pristojnosti komiteja p'°[ 
mučenju, da sprejema in obravnava sporočila držav članic >' 
posameznikov. 

Ratifikacija konvencije proti mučenju in drugim okrutnih 
nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju ne bo na'* 
kovala ne izdaje novih ali spremembe veljavnih predpisov. 

Z izvajanjem konvencije ne bodo nastale nobene finančne V 
druge obveznosti za našo državo. 

Predlog zakona o RATIFIKACIJI STATUTA SVETA EVROPE - EPA 125 

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji dne 4. marca 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI STATUTA SVETA 
EVROPE, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. člena in ob smiselni 
uporabi 314. člena poslovnika Skupščine Republike Slo- 
venije, 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije ter drugega odstavka 63. člena 
zakona o zunanjih zadevah. 

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 ter 
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika 
pri delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slove- 
nije sodelovala: 

- Lojze PETERLE, član Vlade Republike Slovenije in mini- 
ster za zunanje zaideve, 

- Borut MAHNIČ, svetovalec ministra za zunanje zadeve. 

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji Statuta Sveta Evrope 

1. člen 

Ratificira se Statut Sveta Evrope, sestavljen v Londonu 5. 
maja 1949. 

2. člen 

Statut se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu glasi: 

OPOMBA: Sledi tekst Statuta Sveta Evrope v angleškem 
Jeziku 

STATUT SVETA EVROPE 

Vlade Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Republike Ff&. 
cije, Republike Irske, Republike Italije, Velikega vojvods''" 
Luksembura, Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Norvešf. 
Kraljevine Švedske in Združenega kraljestva Velike Britak 
in Severne Irske, 

prepričane, da je krepitev miru, ki temelji na pravičnosti'' 
mednarodnem sodelovanju, ključnega pomena za ohrani,e 

človeške družbe in civilizacije, 

zagotavljajoč svojo naklonjenost duhovnim in moralnim vf^ 
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notam, ki so skupna dediščina njihovih narodov in pomenijo 
izvirna načela osebne svobode, politične svobode in spošto- 
vanje zakona, na katerih temelji vsa prava demokracija, 
v prepričanju, da je za ohranitev in nadaljnje uresničevanje 
teh idealov ter za pospeševanje gospodarskega in družbe- 
nega razvoja potrebna tesnejša zveza med vsemi enako misle- 
čimi evropskimi državami, 

z ugotovitvijo, da je treba v skladu s potrebami in izraženimi 
'ežnjami njihovih narodov oblikovati organizacijo, ki bo zdru- 
ževala evropske države v tesnejšo zvezo, 

so se zato odločile, da ustanovijo Svet Evrope, ki ga sestav- 
ljata Odbor ministrov in Posvetovalna skupščina, ter so v ta 
namen sprejele naslednji statut. 

'• POGLAVJE - CILJ SVETA EVROPE 

l.člen 
a) Cilj Sveta Evrope je tesnejša povezanost med njegovimi 
članicami ter zaščititi in nadalje razvijati ideale in načela, ki so 
njihova skupna dediščina, ter pospeševati njihov gospodarski 
'n družbeni napredek. 

b) Ta cilj bo Svet Evrope uresničeval po organih Sveta, in 
sicer z razpravami o vprašanjih, ki so skupnega pomena, 
s Pogodbami in sprejemanjem skupnih akcij o gospodarskih, 
družbenih, kulturnih, znanstvenih, pravnih in administrativnih 
zadevah kot tudi z uresničevanjem in razvijanjem človekovih 
Pravic in temeljnih svoboščin. 
c) Sodelovanje članic pri delu Sveta Evrope ne sme vplivati na njihovo sodelovanje pri delu Združenih narodov in drugih 
mednarodnih organizacij in zvez, katerih članice so. 

d) Vprašanja, ki se nanašajo na obrambo držav, niso v pristoj- 
nosti Sveta Evrope. 

"• POGLAVJE - ČLANSTVO 

2. člen 

Danice Sveta Evrope so pogodbenice tega statuta. 

3. člen 

^saka članica Sveta Evrope priznava načelo spoštovanja 
*akona in načelo, da mora vsaka oseba pod njeno jurisdika- 
?'Jo uživati človekove pravice in temeljne svoboščine. Vsaka 
Ranica si bo resnično prizadevala aktivno delovati za uresni- 
čitev ciljev, opredeljenih v I. poglavju. 

4. člen 

^?ako evropsko državo, ki je sposobna in pripravljena izpol- 
ni določila iz 3. člena, lahko Odbor ministrov povabi, da 
Postane članica Sveta Evrope. Vsaka tako povabljena država 

postala članica od dneva, ko bo instrument pristopa 
Me m u statutu v njenem imenu predložen generalnemu sekre- 

, S. člen 

V posebnih okoliščinah lahko Odbor ministrov povabi 
II r°Psko državo, za katero ugotovi, da je sposobna in priprav- 

' J®na izpolnjevati določila iz 3. člena, da postane pridružena 
i 'anica Sveta Evrope. Vsaka tako povabljena članica postane 
|f j*r|družena članica od dneva, ko v svojem imenu deponira 

^e.neralnemu sekretarju instrument o sprejemu tega statuta, 
pružene članice so lahko zastopane le v Posvetovalni 

'f sk"Pščini. 
t 

{J '»« »članica«, ki se uporablja v tem statutu, se nanaša 
d| na pridružene članice, razen kadar se uporablja v pove- 

r avi z zastopanjem v Odboru ministrov. 

6. člen 

Preden Odbor ministrov pošlje vabilo, predvideno v 4. in 5. 
členu, določi število predstavnikov v Posvetovalni skupščini, 
ki jih bo imela prihodnja članica v tem organu, in njen soraz- 
meren finančni prispevek. 

7. člen 

Vsaka članice Sveta Evrope lahko svoje članstvo odpove tako, 
da sporoči svojo odločitev generalnemu sekretarju. Odpoved 
začne veljati konec tekočega finančnega leta, če je bila sporo- 
čena v prvih devetih mesecih tekočega leta, in konec nasled- 
njega finančnega leta, če je bila sporočena v zadnjih treh 
mesecih tekočega leta. 

8. člen 

Vsaki članici Sveta Evrope, ki hudo krši določila 3. člena, sme 
biti odvzeta pravica, da je zastopana v Svetu Evrope, in Odbor 
ministrov jo pozove, da odpove svoje članstvo pod pogoji iz 7. 
člena. Če se članica takšnemu pozivu ne odzove, sme Odbor 
ministrov odločiti, da je prenehala biti članica Sveta Evrope 
od dneva, ki ga Odbor sam določi. 

9. člen 

Če kakšna članica ne izpolnjuje svojih finančnih obveznosti, ji 
sme Odbor ministrov odvzeti pravico, da je zastopana 
v odboru in v Posvetovalni skupščini, dokler njena obveznost 
ni izpolnjena. 

III. POGLAVJE - SPLOŠNE DOLOČBE 

10. člen 

Organa Sveta Evrope sta: 

I. Odbor ministrov 

II. Posvetovalna skupščina 

Za ta dva organa deluje sekretariat Sveta Evrope. 

11. člen 

Sedež Sveta Evrope je v Strasbourgu. 

12. člen 

Uradna jezika v Svetu Evrope sta angleščina in francoščina. 
Poslovnika Odbora ministrov in Posvetovalne skupščine pa 
določata pogoje in okoliščine, v katerih se lahko uporabljajo 
drugi jeziki. 

IV. POGLAVJE-ODBOR MINISTROV 

13. člen 

Odbor ministrov je organ, ki deluje v imenu Sveta Evrope 
skladno s 15. in 16. členom 

14. člen 

Vsaka članica ima enega predstavnika v Odboru ministrov, 
vsak predsavnik pa ima en glas. Predstavniki v odboru so 
ministri za zunanje zadeve. Če se minister za zunanje zadeve 
ne more udeležiti seje ali če druge okoliščine to narekujejo, se 
lahko določi namestnik, ki se udeleži seje namesto njega. Ta 
naj bi bil, kadar je le mogoče, član vlade svoje države. 

15. člen 

a) Na priporočilo Posvetovalne skupščine ali na svojo lastno 
pobudo Odbor ministrov obravnava ukrepe, potrebne za ures- 
ničitev cilja Sveta Evrope, kamor spada tudi sprejemanje 
konvencij in sporazumov ter skupnih politik vlad o posamez- 
nih vprašanjih. 
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b) Odločitve Odbora ministrov lahko imajo v določenih pri- 
merih obliko priporočila vladam, kadar za to obstajajo razlogi. 
Odbor lahko tudi pozove vlade članic, da ga seznanijo z deja- 
nji, ki so jih začele v zvezi z danimi priporočili. 

16. člen 

Razen pristojnosti Posvetovalne skupščine, ki so opredeljene 
v 24., 28., 30., 32., 33. in 35. členu, Odbor ministrov obvezu- 
joče odloča o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na organizacijo 
in notranjo ureditev Sveta Evrope. V ta namen sprejema 
potrebna finančna in administrativna pravila. 

17. člen 

Odbor ministrov lahko po potrebi ustanovi odbore in komi- 
sije, ki so svetovalne ali tehnične narave. 

18. člen 

Odbor ministrov sprejme svoj poslovnik, ki med drugim ureja: 

I. kvorum, 

II. način določitve predsednika in trajanje njegovega man- 
data, 
III. postopek za sestavo dnevnega reda in postopek za dajanje 
predlogov za resolucije, 

IV. pogoje, pod katerimi se sporoči imenovanje namestnikov 
skladno s 14. členom. 

19. člen 

Na vsaki seji Posvetovalne skupščine Odbor ministrov pred- 
loži poročilo o svojih dejavnostih, ki mu priloži ustrezno 
dokumentacijo. 

20. člen 

a) Za sprejem resolucije Odbora ministrov o naslednjih 
pomembnih vprašnjih: 

I. poročila iz 15 (b) člena, 

II. vprašanja iz 19. člena, 

III. vprašanja iz točk (a) i in (b) 21. člena, 

IV. vprašanja iz 33. člena, 
V. vprašanja, ki se nanašajo na dopolnila k členom 1 (d), 7,15, 
20 in 22, 

VI. vsa druga vprašanja, za katera bi Odbor ministrov zaradi 
njihove pomembnosti s sprejemom resolucije pod pogoji, 
predvidenimi v odstavku d), odločil, da zanje velja pravilo 
soglasja zaradi njihove pomembnosti, 

se zahteva soglasje vseh glasujočih predstavnikov in večina 
predstavnikov, ki imajo pravico zasedati v Odboru. 

b) O vprašanjih, ki izhajajo iz poslovnika ali iz finančnih in 
administrativnih pravil, se odloča z navadno večino predstav- 
nikov, ki imajo pravico zasedati v Odboru. 

c) Resolucije odbora iz 4. in 5. člena se sprejemajo z dvotret- 
jinsko večino predstavnikov, ki imajo pravico zasedati v Od- 
boru. 

č) Resolucije odbora, vključno sprejem proračuna, poslov- 
nika, finančnih in administrativnih pravil, priporočil za dopol- 
nila k členom tega Statuta, razen tistih, ki so navedene 
v odstavku a) točka V, in odločanje ob morebitnem dvomu, 
kateri odstavek tega člena se uporabi, se sprejemajo z dvo- 
tretjinsko večino vseh glasujočih predstavnikov in večino 
predstavnikov, ki imajo pravico zasedati v Odboru. 

21. člen 

a) Sestanki Odbora ministrov se sklicujejo: 

I. za zaprti vrati in 

II. na sedežu Sveta, 

razen če Odbor ministrov ne odloči drugače. 

b) Odbor odloča o tem, kaj bo objavljeno o sklepih in razpra- 
vah s sestankov za zaprtimi vrati. 

c) Odbor se obvezno sestaja pred in med začetkom vsake seje 
Posvetovalne skupščine kot tudi vsakokrat, kadar meni, da j* 
to potrebno. 

V. POGLAVJE - POSVETOVALNA SKUPŠČINA 

22. člen 

Posvetovalna skupščina je posvetovalni organ Sveta Evrop«; 
Razpravlja o vprašanjih, ki so v njeni pristojnosti, določeni 
s tem statutom, in seznanja Odbor ministrov s svojimi sklep' 
v obliki priporočil. 

23. člen 

a) Posvetovalna skupščina lahko razpravlja in oblikuje pripo; 
ročila o vseh vprašanjih, ki so v skladu s cilji in pristojnost^1 

Sveta Evrope in so opredeljeni v I. poglavju. Prav tako lahk° 
razpravlja in oblikuje priporočila o vseh vprašanjih, o kateri 
jo Odbor ministrov prosi za mnenje. 

b) Skupščina sestavlja svoj dnevni red skladno z določbo 
odstavka a) tega člena ob upoštevanju dejavnosti drugi" 
evropskih medvladnih organizacij, katerih članice so nekater® 
ali vse članice Sveta Evrope. 

c) Ob morebitnem dvomu, ali sodi vprašanje, zastavljeno med 
sejo, na dnevni red skupščine, odloča predsednik skupščin* 

24. člen 

Posvetovalna skupščina lahko ob upoštevanju točke d) 3" 
člena, ustanovi odbore ali komisije z nalogo preučiti vsa 
vprašanja iz svoje pristojnosti, kot je opredeljena v 23. členU< 
proučiti in pripraviti vprašanja za dnevni red in dajati mnenj* 
o vseh vprašanjih postopka. 

25. člen 

a) Posvetovalno skupščino sestavljajo predstavniki vsake čl«' 
niče, ki jih voli nacionalni parlament izmed svojih članov P° 
postopku, ki ga sam določi, s tem da sme vlada vsake članic® 
dodatno imenovati predstavnika, kar je potrebno, kadar parlfl' 
ment članice ne zaseda, ni pa sprejel postopka, ki naj bi s® 
upošteval v takšnem primeru. Vsak predstavnik mora ime'! 
državljanstvo članice, ki jo predstavlja. Hkrati ne more bi'1 

predstavnik v Odboru ministrov. 

Mandat tako določenih predstavnikov traja od začetka redn® 
seje po njihovem imenovanju in preneha z začetkom nasled' 
nje redne seje ali poznejših rednih sej, razen v primeru pari®' 
mentarnih volitev pri članicah, ko imajo članice pravico im®* 
novati nove predstavnike. Če kakšna članica zasede sedež® 
izpraznjene zaradi smrti ali odstopa, ali imenuje nove pred' 
stavnike zaradi parlamentarnih volitev, se mandat novih pred' 
stavnikov začne z dnem prve seje Posvetovalne skupščine, K1 

sledi njihovemu imenovanju. 

b) Nihče od predstavnikov ne more biti med sejo skupščin® 
odpoklican s svoje dolžnosti brez soglasja skupščine. 

c) Vsak predstavnik ima lahko namestnika, ki bo med njego*'® 
odsotnostjo imel pravico zasedati, pravico do besede in o'a' 
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Rvanja namesto njega. Določilo odstavka a) tega člena se 
'Halogno uporablja za imenovanje namestnikov. 

26. člen 

Ranice imajo pravico do naslednjega števila predstavnikov: 
Luksemburg 3 
Madžarska 7 
Malta 3 
Nizozemska 7 
Norveška 5 
Poljska 12 
Portugalska 7 
San Marino 2 
Španija 12 
Švedska 6 
Švica 6 
Turčija 12 
Združeno kraljestvo 
Velike Britanije in 
Severne Irske 18 

27. člen j -    
°9ojl, pod katerimi je Odbor ministrov lahko kolektivno 
astopan v razpravah Posvetovalne skupščine, in pogoji, pod 
®terimi imajo lahko posamezni predstavniki v Odboru in 
Ijhovi namestniki besedo v skupščini, so določeni s poslov- 
nom, ki ga je sprejel Odbor po posvetovanju s skupščino. 

28. člen 

jI posvetovalna skupščina sprejme svoj poslovnik. Izmed1 

°|ih članov izbere predsednika, čigar funkcija traja do 
as|ednje redne seje. 

^Predsednik nadzoruje postopke, vendar ne sodeluje v raz- 
nj?

Vah, niti ne glasuje. Namestnik predstavnika, ki je predsed- 
lahko zaseda, ima besedo in glasuje na njegovem mestu. 

poslovnik med drugim določa: 

'• ^orum, 

jj: Postopek volitev in trajanje funkcije predsednika in drugih anov urada, 
||| 
p^topek za sestavo dnevnega reda in njegovo predložitev 

IV * 
"•"SSt '!k na"n sP°ročania imen predstavnikov in njihovih 

29. člen 

iinL d°'°čil 30. člena se vse resolucije Posvetovalne skupš- •> vključno tiste, katerih predmet so: 

dajanje priporočil Odboru ministrov, 

r6fP
r?dla9anie vprašanj Odboru, ki naj se uvrstijo na dnevni a skupščine, 

" "stanovitev odborov ali komisij, 

' d°ločitev datuma začetka njenih sej, 

nanai°'itev veCine' s katero se sprejemajo resolucije, ki se ne 
dv0!l i°.na gornje alinee I do IV, ali odločitev ob morebitnem 

kjer se zahteva večina, 

niko'v
enia'0 z dvotretjinsko večino vseh glasujočih predstav- 

30. člen 

nje
S°'uh

ciie Posvetovalne skupščine, ki se nanašajo na vpraša- 
"ternega postopka, predvsem volitev članov urada, 

določitev članov odborov in komisij in sprejem poslovnika, se 
sprejemajo z večino, ki jo določi skupščina ob upoštevanju V. 
alinee 29. člena. 

31. člen 

Razprave o predlogih Odbora ministrov, da se kakšno vpraša- 
nje uvrsti na dnevni red Posvetovalne skupščine, morajo biti 
omejene na opredelitev predlagane zadeve in razloge, ki 
govorijo za ali proti njegovi uvrstitvi na dnevni red. 

32. člen 

Posvetovalna skupščina ima vsako leto eno redno sejo, katere 
datum in trajanje določil skupščina tako, da se izogne, če je le 
mogoče, sovpadanju s parlamentarnimi sejami in sejami 
Generalne skupščine Združenih narodov. Redna seja ne more 
trajati več kot en mesec, razen če skupščina in Odbor mini- 
strov v soglasju ne odločita drugače. 

33. člen 
Redna zasedanja Posvetovalne skupščine potekajo na sedežu 
Sveta Evrope, razen če Posvetovalna skupščina in Odbor 
ministrov ne odločita drugače. 

34. člen 

Posvetovalna skupščina lahko skliče izredno sejo na pobudo 
Odbora ministrov ali predsednika skupščine po dogovoru 
med njimi, v katerem določita tudi datum in kraj seje. 

35. člen 
i 

Razprave Posvetovalne skupščine so javne, razen če skupš- 
čina ne odloči drugače. 

VI. POGLAVJE - SEKRETARIAT 

36. člen 

a) Sekretariat sestavljajo generalni sekretar, namestnik gene- 
ralnega sekretarja in drugo potrebno osebje. 

b) Generalnega sekretarja in namestnika generalnega sekre- 
tarja imenuje Posvetovalna skupščina na predlog Odbora 
ministrov. 

c) Druge člane sekretariata imenuje generalni sekretar 
skladno z administrativnimi pravili. 

d) Nihče, ki je član sekretariata, ne more biti plačan uslužbe- 
nec nobene vlade niti član Posvetovalne skupščine ali naci- 
onalnega parlamenta oziroma opravljati poklica, ki ni združ- 
ljiv z njegovimi nalogami. 

e) Vsak izmed osebja sekretariata mora s svečano izjavo 
potrditi svoje pripadnost Svetu Evrope in svojo odločitev, da 
bo vestno opravljal naloge s svojega delovnega področja, ne 
da bi pri tem nanj vplivalo katero koli nacionalno mnenje, ter 
voljo, da ne bo iskal niti sprejemal navodil v zvezi z opravlja- 
njem svojih funkcij od nobene vlade niti katere koli druge 
ustanove zunaj Sveta Evrope, kakor tudi vzdržati se vsakega 
dejanja, ki je nezdružljivo z njegovim statusom mednarod- 
nega funkcionarja, izključno odgovornega Svetu Evrope. 
Generalni sekretar in njegov namestnik dasta to izjavo pred 
Odborom ministrov, osebje pa jo poda pred generalnim se- 
kretarjem. 

f) Vsak član mora spoštovati izključno mednarodno naravo 
funkcij generalnega sekretarja in osebja sekretriata in se 
vzdržati vplivanja nanje pri opravljanju njihovih nalog. 

J'Strija 6 
°6lgija 7 
°olgarija 6 
rPer 3 
^aškoslovaška 8 
danska 5 
?nska 5 
^ancija 18 
JNičija 18 
Grčija 7 
8,andija 3 
!> 4 
Nja 18 
u®chtenstein 2 
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37. člen IX. Poglavje - amandmaji 

a) Sekretariat je na sedežu Sveta Evrope. 

b) Generalni sekretar je za delo sekretariata odgovoren 
Odboru ministrov. Med drugim tudi zagotavlja Posvetovalni 
skupščini administrativne in druge storitve, ki jih potrebuje, 
razen določil 38. d) člena. 

VII. POGLAVJE - FINANCIRANJE 

38. člen 

a) Vsaka članica sama nosi stroške za zastopanje v Odboru 
ministrov in Posvetovalni skupščini. 

b) Stroški sekretariata in vsi drugi skupni stroški se porazde- 
lijo med članice v sorazmerju, ki ga določi Odbor po številu 
prebivalstva vsake članice. 

Prispevek pridružene članice določi Odbor. 

d) Generalni sekretar predlaga odboru zahteve Posvetovalne 
skupščine glede izdatkov, ki presegajo vsoto v proračunu, 
namenjeno za skupščino in njeno delo. 

č) Prav tako generalni sekretar predlaga Odboru ministrov 
ocenitev stroškov, ki se porabijo za uresničitev vsakega pripo- 
ročila, predloženega odboru. Resolulcij, katerih uresničitev 
zahteva dodatne stroške, Odbor ne bo štel za sprejete, če ni 
odobril predvidenih dodatnih stroškov. 

39. člen 

Generalni sekretar vsako leto sporoči vladam članicam njihov 
prispevek. Vsaka članica plača ta prispevek na naslov gene- 
ralnega sekretarja in ji plačljiv na dan, ko je bil sporočen, 
vendar pa ne kasneje kot šest mesecev od tega dneva. 

VIII. POGLAVJE - PRIVILEGIJI IN IMUNITETE 

40. člen 

a) Svet Evrope, predstavniki držav članic in sekretariat uživajo 
na ozemlju držav članic imunitete in privilegije, potrebne za 
opravljanje njihovih funkcij. 

Te imunitete varujejo predstavnike v Posvetovalni skupščini 
pred zaporom in vsemi podobnimi postopki na ozemlju vsake 
države članice zaradi mnenja ali glasovanja pri razpravah 
skupščine, njenih odborov in komisij. 

b) Dftave članice si bodo prizadevale, da bi čim prej sklenile 
sporazum z namenom, da se izpolnijo določila odstavka a) 
tega člena. V ta namen priporoči Odbor ministrov vladam 
članic sprejem sporazuma, kjer bodo določeni vsi privilegiji in 
imunitete priznani na njihovem ozemlju. Dodatno pa se 
sklene poseben sporazum z Republiko Francijo, ki bo določal 
privilegije in imunitete Sveta Evrope na njegovem sedežu. 

41. člen 

a) Predloge amandmajev k temu statutu sprejema Odb°[ 

ministrov, oziroma Posvetovalna skupščina pod pogoji iz 23 
člena. 

b) Odbor priporoči in oblikuje v protokol amandmaje, 
katere meni, da so potrebni. 

c) Amandmajski protokol začne veljati, ko ga podpišeta 
ratificirata dve tretjini držav članic. 

č) Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena bod' 
amandmaji k členom 23 do 35, 38, 39, ki jih bo spreje" 
Posvetovalna skupščina, začeli veljati z dnem, ko je notifi^ 
cija generalnega sekretarja, ki potrjuje, da so bili ti amandm*1 

sprejeti, poslana vladam držav članic. 

Določila tega odstavka se ne morejo uporabljati do konC 
druge redne seje skupščine. 

X. POGLAVJE - KONČNE DOLOČBE 

42. člen 

a) Ta statut mora biti ratificiran. Ratifikacije se pošljejo vli 
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. 

b) Ta statut začne veljati, ko je deponiranih sedem instrumeJ 
tov o ratifikaciji. Vlada Združenega kraljestva bo vsem vlad» 
podpisnicam poslala potrdilo z izjavo, da je statut za^ 
veljati, in imena držav članic Sveta Evrope na ta datum. 

c) Po tem bo vsaka podpisnica postala pogodbenica teO 
statuta z dnem deponiranja svojega ratifikacijskega instfU 

menta. 

V potrditev dogovorjenega so pooblaščeni podpisali ta Stal"1 

Sestavljeno v Londonu 5. maja 1949 v angleščini in franC' 
čini, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem izvodjj 
ki ostane deponiran v arhivih vlade Združenega kraljestva, 
bo overovljene kopije poslala drugim vladam podpisnicah 

3. člen 

Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za zunai 
zadeve. 

;fli' 

4. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem I'5' 
republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Statut je bil sestavljen v Londonu 5. maja 1949 v angleščini in 
francoščini in je deponiran v arhivih vlade Združenega kralje- 
stva. 

Svet Evrope (Council of Europe) je organizacija 26 evropskih 
držav, katere cilj je tesnejša povezanost med njegovimi člani- 
cami ter zaščita in nadaljnji razvoj idealov in načel, ki so 
skupna evropska dediščina ter pospeševanje njihovega 
gospodarskega in družbenega napredka. Ta cilj uresničuje 
Svet Evrope preko organov Sveta, ki so Odbor ministrov in 
Posvetovalna skupščina. Za ta dva organa deluje sekretariat 
Sveta Evrope. Sedež Sveta Evrope je v Strasbourgu. 
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Že v deklaraciji ob neodvisnosti, ki jo je sprejela Skupit „ 
Republike Slovenije 25. junija 1991 je bil izražen namen, da , 
Slovenija vključi v Svet Evrope. 29 januarja 1992 je S/ove'1,, 
podala uradno prošnjo za polnopravno članstvo v S*. 
Evrope, 3. februarja pa je Slovenija dobila status pose°» 
gostje v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Slovenij* 
tako zastopana v Parlamentarni skupščini s tremi sedeži■ 

I 
V maju 1993 pričakuje Slovenija sprejem v Svet Evrope, Mri 
povezano s podpisom Konvencije o varstvu človekovih p&. 
in temeljnih svobodščin in z ratifikacijo Statuta Sveta EvroP 
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Predlog za izdajo POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE 

SLOVENIJE z osnutkom poslovnika - EPA 127 

PREDLOG ZA IZDAJO poslovnika državnega zbora Republike Slovenije 

Na podlagi prvega odstavka 319. člena poslovnika skupščine 
Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 34/85) v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika državnega 
zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/92) pošilja 
komisija za pripravo poslovnika besedilo: 

- PREDLOG ZA IZDAJO POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE Z OSNUTKOM POSLOVNIKA, 

ki ga je Komisija državnega zbora Republike Slovenije za 
pripravo poslovnika določila na seji dne 11.3. 1993 in pred- 
laga, da se posreduje v obravnavo državnemu zboru Repu- 
blike Slovenije. 

Komisija je na podlagi tretje točke odloka o nalogah in sestavi 
Komisije državnega zbora Republike Slovenije za pripravo 
poslovnika (Uradni list RS, št. 62/92) poslala v postopek spre- 
jemanja osnutek poslovnika. Mnoga izvajanja določil ustave 
Republike Slovenije, kot tudi mnoge druge rešitve osnutka 
poslovnika, pomenijo v pravnem sistemu Republike Slovenije 
in praksi državnega zbora novost. Dosedanje delo državnega 

zbora na podlagi začasnega poslovnika, ob smiselni uporabi 
poslovnika skupščine Republike Slovenije, ki je v svojem 
bistvu za današnje razmere neustrezen, so kazale na pravne 
praznine in zahtevale nujno novo, celovito poslovniško uredi- 
tev delovanja državnega zbora. Komisija predlaga, glede na 
navedene razloge, državnemu zboru, da na podlagi 1. 
odstavka 319. člena poslovnika skupščine Republike Slove- 
nije obravnava in sprejme predlog za izdajo poslovnika 
z osnutkom poslovnika državnega zbora. 

Za poročevalce komisije na sejah zainteresiranih delovnih 
teles in državnega zbora je komisija določila naslednje po- 
slance: 

- gospod Miran Potrč, predsednik komisije, 
- gospod Ignac Polajnar, član komisije 
- gospod Vitodrag Pukl, član komisije. 
- gospod Tone Peršak, član komisije, 
- gospod Jožef Školč, član komisije, 
- gospod Žaro Pregelj, član komisije. 

'• USTAVNA PODLAGA 

Ustava Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, 
5t. 33/91) določa v 94. členu, da ima državni zbor poslovnik, ki 
93 sprejme z dvotretjinsko večino navzočih poslancev. 

"• OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO POSLOVNIKA 

Emisija za pripravo poslovnika je bila ustanovljena na prvem 
nasedanju državnega zbora. Hkrati z njeno ustanovitvijo je 
^žavni zbor naložil komisiji, da pripravi poslovnik državnega 
*&ora do konca februarja 1993. Člani komisije so sklenili, da 
Pripravo osnutka poslovnika naložijo zunanjim strokovnja- 
*°m iz pravne fakultete, fakultete za družbene vede in službe 
v|ade za zakonodajo. Le ti so do 7. 2. 1993 predložili teze 
Poslovnika, ki so jih člani komisije obravnavali na dveh trod- n0vnih sejah. Pripombe in popravke so zunanji strokovnjaki nato vnesli v osnutek poslovnika, ki ga je komisija obravna- 
va in sprejela na seji dne 11.3. 1993. 

^'ani komisije menijo, da dosedanje delo državnega zbora, na 
Podlagi začasnega poslovnika, ob smiselni uporabi poslov- 
na Skupščine Republike Slovenije, ki je v svojem bistvu za 
^anašnje razmere neustrezen, kaže na pravne praznine in 
zahteva nujno novo, celovito poslovniško ureditev delovanja 
državnega zbora. Določila poslovnika Skupščine Republike 
povenije temeljijo na popolnoma drugih družbeno političnih n družbeno gospodarskih osnovah in določajo, poleg vseh 
specifičnosti, »trozborni« sistem odločanja. Obenem je 
Potrebno navesti, da je že skupščina (v prejšnji sestavi) 
Poskušala poslovnik spremeniti in ga prilagoditi ustavnim 
spremembam in potrebam časa. Pripravljale! začasnega 
Poslovnika državnega zbora, ki ga je državni zbor sprejel na 
P^em zasedanju, so poskušali vsaj začasno urediti in omogo- 
.najnujnejše delovanje državnega zbora, do trenutka, ko 
,° !e ta sprejel svoj »stalni« poslovnik. Ta namera jim je vsaj 
e|oma uspela, čeprav je že bilo potrebno sprejemati sklepe 

Poslovniške narave in z njimi odpraviti nastale zagate. 

Soge rešitve in izvajanja določil ustave Republike Slovenije, 
tudi mnoge druge rešitve osnutka poslovnika, pomenijo 

Pravnem sistemu Republike Slovenije in praksi državnega 
"Ora novost. Ker so prepričani, da bo še potrebna široka in 
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poglobljena razprava o predlaganih izpeljavah ustave in 
o ostalih rešitvah poslovnika, so pripravili in vložili prvo in 
drugo fazo zakonodajnega postopka kot to predvideva in 
določa za sprejem prvi odstavek 319. člena poslovnika skupš- 
čine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom prvega 
člena začasnega poslovnika državnega zbora. 

II. NAČELA POSLOVNIKA 

Osnutek poslovnika pomeni ureditev: 

- konstituiranja državnega zbora, 
- pravic in dolžnosti poslancev državnega zbora, 
- delovnega področje, sej, programiranja dela, vodenje, 
aktov, zakonodajnega postopka, mednarodnega sodelovanja, 
služb državnega zbora in njegovih delovnih teles, 
- ustanavljanja in delovanja poslanskih skupin, 
- volitev in imenovanja, ki jih izvaja državni zbor, 
- postopka referenduma, obtožbe predsednika republike, 
vlade, ministrov, parlamentarne preiskave, 
- razmerja državnega zbora do državnega sveta, predsednika 
republike in do ustavnega sodišča. 

.III. FINANČNE POSLEDICE 

Predlagatelji menijo, da sprejem poslovnika državnega zbora 
ne bo imel pomembnih: 
- finančnih posledic za izvedbo poslovnika, 
- materialnih obveznosti za republiko, 
- novih nalog za republiške in občinske organe, 
- ne bo zahteval dodatne administrativno-strokovne in 
druge postopke in opravila. 

Poslovnik bo imel za posledico, da se bo državni zbor notra- 
nje prilagodil novemu načinu dela, kar bo , pomenilo tudi 
smiselno reorganizacijo poslovanja državnega zbora. 

Sprejem poslovnika bo pomenila obveznost, da državni zbor 
nekatera vprašanja uredi z izvršilnimi predpisi, saj poslovnik 
ureja le temeljna razmerja in pravila delovanja državnegk 
zbora in njegovih delovnih teles, struktur. Tako poslovnik na 
nekaterih mestih napotuje na podrobnejšo ureditev v poslov- 
nikih delovnih teles, odlokov o delovanju služb državnega 
zbora in podobno. 
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OSNUTEK poslovnika državnega zbora Republike Slovenije 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 

S tem poslovnikom se ureja organizacija in način dela držav- 
nega zbora ter uresničevanje pravic in dolžnosti poslank in 
poslancev (v nadaljnjem besedilu: poslanci). 

2. člen 

Vprašanja organizacije in načina dela zbora, ki niso urejena 
s tem poslovnikom, se lahko uredijo z odlokom ali drugim 
aktom državnega zbora v skladu s tem poslovnikom. 

t 
3. člen 

Način dela delovnih teles državnega zbora se lahko ureja tudi 
z odloki o ustanovitvi delovnih teles in poslovniki delovnih 
teles v skladu s tem poslovnikom. 

4. člen 

Razmerja državnega zbora do državnega sveta, vlade in pred- 
sednika republike se urejajo na način, ki ga določajo ustava, 
zakon in ta poslovnik. 

5. člen 

Državni zbor posluje v slovenskem jeziku. 

Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti imata 
pravico govoriti in pisno vlagati predloge, pobude, vprašanja 
in druge vloge v italijanskem oziroma madžarskem jeziku. 
Njuni govori in vloge se prevedejo v slovenski jezik. 

6. člen 

Delo državnega zbora je javno. 

Javnost se lahko omeji ali izključi samo, če tako zaradi sploš- 
nih koristi odloči državni zbor ali njegovo delovno telo. 

7. člen 

Državni zbor dela na rednih in izrednih sejah. 
Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih zasedanj držav- 
nega zbora: v času pomladanskega zasedanja med 10. januar- 
jem in 30. julijem in v času jesenskega zasedanja med 10. 
septembrom in 20. decembrom. 

8. člen 

Državni zbor predstavlja predsednik državnega zbora. 

9. člen 

Državni zbor ima svoj pečat. 

Pečat ima v sredini grb Republike Slovenije, okrog grba pa 
napis »Državni zbor Republike Slovenije«. 

Pečat hrani sekretar državnega zbora. 

II. KONSTITUIRANJE DRŽAVNEGA ZBORA 

10. člen 

Prvo sejo novoizvoljenega državnega zbora skliče predsednik 
republike najkasneje 20 dni po njegovi izvolitvi. 
Prvo sejo novoizvoljenega državnega zbora vodi do izvolitve 
predsednika državnega zbora njegov najstarejši poslanec, če 
državni zbor ne odloči drugače. 

11. člen 

Državni zbor se konstituira na svoji prvi seji, na kateri j® 
potrjenih več kot polovica poslanskih mandatov. 

12. člen 

Državni zbor izvoli na prvi seji na predlog poslanskih skupi" 
mandatno-imunitetno komisijo. 

Do ustanovitve poslanskih skupin se šteje, da sestavljajo 
posamezne poslanske skupine vsi poslanci, ki so bili izvoljeni 
v državni zbor z istoimenskih list, poslanci, ki so bili izvoljeni 
iz list volilcev in poslanca narodnih skupnosti na podlag1 

poročila republiške volilne komisije. 

13. člen 

Mandatno-imunitetni komisiji se predloži poročilo Republi' 
ške volilne komisije, potrdila o izvolitvi poslancev in more- 
bitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov list. 

14. člen 

Mandat poslancev potrdi državni zbor na predlog mandatno- 
-imunitetne komisije potem, ko dobi poročilo te komisij« 
o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti 
morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov list. 

Državni zbor skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso 
sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej. 

Poslanec, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati 
o potrditvi svojega mandata. 
Šteje se, da je državni zbor z odločitvijo o spornem mandatu, 
odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika liste kandi- 
datov, vloženi pri državnem zboru. 

15. člen 
i 

Po potrditvi mandatov državni zbor imenuje komisijo za voli- 
tve, imenovanja in administrativne zadeve in izvoli predsed- 
nika in podpredsednike državnega zbora. 

16. člen 

Državni zbor v 30 dneh po konstituiranju imenuje delovna 
telesa državnega zbora in sekretarja državnega zbora. 

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI POSLANCEV 
1. Splošne določbe 

17. člen 

Poslanci imajo pravice in dolžnosti, določene z ustavo, zako- 
nom in tem poslovnikom. 

18. člen 

Pod pogoji, določenimi s tem poslovnikom, ima poslanec 
pravico skupaj z drugimi poslanci ustanoviti poslansko sku- 
pino, se včlaniti v poslansko skupino in v njej enakopravno 
sodelovati ter iz nje izstopiti. 

19. člen 

Poslanec ima pravico in dolžnost, da se izjavi, v katerih 
delovnih telesih državnega zbora želi delovati. Izjavo sporoči 
vodji poslanske skupine, katere član je. Če poslanec ni član 
poslanske skupine, sporoči to izjavo predsedniku komisije z8 

volitve in imenovanja ter administrativne zadeve. 
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20. člen 

Poslanec ima pravico, da se udeležuje tudi sej delovnih teles, 
v katerih ni član, razen če je za posamezna delovna telesa 
s tem poslovnikom ali odlokom o ustanovitvi delovnega telesa 
drugače določeno. 

£e se poslanec udeleži seje delovnega telesa, v katerem ni 
c|an, lahko na tej seji razpravlja le po sklepu delovnega telesa, 
nima pa pravice glasovati. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima poslanec, ki ni 
'lan delovnega telesa, pravico razpravljati na seji delovnega 
telesa, v katerem ni zastopana poslanska skupina, katere član 
je poslanec. 

21. člen 

Poslanec ima pravico zahtevati od organov državne uprave in 
Organov lokalnih skupnosti obvestila in pojasnila, ki so mu 
Potrebna v zvezi z delom v volilni enoti. 

22. člen 

Poslancu se izda poslanska izkaznica. 

V poslanski izkaznici je poleg osebnih podatkov navedena 
"fiunitetna pravica. 

Poslansko izkaznico podpiše predsednik državnega zbora. Za 
'*dajo poslanskih izkaznic in evidenco izdanih izkaznic skrbi 
sekretar državnega zbora. 

3- Poslanska vprašanja in pobude 

23. člen 

redni seji državnega zbora je praviloma predvidena 
Posebna točka dnevnega reda za vprašanja in pobude po- 
s|ancev. 

^a vsako predvideno obravnavo poslanskih vprašanj in pobud 
določi dan in ura obravnave. Pri določitvi dnevnega reda se aoloči časovna omejitev obravnave. 

državni zbor lahko odloči, da bo vprašanja in pobude poslan- C0v obravnaval na posebni seji. 
p°slanec mora prijaviti poslansko vprašanje oziroma pobudo 
sekretarju državnega zbora najkasneje dan pred sejo, na 
kateri se obravnavajo poslanska vprašanja in pobude. 

Pfedsedujoči državnega zbora mora pri določitvi vrstnega 
[®da postavljanja poslanskih vprašanj in pobud skrbeti za to, 
Qa pridejo na vrsto poslanci iz različnih poslanskih skupin ob 
"Poštovanju vrstnega reda prijavljenih vprašanj, pri čemer 
^ajo pri postavljanju prvih treh vprašanj prednost poslanci 
°Pozicije. 

24. člen 

poslansko vprašanje mora biti kratko in postavljeno tako, da 
I® iz njega jasno razvidna vsebina vprašanja. V nasprotnem 
Pfimeru predsedujoči državnega zbora na to opozori 
Poslanca in ga pozove, da vprašanje ustrezno popravi. Če 
Poslanec ne stori tega, se šteje, da vprašanje ni bilo postav- 
'Jeno. 

25. člen 

^ri obravnavi vprašanj in pobud poslancev morajo biti na seji 
javnega zbora navzoči vsi ministri. Če je minister opravi- 
lno odsoten ali zadržan, ga lahko nadomešča državni še- 
star. 

26. člen 
P 
oslanec ima pravico postaviti poslansko vprašanje vladi ali 

Posameznemu ministru z njegovega področja. 

Poslanec lahko postavi vprašanje pisno ali ustno na seji 
državnega zbora. Ustno zastavljeno vprašanje ne sme trajati 
več kot tri minute. 

Predsednik državnega zbora mora pisno poslansko vprašanje 
takoj poslati vladi ali ministru. 

27. člen 

Če je poslansko vprašanje postavljeno pisno, mora vlada ali 
posamezen minister odgovoriti nanj pisno najkasneje 3 dni 
pred prvo naslednjo sejo. 

Na ustno poslansko vprašanje mora vlada ali minister dati 
odgovor na isti seji, na kateri je bilo vprašanje postavljeno. Če 
tega ne more storiti, mora to takoj obrazložiti. V takem pri- 
meru mora na vprašanje odgovoriti pisno najkasneje 3 dni 
pred prvo naslednjo sejo. Odgovor ministra praviloma ne sme 
trajati več kot 10 minut. 

Po tem, ko je na seji dobil odgovor na svoje ustno vprašanje 
ima poslanec pravico postaviti dopolnilno vprašanje, ki ne 
sme trajati več kot dve minuti. 

28. člen 

Predsednik državnega zbora takoj pošlje odgovor vlade ozi- 
roma ministra na pisno vprašanje poslancu, ki je postavil 
vprašanje, z njim pa seznani vse poslance. 

Po tem, ko je dobil odgovor na svoje pisno vprašanje, ima 
poslanec pravico postaviti dopolnilno vprašanje. Vprašanje 
lahko postavi pisno ali ustno na prvi naslednji seji državnega 
zbora. 

Poslanec, ki je postavil poslansko vprašanje, lahko predlaga, 
da se o odgovoru vlade opravi razprava v državnem zboru. 
Državni zbor brez razprave odloči o tem, ali in kdaj se opravi 
razprava o poslanskem vprašanju. 

29. člen 

Poslanec ima pravico dati pobudo vladi ali posameznemu 
ministru za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določe- 
nih ukrepov. 

Pobudo lahko da pisno ali ustno na seji državnega zbora. 
Ustno dana pobuda ne sme trajati več kot 3 minute. 

Pisno pobudo poslanec predloži predsedniku državnega 
zbora, ki z njo takoj seznani druge poslance. 

30. člen 

Če se pisna pobuda nanaša na zadeve iz pristojnosti vlade ali 
posameznega ministra, jo predsednik državnega zbora takoj 
pošlje vladi oziroma pristojnemu ministru. 

Vlada oziroma pristojni minister je dolžan odgovoriti na 
poslansko pobudo v 30 dneh od dneva, ko je prejel pisno 
pobudo, ali od dneva seje državnega zbora, na kateri je bila 
dana ustna pobuda. 

Predsednik državnega zbora takoj z odgovorom seznani 
poslanca, ki je dal pobudo, o odgovoru pa obvesti tudi druge 
poslance. 

31. člen 

Če se poslanska pobuda nanaša na delo državnega zbora, jo 
mora takoj obravnavati predsednik državnega zbora skupaj 
s kolegijem. Če se poslanec ne strinja z odgovorom predsed- 
nika državnega zbora, lahko zahteva, da se pobuda obravnava 
na prvi naslednji seji zbora. 
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3. Poslanska Imuniteta 

32. člen 

Poslanec uživa imuniteto od potrditve do prenehanja njego- 
vega mandata. 

33. člen 

Pristojni državni organ je dolžan, preden poslanca, ki se 
sklicuje na imuniteto, pripre ali začne proti njemu kazenski 
postopek, dobiti dovoljenje državnega zbora. 

Tako dovoljenje ni potrebno, če je bil poslanec zaloten pri 
kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad 
pet let. 

34. člen 

Državni zbor lahko vzpostavi imuniteto tudi poslancu, ki se 
nanjo ni skliceval ali ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za 
katero je predpisana kazen zapora nad pet let. 

35. člen 

Pristojni državni organ, ki namerava poslanca, ki se sklicuje 
na imuniteto, pripreti, ali začeti proti njemu kazenski posto- 
pek, pošlje zahtevo za odvzem imunitete v tem kazenskem 
postopku predsedniku državnega zbora. 

V primeru, ko je bil poslanec priprt ali je bil zoper njega začet 
kazenski postopek, ker je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za 
katero je predpisana kazen zapora nad pet let, je dolžan 
pristojni državni organ nemudoma poslati predsedniku držav- 
nega zbora obvestilo o priporu ali o začetku kazenskega 

-postopka. 

Pristojni državni organ je dolžan poslati obvestilo o priporu ali 
o začetku kazenskega postopka predsedniku državnega 
zbora tudi v primeru, ko se poslanec ni skliceval na imuniteto. 

36. člen 

primera ni mogoče počakati do prve prihodnje seje državnega 
zbora, odloči o odvzemu imunitete ali njeni vzpostavitvi man- 
datno-imunitetna komisija. 

Mandatno-imunitetna komisija odloča v vsakem primeru 
takoj o vzpostavitvi imunitete poslancu, ki je v priporu. 

Mandatno-imunitetna komisija mora sporočiti državnemu 
zboru svojo odločitev na prvi prihodnji seji zbora. Državni 
zbor potrdi njeno odločitev ali pa jo razveljavi. 

40. člen 

Svojo odločitev o odvzemu imunitete ali njeni vzpostavitvi 
pošlje državni zbor ali v primerih iz prejšnjega člena tega 
poslovnika Mandatno-imunitetna komisija nemudoma pri- 
stojnemu državnemu organu. 

V primeru, da je državni zbor vzpostavil imuniteto poslancu, ki 
je bil priprt ali je bil zoper njega začet kazenski postopek, ker 
je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana 
kazen zapora nad pet let oziroma, ko se poslanec ni skliceval 
na imuniteto, se kazenski postopek zoper njega takoj ustavi 
oziroma se priprti poslanec takoj spusti na prostost. Ustrezno 
odločbo o tem izda pristojni državni organ. 

41. člen 

Kadar da državni zbor ali mandatno-imunitetna komisija 
dovoljenje za pripor ali za začetek kazenskega postopka, sme 
biti poslanec priprt oziroma sme biti kazenski postopek zoper 
njega začet le za kaznivo dejanje, za katero je bilo dovoljenje 
dano. 

42. člen 

Kadar je bil poslanec priprt ali je bil zoper njega začet kazen- 
ski postopek pred potrditvijo njegovega mandata, postopa 
državni zbor tako kot v primeru, ko se poslanec ni skliceval na 
imuniteto. 

Predsednik državnega zbora pošlje zahtevo za odvzem imuni- 
tete oziroma obvestilo o priporu ali o začetku kazenskega 
postopka takoj mandatno-imunitetni komisiji zbora. 

Mandatno-imunitetna komisija prouči zahtevo ali obvestilo 
in o tem poroča državnemu zboru na prvi naslednji seji. 
Mandatno-imunitetna komisija predlaga državnemu zboru 
odvzem ali vzpostavitev imunitete. 

37. člen 

Na podlagi poročila mandatno-imunitetne komisije odloči 
državni zbor najkasneje v 30 dneh od prejema zahteve za 
odvzem imunitete ali obvestila o priporu oziroma začetku 
kazenskega postopka. 

Ob obravnavanju obvestila o priporu ali začetku kazenskega 
postopka zoper poslanca, ki se ni skliceval na imuniteto, sme 
državni zbor vzpostaviti takemu poslancu imuniteto, če je to 
potrebno za opravljanje njegove poslanske funkcije. 

38. člen 

Pri obravnavanju zahteve za odvzem imunitete in obvestila 
o priporu ter začetku kazenskega postopka državni zbor ne 
vrednoti dokazov in ne ocenjuje, ali je podan dejanski stan 
poslancu očitanega kaznivega dejanja in ali je poslanec 
kazensko odgovoren. 

Zbor brez razprave in obrazložitve glasu s strani poslancev 
odloča o odvzemu ali o vzpostavitvi poslanske imunitete. 

39. člen 

Kadar je treba o odvzemu imunitete ali vzpostavitvi imunitete 
odločati med sejama državnega zbora in glede na okoliščine 

4. Postopek za ugotavljanje odgovornosti in ukrepi zaradi 
neopravičenih odsotnosti s sej 

43. člen 

Poslanec se je dolžan udeleževati sej državnega zbora in 
njegovih delovnih teles, katerih član je. 

Poslanec, ki ne more priti na sejo državnega zbora oziroma 
njegovega delovnega telesa, katerega član je, mora o tem in 
o razlogih obvestiti predsednika zbora oziroma predsednika 
delovnega telesa najpozneje do začetka seje, razen če tega ne 
more storiti zaradi višje sile. 

Za opravičeno odsotnost se štejejo: 

- zadržanost z dela po predpisih o delovnih razmerjih in 
zdravstvenem zavarovanju, 

- službena odsotnost po odobritvi predsednika državnega 
zbora, 

- izredni dopust, odobren v skladu z zakonom in aktom 
državnega zbora oziroma komisije za volitve in imenovanja te' 
administrativne zadeve, 

- zadržanost zaradi okoliščin, ki se štejejo za višjo silo. 

44. člen 

O opravičenih in neopravičenih odsotnostih poslancev s seja 
državnega zbora oziroma njegovega delovnega telesa obvesti 
sekretar državnega zbora oziroma sekretar delovnega telesa 
komisijo za volitve in imenovanja ter administrativne zadeve 
po končani seji. 

34 poročevalec 



45. člen 

^a Podlagi obvestila o neopravičeni odsotnosti poslanca s sej 
Predsednik komisije za volitve in imenovanja ter administra- 
^"ie zadeve obvesti poslanca o ustreznem znižanju plače in 
arugih osebnih prejemkov. 

^oper obvestilo predsednika komisije za volitve in imenovanja 
'er administrativne zadeve iz prejšnjega odstavka ima posla- 
nec pravico ugovora na komisijo za volitve in imenovanja ter 
'drriinistrativne zadeve v 8 dneh po prejemu obvestila. 

Ugov or zadrži izvršitev ukrepa. 

46. člen 

j^omisija za volitve in imenovanja ter administrativne zadeve 
Ia sejo, na kateri obravnava ugovor, povabi tudi poslanca, ki 
{® Vložil ugovor. Poslanec ima pravico, da na seji komisije 
Pojasni svoj ugovor. 

ugovoru odloči komisija s sklepom, s katerim ugovoru 
^9odi in spremeni ali prekliče ukrep ali pa ugovor zavrne in 
P°trdi veljavnost ukrepa o znižanju plače in drugih osebnih 
Preiemkov. 

47. člen 

jja dneve neopravičene odsotnosti pri odločanju na seji držav- 
na zbora poslancu ne pripada plača, regres za prehrano 

m®d delom in povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela. 

^a dneve neopravičene odsotnosti na seji državnega zbora 
đ ,u9ih primerih in za dneve neopravičene odsotnosti na seji 
®'ovnega telesa državnega zbora poslancu ne pripada funk- 
J|ski dodatek, regres za prehrano med delom in povračilo 
"°škov za prevoz na delo in z dela. 

- Plovno področje državnega zbora 

48. člen 
Dr*avi ni zbor: 

odloča o spremembi ustave in jo razglaša, 
^ sprejema zakone, državni proračun in zaključni račun 
"avnega proračuna, 

_ ratificira mednarodne pogodbe, 
_ sPrejema poslovnik državnega zbora, 
. sPrejema nacionalne programe, deklaracije, resolucije, pri- 
ječila, stališča in sklepe, 
v izpisuje referendum, 
_ odloča o zaupnici in nezaupnici vladi, 
i °dloča o obtožbi predsednika republike, predsednika vlade 
_ Ministrov pred ustavnim sodiščem, 
_ odloča o imuniteti poslancev, 
v Odloča o imuniteti sodnikov ustavnega sodišča, 
„ Odloča o imuniteti sodnikov, 
_ odloča o razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, 

odloča o uporabi obrambnih sil. 

^avni zbor voli, imenuje in razrešuje: 

„ Predsednika vlade, 
v Ministre, 
v Predsednika in podpredsednike državnega zbora, 
. Predsednika, podpredsednika in člane delovnih teles držav- 
na zbora, 
_ ®okretarja državnega zbora, 
p 'lane stalnih delegacij državnega zbora v mednarodnih 
" r|arnentarnih institucijah in mednarodnih organizacijah, 
s 

s°dnike ustavnega sodišča, 
N 

s°dnike, 
„ Pet članov sodnega sveta, 
v Suvernerja centralne banke, 
s ^'ane računskega sodišča, arUge nosilce javnih funkcij, za katere tako določa zakon. 

Državni zbor opravlja tudi druge zadeve iz svoje pristojnosti, 
ki jih določajo ustava, zakoni, poslovnik državnega zbora in 
odloki, izdani na podlagi tega poslovnika. 

V. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 

1. Sklicevanje sej 

49. člen 

Seje državnega zbora sklicuje predsednik državnega zbora. 

Predsednik državnega zbora sklicuje redne seje zbora 
v skladu s programom dela zbora, po sklepu zbora, po posve- 
tovanju v kolegiju predsednika ali na predlog vlade. 

50. člen 

V času rednih zasedanj ima državni zbor redne seje vsak 
zadnji teden v mesecu oziroma vsaj sedem delovnih dni pred 
koncem meseca. 

Po sklepu zbora ali po dogovoru v kolegiju predsednika se 
lahko redne seje skličejo tudi v drugih dneh. 

51. člen 

Izredna seja se skliče izven rednih zasedanj državnega zbora 
in v času rednih zasedanj, kadar ni pogojev za redno sejo. 

Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na lastno 
pobudo ali na zahtevo vlade, delovnega telesa zbora, najmanj 
četrtine poslancev ali predsednika republike. V zahtevi za 
sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za sklic izredne 
seje in priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj državni zbor 
odloča. 

Predsednik državnega zbora mora sklicati izredno sejo držav- 
nega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali pred- 
sednika republike. 

Če predsednik državnega zbora ne skliče izredne seje, kadar 
je to zahtevano v skladu s prejšnjim odstavkom, jo lahko 
skliče predlagatelj zahteve s predložitvijo ustreznih gradiv. 

52. člen 

Sklic seje s predlogom dnevnega reda se pošlje poslancem 
najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo. 

Gradiva, ki so podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red seje, 
se pošljejo poslancem najpozneje 30 dni pred sejo. Ostala 
gradiva za sejo se pošljejo poslancem najkasneje s sklicem 
seje. 

Sklic seje in gradiva za sejo se pošljejo tudi predsedniku 
državnega sveta in vladi. 

Sklic seje in gradiva za sejo se pošljejo tudi predsedniku 
republike. 

53. člen 

Predlog dnevnega reda seje zbora pripravi predsednik držav- 
nega zbora po posvetovanju v kolegiju predsednika v skladu 
s programom dela zbora, sklepi zbora oziroma zahtevami 
predlagateljev sklica seje zbora. 

V predlog dnevnega reda seje se lahko uvrstijo le zadeve, za 
katerih obravnavo so izpolnjeni pogoji, določeni s tem poslov- 
nikom. 

54. člen 

Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora tudi 
v krajšem roku, kot je določeno v 52. členu. Dnevni red • 
izredne seje lahko predlaga tudi na sami seji. 
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Gradiva za izredno sejo se lahko predložijo poslancem tudi na 
sami seji. 

55. člen 

Državni zbor ne more odločati o zadevah, glede katerih pred- 
hodno poslancem niso bila poslana oziroma izročena 
ustrezna gradiva in o katerih ni zavzelo svojega stališča pri- 
stojno delovno telo zbora. 

2. Predsedovanje in udeležba na seji 

56. člen 

Seji državnega zbora predseduje predsednik zbora ali pod- 
predsednik, ki ga določi predsednik zbora. 

Če je predsednik zbora ali za vodenje seje določeni podpred- 
sednik zadržan ali odsoten, vodi sejo zbora drug podpredsed- 
nik zbora. 

Če je tudi drug podpredsednik zbora zadržan ali odsoten, se 
na seji izvoli poslanec, ki bo vodil sejo. V takem primeru začne 
sejo najstarejši poslanec in jo vodi do izvolitve poslanca, ki bo 
vodil sejo. 

57. člen 

Poslanci imajo pravico in dolžnost, da se udeležijo seje zbora 
in sodelujejo pri delu in odločanju na seji. 

Poslanske skupine se v 15 dneh po konstituiranju državnega 
zbora dogovorijo za stalni sedežni red poslancev v dvorani. 
Glasovalne naprave na drugih sedežih so izključene. 

O udeležbi poslancev na seji zbora se vodi evidenca na 
podlagi ugotavljanja navzočnosti na začetku seje, ob glasova- 
njih, ob preverjanju sklepčnosti med sejo in na začetku nada- 
ljevanja prekinjene seje. 

Za vodenje evidence o udeležbi poslancev na seji zbora skrbi 
sekretar zbora. 

58. člen 

Predsednik vlade in ministri se udeležujejo sej državnega 
zbora v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi, določenimi 
z ustavo, zakonom in tem poslovnikom. 

Stalni sedežni red se določi tudi za vlado ter njene predstav- 
nike. 

59. člen 

Seje zbora se lahko udeležijo osebe, ki jih je na sejo povabil 
predsednik državnega zbora. 

Druge osebe so lahko navzoče na seji v skladu s predpisom 
o notranjem redu. 

60. člen 

Če zbor sklene, da bo določeno vprašanje obravnaval brez 
navzočnosti javnosti, določi, kdo je lahko poleg poslancev 
navzoč na seji zbora. 

3. Potek seje 

61. člen 

Ko predsedujoči začne sejo, obvesti zbor, kdo od poslancev 
ga je obvestil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti. 

Predsedujoči nato ugotovi, ali je zbor sklepčen. 

Predsedujoči obvesti zbor, kdo je povabljen na sejo zbora. 

Na začetku seje predsedujoči lahko da pojasnila v zve* 
z delom na seji in v zvezi z drugimi vprašanji. 

62. člen 

Preden zbor preide k določitvi dnevnega reda, odloča o spff 

jemu zapisnika prejšnje seje. 

Poslanec lahko da pripombo k zapisniku prejšnje seje f 
zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni ali dopolni. 

O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zap|s' 
nika prejšnje seje odloči zbor brez razprave. 

Predsedujoči ugotovi, da je sprejet zapisnik, h kateremu "' 
bilo pripomb, oziroma zapisnik, ki je bil po sprejetih pripo^ 
bah ustrezno spremenjen ali dopolnjen. 

63. člen 

Zbor na začetku seje določi dnevni red. 

Pri določanju dnevnega reda zbor najprej odloča o predlogi" 
da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, na" 
o predlogih, da se dnevni red razširi, in nato o predlogih 
skrajšanje rokov, združitev faz ali hitri postopek. 

Zadeve, za katere matično delovno telo predlaga, da se utf* 
knejo z dnevnega reda in uvrstijo na dnevni red nasledni' 
seje, se umaknejo z dnevnega reda brez razprave in glasov*' 
nja. To ne velja za zadeve, ki so bile na ta način že enkr' 
umaknjene z dnevnega reda. 

O predlogih iz drugega odstavka tega člena, ki jih da kolefl'j 
predsednika ali najmanj tretjina poslancev, odloča zbor b'e' 
razprave. 

Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, ^ 
so razlogi za razširitev dnevnega reda nastali po sklicu seje' 
če so bila poslancem pravočasno poslana gradiva, ki 5' 
podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red, ter poročila ,r 

mnenja delovnih teles in vlade, kadar so potrebna za obrfl' 
navo in odločanje. 

Po sprejetih odločitvah iz drugega odstavka tega člena <j' 
predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti 

64. člen 

Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po doloir 

nem vrstnem redu. 

Med sejo zbor lahko spremeni vrstni red za obravnavo po5® 
meznih točk dnevnega reda. 

65. člen 

Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko dj 
predlagatelj oziroma predstavnik predlagatelja dopolnil11 

obrazložitev. 

Predlagatelj oziroma njegov predstavnik mora dati dopolnil"' 
obrazložitev, če tako sklene državni zbor. 

Za predlagateljem oziroma predstavnikom predlagate'!® 
dobijo najprej besedo poročevalci delovnih teles, predstav"' 
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, predstav"' 
vlade, če vlada ni predlagatelj, in predstavniki poslansK', 
skupin. Zatem dobijo besedo poslanci po vrstnem redu, 
so se prijavili k razpravi. 

66. člen 

Prijave k razpravi je potrebno vložiti pisno pri sekreta^ 
državnega zbora pred pričetkom razprave. 

Ko je vrstni red vnaprej prijavljenih razpravljalcev izčrpa 
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Predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Razprave 
•istih, ki se prijavijo na ta poziv, lahko predsedujoči omeji na 
določen čas, vendar ne na manj kot 5 minut. 

Določbi prejšnjih dveh odstavkov ne veljata za drugo obrav- 
navo zakonskega predloga. 

67. člen 

Govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu. 

Če se govornik ne drži dnevnega reda, ga predsedujoči 
opomni. 

če se govornik tudi po drugem opominu ne drži dnevnega 
feda, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem 
besede poslanec lahko ugovarja. O ugovoru odloči zbor brez 
razprave in obrazložitve glasu. 

68. člen 

Razprave poslancev in drugih udeležencev na seji niso 
časovno omejene, če ni v tem poslovniku drugače določeno. 

Zbor lahko na predlog predsedujočega ali na zahtevo 
Poslanca odloči, da lahko govornik o istem vprašanju govori 
,e enkrat, lahko pa omeji tudi trajanje govora, vendar ne na 
•^anj kot pet minut. 

^a predlog predsedujočega, ki je dogovorjen v kolegiju pred- 
sednika, zbor lahko omeji trajanje razprave za poslanske 
lupine. 

^ločitev o omejitvi razprave sprejme zbor pred začetkom 
razprave. 

69. člen 

oslancu, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi 
Revnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. 
•J°vor tega poslanca ne sme trajati več kot pet minut. Predse- 
~u)oči da po tem govoru pojasnilo glede kršitve poslovnika 
°*'roma dnevnega reda. Če poslanec ni zadovoljen s pojasni- 
0n,i. odloči zbor o vprašanju brez razprave. 

če zahteva poslanec besedo, da bi opozoril na napako ozi- 
°T>a popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je 

Povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu 
a predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora 

Poslanec omejiti le na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati 
" kot pet minut. 

70. člen 

^ Predsedujoči ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, 
"ključi obravnavo. 

^ Primeru, če je na podlagi obravnave potrebno pripraviti 
Podloge odločitev ali stališč, se obravnava prekine in se 

adaljuje po predložitvi teh predlogov. 

71. člen 

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo zbora in določi, aaj se bo nadaljevalo. 

^edsedujoči prekine delo zbora, če to zahteva poslanska KuPina zaradi posvetovanja v poslanski skupini. 

^®dsedujoči prekine delo zbora, če se ugotovi, da seja ni več 
*'epčna, če so potrebna posvetovanja, če je treba dobiti 
Jienja delovnih teles ali vlade in v drugih primerih, kadar 
ako sklene zbor. 

s|® ie delo zbora prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, 
'epčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo za 

a dan zaključi. 

72. člen 

Če zbor o zadevi, ki jo je obravnaval, ni zaključil obravnave ali 
če ni pogojev za odločanje ali če zbor o zadevi ne želi odločati 
na isti seji, se obravnava oziroma odločanje o zadevi preloži 
na eno izmed naslednjih sej. 

Ko so izčrpane vse točke dnevnega reda, zbor zaključi sejo. 

4. Vzdrževanje reda na seji 

73. člen 

Za red na seji skrbi predsedujoči. 

74. člen 

Na seji zbora ne sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči 
ne da besede. 

Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti pri govoru. 

Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo le 
predsedujoči. 

75. člen 

Za kršitev reda na seji zbora sme predsedujoči izreči nasled- 
nje ukrepe: 

- opomin, 

- odvzem besede, 

- odstranitev s seje ali dela seje. 

76. člen 

Opomin se lahko izreče poslancu, če govori, čeprav mu pred- 
sedujoči ni dal besede, če sega govorniku v besedo ali če na 
drug način krši red na seji in določbe tega poslovnika. 

77. člen 

Odvzem besede se lahko izreče poslancu, če s svojim govo- 
rom na seji krši red in določbe tega poslovnika, pa je bil na tej 
seji že dvakrat opomnjen, naj spoštuje red in določbe tega 
poslovnika. 

78. člen 

Odstranitev s seje ali dela seje se lahko izreče poslancu, če se 
ne ravna po zahtevi predsedujočega, ki mu je odvzel besedo, 
če na drug način moti delo na seji. 

79. člen 

Poslanec, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali dela 
seje, mora takoj zapustiti dvorano. 

Odsotnost s seje med trajanjem tega ukrepa se šteje za 
neopravičeno odsotnost s seje. 

Poslanec, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali dela t 
seje, lahko v treh dneh vloži ugovor na državni zbor. Državni ' 
zbor odloči o ugovoru na prvi naslednji seji. 

80. člen 

Predsedujoči odredi, da se odstrani iz dvorane in iz poslopja, 
v katerem je seja, vsak drug udeleženec ali poslušalec, ki krši 
red na seji. 

Če je red zelo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se odstra- 
nijo vsi poslušalci. 
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81. člen 

Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na 
seji zbora, prekine sejo. 

5. Odločanje 

82. člen 

Državni zbor veljavno odloča, če je na seji navzoča večina 
vseh poslancev. 

Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina 
vseh poslancev, državni zbor veljavno odloča, če sta na seji 
navzoči najmanj dve tretjini vseh poslancev. 

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost poslancev 
v dvorani. 

83. člen 

Navzočnost poslancev se ugotovi z uporabo glasovalne 
naprave, dvigom rok ali s poimenskim klicanjem poslancev. 

Z dvigom rok ali s poimenskim klicanjem poslancev se ugo- 
tovi njihova navzočnost v primeru, če je glasovalna naprava 
v okvari ali če v prostoru, kjer je seja, ni glasovalne naprave. 
O načinu ugotavljanja navzočnosti odloči predsedujoči. 

Poimensko klicanje poslancev opravi sekretar zbora. Vsak 
poslanec potrdi svojo navzočnost z besedo »tukaj«. Predse- 
dujoči ponovi ime in priimek poslanca in ugotovi, da je nav- 
zoč ali odsoten. Navzočnost ali odsotnost poslanca vpiše 
sekretar zbora pri imenu in priimku poslanca na seznamu. 

Odsotnost vseh poslancev posamezne poslanske skupine 
lahko predstavnik poslanske skupine na seji obrazloži. 

84. člen 

Navzočnost na seji se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim 
glasovanjem in na začetku nadaljevanja prekinjene seje. 

Navzočnost na seji se lahko ugotavlja tudi med sejo, če 
predsedujoči ugotovi, da je potrebno preveriti sklepčnost. 

85. člen 

Državni zbor odloča z večino opredeljenih glasov navzočih 
poslancev, kadar ni z ustavo, zakonom ali tem poslovnikom 
določena drugačna večina. 

86. člen 

Državni zbor odloča praviloma z javnim glasovanjem. 

S tajnim glasovanjem odloča pri volitvah, imenovanjih in 
razrešitvah, kadar je to določeno z ustavo, zakonom ali tem 
poslovnikom ali če v posameznem primeru tako odloči 
državni zbor. 

Državni zbor lahko odloči, da se opravi tajno glasovanje tudi: 

- o obtožbi predsednika republike (109. člen ustave), 

>- o zaupnici vladi (117. člen ustave), 

- o nezaupnici posameznemu ministru (118. člen ustave), 

- o obtožbi predsednika vlade ali ministra (119. člen ustave). 

V primerih iz prejšnjih dveh odstavkov lahko predlaga tajno 
glasovanje predlagatelj ali najmanj deset poslancev. 

87. člen 

Glasovanje se opravi po končani obravnavi predloga, o kate- 

rem se odloča. 

Pred glasovanjem ima poslanec pravico obrazložiti svoj glas, 
če s tem poslovnikom ni drugače določeno. Obrazložitev 
glasu ne sme trajati več kot 5 minut. 

O proceduralnih vprašanjih odloča državni zbor takoj brez 
razprave. 

88. člen 

Javno glasovanje se opravi z uporabo glasovalne naprave, 
z dvigom roke ali s poimenskim izjavljanjem. 

Z dvigom roke se glasuje, kadar je glasovalna naprava 
v okvari ali kadar je seja v prostoru, kjer ni glasovalne na- 
prave. 

S poimenskim izjavljanjem se glasuje, če tako odloči državni 
zbor na predlog predsedujočega ali najmanj desetih poslan- 
cev. 

89. člen 

Če se glasuje z uporabo glasovalne naprave ali z dvigom roke, 
predsedujoči najprej vpraša, kdo je za predlog, in nato, kdo je 
proti predlogu. 

Poslanci se izjavijo tako, da pritisnejo na tipko glasovalne 
naprave ali dvignejo roko. 

90. člen 

Če se glasuje s poimenskim izjavljanjem, sekretar zbora kliče 
poslance po seznamu, vsak poslanec pa se izjavi z besedo 
»za«, »proti« ali »vzdržan«. Predsedujoči ponovi ime in pri- 
imek poslanca in njegovo izjavo oziroma ugotovi, da je odso- 
ten. Sekretar zbora zabeleži izjavo poslanca oziroma njegovo 
odsotnost pri njegovem imenu in priimku na seznamu. 

Če se na podlagi števila opredeljenih glasov in števila poslan- 
cev, ki so se vzdržali glasovanja, ugotovi, da seja ni sklepčna, 
se glasovanje prekine. 

91. člen 

Po opravljenem glasovanju predsedujoči ugotovi in objavi 
izid glasovanja. 

Če poslanec ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, 
se glasovanje lahko ponovi. O ponovitvi glasovanja odloči 
državni zbor brez razprave na predlog poslanca, ki ugovarja 
poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predse- 
dujočega. 

92. člen 

Če se glasuje z uporabo glasovalne naprave, vsak poslanec 
lahko zahteva računalniški izpis glasovanja. 

Če se pri glasovanju z uporabo glasovalne naprave ugotovi 
tehnična napaka, se glasovanje ponovi na podlagi ugotovitve 
predsedujočega o tehnični napaki. 

Poslanec lahko neposredno po opravljenem glasovanju 
z uporabo glasovalne naprave zahteva, da se izid glasovanja 
preveri na podlagi računalniškega izpisa. O tem odloči zbor 
brez razprave. 

Izid glasovanja na podlagi računalniškega izpisa preveri pred- 
sedujoči. Če je izid glasovanja nejasen, se glasovanje ponovi. 

93. člen 

Tajno se glasuje z glasovnicami. 

Za vsako glasovanje se natisne 90 glasovnic. 
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glasovnice so enake velikosti, oblike in barve in so overjene 
8 Pečatom državnega zbora. 

94. člen 

glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in opredeli- 
'6v »za« in »proti«. Na dnu glasovnice je beseda »za« na 
j^sni, beseda »proti« pa na levi strani. Poslanec glasuje tako, 

obkroži besedo >>za« ali besedo »proti«. 

^ebino glasovnic za volitve, imenovanja in razrešitve določa 
a Poslovnik v delu, v katerem ureja volitve, imenovanja in 
^rešitve. 

95. člen 
* 

J®ino glasovanje vodi predsedujoči s pomočjo sekretarja 
7°ra in štirih poslancev, ki jih izvoli zbor na predlog predse- 
^jočega. 

[^slancem seivročijo glasovnice tako, da pride vsak poslanec 
*Tiizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Predse- 
dujoči ali poslanec, ki mu pomaga pri izvedbi glasovanja, 
1 r°či poslancu glasovnico, sekretar zbora pa označi pri imenu 
p Priimku poslanca v seznamu, da mu je vročena glasovnica. 
°slanec nato odide v prostor, v katerem so kabine za izpol- 
levanje glasovnic. 

Poslanec izpolni glasovnico, se vrne v dvorano k mizi 
predsedujočega in odda glasovnico v glasovalno skrinjico. 

^dsedujoči pred začetkom glasovanja določi čas, ob kate- 
2 ^ se glasovanje zaključi. Ob izteku tega časa predsedujoči 
ak'juči glasovanje. 

96. člen 
I/ 0 ie glasovanje zaključeno, se predsedujoči in poslanci, ki 

u Pomagajo pri izvedbi glasovanja, ter sekretar zbora uma- 
/^jo v poseben prostor, kjer odprejo glasovalno skrinjico in 
SJotovjjo izid glasovanja. Pred tem preštejejo nerazdeljene 

a kovnice in jih vložijo v poseben omot, ki ga zapečatijo. 
NB1 

„^Polnjena glasovnica in glasovnica, ki ni izpolnjena s^adu z navodilom o načinu glasovanja, sta neveljavni. 

^Sotovitev izida glasovanja obsega: 

levilo razdeljenih glasovnic, 

levilo oddanih glasovnic, 

levilo neveljavnih glasovnic, 

levilo veljavnih glasovnic, 

^Število glasov »za« in število glasov »proti«, oziroma, kadar 
Ili volitvah ali imenovanjih glasuje o več kandidatih za isto 

*cijo, število glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati, 

5 
u9otovitev, da je predlog izglasovan ali da ni izglasovan 

v^edpisano večino, oziroma, kadar se pri volitvah in imeno- 
da?'lfl 9lasuie 0 v®č kandidatih za isto funkcijo, kateri kandi- 18 izvoljen. 

^SJotovitvi izida glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpi- 
10 vsi sodelujoči iz prvega odstavka tega člena. 
redsedujoči objavi izid glasovanja na seji zbora. 

'Vpisnik seje 

97. člen 
de|u na seji državnega zbora se piše zapisnik. 

0OHisnik obsega podatke o udeležbi na seji ter glavne a'ke o delu na seji, zlasti o predlogih o katerih se je 

razpravljalo, z imeni razpravljalcev, o sklepih, ki so bili na seji 
sprejeti, in o izidih glasovanja o posameznih zadevah. Zapis- 
niku je treba priložiti original ali kopijo gradiv, ki so bila 
predložena oziroma obravnavana na seji. 

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči in sekretar držav- 
nega zbora. 

Za zapisnik skrbi sekretar državnega zbora. 

98. člen 

O delu na seji državnega zbora se vodijo dobesedni zapiski 
(magnetogram seje). Ti zapiski se na zahtevo izročijo poslan- 
cem, predlagateljem, vladi in predstavnikom sredstev javnega 
obveščanja. 

Vsak govornik ima pred objavo pravico pregledati te zapiske 
in pravico do redakcijskih popravkov svojega govora na seji 
državnega zbora. Popravki ne smejo spremeniti smisla in 
bistva njegovega izvajanja. V primeru dvoma odloči o dopust- 
nosti popravka predsednik državnega zbora. Pregled zapi- 
skov govornik potrdi s podpisom. 

O delu na seji državnega zbora se lahko vodijo tudi avdio-vi- 
deo zapisi. 

O delu na seji, ki je zaprta za javnost, se vodijo dobesedni 
zapiski in avdio-video zapisi, če državni zbor ne odloči dru- 
gače. Vpogled v takšne zapiske imajo zgolj poslanci. Glede 
pregleda in popravkov takšnih zapiskov se uporablja določba 
drugega odstavka tega člena. 

99. člen 

Ravnanje z akti oziroma gradivi zaupne narave določi državni 
zbor s posebnim aktom. 

100. člen 

Poslanci imajo pravico vpogleda v spise oziroma gradiva, ki 
se hranijo v pristojnih službah državnega zbora oziroma nje- 
govih delovnih teles. Vpogled v spise in gradiva, ki vsebujejo 
podatke osebne narave, je dopusten le poslancem, na katere 
se ti podatki nanašajo. Vpogled v takšne spise in gradiva je 
dopusten drugim osebam le z dovoljenjem predsednika 
državnega zbora in poslanca, na katerega se ti podatki nana- 
šajo. 

101. člen 

Izvirniki zakonov in vsa gradiva, ki jih je oblikoval ali obravna- 
val državni zbor oziroma njegova delovna telesa, se hranijo 
v arhivu državnega zbora. V arhivu se hranijo tudi dobesedni 
zapiski (magnetogrami) sej državnega zbora in njegovih 
delovnih teles, magnetofonski in avdio-video zapisi sej ter 
druga gradiva, za katera tako določi predsednik državnega 
zbora oziroma predsednik posameznega delovnega telesa. 

Magnetofonski in avdio-video zapisi sej se hranijo najmanj 
štiri leta. Natančnejša navodila o arhiviranju in rokih hranjenja 
gradiv, magnetofonskih in avdio-video zapisov izda sekretar 
državnega zbora. 

VI. PROGRAMIRANJE DELA DRŽAVNEGA ZBORA 
IN NJEGOVIH TELES 

102.člen 

Predsednik državnega zbora po posvetu s kolegijem oblikuje 
okvirni program dela za daljše obdobje ali posamezno leto. 
Isti organ pripravi tudi terminski program dela za čas treh 
mesecev. 
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Pri oblikovanju okvirnega programa dela sodelujejo delovna 
telesa. 

103. člen 

Okvirni program dela upošteva program vlade za tekoče leto, 
predloge poslanskih skupin in druge predloge za razpravo ter 
odločanje v državnem zboru in opredeljuje prednostne 
naloge. Pri tem zagotavlja smotrno povezavo posameznih faz 
zakonodajnega postopka. 

Pri programiranju dela državnega zbora se upoštevajo mož- 
nosti za povezovanje poslancev z volilno osnovo. 

104. člen 

Okvirni program dela in terminski program dela predlaga 
predsednik državnega zbora v sprejem državnemu zboru. 

105. člen 

Na osnovi programa dela predsednik državnega zbora po 
posvetu s kolegijem uvršča posamezna vprašanja na dnevne 
rede sej državnega zbora ter določa za obravnavo posamez- 
nih točk dnevnega reda matična delovna telesa. 

Sklicu seje mora biti predložen tudi predvideni dnevni red 
naslednje seje in predvideni datumi sej delovnih teles. 

106. člen 

V skladu s programom dela državnega zbora oblikujejo svoje 
programe delovna telesa. 

107. člen 

Pri pripravi posameznih rednih sej državnega zbora se upo- 
števa, da v prvi polovici meseca poteka delo v poslanskih 
skupinah in v delovnih telesih. 

VII. PREDSEDNIK, PODPREDSEDNIKI, SEKRETAR IN 
KOLEGIJ PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA 

1. Predsednik državnega zbora 

108. člen 

Predsednik državnega zbora predstavlja državni zbor in vodi 
njegovo delo. 

Predsednik državnega zbora: 

- sklicuje in vodi seje državnega zbora, 

- podpisuje zakone in druge akte, ki jih sprejme državni zbor, 

- skrbi za uresničevanje z ustavo, zakonom in tem poslovni- 
kom določenih razmerij z državnim svetom, 

- skrbi za sodelovanje s predsednikom republike, z vlado in 
drugimi državnimi organi, 

- skrbi za sodelovanje s predstavniškimi telesi drugih držav, 
mednarodnimi parlamentarnimi institucijami in mednarod- 
nimi organizacijami, 

- skrbi za izvajanje poslovnika državnega zbora, 

- dodeljuje zadeve v obravnavo delovnim telesom državnega 
zbora, 

- odloča o sporih o pristojnosti med delovnimi telesi držav- 
nega zbora, 

- opravlja druge naloge v skladu z ustavo, zakonom in 
poslovnikom državnega zbora. 

Predsednik državnega zbora opravlja svojo funkcijo do prve 
seje novega državnega zbora. 

40 

109. člen r 
Predsednik državnega zbora je za svoje delo odgovor« 
državnemu zboru. 

2 
Predsednik mora na zahtevo 10 poslancev ali poslanske sW 
pine državnemu zboru dati pojasnila v zvezi z izvajanjem svoi 
funkcije. 

2. Podpredsedniki državnega zbora 

110. člen ^ 

Državni zbor ima največ tri podpredsednike. Podpredsedfl' 
pomagajo predsedniku državnega zbora pri njegovem delu ( 
opravljajo v dogovoru z njim posamezne zadeve z njegovi 
delovnega področja. Svoje funkcije opravljajo do prve s> | 
novega državnega zbora. 

Če je predsednik odsoten, ga nadomešča eden od podpri 
sednikov, ki ga določi predsednik državnega zbora. | 

111. člen 

Podpredsednik je za svoje delo odgovoren državnemu zbor" j 

3. Sekretar državnega zbora i 
112. člen 

Sekretar državnega zbora organizira, vodi in usklajuje d«' 
strokovne službe državnega zbora 

Sekretar državnega zbora pomaga predsedniku državni 
zbora pri pripravi in vodenju sej. 

Sekretar državnega zbora skrbi za objavljanje zakonov ' 
drugih aktov državnega zbora in opravlja druge zadeve, d d' 
čene s predpisi in tem poslovnikom. 

Sekretar v imenu državnega zbora sklepa pogodbe v zv4 
z delom državnega zbora, njegovih delovnih teles in strok°f 

nih služb. 

Za svoje delo je sekretar odgovoren državnemu zboru. 

4. Kolegij predsednika državnega zbora 

113. člen 

Kolegij predsednika državnega zbora je posvetovalno t?|c 

predsednika državnega zbora. Kolegij pomaga predsedni^ 
državnega zbora pri organiziranju dela državnega zbora, P' 
usklajevanju dela delovnih teles in pri pripravah na seje drž«* 
nega zbora, ter pri drugih zadevah iz pristojnosti predsednik 
državnega zbora. 

Kolegij predsednika državnega zbora sestavljajo predsed^ 
državnega zbora, podpredsedniki, vodje poslanskih skup'J 
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti " 
sekretar državnega zbora. Predsednik lahko vabi na s®t 
predsednike delovnih teles, strokovne delavce državneir 
zbora ter druge. 

114. člen 

Kolegij skliče predsednik državnega zbora na lastno pobu'*' 
ali na pobudo kateregakoli člana kolegija. 

Sejo kolegija vodi predsednik državnega zbora. V primaj 
zadržanosti predsednika skliče in vodi sejo podpredsednik. * 
ga določi predsednik državnega zbora. 

115. člen 

Predsednik državnega zbora skliče sejo kolegija, da se pos^ 
tuje o: 
- predlogih dnevnega reda sej, 
    ^ 
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~ predlogih za uvrstitev ali umik določene zadeve z dnevnega 
reda, 
~ predlogih za hitri postopek za sprejem zakona, 
~ predlogih za združevanje obravnav v postopku sprejemanja 
Zakona, 
- predlogih za sestavo delovnih teles državnega zbora, 
~ pogojih za delo poslancev in poslanskih skupin, 
~ določitvi pogojev za oblikovanje novih poslanskih skupin, 
~ drugih zadevah, za katere tako določa poslovnik. 

Vili. POSLANSKE SKUPINE 

116. člen 

Poslanci imajo pravico, da se povezujejo v poslanske skupine. 

Poslanec je lahko član le ene poslanske skupine. 

117. člen 

Poslanci, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, imajo pravico 
^stanoviti eno poslansko skupino. 

Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti imata 
Položaj poslanske skupine. 

Položaj poslanske skupine imajo tudi poslanci, ki so bili 
Voljeni z list volivcev, ne glede na število. , 

118. člen 

Poslansko skupino iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko 
Ustanovijo najmanj trije poslanci. 

Poslanci ustanovijo poslanske skupine najkasneje v osmih 
^neh po konstituiranju državnega zbora. Vodja poslanske 
kupine obvesti o ustanovitvi poslanske skupine predsednika 
davnega zbora ter mu predloži spisek članov z njihovimi 
Podpisi. 

Sekretar poslanske skupine se imenuje na predlog poslanske 
lupine. 

119. člen 

Vodja poslanske skupine obvesti predsednika državnega 
*bora o morebitnih spremembah števila članov poslanske 
dupine v treh dneh po nastali spremembi. V primeru pristopa n°vih članov predloži predsedniku državnega zbora njihove 
Podpisane izjave o pristopu. 

120. člen 

^oje ali več poslanskih skupin se lahko združi v eno poslan- 
ko skupino. 

Poslanci, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, lahko ustano- 
vio novo poslansko skupino, če se politična stranka razdeli 
118 dvoje ali več novih političnih strank ali če razpade koalicija 
Političnih strank, ki so vložile skupne istoimenske liste. 

Poslanci, ki izstopijo iz poslanske skupine ali jih posamezna 
Poslanska skupina izloči iz svojega članstva in ne pristopijo 
* drugi poslanski skupini iz prvega odstavka 117. člena, imajo 
Pravico pod enakimi pogoji ustanoviti skupino samostojnih 
Poslancev. V teku istega mandata se lahko ustanovi samo ena 
lupina samostojnih poslancev. 
P oslanci morajo svojo odločitev, da so pristopili k drugi 
Poslanski skupini ali pa ustanovili skupino samostojnih 
Poslancev, sporočiti predsedniku državnega zbora v treh 

121. člen 

^ Predlog poslancev, ki želijo ustanoviti novo poslansko 
kupino predsednik državnega zbora ugotovi, ali so izpolnjeni 
Ogoji za ustanovitev nove poslanske skupine. Novo ustanov- 

ljeni poslanski skupini se zagotavljajo pogoji sorazmerno 
s številom poslancev. 

122. člen 

Poslanske skupine lahko določijo svoje delovanje skladno 
z določbami tega poslovnika s posebnimi pravili, ki jih takoj 
po sprejetju deponirajo in so na vpogled pri sekretarju držav- 
nega zbora. V roku treh dni so dolžni sporočiti tudi spre- 
membe svojih pravil. 

IX. DELOVNA TELESA 

1. Splošne določbe 

123. člen 

K.  
čevalec 

Državni zbor ustanovi za proučevanje posameznih področij, 
za pripravo odločitev o politiki na teh področjih in za obliko- 
vanje stališč o posameznih vprašanjih, za pripravo, proučeva- 
nje in obravnavo predlogov zakonov ter drugih aktov držav- 
nega zbora, delovna telesa. 

Poleg delovnih teles, ustanovljenih s tem poslovnikom, usta- 
navlja državni zbor delovna telesa z odlokom, ki določi nji- 
hovo sestavo in opredeli njihovo delovno področje. 

124. člen 

Z zadevami, ki spadajo v isto področje, se načeloma ukvarja le 
eno matično delovno telo. Matičnost odbora določa predsed- 
nik državnega zbora. 

125. člen 

Sestava delovnih teles ter funkcije v njih se določijo upošte- 
vaje število poslancev v posameznih poslanskih skupinah. 
Vsaki poslanski skupini je praviloma zagotovljeno vsaj eno 
mesto v vsakem delovnem telesu. Pri tem državni zbor upo- 
števa tudi s strani poslanskih skupin izražen interes za delo 
v posameznem delovnem telesu. 

Poslanske skupine predlagajo listo članov v delovnih telesih. 

126. člen 

Delovno telo ima predsednika, praviloma enega podpredsed- 
nika in sekretarja. Pri določanju vodilnih funkcij v delovnih 
telesih se upošteva tudi porazdelitev drugih funkcij v držav- 
nem zboru. Mesta podpredsednikov se praviloma dodeli pred- 
stavnikom drugih poslanskih skupin. 

Vodilne funkcije v delovnih telesih, ki opravljajo nadzor nad 
varnostno-informativnimi in obveščevalnimi službami in 
v delovnem telesu, ki obravnava vprašanja državnega prora- 
čuna in financ, pripadajo predstavnikom opozicijskih poslan- 
skih skupin. 

127. člen 

Pri izbiri članov delovnih teles je treba upoštevati tudi razpo- 
reditev poslancev v delegacije v mednarodnih parlamentarnih 
institucijah in mednarodnih organizacijah. 
Poslanca narodnih skupnosti imata pravico da izbereta 
delovna telesa v katerih želita sodelovati. 

128. člen 

Ustanovitev nove poslanske skupine se lahko upošteva pri 
sestavi delovnih teles in določanju funkcij v njih. O tem odloči 
državni zbor na predlog predsednika. 

2. Odbori državnega zbora 

129. člen 

Državni zbor z odlokom ustanovi stalne odbore, praviloma za 
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področja, za katera so ustanovljena ministrstva, lahko pa tudi 
za več med seboj povezanih področij. 

Za pripravo posameznih zakonov oziroma za spremljanje 
izvajanja zakonodaje na posameznih področjih lahko usta- 
novi odbore za določene naloge. 

3. Komisije državnega zbora 

130. člen 

Državni zbor z odlokom ustanovi komisije za proučevanje 
določenih skupnih vprašanj ali za proučevanje posameznih 
zadev. 

Državni zbor ima stalne komisije: 

- Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, 

- Mandatno-imunitetna komisija, 

- Komisija za poslovnik, 

- Komisija za narodni skupnosti. 

131. člen 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 

Komisija: 

- obravnava vprašanja iz pristojnosti državnega zbora, ki so 
povezana z volitvami, imenovanji, razrešitvami in administra- 
tivnimi zadevami, 

- pripravlja in daje državnemu zboru predloge za izvolitev, 
imenovanje in razrešitev funkcionarjev državnega zbora, 

- daje predloge za sestavo delovnih teles državnega zbora in 
zasedbo vodilnih funkcij v njih, 

- pripravlja in daje predloge za sestavo delegacij državnega 
zbora v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter medna- 
rodnih organizacijah in institucijah, 

- imenuje ali daje soglasje k imenovanju drugih funkcionar- 
jev, če zakon tako določa, 

- sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in 
povračilih ter dopustih poslancev. 

Poleg nalog, ki izhajajo iz poslovnika, opravlja komisija tudi 
naloge, ki jih določa zakon. 

132. člen 

Mandatno-imunitetna komisija 

Komisija: 

- opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev, 

- obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, 

- obvešča zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje 
mandata poslanca. 

133. člen 

Komisija za poslovnik 

Komisija: 

- spremlja uresničevanje poslovnika državnega zbora, 

- razlaga poslovnik, 

- obravnava in daje predloge za spremembe in dopolnitve 
poslovnika, 

- opravlja druge zadeve, določene s tem poslovnikom. 

134. člen 

Komisija za narodni skupnosti 

Komisija: 

- obravnava vprašanja, ki zadevajo položaj in pravice italijan- 
ske in madžarske narodne skupnosti, 

- obravnava vprašanja v zvezi z razvojem vzgoje in izobraže- 
vanja ter kulturno prosvetne in gospodarske dejavnosti teh 
skupnosti, 

- obravnava vprašanja v zvezi z vprašanji javnega obveščanja 
in založništva teh skupnosti, 

- obravnava vprašanja razvoja stikov med italijansko in mad- 
žarsko narodno skupnostjo in njunima matičnima narodoma, 

- predlaga ukrepe za uresničevanje pravic obeh narodnih 
skupnosti. 

h 

a* 

to 

4. Naloge delovnih teles In način dela 

135. člen 

V dnevne rede sej delovnega telesa se uvrstijo zadeve, ki so 8k 
mu dodeljene v obravnavo, ter zadeve v skladu s sklepi ali 
programom dela delovnega telesa. 

O obravnavi zadeve na seji delovno telo oblikuje poročilo 
državnemu zboru. Poročilo državnemu zboru lahko da le 
matično delovno telo. 

«li 
Poročilo delovnega telesa mora vsebovati stališča in predloge Je 
o katerih je mogoče glasovati v državnem zboru. 

O posameznih členih zakonov, ki zadevajo uresničevanje 
v ustavi določenih pravic narodnih skupnosti lahko daje mne- 
nje državnemu zboru neposredno tudi Komisija za narodni 
skupnosti. 

136. člen 

Če delovno telo, ki ni matično, presodi, da je glede posamez- 
nega predloga zakona ali glede drugega vprašanja iz svoje 
pristojnosti zainteresirano podati mnenje, ga poda matič- 
nemu delovnemu telesu. Do tega mnenja se matično delovno 
telo mora opredeliti in o tem obvestiti zainteresirano delovno 
telo. 

Na seji, na kateri se obravnava mnenje zainteresiranega 
delovnega telesa, sodeluje njegov predstavnik. 

Predsednik matičnega in zainteresiranega delovnega telesa 
se lahko dogovorita za skupno sejo obeh delovnih teles. 

137. člen 

Poročilo delovnega telesa o obravnavi zakonskega predloga 
v posamezni fazi mora biti pisno in vsebovati vsa mnenja in 

predloge. Mnenja in predlogi se nanašajo na spremembo, 
dopolnitev ali zavrnitev zakonskega predloga. Delovno telo 
v poročilu posebej opredeli amandma k predlogu zakona, 
oziroma da mnenje o amandmajih, ki so jih vložili drug1 

upravičeni predlagatelji. Poročilo vsebuje tudi ločena mnenja, 
če to zahtevajo posamezni člani. 

Poročilo mora delovno telo poslati predsedniku državneg® 
zbora najkasneje osem dni pred sejo državnega zbora. 

Delovno telo izmed svojih članov določi poročevalca na sej1 
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javnega zbora, ki predstavi poročilo delovnega telesa, 
J®vsde razloge za sprejeta mnenja in predloge ter povzame 
"svne dileme iz razprave. 

138. člen 

plovno telo lahko predlaga državnemu zboru, da zahteva 
Jienje državnega sveta o vprašanjih o katerih razpravlja ali 
^loča. 

139. člen 

Novno telo pri uresničevanju usmerjevalne in nadzorne 
'nkcije zlasti skrbi za ugotavljanje stanja na posameznem 

Nročju, preverja upravičenost interesov različnih družbenih 
KuPin, ki so povezani s področjem, ocenjuje ustreznost zako- 
Jjdajne ureditve, posebej tudi glede na zakonodajno ureditev 
J°dročja z oziroma na procese v svetu, preverja učinkovitost 
'Uničevanja sprejetih zakonov in predlaga politiko ter 
Zemlja uresničevanje politik na svojem področju. 

140. člen 

^'ovno telo lahko zahteva od vlade, državnih organov, javnih 
"Vodov in skladov podatke in posamezne dokumente, ki so 

!?"iembni pri oblikovanju politik in zakonov ali za ugotavlja- 
učinkovitosti njihovega uresničevanja. V zahtevi določi "ie. 
v katerem je potrebno odgovoriti in posredovati zahte- 

n® podatke in dokumente. 

bei,_ 
V, 

141. člen 

'ovno telo lahko predlaga, da strokovni oz. analitično razi- 
'alni delavci izvedejo raziskavo. 

142. člen 

pr Pridobivanje informacij lahko delovno telo izvaja javne 
* Ustavitve mnenj na katere lahko povabi člane vlade, 

'°Pnike različnih interesov, strokovnjake ali druge osebe, 
d Katere presodi, da bi lahko dali koristne informacije. To je 
Cla°^n° telo dolžno storiti, če tako zahteva vsaj četrtina 

143. člen 

jj'|c javne predstavitve mnenj se objavi v javnih občilih, da se ahko udeležijo zainteresirani posamezniki. 

144. člen 

,ab|P
ripravo javnih predstavitev mnenj mora delovno telo 

a 'enim predhodno posredovati vprašanja, ki so predmet 
„rii

6 Predstavitve. Lahko jih zaprosi, da svoja mnenja dajo 
' Pisno. 

145. člen 

'Pr«00 ,el° |atlko kot zainteresirano telo obravnava tudi 
Onja v zvezi s sodelovanjem Republike Slovenije s pred- 
'irni mi ,elesi drugih držav, mednarodnimi parlamentar- i0:'institucijami in mednarodnimi organizacijami na svojem 

°čju. 

146. člen 

lrarn n° ,el° lahko sodeluje pri oblikovanju okvirnega pro- a dela in dnevnega reda sej državnega zbora. 

Ivfstr'ra 8v°i'^ splošnih pristojnosti lahko predlaga, da se »o5J° v okvirni program dela ali na dnevni red zasedanj 
>0'itik Zna vPrašanJa a" vprašanja dolgoročnega oblikovanja |q| na Qv/niom nr»Hrr»^iu Pri tom 7lacti nnrt7aria n a reb na svo'em področju. Pri tem zlasti opozarja na D° po izdaji in spremembi zakonov. 

147. člen 
ls®dnik delovnega telesa organizira delo delovnega 

r°čevalec 

telesa, sklicuje in vodi seje in javne predstavitve mnenj, 
določa poročevalce za obravnavo posameznih zadev v delov- 
nem telesu ter izvaja sklepe delovnega telesa. 

148. člen 

Strokovno pomoč pri delu delovnega telesa zagotavlja sekre- 
tar in strokovni sodelavci. Eden od sodelavcev je posebej 
zadolžen za bazo podatkov delovnega telesa, ki služi kot 
evidenca dela in kot opora odločanju. 

149. člen 

Seje delovnih teles se sklicujejo v roku, ki praviloma ni krajši 
od sedem dni. 

Predsednik je dolžan sklicati sejo delovnega telesa čim prej, 
kadar je to potrebno za pripravo mnenj za seje državnega 
zbora ali za izvajanje drugih nalog ali kadar to zahteva pred- 
sednik državnega zbora, ena poslanska skupina, deset 
poslancev državnega zbora ali ena tretjina članov delovnega 
telesa. £ 

V primeru, da predsednik delovnega telesa kljub zahtevi ne 
skliče seje v roku treh dni, jo skliče predsednik državnega 
zbora. 

150. člen 

Seje delovnega telesa ni mogoče sklicati v času, ki je predvi- 
den za sejo državnega zbora oz. ko ta poteka, razen kadar 
državni zbor od delovnega telesa med svojo sejo zahteva 
mnenje. 

J151. člen 

Z namenom, da se člani delovnega telesa neposredno sezna- 
nijo z razmerami ali dejstvi, lahko predsednik na osnovi pred- 
hodnega dogovora skliče sejo tudi izven prostorov državnega 
zbora. 

152. člen 

Predsednik določa dnevni red in datum redne seje, razen če 
ni o tem delovno telo odločilo na predhodni seji. Dnevni red 
seje za javno predstavitev mnenj se določi na seji delovnega 
telesa. 

153. člen 

Razprava o predlogu zakona in odločanja na seji delovnega 
telesa se lahko opravi v celoti, po poglavjih ali po členih 
predlaganega zakona. 

154. člen 

Na sejo delovnega telesa so vabljeni predstavniki predlagate- 
lja, kadar obravnava njihove predloge. Predstavniki predlaga- 
telja lahko sodelujejo v razpravi. 

Na sejo delovnega telesa so lahko vabljeni tudi predstavniki 
ustanov in institucij, katerih delo je neposredno povezano 
z vsebino obravnavane problematike. 

155. člen 

Predstavnik vlade se je dolžan udeležiti seje delovnega telesa, 
če ta zahteva njegovo prisotnost pri obravnavanju predloga 
zakona, ki ga poda drug predlagatelj. 

156. člen 

Matično delovno telo lahko med obravnavo predloga zakona 
ali pri obravnavi širših vprašanj vabi na svoje seje zunanje 
strokovnjake in predstavnike zainteresirane javnosti. 

Strokovnjaki in predstavniki zainteresirane javnosti na seji 
 [   
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delovnega telesa povedo svoja mnenja in stališča, ne sodelu- 
jejo pa pri odločanju oziroma glasovanju. 

157. člen 

Predstavnik sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
državnega zbora lahko sodeluje oziroma na zahtevo delov- 
nega telesa mora sodelovati pri obravnavi predloga zakona ali 
drugega akta v delovnem telesu. 

158. člen 

Sklepčnost delovnega telesa je zagotovljena, če se seje udele- 
žuje več kot polovica članov. Član lahko zahteva ugotavljanje 
sklepčnosti. Seja se lahko tudi v primeru nesklepčnosti nada- 
ljuje z obravnavo vprašanj, o katerih se ne odloča. 

Če se poslanec iz opravičenih razlogov ne more udeležiti seje 
delovnega telesa, katerega član je, ga lahko na seji delovnega 
telesa nadomesti poslanec, ki je član iste poslanske skupine, 
z vsemi pravicami in doložnostmi člana delovnega telesa. ' 

159. člen 

Glasovanje v delovnem telesu je javno. Sklep je sprejet 
z večino opredeljenih glasov. 

Komisija za narodni skupnosti sprejema sklepe, ki se nana- 
šajo na pravice narodnih skupnosti, s soglasjem predstavni- 
kov narodnih skupnosti. 

160. člen 

O vsaki seji odbora ali komisije se sestavi zapisnik, po potrebi 
tudi posebno uradno sporočilo za javnost. Zapisniki sej, ki so 
zaprte za javnost, v načelu niso tajni. Če naj bi bili v celoti ali 
deloma izvzeti javnosti, jih mora komisija ustrezno označiti. 

161. člen 

Seje delovnih teles so praviloma odprte za javnost. Delovno 
telo lahko sklene, da se seja, ali njen del, zapre za javnost. 

Po končani seji, ki je bila zaprta za javnost, predsednik delov- 
nega telesa lahko informira javnost o seji delovnega telesa. 

Sklep o tem, da bo seja delovnega telesa, ali njen del, zaprt za 
javnost, se sprejme na zaprti seji. 

162. člen 

Javnost je zagotovljena, če je novinarjem omogočeno sprem- 
ljanje seje neposredno v prostoru, kjer poteka seja ali če je 
z drugimi tehničnimi pripomočki omogočeno spremljanje 
seje. 

163. člen 

Član delovnega telesa brez soglasja predsednika ne sme 
posredovati javnosti podatke o zaprti seji, oziroma o delih 
seje, ki so bili zaprti za javnost, preden ni pripravljeno uradno 
obvestilo za javnost oz. opravljena tiskovna konferenca ali 
sestavljen zapisnik seje. 

164. člen 

Za seje, ki obravnavajo podatke zaupne narave velja način, ki 
je določen za ravnanje z zaupnimi podatki in gradivi. 

X. AKTI DRŽAVNEGA ZBORA 

1. Splošne določbe o aktih 

165. člen 

Državni zbor sprejema zakone, proračunski memorandum, 
proračun in zaključni račun, nacionalne programe na področ- 

jih družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture, kada' 
tako določa zakon, deklaracije, resolucije, priporočila, odlok* 
in sklepe ter obvezne razlage zakonov. 

166. člen 

S proračunskim memorandumom državni zbor opredeli del®' 
proračunskih sredstev v narodnem dohodku, vrste proračuC' 
skih prihodkov in razmerja med njimi, vrste proračunsKf 
izdatkov in razmerja med njimi, delež rezervnih sredstev f 
prioritete na področju proračunskih izdatkov ter druge kat* 
gorije in razmerja, pomembna za sprejem proračuna. 

Kategorije in razmerja iz prvega odstavka tega člena lahk" 
opredeli državni zbor tudi za srednjeročno obdobje. 

Opomba: Komisija za pripravo poslovnika se je opredelila 
stališče, da je potrebno v proračunski razpravi predvide'1 

s poslovnikom tudi poseben akt - proračunski memorandum 
Izoblikovala je tudi besedilo poslovniške določbe o vsebi"1 

proračunskega memoranduma. Mnenje pa je, da naj s str' 
kovnega vidika ta predlog oceni zlasti matično delovno t# 
V razpravi so nekateri člani komisije za pripravo poslovnik' 
menili, da bi kazalo proračunski memorandum v poslovnih 
opredeliti z bolj splošno formulacijo, kot je npr. ta, da držaV* 
zbor s proračunskim memorandumom opredeljuje proraču"" 
sko politiko (delež proračunske porabe v družbenem prolj 
vodu in osnovne proporce prihodkov in izdatkov), pa ti«11 

politiko javne porabe in razvojno politiko. 

167. člen 

Z nacionalnim programom opredeli državni zbor, kadar zak?f 

tako določa, programe dejavnosti na posameznih podroćP 
ki se financirajo iz državnega proračuna ali drugih javn|p 

sredstev. 

Državni zbor sprejema nacionalni prograrfi po postopku, ki 9' 
poslovnik predpisuje za sprejem zakonov. 

168. člen 

Z deklaracijo izraža državni zbor splošna stališča o vprašani'' 
notranje in zunanje politike ter o posameznih vprašanjih 
imajo pomen za vso državo. 

169. člen 

Z resolucijo državni zbor ocenjuje stanje in obravnava vpra^ 
nja na posameznih področjih družbenega življenja ter z«v 

zema stališča o politiki na teh področjih. 

170. člen 

S priporočilom državni zbor opozarja na nepravilnosti v de!jj 
državnih organov, organizacij in posameznikov, ki opravi)8! 
javna pooblastila ter priporoča ukrepe na področjih njihovi 
dela. 

171. člen 

Z odlokom državni zbor ureja notranjo organizacijo, n8$ 
dela in razmerja v zboru. Z odlokom državni zbor odloča 
o volitvah in imenovanjih, ustanavlja javne zavode in ja^( 
podjetja, kadar zakon tako določa ter v skladu z zakonorn 
ustanovitvenim aktom daje soglasje k aktom javnih zavod® 
in javnih podjetij, ter ureja druge zadeve splošnega pom®r 

v skladu z zakonom. 

172. člen 

S sklepom državni zbor odloča o postopkovnih vprašanji^ 
zavzema stališča o posameznih vprašanjih iz svoje pris«01 

nosti. 

2. Zakonodajni postopek 

a) Predlog zakona 
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173. člen 
predlog zakona pošlje predlagatelj predsedniku državnega 
*bora. 

predsednik državnega zbora lahko zahteva od predlagatelja 
dopolnitev predloga zakona, če ta ni vložen v skladu s tem 
Poslovnikom. 

Variantni dodatek: Doda se nov 1. odstavek, ki se glasi: 
•Pravico predlagati zakon ima vsak poslanec, vlada, najmanj 
*>00 volilcev in državni svet.« 

174. člen 

Predlog zakona pošlje predsednik državnega zbora poslan- 
em najmanj 30 dni pred dnem, določenim za sejo zbora, na 
kateri bo obravnavan predlog zakona. 

Predsednik državnega zbora vloženi predlog zakona uvrsti na 
dnevni red seje državnega zbora najkasneje na drugo redno 
*8jo po seji pred katero je bil vložen predlog zakona. 

175. člen 

Predlog zakona mora vsebovati uvod (ocena stanja, razlogi za 
sPrejem zakona, cilji in načela zakona, ocena finančnih sred- 
stev iz proračuna in druge posledice, ki jih bo imel sprejem 
Zakona), besedilo členov in obrazložitev. 

Kadar se predlaga sprememba zakona, mora predlagatelj 
Zakonskemu predlogu priložiti tudi besedilo tistih določb 
Zakona, za katere je predlagana sprememba. 

176. člen 

Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval 
•obravnavi predloga zakona na sejah državnega zbora in 
Matičnega delovnega telesa. 

P^dstavnik vlade lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga 
zakona na sejah državnega zbora in matičnega delovnega 

'®sa tudi kadar vlada ni predlagatelj zakona. 

177. člen 

^edsednik državnega zbora pošlje predlog zakona poslan- efn, državnemu svetu in vladi - kadar ta ni predlagatelj 
zakona. Predsednik državnega zbora določi matično delovno 
.e|o, ki bo sodelovalo v obravnavi predloga zakona in poro- 
ko zboru. 

Jjadar predlagani zakon vsebuje določbe, ki zahtevajo 
"ančna sredstva iz proračuna dodeli predsednik državnega D°ra v obravnavo tak zakon tudi delovnemu telesu, ki je 

t^tojno za finančna vprašanja. To delovno telo da mnenje 
Udi k amandmaju, ki ima finančne posledice za proračun. 

Kadar predlog zakona ureja tudi pravice narodnosti lahko 
« ®de teh določb poda poročilo neposredno zboru Komisija 
a narodne skupnosti. 

178. člen 

Vah°Vn' zbor razPrav'ia 0 predlogu zakona na treh obravna- 

Združevanju obravnav na isti seji ali skrajševanju rokov -««-ovaiiju uuiavnav na i a,°či državni zbor s sklepom 
Dr* Jfavni zbor lahko sklene, da bo obravnavo podaljšal na 

*at Driavni zbor lahko odloči, da se razprava o predi K°na vrne v prejšnjo obravnavo (fazo). 

več 
predlogu 

Če je danih več predlogov o združevanju ali podaljševanju 
obravnave ali vrnitvi zakona v prejšnjo obravnavo, odloči 
državni zbor najprej o predlogu predsednika, potem o pred- 
logu matičnega delovnega telesa in nato o predlogu 
poslanca. 

Državni zbor lahko sprejme sklep o prekinitvi obravnave, da bi 
delovno telo dalo mnenje o predlogu zakona in njenem nada- 
ljevanju na isti ali naslednji seji državnega zbora. 

179. člen 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve da v vsaki obrav- 
navi predloga zakona in pred glasovanjem o zakonu mnenje 
o njegovi skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter pred- 
loge v zvezi s pravno-tehnično obdelavo zakona. To mnenje 
in predloge obravnava matično delovno telo. 

180. člen 

Vsak predlagatelj zakona lahko predlaga državnemu zboru 
naj se opravi pred vložitvijo predloga zakona predhodna 
obravnava o temeljnih vprašanjih in družbenih razmerjih, ki 
jih je treba urediti z zakonom. 

Predhodna obravnava se opravi na osnovi prikaza stanja na 
posameznem področju in tez za normativno ureditev, ki jih 
pripravi predlagatelj. 

Predhodna obravnava se opravi v delovnem telesu, ki ga 
določi predsednik državnega zbora. Na predlog delovnega 
telesa lahko državni zbor sprejme sklep, da se predhodna 
obravnava opravi na seji državnega zbora. 

V predhodni obravnavi sodeluje predstavnik predlagatelja. 
V predhodni obravnavi da mnenje sekretariat za zakonodajo 
in pravne zadeve. 

Po opravljeni predhodni obravnavi sprejme delovno telo oz. 
državni zbor poročilo o mnenjih in predlogih iz predhodne 
obravnave. To poročilo se pošlje predlagatelju, ki mora pri 
izdelavi predloga zakona upoštevati mnenja in predloge, dane 
v predhodni obravnavi. V predlogu zakona mora predlagatelj 
posebej obrazložiti rešitve, pri katerih ni upošteval mnenj in 
predlogov iz predhodne obravnave, 
b) Prva obravnava predloga zakona 

181. člen 

V prvi obravnavi predloga zakona se opravi predstavitev pred- 
loga zakona v državnem zboru in razprava o razlogih, ki 
zahtevajo sprejem zakona ter o načelih in ciljih zakonskega 
predloga - splošna razprava. 

V prvi obravnavi ni mogoče dajati amandmajev k posameznim 
določbam predloga zakona. 

V prvi obravnavi matično delovno telo predstavi svoje mnenje 
o predlogu zakona. 

182. člen 

če matično delovno telo meni, da predlog zakona ni ustrezen 
ali da morajo biti cilji zakona in temeljne rešitve drugačne, 
oblikuje predloge stališč in sklepov, o katerih razpravlja in 
odloča državni zbor. 

K predlogu stališč in sklepov lahko vlagajo poslanci dopolnje- 
valne ali spreminjevalne predloge. 

O teh stališčih in sklepih državni zbor glasuje v postopku, ki ■ 
velja za glasovanje o amandmajih k predlogu zakona. 
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183. člen 

Državni zbor ob koncu prve faze: 

- odloči, da se nadaljuje obravnava predloga zakona v pred- 
loženem besedilu, 

- sprejme stališča in sklepe, ki naj jih predlagatelj upošteva 
pri pripravi predloga zakona za drugo fazo, 

- odloči, da se zakon ne sprejme. 

Državni zbor glasuje najprej o predlogu matičnega delovnega 
telesa. 

Če državni zbor sprejme odločitev, da se obravnava zakona 
nadaljuje, določi rok za začetek druge obravnave zakona. 

184. člen 

Pred začetkom druge obravnave predlagatelj zakona dopolni 
predlog zakona na osnovi stališč in sklepov, ki so bili sprejeti 
na prvi obravnavi predloga zakona. 

To nalogo lahko državni zbor naloži sekretariatu za zakono- 
dajo in pravne zadeve. 

c) Druga obravnava predloga zakona 

185. člen 

V drugi obravnavi razpravlja državni zbor po vrstnem redu 
posebej o vsakem členu predloga zakona in nato še o naslovu 
zakona. Ko državni zbor zaključi razpravo o posameznem 
členu predloga zakona, poslanci o njem glasujejo. Na koncu 
poslanci glasujejo še o naslovu zakona. 

V drugi obravnavi se opravi splošna razprava o zakonu samo, 
če to zahteva skupina najmanj deset poslancev. 

Državni zbor lahko sklene: 

- da se spremeni vrstni red razprave in glasovanja o posa- 
meznih členih zakonskega predloga, 

- da se združi razprava in glasovanje o več členih zakon- 
skega predloga, 

- da se opravi razprava in glasovanje po poglavjih zakon- 
skega predloga, 

- da se ločeno razpravlja in glasuje o posameznih delih člena 
v zakonskem predlogu ali 

- da se glasuje skupaj o več (ali vseh) poglavjih zakonskega 
predloga. 

Tak sklep ne more biti sprejet, če temu nasprotuje najmanj 
ena tretjina navzočih poslancev. 

186. člen 

V drugi obravnavi predloga zakona lahko predlagajo njegove 
spremembe in dopolnitve poslanci, matično delovno telo in 
predlagatelj z amandmaji. 

Amandma lahko poda tudi predstavnik vlade, kadar vlada ni 
predlagatelj zakona. 
Amandma mora biti predložen poslancem 15 dni pred dnem, 
določenim za sejo zbora, na kpteri bo obravnavan predlog 
zakona, h kateremu se predlagajo amandmaji. 

Amandma mora biti predložen v pisni obliki in mora biti 
obrazložen. Predlagatelj lahko na seji amandma tudi ustno 
obrazloži. 
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Predstavnik vlade lahko pove mnenje k amandmaju tudi če ni 
vlada predlagatelj zakona. 

O amandmaju da mnenje matično delovno telo. To mnenje je 
sestavni del poročila, ki ga o predlogu zakona poda matično 
delovno telo na seji državnega zbora. To poročilo vsebuje tudi 
stališče sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, če je ta 
podal svoje mnenje v razpravi o amandmaju v matičnern 
delovnem telesu. 

187. člen 

Najmanj 10 poslancev lahko poda amandma do konca obrav- 
nave posameznega člena oz. do konca obravnave posamez- 
nega poglavja zakonskega predloga. 

Predstavnik predlagatelja oz. predstavnik vlade lahko daje 
amandmaje do konca obravnave posameznega člena oz. do 
konca obravnave posameznega poglavja zakonskega pred- 
loga, samo k tistim členom zakonskega predloga h katerim so 
bili dani amandmaji v roku iz prejšnjega člena ali po določbi 
prvega odstavka tega člena. Amandma mora biti predložen 
v pisni obliki in mora biti obrazložen. 

tla 

V| 
»ki 
"i; 

O amandmaju, ki je bil dan po prvem in drugem odstavku tega ^ 
člena, pred glasovanjem na seji državnega zbora, poda mne- j, 
nje matično delovno telo, če to zahteva večina članov delov- J|t 
nega telesa ali državni zbor. 

O amandmaju iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko 
da mnenje sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve. 

Predstavnik vlade lahko pove mnenje k amandmaju iz prvega 
in drugega odstavka tega člena, tudi če vlada ni predlagatelj 
zakona. 

188. člen 

O vsakem amandmaju k predlogu zakona glasujejo poslanci 
posebej. 

Kc 
Ce je k členu zakonskega predloga predlaganih več amand; g|. 
majev, poslanci najprej glasujejo o amandmaju, ki najbolj 
odstopa od vsebine člena v zakonskem predlogu in nato pO 
tem kriteriju o drugih amandmajih. 

Če je predlagan amandma k amandmaju, poslanci najprej 
glasujejo o amandmaju, ki je dan k amandmaju. 

189. člen 

Predlagatelj lahko umakne predlog zakona do sklica seje 
državnega zbora, na kateri je predvidena druga obravnava 
zakonskega predloga. Če umakne predlog zakona po sklicu 
seje zbora, o tem odloči državni zbor s sklepom. 

Predlagatelj amandmaja lahko umakne amandma do konca 
obravnave zakonskega člena, h katermu je bil predlagan 
amandma. 

190. člen Dr 

Če so bili v drugi obravnavi sprejeti vsi členi in ni bil spreje' 
noben amandma k besedilu zakonskega predloga, lahko 
državni zbor že na isti seji preide na tretjo obravnavo zakon- Ns 
skega predloga. "II 

Če so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k besedili 
zakonskega predloga, se lahko opravi tretja obravnava P° «) 
preteku najmanj sedem dni od dne, ko poslanci prejmejo 
besedilo zakonskega predloga s sprejetimi amandmaji. 

191. člen 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve pripravi za tretjo 

poročevalk 



^favnavo predloga zakona celovito besedilo predloga 
J^ona s sprejetimi amandmaji in obrazložitvijo sprememb 
besedilu členov kot so bili predloženi za prvo obravnavo. 

nalogo lahko državni zbor naloži predlagatelju. 

') Tretja obravnava predloga zakona 

192. člen 
,retji obravnavi razpravljajo poslanci državnega zbora 
Zakonskem predlogu v celoti in glasujejo o sprejemu 

?*°na. Obravnava posameznih členov predloga zakona je 
j°9oča le o tistih členih, h katerim so bili v drugi obravnavi 
Najeti amandmaji. 

I '[etji obravnavi poda mnenje k zakonskemu predlogu 
Etično delovno telo. , 

193. člen 

'retji obravnavi predloga zakona lahko vloži amandma samo 
KuPina najmanj deset poslancev, poslanska skupina, 
n®tično delovno telo ali predlagatelj. 

jNndtaaji se lahko v tretji obravnavi predlagajo le k tistim 
»nom zakonskega predloga, h katerim so bili sprejeti 

J^aridmaji že v drugi obravnavi zakonskega predloga ozi- 
J113 k tistim členom, katerih pomen se spreminja zaradi 
Pr®ietih amandmajev. 

^lagatel) amandmaja lahko na seji amandma ustno obra- 
t'Jd- ^rec' glasovanjem o amandmaju lahko poda mnenje ^ 1 Predstavnik vlade oziroma predstavnik predlagatelja. 
J^andmaju lahko poda mnenje matično delovno telo in 

Kfetariat za zakonodajo in pravne zadeve. 

d>Gli asovanje o zakonu 

194. člen 
K gi i® zaključena razprava o predlogu zakona in razprava ter 
p. Rvanje o amandmajih, poslanci glasujejo o zakonskem 

'°gu v celoti. 

v *«ni zbor lahko sklene, da so o zakonskem predlogu 
žak'0ti 9lasui® na podlagi celovitega besedila predloga 
lilo3, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. To bese- Pripravi sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve. 
*ak §(. °

n je sprejet, če je število oddanih glasov »za« večje od 
Crert od<*an''1 glasov »proti«, kadar ni z ustavo ali zakonom "Pisana drugačna večina za sprejem zakona. 

195. člen 

Sni, ki zadevajo uresničevanje v ustavi določenih pravic in 
'Oni ' zgo'i narodnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez predstavnikov narodnih skupnosti (64. člen Ustave 

Se i 
ir'

e bil zakon izglasovan, se o zakonu še posebej izjavita 
astavnika narodnih skupnosti. 

196. člen 
Na 
"iln odločitev državnega zbora pripravi končno bese- *akona (izvirnik) sekretariat za zakonodajo in pravne 

'»Hitri postopek za sprejem zakona 

197. člen 

ai, °r to zahtevajo izredne potrebe države, interesi obrambe 
travne nesreče, je mogoče sprejeti zakon po hitrem 

°r°Ćeva/ec 

postopku. Predlog, naj se zakon sprejem po hitrem postopku 
da predlagatelj zakona. 

Predlog, naj se zakon sprejme po hitrem postopku, mora biti 
posebej obrazložen. 

198. člen 

Ob določanju dnevnega reda državni zbor odloči tudi o pred- 
logu, naj se zakon sprejme po hitrem postopku. 

Če državni zbor ne sprejme predloga, da se zakona sprejme 
po hitrem postopku, se uporabljajo določbe tega poslovnika, 
ki veljajo za prvo obravnavo predloga zakona. 

199. člen 

Če zbor sklene, da bo odločal o zakonu po hitrem postopku, 
združivse tri obravnave predloga zakona na isti seji, tako da 
se opravi hkrati splošna razprava, razprava in glasovanje 
o členih ter razprava in glasovanje o zaknskem predlogu 
v celoti. 

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za posa- 
mezna opravila v rednem zakonodajnem postopku. 

200. člen 

Pri hitrem zakonodajnem postopku je možno predlagati 
amandmaje v ustni obliki. Pred glasovanjem je treba ustno 
vloženi amandma v pisni obliki predložiti predsedujočemu 
zbora. 

Na seji lahko predlaga amandma posamezni poslanec ali 
predlagatelj. Državni zbor lahko zahteva, da se o predlaga- 
nem amandmaju takoj izjavi matično delovno telo in sekreta- 
riat za zakonodajo in pravne zadeve. Amandma lahko poda 
tudi predstavnik vlade, kadar vlada ni predlagatelj zakona. 

f) Ponovno odločanje o zakonu 

201. člen 

Kadar državni zbor pred razglasitvijo zakona ponovno odloča 
o zakonu na zahtevo državnega sveta pošlje predsednik 
državnega zbora zahtevo državnega sveta matičnemu delov- 
nemu telesu. Matično delovno telo oblikuje mnenje o vsebini 
zahteve državnega sveta. 

202. člen 

Ponovno glasovanje opravi državni zbor na prvi naslednji seji. 

Pred glasovanjem lahko predstavnik državnega sveta obra- 
zloži zahtevo državnega sveta. Pred glasovanjem lahko vlada 
obrazloži svoje mnenje. 

Poročevalec matičnega delovnega telesa predstavi pred gla- 
sovanjem mnenje delovnega telesa. 

Vsak poslanec lahko pred glasovanjem obrazloži svoj glas. 

203. člen 

Zakon je sprejet, če je zanj glasovala večina poslancev držav- 
nega zbora, razen če ustava za sprejem zakona predvideva 
večje število glasov. 

g) Postopek za obvezno razlago zakona 

204. člen 

Predlog za sprejem obvezne razlage zakona lahko poda vsak, • 
ki ima pravico predlagati zakon. 
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Predlog iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati 
naslov zakona, označitev člena, za katerega se zahteva 
obvezna razlaga, razloge zanjo in predlog besedila obvezne 
razlage. 

205. člen 

Predlog pošlje predlagatelj predsedniku državnega zbora. 
Predsednik državnega zbora pošlje predlog matičnemu 
delovnemu telesu in sekretariat za zakonodajo in pravne 
zadeve. 

206. člen 

Na osnovi mnenj sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
in poročila matičnega delovnega telesa državni zbor odloči ali 
sprejme predlog za obvezno razlago ali ne. 

207. člen 

Če državni zbor sprejme predlog za obvezno razlago zakona, 
naloži sekretariatu za zakonodajo in pravne zadeve, da pri- 
pravi končno besedilo obvezne razlage. 

208. člen 

O obvezni razlagi zakona državni zbor razpravlja in glasuje. 

Na seji državnega zbora lahko pove mnenje o besedilu 
obvezne razlage tudi predlagatelj zakona, h kateremu je pred- 
lagana obvezna razlaga. 

Besedilo obvezne razlage je sprejeto, če je zanj glasovala 
večina poslancev, ki je določena za sprejem zakona, h kate- 
remu je bila predlagana obvezna razlaga. 

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu RS. 

3. Sprejem državnega proračuna in zaključnega računa 
državnega proračuna 

209. člen 

V postopku priprave državnega proračuna predloži vlada 
državnemu zboru najkasneje za oktobrsko sejo proračunski 
memorandum (varianta: proračunsko resolucijo) o proračunu 
za prihodnje leto. 

Predsednik državnega zbora pošlje proračunski memoran- 
dum vsem predsednikom delovnih teles in poslancem. Po 
obravnavi proračunskega memoranduma v delovnih telesih ta 
podajo svoja poročila z mnenji in predlogi matičnemu delov- 
nemu telesu za proračun in sistem javnih financ. 

V obravnavi proračunskega memoranduma na seji državnega 
zbora poda uvodno pojasnilo predstavnik vlade, nato pa pred- 
stavnik matičnega delovnega telesa. Po razpravi poslancev in 
odločanju o njihovi predlogih državni zbor glasuje o sprejemu 
proračunskega memoranduma. 

Pri pripravi predloga proračuna mora vlada upoštevati spre- 
jeti proračunski memorandum. 

210. člen 

Predlog državnega proračuna in predlog zaključnega računa 
državnega proračuna pošlje predsednik vlade predsedniku 
državnega zbora. 

Predlog proračuna mora predložiti vlada najkasneje za 
decembrsko sejo. 

Zaključni račun državnega proračuna iz prejšnjega leta mora 
vlada predložiti najkasneje za majsko sejo državnega zbora. 

Predsednik državnega zbora pošlje predlog proračuna in 
predlog zaključnega računa proračuna predsednikom vseh 
delovnih teles in poslancem. 
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211. člen 

Delovna telesa dajo svoja poročila z mnenji in stališči o ptfj 
logu proračuna matičnemu delovnemu telesu za državni Prm 

račun in sistem javnih financ. 

Delovna telesa dajo svoja poročila z mnenji in stališči o z8 J 
ljučnem računu proračuna matičnemu delovnemu telesu™., 
nadzor izvajanja proračunskega financiranja. 

Matično delovno telo pripravi na osnovi poročil drugih del"' 
nih teles ter svojih stališč in predlogov skupno poroJI 

o državnem proračunu oziroma zaključnem računu drž® 
nega proračuna. 

212. člen 

Pred pričetkom razprave o proračunu in zaključnem račuj 
poda najprej obrazložitev predsednik vlade, potem p®" 
poročilo predstavnik matičnega delovnega telesa. 

Razprava o predlogu proračuna in zaključnega računa pf^jj 
čuna se lahko deli na splošno razpravo in razpravo po 

213. člen 
Pr 
dr 

odi"' dr O amandmajih k predlogu državnega proračuna - , 
državni zbor na koncu razprave o delu proračuna, h katereJJ 
je bil vložen amandma. Vsak predlagatelj amandmaja ff'J 
upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi priho" 
in izdatki. 

(Varianta: Drugi odstavek se črta.) Za amandmaje k predl^ 
državnega proračuna se uporabljajo določbe tega poslovni 
ki veljajo za odločanje o amandmajih k predlogu zakona 

214. člen 

Državni zbor glasuje o proračunu in zaključnem računu Pf 

računa v celoti. 

4. Sprejem drugih aktov državnega zbora 

215. člen 

O drugih aktih razen zakona in nacionalnega prog'8* 
odloča državni zbor praviloma na isti seji. Na tej seji se op' 
hkrati splošna razprava, razprava in glasovanje o delih s 
ter razprava in glasovanje o aktu v celoti. 

Državni zbor lahko sklene, da bo obravnaval te akte v več' 
nem postopku. 

Za spreminjevalne in dopolnilne predloge k tem akto"" 
smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za odloc* 
o amandmajih k predlogu zakona. 

XI. REFERENDUM 

216. člen 

Državni zbor lahko o vprašanjih, ki se urejajo z zakor>' (( 
razpiše referendum (v nadaljnjem besedilu: zakonodajni 'e 

rendum). 
J(| 

Državni zbor lahko razpiše referendum iz prejšnjega odst8v 

na svojo pobudo. 

Državni zbor mora razpisati referendum iz prvega odsi"'^, (• 
tega člena, če to zahteva najmanj tretjina poslancev, dr*8 n 
svet ali 40.000 volivcev. ti 

poročeva'1 
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J^avni zbor mora predlagano spremembo ustave predložiti 
a* .Potrditev volivcem na referendumu, če to zahteva najmanj 
^ poslancev (v nadaljnjem besedilu: referendum o spre- 

"»mbi ustave). 

217. člen 

218. člen 

jj^avni zbor lahko na svojo pobudo razpiše referendum 
.l'Prašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za 
pavijane Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: posve- 
°valni referendum). 

Pravni zbor lahko razpiše referendum iz prvega odstavka 
9a člena preden končno odloči o posameznem vprašanju. 

Dri, ;avni zbor ni vezan na izid tega referenduma. 

219. člen 
r9dl°g, naj državni zbor razpiše zakonodajni referendum iz 
"gega odstavka 216. člena in posvetovalni referendum iz 

rt[He9a odstavka 218. člena, pošlje poslanec predsedniku 
davnega zbora. 

j/Jden državni zbor odloči o predlogu, pridobi mnenje sekre- 
'ata za zakonodajo in pravne zadeve. 

220. člen 

objeva za razpis zakonodajnega referenduma iz tretjega 
jJ'avka 216. člena in referenduma o spremembi ustave iz 
v .■ člena itiora biti poslana predsedniku državnega zbora P|sni obliki in biti mora obrazložena. 

^ahtevi mora biti jasno izraženo vprašanje, ki naj bo pred- 
' referenduma. 

dr> ,ev° poslancev mora podpisati najmanj tretjina poslancev 
„o^ega zbora, zahtevo volivcev pa najmanj 40.000 državlja- 

• ki imajo volilno pravico. « 

0?^s®dnik državnega zbora uvrsti predlog iz prvega 
•8 na d ka 219 člena in zahtevo iz prvega odstavka tega člena 
^ dnevni red prve naslednje seje državnega zbora. 

221. člen 
Pfbfj 
daj T^Pisom referenduma predloži sekretariatu za zakono- 
rJ° 'n pravne zadeve svoje mnenje o tem, ali zahteva za 
9oje re,erenduma izpolnjuje vse z zakonom predpisane po- 

d*n?r*avn' zbor ugotovi, da vsebina vprašanja na referen- 
Po* dopušča dvom o njegovi jasnosti in nedvoumnosti, se 
fiei«°Ve Pooblaščenega predstavnika predlagatelja k ustrez- )S| opredelitvi vprašanja. 
C« 
driJ Pooblaščeni predstavnik vztraja pri vsebini vprašanja iz 
r8| 9

e9a odstavka tega člena, lahko državni zbor odloči, da 
r®nduma ne razpiše. 

222. člen 
(u 
vjj®vni zbor razpiše referendum z odlokom, ki ga objavi 

J ®dnem listu Republike Slovenije. 

f ^dlok lj4 r. o razpisu referenduma mora določati besedilo vpraša- 
""iria Postavljeno na referendum in dan izvedbe referen- 

odločalo na referendumu, se objavi v sredstvih javnega ob- 
veščanja. 

223. člen 

Izid referenduma se objavi na enak način kot razpis referen- 
duma. 

224. člen 

Določbe o zakonodajnem referendumu se smiselno uporab- 
ljajo tudi za referendum o spremembi ustave in za posveto- 
valni referendum, kolikor v tem poslovniku zanje ni drugače 
določeno. 

XII. VOLITVE IN IMENOVANJA 

1. Splošne določbe 

225. člen 

Volitve funkcionarjev, ki jih po ustavi in zakonu voli državni 
zbor, se opravijo po določbah tega poslovnika, kolikor zakon 
ne določa drugače. 

Predstavnik predlagatelja kandidatur ima pravico pred začet- 
kom volitev pravico obrazložiti predlog kandidature. 

226. člen 

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje 
tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred 
imenom kandidata, za katerega se želi glasovati. 

Če se glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali proti listi 
kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži 
beseda »za« ali »proti«. Na dnu glasovnice je beseda »za« na 
desni strani, beseda »proti« pa na levi strani. 

227. člen 

Kandidat je izvoljen, če zanj glasuje večina poslancev, ki so 
oddali veljavne glasovnice, kolikor ustava, zakon in ta poslov- 
nik glede posameznih volitev ne določa drugače. 

228. člen 

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa noben 
kandidat pri glasovanju ne dobi potrebne večine, se opravi 
novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih 
dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največje 
število glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi 
enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se 
izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati 
z enakim številom glasov določi z žrebom. 

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se kandidati 
na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu. 

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena 
po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov pri prvem 
glasovanju. 

229. člen 

Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če noben kan- 
didat tudi pri drugem glasovanju ne dobi potrebne večine, se 
ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na 
podlagi novega predloga kandidatur. 
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2. Volitve predsednika in podpredsednikov državnega zbora 

230. člen 

Kandidata za predsednika oziroma podpredsednika držav- 
nega zbora predlaga komisija za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve. Kandidata lahko predlaga tudi najmanj 
deset poslancev. 

Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovalo večina vseh 
poslancev. 

Glasuje se tajno. 

3. Imenovanje funkcionarjev v službah državnega zbora 

231. člen 

Funkcionarje v službah državnega zbora, za katere tako 
določa odlok o organizaciji in delovanju služb državnega 
zbora, imenuje državni zbor na predlog komisije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. 

4. Imenovanje predsednikov in članov delovnih teles 

232. člen 

Delovno telo državnega zbora imenuje državni zbor na pod- 
lagi liste kandidatov za predsednike in člane delovnega te- 
lesa. 

Listo kandidatov določi komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve na predlog poslanskih skupin. 

Če lista ni izglasovana, se postopek imenovanja ponovi na 
podlagi nove liste kandidatov. 

5. Postopek za razrešitev 

233. člen 

Državni zbor razreši funkcionarje, ki jih voli ali imenuje na 
podlagi ustave, zakona ali tega poslovnika po enakem 
postopku, kot je določen za izvolitev ali imenovanje. 

Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja, ki je 
določen z ustavo, zakonom ali s tem poslovnikom. 

Kadar je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve po tem poslovniku pristojna za predlaganje kandida- 
tov za določene funkcije, je pristojna predlagati tudi njihovo 
razrešitev. 

Odločitev o razrešitvi se sprejme z večino, ki jo določa zakon 
ali ta poslovnik. 

6. Postopek v zvezi z imuniteto sodnikov ustavnega sodišča 
In sodnikov 

234. člen 

Določbe tega poslovnika o postopkih v zvezi z imuniteto 
poslancev se smiselno uporabljajo tudi za postopke v zvezi 
z imuniteto sodnikov ustavnega sodišča. 

235. člen 

O zahtevi pristojnega organa, da državni zbor dovoli, da se 
sodnika pripre ali zoper njega začne kazenski postopek (134. 
člen ustave), odloča državni zbor na predlog sodnega sveta. 

Sodni svet pošlje svoj predlog v roku 7 dni po prejemu 
zahteve državnega zbora. 

XIII. RAZMERJA DRŽAVNEGA ZBORA DO DRŽAVNEGA 
SVETA 236. člen 

Predsednik državnega zbora obvešča predsednika državni 
sveta o sejah državnega zbora in mu pošilja vsa grad' 
o zadevah, ki so na dnevnem redu seje državnega zbora- 

Predsednik državnega zbora pošlje predsedniku državn* 
sveta sklic seje državnega zbora s predlogom dnevnega 
morebitne razširitve predloga dnevnega reda in gradiva 
sejo istočasno kot poslancem. 

Ko je dnevni red seje državnega zbora sprejet, predsedf 

državnega zbora o tem obvesti predsednika državnega sva" 

237. člen 

Če državni zbor na seji sklene, da zahteva od državnega 
mnenje o posamezni zadevi, določi tudi rok, v katerem' 
dobiti mnenje državnega sveta. Ta rok ne sme biti krajši, Ko' 
v poslovniku državnega sveta določen za sklic seje državni 
sveta. Predsednik državnega zbora o taki zahtevi takoj obv* 
predsednika državnega sveta. 

238. člen 

Ko predsednik državnega zbora prejme od predsed11'1 

državnega sveta predloge, mnenja in zahteve državni 
sveta, jih pošlje vsem poslancem in vladi ter zahteva 1 

pristojnih delovnih teles in vlade, da pošljejo državne11 

zboru svoja mnenja. 

Delovno telo ob obravnavi predlogov, mnenj in zahtev dri' 
nega sveta zavzame do njih stališče in o tem poroča drž' 
nemu zboru s predlogom odločitev. Predsednik državi 
zbora obvesti predsednika državnega sveta o odloči" 
državnega zbora v zvezi s predlogi, mnenji in zahtevi 
državnega sveta. 

239. člen 

Predsednik državnega zbora takoj obvesti predsednika dr*' 
nega sveta o sprejemu zakona in mu pošlje besedilo zako1" 

240. člen 
v 

Delovna telesa državnega zbora sodelujejo z državnim svej® 
oziroma njegovimi delovnimi telesi na lastno pobudo ali 
pobudo državnega sveta oziroma njegovih delovnih tele5 

Delovna telesa državnega zbora obravnavajo mnenja, k' j 
jih dajo državni svet ali njegova delovna telesa. Na seji 
nega telesa državnega zbora lahko pri obravnavi mn®, 
državnega sveta ali njegovega delovnega telesa soda^ 
predstavnik državnega sveta oziroma njegovega delovfl* 
telesa. O sprejetem stališču obvesti predsednik delov^ 
telesa državnega zbora predsednika državnega sveta ozir" 
predsednika delovnega telesa državnega sveta. 

Delovno telo državnega zbora ni dolžno obravnavati w^e<l 

državnega sveta ali njegovega delovnega telesa, ki 
prejelo potem, ko je že končalo obravnavo zadeve, na Ka" 
se mnenje nanaša. 

241. člen 

Pred razpisom splošnih volitev v državni svet predse^ 
državnega zbora zahteva mnenje državnega sveta o roki'1 

razpis in izvedbo volitev. 

XIV. RAZMERJA DRŽAVNEGA ZBORA DO VLADE 

1. Volitve predsednika vlade 

242. člen 

Predsednik republike najkasneje v 30 dneh po konstitui^ 
državnega zbora predlaga državnemu zboru kandidat0 

predsednika vlade. 
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Predlog za izvolitev pošlje predsednik republike predsedniku 
državnega zbora. Predlog kandidature mora biti predložen 
v pisni obliki in mora vsebovati ime in priimek kandidata, 
rojstne podatke in prebivališče. 

243. člen 

Volitve predsednika vlade se opravijo na seji, ki mora biti 
najprej 48 ur in najkasneje 7 dni po prejemu predloga kandi- 
data. 

Predlagani kandidat na seji predstavi programske zasnove 
vlade. 

244. člen 

Ce kandidat ni izvoljen pri prvem glasovanju, se lahko opra- 
v«jo ponovne volitve predsednika vlade na podlagi novih kan- 
didatur. Kandidature je treba predložiti najkasneje v štirinaj- 
stih dneh po dnevu seje, na kateri je bilo opravljeno prvo 
9lasovanje. 

Kandidata lahko predlaga predsednik republike, lahko pa ga 
Predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslan- 
cev. Glede predložitve kandidatur in njihove vsebine veljajo 
določbe drugega odstavka 242. člena. 

245. člen 

je bilo vloženih več kandidatur, se glasuje v vsakem kandi- 
datu posebej. Najprej se glasuje o kandidatu, ki ga je predla- 
gal predsednik republike, če pa ta tli izvoljen, pa o drugih 
kandidatih in sicer po vrstnem redu, kot so bile vložene 
Kandidature. Če je izvoljen kandidat iz prej vložene kandida- 
te, se o kasneje vloženih kandidaturah ne glasuje. 

246. člen 

Č® ni izvoljen noben kandidat, lahko državni zbor v skladu 
četrtim odstavkom 111. člena ustave sklene, da se izvedejo 
Ponovne volitve predsednika vlade. Pri teh volitvah se uporab- 
ijo roki iz 243. člena. 

*• Imenovanje ministrov 

247. člen 

^r®dsednik vlade mora najkasneje v 15 dneh po izvolitvi 
a Podložiti predsedniku državnega zbora predlog za imenova- 
j n|® ministrov. Predlog mora biti dan v pisni obliki in mora 
p ^segati listo predlaganih kandidatov za ministre, skupaj 
( ® Podatki iz drugega odstavka 241. člena. Vsaka kandidatura 

n® seznamu mora biti obrazložena. 

J ^® 'ista kandidatov ne vsebuje predpisanih podatkov oziroma 
^ dana obrazložitev za vsako kandidaturo, pozove predsed- 
p državnega zbora predsednika vlade, da odpravi pomanjk- 

I Jlvosti. Če te niso odpravljene do seje državnega zbora, na 
I Ka<eri se imenujejo ministri, se glasuje samo o imenovanju 

, ministrov, katerih kandidature so v skladu s poslov- 
1 n'kom. 

248. člen 

p Vsak predlagani kandidat za ministra se mora najprej v 3 dneh 
I P najkasneje v 7 dneh po predložitvi predloga predsedniku 

javnega zbora predstaviti pristojnemu delovnemu telesu 
davnega zbora in odgovarjati na vprašanja njegovih članov. 

j^hdidat se predstavi delovnemu telesu, v katerega delovno 
Področje sodi delovno področje ministrstva, za katerega je 
Pr®dlagan kandidat za ministra. V primeru dvoma o tem, 
atero delovno telo je pristojno, ali spora o pristojnosti med 

,®lovnimi telesi, določi predsednik državnega zbora, pred 
nji -®'erim delovnim telesom se mora predstaviti kandidat za ' 
( ^nistra. Če je predlagani kandidat za ministra član delov- 

na telesa, ne sme odločati o mnenju o predstavitvi. 

Poro če valeč 

249. člen 

Predsednik delovnega telesa takoj, najkasneje pa v 48 urah po 
predstavitvi kandidata za ministra pošlje predsedniku držav- 
nega zbora in predsedniku vlade mnenje, ki ga je sprejelo 
delovno telo glede predlaganega kandidata. 

Predsednik vlade lahko najkasneje v treh dneh po prejemu 
mnenja delovnega telesa umakne predlog kandidature za 
ministra. V takem priiperu lahko hkrati z umikom prejšnje 
predlaga novo kandidaturo za isto ministrstvo. Predstavitev 
na novo predlaganih kandidatov mora biti opravljena najkas- 
neje v treh dneh po tem, ko predsednik državnega zbora 
prejme nov predlog kandidature. 

250. člen 

O imenovanju ministrov glasujejo poslanci tako, da glasujejo 
o listi kandidatov za ministre kot celoti. 

Glasuje se tajno. 

251. člen 

Če lista ni izglasovana, se opravi novo glasovanje o imenova- 
nju ministrov na podlagi nove liste kandidatov za ministre. 
Predsednik vlade mora predložiti novo listo kandidatov naj- 
kasneje v desetih dneh od dne prvega glasovanja. 

Če tudi nova lista kandidatov ni izglasovana, lahko predsed- 
nik vlade predlaga, da se o vsakem predlaganem kandidatu 
z liste kandidatov glasuje posebej. Glasuje se tako, da se na 
listi obkroži zaporedna številka pred imenom predlaganega 
ministra, za katerega se glasuje. 

3. Sodelovanje vlade pri delu državnega zbora 

252. člen 

Predsednik vlade in ministri predstavljajo vlado v državnem 
zboru. 

Predsednik vlade ima splošno pravico predstavljati vlado 
v državnem zboru in njegovih delovnih telesih. 

Na,seji državnega zbora predstavlja vlado minister, ki ga 
določi vlada. Na seji delovnega telesa predstavlja vlado mini- 
ster, lahko pa tudi državni sekretar, predstojnik organa 
v sestavi ministrstva ali predstojnik vladne službe, ki ga določi 
vlada. 

Na sejah državnega zbora in delovnih teles lahko sodelujejo 
tudi vodilni uslužbenci ministrstev in vladnih služb, ki jih 
določi vlada. 

253. člen 

V vsakem gradivu, ki ga pošlje vlada državnemu zboru, mora 
biti navedeno tudi, kateri predstavniki vlade, bodo sodelovali 
pri delu zbora oziroma delovnih teles in kateri vodilni usluž- 
benci ministrstev in vladnih služb bodo sodelovali v delu 
delovnih teles. i 

254. člen 

Državni zbor in njegova delovna telesa obveščajo vlado o svo- 
jih sejah, njihovem dnevnem redu ter o sprejetih odločitvah in 
mu pošiljajo potrebna gradiva. 

4. Poročanje vlade državnemu zboru 

' 255. člen 

Ob predlogu državnega proračuna mora vlada predložiti 
državnemu zboru celovito poročilo o svojem delu v preteklem 
letu. 
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Vsak poslanec lahko predlaga, da državni zbor sprejme sklep, 
s katerim se zahteva od vlade ali posameznega ministra, da 
poroča državnemu zboru o izvrševanju zakonov, drugih pred- 
pisov, ki jih je sprejel državni zbor, ter o drugih ukrepih iz 
svoje pristojnosti in njihovih učinkih. 

256. člen 

Vlada ima pravico na lastno pobudo poročati državnemu 
zboru o svojem delu in o stanju na posameznem področju. 

Državni zbor mora obravnavati poročilo vlade najkasneje v 30 
dneh od prejema sporočila vlade o tem, da želi poročati 
državnemu zboru. 

257. člen 

Vlada lahko poroča državnemu zboru o svojem delu pisno ali 
ustno na seji državnega zbora. 

Če vlada da pisno poročilo, je predsednik državnega zbora 
dolžan z njim takoj seznaniti poslance. V takem primeru ima 
predsednik vlade pravico pisno poročilo na seji državnega 
zbora kratko obrazložiti. 

258. člen 

Po končani obravnavi poročila vlade o njenem delu lahko 
državni zbor sprejme stališče o delu vlade oziroma o stanju na 
posameznem področju. 

5. Nezaupnica vladi 

259. člen 

Najmanj deset poslancev lahko vloži pri predsedniku držav- 
nega zbora pisni predlog, da se izvoli nov predsednik vlade. 

Predsednik državnega zbora o predlogu takoj obvesti pred- 
sednika vlade in poslance. 

Pred volitvami novega predsednika vlade ima predsednik 
vlade pravico odgovoriti na zahtevo za nezaupnico in obrazlo- 
žiti svoje poglede na dotedanje delo vlade. 

260. člen 

Glede vsebine predloga za izvolitev novega predsednika vlade 
ter glede postopka izvolitve novega predsednika vlade veljajo 
določbe poslovnika o izvolitvi predsednika vlade (243. do 245. 
člen), kolikor v tem poslovniku ni drugače določeno. 

261. člen 

Volitve novega predsednika vlade se opravijo najprej v 48 
urah in najkasneje v 7 dneh po vložitvi predloga za izvolitev. 

Državni zbor lahko na predlog najmanj desetih poslancev ali 
predsednika državnega zbora z dvotretjinsko večino glasov 
vseh poslancev odloči, da se volitve opravijo v drugačnem 
času. 

6. Zaupnica vladi 

262. člen 

Predsednik vlade lahko zahteva, da državni zbor glasuje 
o zaupnici vladi. Zahtevo mora predložiti predsedniku držav- 
nega zbora. 

O zaupnici se glasuje najprej v 48 urah in najkasneje v sedmih 
dneh od vložitve zahteve. 

Pred glasovanjem o zaupnici ima predsednik vlade pravico 
obrazložiti svojo zahtevo. 
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263. člen 

Predsednik vlade lahko veže vprašanje zaupnice na sprei®J 
zakona ali druge odločitve v državnem zboru, pri čemer p'9" 
laga, da 
sprejme. 

se zakon ali druga odločitev sprejme ali pa 

Vprašanje zaupnice postavi predsednik vlade na seji dr*®"' 
nega zbora pred odločanjem o zakonu ali drugi odločitvi. 

Če predsednik vlade veže vprašanje zaupnice na si— fl 
zakona ali druge odločitve v državnem zboru, se o zaup^ 
posebej ne glasuje, temveč se glasuje samo o zakonu ali drU" 
odločitvi. 

Predsednik vlade lahko veže vprašanje zaupnice tudi na spf* 
jem odločitve o hitrem postopku za sprejem zakona. V take^ 
primeru državni zbor mora uporabiti hitri postopek za sp" 
jem zakona. Če zakon ni sprejet, se šteje, da je vladi izgla^ 
vana nezaupnica. 

264. člen 

Šteje se, da je vladi izglasovana zaupnica, če je zakon 
druga odločitev sprejeta ali ni sprejeta v skladu s predlogi 
predsednika vlade. 

Če je zakon ali druga odločitev sprejeta v nasprotju s pred'' 
gom predsednika vlade, se šteje, da je vladi izglasoval 
nezaupnica. 

265. člen 

Če je vladi izglasovana nezaupnica, lahko najmanj des®' 
poslancev predlaga, da se izvoli nov predsednik vlade. Glej* 
postopka izvolitve novega predsednika vlade veljajo dolo™ 
tega poslovnika o nezaupnici vladi. 

266. člen 

Če je vladi izglasovana nezaupnica, lahko predsednik via<j| 
ali najmanj deset poslancev zahteva ponovno glasova11' 
o zaupnici. Če je bilo prvo glasovanje o zaupnici vezano n 

sprejem zakona ali druge odločitve v državnem zbo|" 
ponovno glasovanje o zaupnici ne vpliva na že sprejeto od1 

čitev. 

Če je vladi tudi pri ponovnem glasovanju o zaupnici izgl*^ 
vana nezaupnica, se glasovanje o zaupnici ne more ponovi" 

7. Odstop vlade ali posameznega ministra 

267. člen 

Predsednik vlade o svojem odstopu ali o odstopu mini5"' 
obvesti predsednika državnega zbora. 

Predsednik državnega zbora da odstop predsednika vlade^ 
dnevni red seje državnega zbora najkasneje v enem tednu 
prejema obvestila o odstopu. 

Odstop predsednika vlade ima za posledico tudi preneha"'' 
funkcije ministrov. 

268. člen 

Za izvolitev novega predsednika vlade in imenovanje nO' 
ministrov veljajo določbe 241. do 251. člena tega poslovni*9 

►vi" 

8. Interpelacija 

269. člen 

Najmanj deset poslancev lahko vloži interpelacijo o delu vi* 
ali posameznega ministra. 

Interpelacija se vloži pisno. V njej mora biti jasno postavlj®, 
in obrazloženo vprašanje, ki je predmet interpelacije. lnterP 

poročevB iS 
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'9ciio podpišejo vsi poslanci, ki so jo vložili. 

;
nJ®rPelacija se predloži predsedniku državnega zbora, ki 

takoj seznani poslance. 

^dsednik državnega zbora takoj pošlje interpelacijo pred- 
Preri vlade oziroma ministru, na katerega se nanaša. Hkrati r0(tr

Sednik državnega zbora določi predsedniku vlade ozi- 
dani min'stru rok za odgovor, ki ne sme biti krajši od 15 in ne gaWi od 30 dni. 

270. člen 
r%Sedn'k državnega zbora z odgovorom vlade oziroma ls'ra takoj seznani poslance. 
0 j^i 
flrJaii se 9'asuie najkasneje na prvi naslednji seji Dre°^ne9a zbora po tem, ko predsednik državnega zbora 
p<J • odgovor vlade oziroma ministra na interpelacijo, pod 
dni °,ern- da i0 odgovor na interpelacijo prispel najmanj 15 Pred sejo. 

271. člen 

y|0jl r®*Prav° o interpelaciji ima predstavnik poslancev, ki 
Interpelacijo, pravico obrazložiti interpelacijo. 

so 

'nt« 
aciji. 

ija se lahko umakne do začetka glasovanja o inter- 

,9 —. vlade oziroma minister, na katerega se nanaša 
°*lro ac'i0, ima Pravico kratko obrazložiti pisni odgovor 0,r,a ustno odgovoriti na interpelacijo. 

272. člen 

^Oc a ° interPelac'i' se lahko konča s sklepom, s katerim c®ni delo vlade ali posameznega ministra. 

dr^oa 'ahko Pr0dlagajo poslanci, ki so vložili interpelacijo ali sa skupina najmanj desetih poslancev. 

273. člen 

^5e?nCani razpravi o interpelaciji o delu vlade lahko najmanj 
h^r Poslancev zahteva, da se glasuje o nezaupnici vladi, če 
yl5de 2 zah,evo predlagajo izvolitev novega predsednika 

vi^Pnica vladi je izglasovana, če je izvoljen nov predsednik 

doi0? Postopka za izvolitev novega predsednika vlade veljajo 
°e tega poslovnika o nezaupnici. 

274. člen 

razpravi o interpelaciji o delu ministra lahko 
""list '' c'ese< poslancev predlaga, da se glasuje o nezaupnici "U, zoper katerega je bila vložena interpelacija. 

^ ie i ir6jeri'zglasovana nezaupnica, se šteje, da je minister ra- 

S 

^ Pb?MERJA državnega zbora 
"EDSEDNIKA REPUBLIKE 

275. člen 
°Sfi 5IW Po konstituiranju državnega zbora ustanovijo poslan- 
oj uPine in imenujejo njihovi vodje, predsednik državnega 
^obvesti o tem predsednika republike, da lahko začne 

9,°vanje od   > določitvi kandidata za predsednika vlade. 

«J*nlk državnega zbora obvešča predsednika republike 
Tv'h, ki so pomembna za izvrševanje pravic in dolžnosti 

t^tevalec 

predsednika republike po 111. 
člena tega poslovnika. 

in 117. členu ustave ter 267. 

276. člen 

Predsednik državnega zbora obvešča predsednika republike 
o dejstvih, ki so pomembna za izvrševanje pravic in dolžnosti 
predsednika republike pri razpisu rednih in nadomestnih voli- 
tev v državni zbor. Predsednik državnega zbora pri tem spo- 
roči predsedniku republike tudi mnenje državnega zbora 
o rokih za razpis in izvedbo volitev. 

277. člen 

Predsednik državnega zbora obvešča predsednika republike 
o sejah državnega zbora in mu pošilja vsa gradiva o zadevah, 
ki so na dnevnem redu seje državnega zbora. 

Ko državni zbor sprejme zakon, predsednik državnega zbora 
o tem obvesti predsednika republike. Zakon mu pošlje v raz- 
glasitev osmi dan po sprejemu, razen če je v sedmih dneh po 
sprejemu zakona prejel zahtevo državnega sveta naj državni 
zbor o zakonu še enkrat odloča. 

Će je zakon, o katerem je državni zbor na zahtevo državnega 
sveta ponovno odločal, sprejet, ga predsednik državnega 
zbora takoj pošlje v razglasitev predsedniku republike. 

278. člen 

Če državni zbor sprejme sklep, da zahteva od predsednika 
republike mnenje o posameznem vprašanju, določi tudi rok, 
v katerem želi dobiti mnenje. Predsednik državnega zbora 
o tem takoj obvesti predsednika republike. 

279. člen 

Če predsednik republike brez zahteve državnega zbora pošlje 
državnemu zboru svoje mnenje o posameznem vprašanju, ga 
predsednik državnega zbora pošlje vsem poslancem in pri- 
stojnemu delovnemu telesu. 

280. člen 

Če predsednik republike predlaga državnemu zboru, da bi 
neposredno na seji zbora obrazložil svoja mnenja in stališča 
do posameznih vprašanj, se nastop predsednika republike na 
seji državnega zbora brez odločanja uvrsti na dnevni red seje. 

XVI. RAZMERJA DRŽAVNEGA ZBORA 
DO USTAVNEGA SODIŠČA 

281. člen 

Državni zbor lahko sklene, da začne postopek pred ustavnim 
sodiščem, kadar je po zakonu državni zbor lahko predlagatelj 
zahteve za začetek postopka pred ustavnim sodiščem. 

282. člen 

Sklep, da državni zbor začne postopek pred ustavnim sodiš- 
čem, lahko predlaga vsak poslanec ali delovno telo zbora. 

Preden državni zbor sklepa o predlogu, da začne postopek 
pred ustavnim sodiščem, mora dati o tem svoje mnenje pri- 
stojno delovno telo. 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve da pristojnemu 
delovnemu telesu pravno mnenje o predlogu in na podlagi 
mnenja pristojnega delovnega telesa oblikuje osnutek zah- 
teve za začetek postopka pred ustavnim sodiščem. 

283. člen 

Zahtevo za začetek postopka pred ustavnim sodiščem pošlje 
ustavnemu sodišču predsednik državnega zbora, ki določi 
tudi predstavnika zbora v postopku pred ustavnim sodiščem. 
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284. člen 

Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru zahtevo za 
začetek postopka pred ustavnim sodiščem ali sklep ustav- 
nega sodišča o začetku postopka, v katerem je udeleženec 
državni zbor, obravnava tako zahtevo oziroma sklep pristojno 
delovno telo, ki predhodno pridobi pravno mnenje sekretari- 
ata za zakonodajo in pravne zadeve. 

285. člen 

Če pristojno delovno telo ob obravnavi zahteve oziroma 
sklepa iz prejšnjega člena, ki se nanaša na odločanje o sklad- 
nosti zakona ali drugega predpisa državnega zbora z ustavo 
ali z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in splošnimi 
načeli mednarodnega prava, oceni, da so razlogi za spre- 
membo oziroma dopolnitev ali razveljavitev zakona ali dru- 
gega predpisa, predlaga državnemu zboru, da začne posto- 
pek za spremembo oziroma dopolnitev ali razveljavitev 
zakona ali drugega predpisa. Če državni zbor tak predlog 
sprejme, se o tem obvesti ustavno sodišče v odgovoru na 
predlog oziroma sklep iz prejšnjega odstavka. 

V drugih primerih sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve 
na podlagi mnenja pristojnega delovnega telesa pripravi 
odgovor na zahtevo oziroma sklep iz prvega odstavka tega 
člena in ga predloži predsedniku državnega zbora, ki pošlje 
odgovor ustavnemu sodišču. Predsednik državnega zbora 
določi tudi predstavnika državnega zbora v postopku pred 
ustavnim sodiščem. 

286. člen 

Kadar ustavno sodišče zahteva od državnega zbora podatke 
in pojasnila v zvezi s pobudo za začetek postopka pred 
ustavnim sodiščem, da zahtevane podatke in pojasnila ustav- 
nemu sodišču sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve po 
predhodni obravnavi pobude v pristojnem delovnem telesu 
zbora. 

Če pristojno delovno telo ob obravnavi pobude oceni, da so 
razlogi za spremembo oziroma dopolnitev ali razveljavitev 
zakona ali drugega predpisa državnega zbora, na katerega se 
nanaša pobuda, postopa po drugem odstavku 284. člena. 

287. člen 

Kadar ustavno sodišče obvesti državni zbor o predlogu pred- 
sednika republike, vlade ali tretjine poslancev, naj ustavno 
sodišče v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe izreče 
mnenje o njeni skladnosti z ustavo, državni zbor prekine 
postopek za ratifikacijo mednarodne pogodbe, dokler ne dobi 
mnenja ustavnega sodišča. 

XVII. POSTOPEK OBTOŽBE PREDSEDNIKA REPUBLIKE, 
PREDSEDNIKA VLADE IN MINISTROV 

288. člen 

Državni zbor lahko obtoži predsednika republike pred ustav- 
nim sodiščem zaradi kršitve ustave ali hujše kršitve zakona, 
storjene pri opravljanju njegove funkcije. 

Državni zbor lahko obtoži pred ustavnim sodiščem tudi pred- 
sednika vlade ali ministre zaradi kršitve ustave in zakonov, 
storjene pri opravljanju njihovih funkcij. 

289. člen 

Uvedbo postopka o obtožbi predsednika republike lahko 
državnemu zboru predlaga najmanj 30 poslancev. 

Najmanj 10 poslancev ima pravico predlagati državnemu 
zboru, naj obtoži predsednika vlade ali ministre pred ustav- 
nim sodiščem. 

'si 
290. člen Str 

* 
Predlog za uvedbo postopka mora biti poslan preds^i 
državnega zbora v pisni obliki in s podpisi predlag^. 
Vsebovati mora opis očitane kršitve ustave oziroma . 
kršitve zakona in predlog dokazov o kršitvi ustave "z 

hujši kršitvi zakona. 

Predlog za uvedbo postopka mora biti obravnavan ^ 
naslednji seji državnega zbora, če je bil poslan najkas" 
dni pred to sejo. 

Državni zbor mora o predlogu odločiti najpozneje v o" 
od sprejema predloga. 

Če državni zbor v tem roku odločitve ne sprejme, se S16'1 
je predlog zavrnil. 

291. člen 

V času od razpisa volitev za predsednika republik® jj 
razglasitve volilnih rezultatov ni mogoče predlagati u 

postopka o obtožbi predsednika republike. 
če flp'i Uvedbo postopka o obtožbi ni mogoče predlagati, c% J 

predlagan pa ne nadaljevati, če predsednik republika oj f 
ali mu preneha mandat. Državni zbor postopek nadali 
predsednik republike to zahteva. 

*ai 
.h 

t to: 

292. člen 

Predlog obtožbe pošlje predsednik državnega zbora Prl 

niku republike. 

O obtožbi predsednika republike izreče svoje mnenje" 
logu sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. 

Če je predlagana obtožba zoper predsednika vlade, ijjjJ ^ 
zahtevo državnega zbora izreči svoje mnenje o P^J| 
obtožbe tudi predsednik republike, o obtožbi zoper C 
pa predsednik vlade. 

293. člen 

t, Pred odločanjem o obtožbi predsednika republike ll^jL 
stavnik predlagatelja pravico predlog na seji obrazi o*' 

mM Predsednik republike ima pravico pisno ali ustno 
odgovoriti na obtožbo. 

rt Predlagatelj lahko predlog obtožbe umakne vse do ^ 
obravnave. V tem primeru se šteje, da predlog ni bilv 

IV. 

294. člen 

O predlogu obtožbe predsednika republike odloči 
zbor z večino glasov vseh poslancev. 

O obtožbi predsednika republike odloči državni zbor5 

pom.(Varianta: Prvi odstavek tega člena se črta.) ■s 
295. člen 

j 
Sklep o obtožbi predsednika republike pošlje P'e" (t 
državnega zbora ustavnemu sodišču in predsednic 
blike. 

Sklep mora vsebovati sestavine iz prvega odstavka 29® 

S sklepom imenuje državni zbor tudi pooblaščene^ 
stavnika, ki bo zastopal obtožbo pred ustavnim s0 p 
Pooblaščen predstavnik se imenuje izmed poslance v 
predlagali uvedbo postopka o obtožbi predsednika reP 

298. člen 

Določbe o obtožbi predsednika republike se smisel*10 

54 



jI 'alo tudi v postopku obtožbe predsednika vlade in mini- 
Ck ?.aradi kr^itve ustave in zakonov pri opravljanju njihovih K°ij. kolikor v tem poslovniku zanje ni drugače določeno. 

ty||. parlamentarna preiskava 

297. člen 
■ ^vni zt,or lahko odredi preiskavo o zadevah javnega po- 

(j ,avr>i zbor mora odrediti preiskavo iz prejšnjega odstavka, 
iv61° zahteva tretjina poslancev državnega zbora ali državni 

298. člen 

„^J°9 poslancev za uvedbo preiskave iz prvega odstavka 
% Pa ć,ena mora bi,i poslana predsedniku državnega 

(tb0 
a' jo uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega a. če je bila poslana najkasneje 30 dni pred to sejo. 

299. člen 
'' P,6đl i ij.,1 9 poslancev za uvedbo preiskave iz prejšnjega člena in 

®va za uvedbo preiskave iz drugega odstavka 297. člena !l(a
a vsebovati kratek opis predmeta parlamentarne prei- 

Hk.'n Predlog dokazov, ki naj se izvedejo v parlamentarni 'Skavi. 

S\ 'tevi 
300. člen 

a za uvedbo parlamentarne preiskave mora biti 
a predsedniku državnega zbora v pisni obliki, zahteva 

Doji^cev državnega zbora pa tudi s podpisi najmanj tretjine aHcev 

ji "va iz prvega odstavka tega člena mora biti obravnavana 
Drvi naslednji seji državnega zbora, če je bila poslana 
°sneje 30 dni pred to sejo. 

301. člen 
|L . ni zbor o zahtevi iz prejšnjega člena ne glasuje. 
V ' t6| zbor v sklepu o uvedbi parlamentarne preiskave 
\°ti prevzame zahtevo za uvedbo parlamentarne prei- 
"O.Pri tem sme zahtevek razširiti ali dopolniti, če se s tem 

1 Predlagani cilj parlamentarne preiskave. 

Sv, 
302. člen 

J)' zbor za vsak primer parlamentarne preiskave imenuje 
o preiskovalno komisijo. 

SedKZbor mora naikasneie v 15 dneh po izdaji sklepa 
V Parlamentarne preiskave izdati odlok o imenovanju si Ovalne komisije. 
Sii 

K'arti Va'na komisiia i® vezana na dodeljeno nalogo in sme [V?entarno preiskavo razširiti le po predhodnem soglasju 
'Ue9a zbora ob upoštevanju pogoja iz drugega odstavka 

'®na. 
i« 

^8nVa'na komisija ima v zadevah poizvedovanja in pre- y nla smiselno enaka pooblastila kakor pravosodni or- 

303. člen 

if Šsj?Va'no komisijo sestavljajo predsednik preiskovalne 
d l® in osem članov. 

Vh5nik in ćlani preiskovalne komisije morajo biti poslanci 69a zbora. 

I Ovalna komisija ima sekretarja. 

Preiskovalna komisija ima lahko zaradi zapletenosti zadeve 
enega ali več strokovnih delavcev, ki nudijo strokovno pomoč 
predsedniku in članom preiskovalne komisije. 

304. člen 

Državni zbor lahko na predlog preiskovalne komisije ali pred- 
lagatelja odloči, da se parlamentarna preiskava prekine. 

Državni zbor ne more prekiniti parlamentarne preiskave, če 
temu nasprotuje predlagatelj ali preiskovanec. 

Prekinjen postopek se lahko na predlog preiskovalne komi- 
sije ali predlagatelja nadaljuje, če tako odloči državni zbor. 

305. člen 

Po končani parlamentarni preiskavi preiskovalna komisija 
izda pisno poročilo, ki ga pošlje v obravnavo državnemu 
zboru. 

Preiskovalna komisija lahko na lastno pobudo ali na zahtevo 
državnega zbora med parlamentarno preiskavo izdela 
vmesno poročilo o poteku preiskave in njenih ugotovitvah. 

Poročilo mora vsebovati opis poteka postopka preiskave, 
bistvene ugotovitve in dokazna sredstva, na katera so se člani 
preiskovalne komisije oprli pri svoji presoji dokazov in odlo- 
čitvi. 

Če v preiskovalni komisiji ni soglasja glede rezultata parla- 
mentarne preiskave, se lahko navedejo v poročilu ločena 
mnenja članov, ki se ne strinjajo z večino. 

306. člen 

Če se pokaže, da preiskovalna komisija ne bo mogla opraviti 
svojega dela do konca mandatne dobe državnega zbora, 
mora preiskovalna komisija pravočasno, najkasneje pa na 
zadnjem zasedanju državnega zbora poročati o poteku prei- 
skave in o razlogih za nedokončanje preiskave. 

Parlamentarna preiskava, ki ni bila končana v mandatni dobi 
državnega zbora, se šteje za zaključeno. 

307. člen 

Organizacijo in delo komisij, ki opravljajo parlamentarno prei- 
skavo ureja poseben poslovnik, ki ga sprejme državni zbor. 

XIX. JAVNOST DELA 

308. člen 

Državni zbor obvešča javnost o svojem delu ter o odločitvah 
in stališčih glede zadev, ki jih obravnava. 

309. člen 

Akti in druga gradiva, ki jih obravnava državni zbor, se v celoti 
ali v povzetku objavijo v glasilu državnega zbora, lahko pa 
tudi v sredstvih javnega obveščanja. 

Zakoni v vseh fazah zakonodajnega postopka se objavijo 
v celotnem besedilu. 

Način objavljanja aktov in drugih gradiv, ki jih obravnava 
državni zbor, določi predsednik državnega zbora. 

310. člen 

Javnosti niso na razpolago dokumenti in gradiva državnega 
zbora, ki so zaupne narave. 

Vrste in stopnje zaupnosti ter ravnanje z zaupnimi dokumenti 
in gradivi se določijo s posebnimi predpisi. 
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Poslanec ne sme sporočiti javnosti podatkov iz dokumentov 
in gradiv, ki so zaupne narave. 

311. člen 

Državljani so lahko v skladu s predpisi o notranjem redu 
navzoči na seji državnega zbora. 

Državni zbor lahko sklene, da bo določena seja ali del seje 
državnega zbora potekala brez navzočnosti javnosti. 

312. člen 

Predstavniki sredstev javnega obveščanja imajo pravico biti 
navzoči na sejah državnega zbora ter obveščati javnost o nji- 
hovem delu. 

Državni zbor lahko sklene, da so predstavniki sredstev jav- 
nega obveščanja lahko navzoči na seji oziroma delu seje, ki 
poteka brez navzočnosti javnosti. O takem vprašanju smejo 
predstavniki sredstev javnega obveščanja dajati za javnost le 
tista obvestila, za katera tako sklene zbor. 

Zbor lahko sklene tudi, da se smejo dati obvestila o takem 
vprašanju šele po preteku določenega časa. 

Zbor lahko sklene, da bo o posameznem vprašanju razprav- 
ljalo brez navzočnosti predstavnikov sredstev javnega obveš- 
čanja. 

313. člen 

Predstavnikom sredstev javnega obveščanja so na voljo infor- 
mativna in dokumentacijska gradiva, predlogi aktov držav- 
nega zbora, obvestila in poročila o delu zbora, glasila držav- 
nega zbora, dobesedni zapisi in druge publikacije, ki jih izdaja 
državni zbor. 

314. člen 

Služba državnega zbora za informacije skrbi za obveščanje 
javnosti in sodelovanje s predstavniki sredstev javnega obveš- 
čanja ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo v državnem 
zboru. 

Pogoje za delo predstavnikov sredstev javnega obveščanja 
v državnem zboru določa poseben predpis, ki ga sprejme 
sekretar državnega zbora. 

315. člen 

Dobesedni zapiski s sej zbora so dostopni javnosti. 

Razprave poslancev italijanske in madžarske narodne skup- 
nosti v italijanskem oziroma v madžarskem jeziku se vključijo 
v sejne zapiske v njunem jeziku, skupaj s prevodom v sloven- 
ski jezik. 

316. člen 

Državni zbor lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo 
za javnost oziroma za sredstva javnega obveščanja. 

Uradno obvestilo se da zlasti o sejah ali delih sej državnega 
zbora, ki so potekale brez navzočnosti javnosti oziroma brez 
navzočnosti predstavnikov sredstev javnega obveščanja. 
Državni'zbor lahko sklene, da se da uradno obvestilo tudi 
v drugih primerih. 

Besedilo uradnega obvestila določi predsednik državnega 
zbora. 

XX. MEDNARODNO SODELOVANJE 

317. člen 

Državni zbor sodeluje s predstavniškimi telesi drugih držav, 
z mednarodnimi parlamentarnimi institucijami in z mednarod- 
nimi organizacijami. 
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318. člen 

V zadevah skupnega interesa državni zbor zlasti uskiai ^ 
stališča, organizira skupne aktivnosti, organizira skuP 
sestanke predstavnikov, izmenjuje delegacije, organizira., h 
dijske obiske strokovnjakov in izmenjuje dokumentacijs*0 

informativno gradivo. ^ 

Državni zbor oblikuje tudi skupna delovna telesa s preo»'-j 
škimi telesi drugih držav, mednarodnimi institucijami in0' 
nizacijami. 

319. člen 

Za sodelovanje v mednarodnih parlamentarnih institucija 
mednarodnih organizacijah oblikuje državni zbor svoje 3' 
delegacije. Pri določanju sestave stalnih in drugih delet J( 
se upošteva ustrezna zastopanost poslanskih skupin v o' 
nem zboru. 

XXI. SODELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA S SLOVENSK^ °s 
MANJŠINAMI, IZSELJENCI IN ZDOMCI 

320. člen 

Pri uresničevanju skrbi za avtohtone slovenske nar£^ 
manjšine v sosednjih državah, za slovenske izseljef1^ 
zdomce in pri pospeševanju njihovih stikov z domovino VJJj ^ 
državni zbor in delovna telesa, kadar obravnavajo vpraSj 
ki se nanašajo na to problematiko, na svoje seje predsta*^ 
organizacij slovenskih narodnih manjšin, slovenskih izsf" 
cev in zdomcev in posamezne pripadnike teh skupnost' 

Kadar državni zbor in delovna telesa odločajo o teh vp 
njih, predhodno zaprosijo za mnenje organizacije slovel 
narodnih manjšin, izseljencev in zdomcev. 

321. člen i«; 
drf r»' Organizacije slovenskih narodnih manjšin v sosednjih « 

vah, slovenskih izseljencev in zdomcev lahko pošljejo 0 

nemu zboru pobude in predloge. 

O teh pobudah in predlogih razpravlja matično delovn?' (^ 
ki lahko predlaga državnemu zboru, da zavzame stali'1' 
sprejme ustrezen akt. 

A' XXII. DELO DRŽAVNEGA ZBORA V VOJNEM ALI IZRE"1 

STANJU 

322. člen 
mi"1 

V vojnem ali izrednem stanju dela državni zbor po do' j 
tega poslovnika, kolikor s poslovnikom za delo v vojn 
izrednem stanju ne določi drugače. 

323. člen 

Če državni zbor ne sprejme poslovnika za delo v v°in |dA 
izrednem stanju, so v vojnem ali izrednem stanju v *is 
z nastalimi razmerami ter potrebami obrambe in v0 

dopustna odstopanja od določb tega poslovnika: 

- glede rokov, določenih za sklicevanje sej državnog®1 

in njegovih delovnih teles in za pošiljanje gradiv, 

;e«") 

n«tfli 
- glede načina sklicevanja sej in pošiljanja gradiv, pf°® 
kraja in časa sklicevanja sej, 

- glede rokov za obravnavanje zakonov in drugih akt°Vl 

,h / - glede obravnavanja predlogov zakonov in drugi'1 
v delovnih telesih, 

- glede javnosti dela in obveščanja javnosti o delu z"°r 

poroti 
/ 



ali izrednem stanju predsednik državnega zbora lv|ja in obvešča vlado in predsednika republike: 

324. člen 

dfl» 
državni zbor ne more sestati, 

'•lOor.i0 Ponehale okoliščine, zaradi katerih se državni zbor ni ae| sestati. 

325. člen 
v vojnem ali izrednem stanju državni zbor ne more 

iju 'n zaradi tega predsednik republike izdaja uredbe 
'HjiL močjo, državni zbor obravnava te uredbe in odloči 

l0vi potrditvi takoj, ko se sestane. 

326. člen 
,v°iie •C" ali izrednem stanju so poslanci dolžni nemudoma, 

SflniL ali Preko pristojnih državnih organov, obveščati pred- 
^ ,l^rŽavne9a zl30ra 0 naslovu in telefonu, na katerem so 
'ovei' (riJstva. enote in zavodi obrambnih sil, policija in drugi 
'iti p 1 organi so v vojnem ali izrednem stanju dolžni zagoto- 

■ vs0 P°trebn0 in možno pomoč, da se lahko "lo sej državnega zbora in njegovih delovnih teles. 

Sl-UŽBE DRŽAVNEGA ZBORA 

327. člen 
°pr; lj.?vlianje strokovnih in drugih opravil za potrebe držav- 

0ra ima državni zbor službe. 

^"o obdelavo predlogov zakonov in drugih predpisov 
%0

a,a,?'e mneni o njihovi skladnosti z ustavo in pravnim 
|f! ^ ima državni zbor Sekretariat za zakonodajo in 

6 *adeve. 
H; 

s. 

K 

'2acijo in delo služb ureja odlok državnega zbora. 

^ZLAGA POSLOVNIKA 

328. člen 
P'idi do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, 

SeiP°Slovn'k med sei° predsednik državnega zbora, I6 zbora pa komisija za poslovnik. 

O razlagi poslovnika da svoje mnenje sekretariat za zakono- 
dajo in pravne zadeve. 
Predsednik zbora, delovno telo zbora ali vsak poslanec lahko 
zahtevajo, da o razlagi poslovnika odloči državni zbor. 

XXV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

329. člen 

Zakoni in drugi akti, ki so bili v postopku v Skupščini Repu- 
blike Slovenije pred konstituiranjem državnega zbora in glede 
katerih niso bile sprejete končne odločitve, ostanejo 
v postopku v ustrezni fazi, v kateri so bili sprejeti v zborih 
Skupščine Republike Slovenije, če tako odloči državni zbor 
na predlog predsednika ali vodij poslanskih skupin ali enega 
od poslancev narodnih skupnosti. Državni zbor lahko pred 
odločitvijo zahteva mnenje Vlade Republike Slovenije in pri- 
stojnega delovnega telesa. 

Zakorji, ki so bili v postopku v državnem zboru in glede 
katerih niso bile do uveljavitve tega poslovnika sprejete 
končne odločitve, ostanejo v postopku, tako da: 

- se šteje v primeru, če je bil sprejet predlog za izdajo zakona 
prva obravnava predloga zakona po tem poslovniku za oprav- 
ljeno; 

- da se v vseh drugih primerih opravi druga obravnava 
predloga zakona po tem poslovniku. 

330. člen 

Dokler državni zbor ne sprejme poslovnika iz 307. člena tega 
poslovnika, uredi državni zbor z odlokom o odreditvi prei- 
skave in imenovanju preiskovalne komisijel tudi vprašanja 
postopka. 

331. člen 

Z uveljavitvijo tega poslovnika prenehata veljati Poslovnik 
Skupščine Republike Slovenije (prečiščeno besedilo, Uradni 
list SRS št. 34/85) in Začasni poslovnik državnega zbora 
(Uradni list R^ št. 62/92). 

332. člen 

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

)<* 

>0 POJASNILO 
^ti D ffl %0^

ePubi like Slovenije iz decembra 1991 je uveljavila 
k"1 % n?!ltve oblasti in izvedla parlamentarni sistem organi- 
" Zat0 /e treba tud' poslovnik državnega zbora V '/)a model delovanja klasičnih predstavniških teles. 

cizhodišču pa mora pravna ureditev organizacije in 
l^T%lavneQa zbora upoštevati razmere v političnem in 01 sistemu slovenske globalne družbe. 

itf^'oženo besedilo poslovnika državnega zbora so bila 
V ^Poštevana večinska teoretična stališča o modernem 
>ii^n,arizmu. Poleg političnih in ustavnopravnih doktrin 

p°slovniki tujih predstavniških teles tvorili pomemben 
\?a ra*členitev ustavnih norm o državnem zboru. Tod Aj'' izstopali poslovniki nemškega, avstrijskega, franco- 
X ^edskega in britanskega parlamenta. Določbe teh 
\ P Prakso njihovega izvajanja so pojasnjevali eksperti 
\r*r°pe, katerih mnenja in stališča so bila prav tako 

OBRAZLOŽITEV 

koncept je v veliki meri upošteval tudi našo dosedanjo prakso, 
še posebej izkušnje pri odločanju v skupščini po volitvah leta 
1990. Za oblikovanje predloženega teksta pa so bile zelo 
dragocene razprave članov komisije državnega zbora za pri- 
pravo poslovnika in pripombe strokovnih služb. 

Težave, ki so se pojavljale pri oblikovanju poslovnika, so 
izhajale predvsem iz nedograjenosti slovenskega pravnega 
sistema. Zaradi odsotnosti nekaterih pomembnih zakonov 
(npr. o referendumu, o postopku pred ustavnim sodiščem 
idr.) so nekatere določbe poslovnika oblikovane zgolj na 
osnovi ustave. Pri tem je bila upoštevana tendenca, da ne bi 
prejudicirali zakonske ureditve. O nekaterih vprašanjih pa 
bodo potrebni še politični dogovori oziroma odločitve v slo- 
venskem predstavniškem telesu (vloga kolegija predsednika, 
proračunski memorandum, potek seje državnega zbora). Zato 
so nekatere rešitve s tem v zvezi ponujene v variantah, čeprav 
tekst sicer teži k čimvečji dorečenosti. 

"a za koncipiranje našega poslovnika. Njegov prvi Struktura in vsebina predlagana poslovnika nudi pravne 
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okvire za učinkovito in vsebinsko polno delo državnega 
zbora. Nova zakonodaja, nastajajoča parlamentarna praksa in 
nadaljnja teoretična spoznanja pa bodo gotovo vplivala na 
njegovo dopolnjevanje in spreminjanje. To se v veliki meri 
dogaja tudi tujim poslovnikom, kjer včasih dopolnitve celo 
presegajo obseg osnovnega besedila (npr. Švedska: Akt 
o Riksdagu). Tudi sprejeti poslovnik slovenskega parlamenta 
bo moral upoštevati dinamično življenjsko prakso in se odzi- 
vati na spremenjene družbene in politične okoliščine, ob 
istočasnem vnašanju neke mere stabilnosti in predvidljivosti 
v delovanju predstavniškega telesa. To delovanje v tradici- 
onalnih demokracijah - poleg poslovniških norm - usmer- 
jajo tudi parlamentarni običaji in standardi. Zato bo potrebno 
tudi v našem državnem zboru upoštevati običaje, ki se bodo 
razvili pri njegovem delu, saj poslovnik v nobenem predstav- 
niškem telesu na svetu ne more zajeti prav vseh rananj 
poslancev in delovnih teles parlamenta. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

To uvodno poglavje poslovnika vsebuje splošne določbe 
načelnega značaja, ki se nanašajo na urejanje organizacije in 
načina dela državnega zbora ter na nekatera temeljna vpraša- 
nja njegovega poslovanja. 

Z okvirno opredelitvijo vsebine poslovnika (1. člen) je tudi 
določeno pravilo, da se organizacija in način dela državnega 
zbora ureja s poslovnikom. Izjeme od tega pravila so 
dopustne le v skladu s poslovnikom. Tako se v skladu 
s poslovnikom lahko z odlokom ali drugim aktom državnega 
zbora uredijo vprašanja organizacije in načina dela zbora, ki 
niso urejene s poslovnikom (2. člen). Poslovnik npr. predvi- 
deva, da se s posebnim aktom državnega zbora uredi ravna- 
nje z gradivi zaupne narave (99. člen), da se z odloki ustano- 
vijo delovna telesa (129. in 130. člen), da se s posebnim 
poslovnikom ali odlokom uredi organizacija in delo komisij, ki 
opravljajo parlamentarno preiskavo (307. in 330. člen), da se 
s posebnim poslovnikom uredi delo zbora v vojnem ali izred- 
nem stanju (322. člen) ter da se z odlokom uredi organizacija 
in delo služb zbora (327. člen). Način dela delovnih teles 
zbora se v skladu s poslovnikom lahko ureja tudi z odloki 
o ustanovitvi delovnih teles in z njihovimi poslovniki (3. člen). 

Glede razmerij državnega zbora do državnega sveta, vlade in 
predsednika republike je v splošnih določbah postavljeno 
načelo, da se urejajo na način, ki ga določajo ustava, zakoni 
in poslovnik (4. člen). Urejanje teh razmerij je natančneje 
določeno v posebnih poglavjih poslovnika (XIII., XIV. in XV. 
poglavje). 

Državni zbor posluje v slovenskem jeziku, ki je z ustavo 
določen kot uradni jezik v Sloveniji. V skladu z ustavnimi 
določbami o položaju in pravicah italijanske in madžarske 
narodne skupnosti pa poslovnik posebej določa, da imata 
poslanca teh narodnih skupnosti pravico govoriti in vlagati 
pisne vloge v italijanskem oziroma madžarskem jeziku (5. 
člen). 

Načelo javnosti dela državnega zbora in možne izjeme od 
tega načela (6. člen) poslovnik natančneje ureja v posebnem 
poglavju o javnosti dela (XIX. poglavje) kot tudi v poglavjih 
o sejah državnega zbora in delovnih teles (V. in IX. poglavje). 

Ustava določa, da državni zbor dela na rednih in izrednih 
sejah (85. člen ustave). S poslovnikom je natančneje oprede- 
ljeno, da se redne seje sklicujejo v času dveh rednih letnih 
zasedanj državnega zbora - pomladanskega in jesenskega 
zasedanja (7. člen). Pojem rednega zasedanja državnega 
zbora obsega vse oblike dela, poleg rednih sej državnega 
zbora tudi seje delovnih teles, delo v poslanskih skupinah itd. 
V poglavju o sejah državnega zbora poslovnik določa, da ima 
v času rednih zasedanj državni zbor redne seje praviloma 
vsak zadnji teden v mesecu oziroma vsaj 7 delovnih dni pred 
koncem meseca (50. člen), izredna seja pa se skliče izven 
rednih zasedanj državnega zbora in v času rednih zasedanj, 
kadar ni pogojev za redno sejo (51. člen). 
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=5, 
V splošne določbe, ki se nanašajo na temeljna vP'^u J 
poslovanja državnega zbora, sodita tudi določbi o pr 
Ijanju državnega zbora (8. člen) in o njegovem pečai" 
člen). * 

II. KONSTITUIRANJE DRŽAVNEGA ZBORA 

Poglavje vsebuje le tiste določbe, ki so nujne za konstitv'fi [J 
in začetek dela državnega zbora. Skladno z ustavo Repu > 
Slovenije (tretji odstavek 81. člena) skliče prvo sejo nov» ^ 
Ijenega državnega zbora predsednik republike najkasM 
dni po izvolitvi državnega zbora. Praviloma vodi to sel 
izvolitve predsednika državnega zbora njegov najs'>, ' 
poslanec, če pa tega ne želi oziroma ne more storiti, * j, 
državni zbor odloči, da jo bo vodil naslednji najstarejši IT 
nec ali drug poslanec. Državni zbor je konstituiran na j L 
prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica PoS> a 
mandatov. Na svoji konstitutivni seji izvoli državni zbot 
datno-imunitetno komisijo, izvede postopek v zvezi s P°( . 
tvijo poslanskih mandatov, imenuje komisijo za volitve 
novanja in administrativne zadeve in izvoli predseduj*, 
podpredsednike državnega zbora. V 30 dneh po konS'1 . ^ 
nju mora državni zbor imenovati delovna telesa drža' , 
zbora in sekretarja državnega zbora, ker ta imenovanj* j „ 
nujna za konstituiranje državnega zbora. Ureditev ten5 ^ 
šanj v osnutku poslovnika je prevladujoče oprto na u*'« 0 
določbe ustave, zakona o poslancih, zakona o ^ 
v državni zbor in delno začasnega poslovnika dria* ^ 
zbora. i„ 

III. PRA VICE IN DOLŽNOSTI POSLANCEV \ 
iS K 1. Splošne določbe 

Pravice in dolžnosti poslancev določata ustava in Jj. J 
o poslancih. Poslovnik ne povzema ustavnih in za*0 ^ ( 
določb, marveč samo natančneje opredeljuje pravice i" . . 
nosti poslancev, ki izhajajo iz ustave in zakona, ter ^ ^ 
njihovega uresničevanja. V naslednjih podpoglavjih ie a ^ 
čen način uresničevanja pravice poslancev, da PoS%t i 
poslanska vprašanja in dajejo poslanske pobude, način , 
ničevanja pravice do poslanske imunitete ter post oP ^ 
ugotavljanje odgovornosti in ukrepi zaradi neuprav . ] ^ 
odsotnosti s sej. V splošnih določbah pa so natančne!1 % 
deljene nekatere pravice in dolžnosti poslancev, ki sW ^ 
jajo iz ustave in zakona o poslancih. J £ 
Ustava in zakon ne opredeljujeta natančneje poslansKj j 
pin in pravice poslancev, da ustanavljajo poslanske s* £ ^ 
To vprašanje ureja poslovnik v poglavju o poslanskih j ^ 
nah (VIII. poglavje). V okviru določb o pravicah in d°lz,, f |( 
poslancev pa je potrebno določiti pravico poslanca, % ^ 
pogoji, določenimi s poslovnikom, skupaj z drugimi P°J ^ 
ustanovi poslansko skupino, v njej enakopravno sodei ^ 
iz nje tudi lahko izstopi (18. člen). tj 

rt/ 1/ 
Zakon o poslancih določa, da poslanec ne more brez ^ 
čenega razloga odkloniti članstva v delovnem telesci k 
rega član je. Poslovnik v zvezi s tem določa, da ima P° \t 
pravico in dolžnost, da se izjavi, v katerih delovnih ^ ^ 
državnega zbora želi sodelovati, in to sporoči vodi1,f ^ 
poslanske skupine oziroma predsedniku komisije za i0l 
imenovanja in administrativne zadeve, če ni član P°s ^ 
skupine (19. člen). 

16^ 
Zakon o poslancih določa, da se je poslanec dolžan ^ ) 
vati sej delovnih teles, katerih član je. Poslovnik pa 

tudi pravico poslanca, da se udeležuje sej delovni" ^ 
v katerih ni član, kolikor ni za posamezna delovna ^ 
s poslovnikom ali odlokom o ustanovitvi delovnega ^ 
drugače določeno. Poslanec, ki ni član delovnega a 
lahko sodeluje v razpravi na seji delovnega telesa, če ni j 
poslanska skupina ni zastopana v delovnem telesu, s J 
le, če tako sklene delovno telo. V nobenem primeru P 
pravice glasovati (20. člen). 

Poslovnik v poglavju o delovnih telesih posebej ure^f0/ 
meščanje opravičeno odsotnega poslanca na seji de' 

poroči 



^ T 
a poslanca lahko nadomesti poslanec iz iste 

Ota. e skupine z vsemi pravicami in dolžnostmi člana 
9a 'e/esa (158. člen). 

iPvn/if 
drj * določa tudi pravico poslanca, da zahteva od orga- 
^i/a uPrave m organov lokalnih skupnosti obvestila in V. j?1so mu potrebna v zvezi z delom v volilni enoti (21. 

? pravico sme uporabljati poslanec le za potrebe 
elom v volilni enoti. Obvestila in pojasnila, ki so 

Po?Poslancem v zvezi z delom v državnem zboru, dobi- 
lW c' °d vlade m pristojnih ministrstev na zahtevo 99 zbora ali z odgovori na poslanska vprašanja. 

določbah o pravicah in dolžnostih poslancev je 
t&o. !udi pravica poslanca do poslanske izkaznice, 

Ukazuje svoj status in imunitetno pravico (22. člen). 
n'ka vprašanja in pobude 

vprašanje zastavi poslanec vladi ali posameznemu 
posameznega vprašanja iz pristojnosti vlade 

iSe a" P°samezneQa ministrskega resorja. Poslansko 
Nn;10 značllno za parlamentarni sistem, saj se z njim 
°nJ "'orf vzpostavlja odgovornost vlade in s tem poli- 

is'cer 
Zorstvena funkcija parlamenta. Poslansko vprašanje 

S0. 'azlikuje od drugih instrumentov vzpostavljanja 
%/°sf' vlade P° tem' da (praviloma) ne pripelje do 0 nezaupnici vladi, ker gre samo za dialog med 
i, ^ in vlado oziroma posameznim ministrom. Toda 
% Se ob poslanskih vprašanjih in odgovorih nanje 
\„t

n*u dejansko vendarle oblikuje določeno stališče 
hfc ? do delovanja vlade in posameznih ministrov, je 
kij^i poslanske vprašanje pomembno sredstvo za 

"/e odgovornosti vlade parlamentu. 

Postavljati vladi oziroma posameznemu mini- 
la ">o pomemben element položaja poslanca temveč 

>h(le ®J"6en del poslovanja parlamenta, je navadno to 
T%rai Probno urejeno v poslovniku parlamenta, 

o® ot>ičajno za to določen poseben čas (dan in ura) 
itp?°Sebna seja, praviloma pa je omejen tudi čas za 

•ti ??f nie in v večji ali manjši meri opredeljena tudi 
lo 0 ■"Hka. To je potrebno predvsem zaradi tega, ker 
M ?°y°ri na poslanska vprašanja prisotnost članov 
'"osr' Parlamen,a in njihovo vsestransko dobro pri- 
\ odgovor. Pravilo je namreč, da se na poslansko 
'je nOgovori takoj in le izjemoma kasneje. Ne glede na 

P°staviti poslansko vprašanje tudi pisno, kar jffl la pjsnj odgovor vlade oziroma ministra. 

fKTjiiog vPrašanja je poznala tudi prejšnja delegatska 
]i 'Xfysj. Vendar je bila poslovniška ureditev prilagojena 

%a
6mu delegatskemu sistemu, zato je bila le delno 

s'si a uredifev tega vprašanja v sedanjem parlamen- 
\ rnu- Pomembnost poslanskega vprašanja je sedaj 
\i Predvsem s tem, da poslansko vprašanje lahko * » samo ministri, na ustno vprašanje pa le izjemoma 
* .ye'ary/. Element dialoga med poslancem in vlado 
Vj Jpistrom je poudarjen s tem, da mora minister na sanje praviloma odgovoriti takoj. 

' plovnika predvideva tudi pravico poslanca, da da 
pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za spre- 

iJ6 S
11 h ukrepov. To sicer ni značilno in običajno za 

k plamen ta v parlamentarnem sistemu, vendar pa 
\6 

Se poslanske pobude utrdile v naši ustavni tradiciji 
j9 ,da kaže ta institut ohraniti še v prihodnje. Pričako- 
ii:? v prihodnje ne bo imel takega pomena, kot ga je 

""JI skupščini. 

• Imuniteta 

C^niteto ureja ustava v 83. členu. Zaradi natanč- 
\ 'a"e posameznih ustavnih določb je bilo potrebno 
poslovnika (izvzemši določbo prvega odstavka 83. 
« oviti ustavne norme o poslanski imuniteti. Kot 
o Z. osnutek poslovnika določil, da uživa poslanec 

" Potrditve do prenehanja njegovega mandata. 

V tem delu poslovnik tako ureja postopek, pristojnosti man- 
datno imunitetne komisije in roke, ki jih je bilo treba določiti 
za odločanje o poslanski imuniteti. V tem delu mora poslovnik 
nujno obravnavati tudi dolžnosti pristojnih državnih organov, 
ki začnejo ali nameravajo začeti kazenski postopek ali pa 
odredijo ali nameravajo odrediti pripor zoper poslanca. Tako 
poslovnik ureja tudi obveznosti organov zunaj državnega 
zbora, kar pa je zaradi narave poslanske imunitete, ki je 
uveljavljena v zvezi s kazenskim postopkom, za katerega 
vodenje so pristojni predvsem pravosodni organi, nujno. 

V poslovniku je bilo med drugimi vprašanji potrebno urediti 
zlasti situacijo, ki nastane tedaj, kadar se poslanec ni skliceval 
na poslansko imuniteto ali je bil zaloten pri kaznivem dejanju, 
za katero je predpisana kazen zapora nad pet let in vprašanje, 
kaj tedaj, kadar je bil poslanec priprt ali je bil zoper njega 
začet kazenski postopek pred potrditvijo njegovega mandata. 

Čeprav se poslanec ni skliceval na imuniteto ali pa je bil 
zaloten pri kaznivem dejanju, za katerega je predpisana kazen 
zapora nad pet let, lahko državni zbor že na podlagi ustave 
tudi takemu poslancu prizna (vzpostavi) imuniteto. Pristojni 
državni organ je dolžan v obeh primerih nemudoma poslati 
državnemu zboru obvestilo o priporu ali o začetku kazen- 
skega postopka. Državni zbor lahko takemu poslancu prizna 
imuniteto, »če je to potrebno za opravljanje njegove poslan- 
ske funkcije«. Razlogov in kriterijev za tako izrazito politično 
oceno in odločanje poslovnik podrobneje ne ureja. 

Pač pa osnutek poslovnika posebej opredeljuje, da državni 
zbor pri obravnavanju zahteve za odvzem imunitete in obve- 
stila o priporu ter začetku kazenskega postopka ne vrednoti 
dokazov in ne ocenjuje, ali je podan dejanski stan poslancu 
očitanega kaznivega dejanja in ali je poslanec kazensko 
odgovoren. Gre izključno za politično oceno posameznega 
primera. 

Tedaj, kadar je bil poslanec priprt ali je bil zoper njega začet 
kazenski postopek pred potrditvijo njegovega mandata, 
postopka državni zbor tako kot v primeru, ko se poslanec ni 
skliceval na imuniteto. Državni zbor lahko torej prizna 
poslancu imuniteto tudi v takem primeru. 

4. Postopek za ugotavljanje odgovornosti In ukrepi zaradi 
neopravičenih odsotnosti s sej 

Zakon o poslancih določa, da se poslancu, ki se neopravičeno 
ne udeleži seje državnega zbora oziroma njegovega delov• 
nega telesa, katerega član je, ustrezno zniža plača in drugi 
osebni prejemki. Postopek za ugotavljanje odgovornosti 
poslanca in ukrepi se določijo s poslovnikom državnega 
zbora. 

Poslovnik določa rok, v katerem mora poslanec opravičiti 
svojo odsotnost s seje, in okoliščine, ki se štejejo za opravi- 
čene razloge odsotnosti s seje. O opravičenih in neopraviče- 
nih odsotnostih poslancev s seje obvesti sekretar državnega 
zbora oziroma sekretar delovnega telesa predsednika komi- 
sije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki na 
podlagi obvestila o neopravičeni odsotnosti obvesti poslanca 
o ustreznem znižanju plače in drugih osebnih prejemkov. 
Zoper to obvestilo ima poslanec pravico ugovora v osmih 
dneh po prejemu obvestila. Ugovor zadrži izvršitev ukrepa. 
O ugovoru odloči komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve na seji, na katero povabi tudi poslanca, ki je 
vložil ugovor. Ta ima pravico, da na seji komisije pojasni svoj 
ugovor. Komisija odloči o ugovoru s sklepom, s katerim 
ugovoru ugodi in spremeni ali prekliče ukrep ali pa ugovor 
zavrne in potrdi veljavnost ukrepa o zniianju plače in drugih 
osebnih prejemkov. 

Poslovnik predvideva dva različna ukrepa glede na to, ali gre 
za neopravičeno odsotnost pri odločanju na seji državnega 
zbora ali pa za neopravičeno odsotnost na seji državnega 
zbora v drugih primerih oziroma za neopravičeno odsotnost 
na seji delovnega telesa. Za dneve neopravičene odsotnosti 
pri odločanju na seji državnega zbora poslancu ne pripada 
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plača. Za dneve neopravičene odsotnosti na seji državnega 
zbora v drugih primerih in za dneve neopravičene odsotnosti 
na seji delovnega telesa pa poslancu ne pripada funkcijski 
dodatek. V obeh primerih poslancu tudi ne pripada regres za 
prehramo med delom in povračilo stroškov za prevoz na delo 
in z dela. 

Ureditev je torej drugačna kot v začasnem poslovniku. Ta 
zahteva sklepčnost samo pri odločanju, medtem ko se raz- 
prava lahko opravi, če je na seji navzoč najmanj po en posla- 
nec iz vsake poslanske skupine. V skladu s tem določa 
denarne kazni za poslance, ki se neopravičeno ne udeležijo 
odločanja, in za poslanske skupine, ki ne zagotovijo ustrezne 
navzočnosti poslancev pri razpravi in odločanju (26. člen 
začasnega poslovnika). Osnutek poslovnika zahteva sklepč- 
nost tako pri razpravi kot pri odločanju in v skladu z zakonom 
o poslancih določa ukrepe znižanja plače in drugih osebnih 
prejemkov za poslance, ki se neopravičeno ne udeležijo sej 
državnega zbora in njegovih delovnih teles, s tem da določa 
strožji ukrep za neopravičeno odsotnost pri odločanju na seji 
državnega zbora. 

IV. DELOVNO PODROČJE DRŽA VNEGA ZBORA 

Ustava Republike Slovenije ne ureja posebej pristojnosti 
državnega zbora. To je tudi razumljivo, ker ima državni zbor 
edini pravico sprejemati zakone in druge odločitve, zato nava- 
janje njegovih pristojnosti načelno ni potrebno. Podobno 
velja tudi za poslovnik, zato bi s tega vidika to poglavje lahko 
v poslovniku pogrešali. Primerjava sorodnih ureditev v tujih 
poslovnikih pa vendarle opravičuje sumarno določitev ozi- 
roma prikaz najpomembnejših pristojnosti državnega zbora, 
ki naj omogoči večjo preglednost na tem področju in pred- 
stavlja hkrati izhodišče za kasnejšo členitev načina izvrševa- 
nja teh pristojnosti ic poslovniku. Podobnega mnenja so bili 
tudi člani ekspertne skupine Sveta Evrope, ki so sugerirali 
tako rešitev. Naloge oziroma pristojnosti državnega zbora so 
v osnutku poslovnika navedene eksemplifikativno, izhodišče 
zanje pa je predvsem ustava. V prvem odstavku so navedeni 
najpomembnejši pravni in drugi akti, o katerih odloča državni 
zbor, v drugem pa pristojnosti s področja volitev, imenovanj 
in razrešitev. Ustava, zakoni, poslovnik in odloki, izdani na 
podlagi poslovnika pa lahko določijo, da odloča državni zbor 
tudi o drugih vprašanjih iz svoje pristojnosti, voli, imenuje in 
razrešuje tudi druge nosilce javnih funkcij in opravlja tudi 
druge zadeve iz svoje pristojnosti. 

V. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 

1. Sklicevanje sej 

Glede sklicevanja sej ohranja poslovnik določeno kontinu- 
iteto s tistimi rešitvami iz začasnega poslovnika, ki so se 
v praksi izkazale kot primerne oziroma učinkovite, podrob- 
neje pa ureja roke in način sklicevanja sej ter pošiljanje gradiv 
za seje. Redne seje sklicuje predsednik državnega zbora 
v skladu s programom dela zbora, po sklepu zbora, po posve- 
tovanju v kolegiju predsednika ali na predlog vlade. Predsed- 
nik državnega zbora sklicuje tudi izredne seje. Tu je, ob 
določitvi predlagateljev za sklic izredne seje predvidena tudi 
možnost, da skliče izredno sejo neposredno predlagatelj, če 
tega na njegovo zahtevo ne stori predsednik državnega zbora. 
V času rednih zasedanj ima državni zbor redne seje vsak 
zadnji teden v mesecu oziroma vsaj sedem delovnih dni pred 
koncem meseca, po posebnem sklepu zbora ali po dogovoru 
v kolegiju predsednika pa se lahko redne seje skličejo tudi 
v drugih dneh. S tem je na eni strani zagotovljeno dovolj časa 
za kvalitetno pripravo na seje zbora ter za kontinuirano delo 
poslancev, na drugi strani pa se lahko po potrebi delo zbora 
tudi prilagaja trenutnim potrebam. Roki, ki so predvideni za 
sklicevanje rednih in izrednih sej ter za pošiljanje gradiv za 
seje so prilagojeni dinamiki dela zbora ter zagotavljajo 
poslancem, delovnim telesom ter drugim naslovljencem pra- 
vočasno informiranost in ustrezen čas za pripravo na sejo. 
Določeno je, da državni zbor ne more odločati o zadevah, 
glede katerih predhodno poslancem niso bila poslana ozi- 
roma izročena ustrezna gradiva in o katerih ni zavzelo svojega 
stališča pristojno delovno telo zbora. 

2. Predsedovanje In udeležba na seji 

Ureditev glede predsedovanja in udeležbe na seji ji 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije in zaL. 
poslovnika državnega zbora. Bistvenih vsebinskih 
osnutek poslovnika v tem delu ne vsebuje. 

isW *, 

3. Potek seje 

Določbe o poteku seje so v glavnem povzete iz P0'- ^ 
Skupščine Republike Slovenije. Bistvene vsebinske , '< 
so le pri določanju dnevnega reda (43. člen), gl0".,< J 
k razpravi (66. člen) in glede časovne omejitve raZp 
člen). 

Novosti pri določanju dnevnega reda so naslednje: 

Nc 

- zadeve, za katere matično delovno telo . 
umaknejo z dnevnega reda in uvrstijo na dnevni red ^ 
seje, se umaknejo z dnevnega reda brez razprave i, 
vanja, b 

;i 'i 
- o predlogih za umik zadev z dnevnega reda, za fej 
dnevnega reda, za skrajšanje rokov, združitev f&. (((oj 
postopek, ki jih da kolegij predsednika ali najmani 
poslancev, odloča državni zbor brez razprave, 

- predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprei1Da 
če so razlogi za razširitev dnevnega reda nastali po s*' I« 
in če so bila poslancem pravočasno poslana gradi1 

podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red, ter p°fv^ 
mnenja delovnih teles in vlade, kadar so potrebna za f" 
in odločanje. 't; 

pi *1 
Glede prijav k razpravi je novost v tem, da je potrebah lii 
vložiti pisno pri sekretarju državnega zbora pred P' j i| 
razprave. Ko je vrsti red vnaprej prijavljenih razp'" ^ In 
izčrpan, se je sicer še možno prijaviti k razpravi,. rt, 
predsedujoči take razprave lahko omeji na določen c )j{ 

trt ^ Novosti pri časovni omejitvi razprav so v tem, da se j li 
govora ne more omejiti na manj kot pet minut, " 8 
podlagi dogovora v kolegiju predsednika lahko omel1^ 
razprave za poslanske skupine in da se odločitev o 
razprave lahko sprejme le pred začetkom razprave. 

4. Vzdrževanje reda na seji 

Tudi določbe o vzdrževanju reda na seji so v glavne"* , 
iz poslovnika Skupščine Republike Slovenije. Novost L 
da o ukrepu odstranitve s seje, o katerem je po po 
Skupščine Republike Slovenije odločal zbor na pre«- - 
sedujočega, odloča predsedujoči. Novost je tudi v te.. | '■ 
ta ukrep lahko omeji le na odstranitev z dela seje, k*'L J 
le za tisti dan, ko je poslanec kršil red na seji, a'| ^ J 
dneva ali pa le za tisto točko dnevnega reda, Prl j J 
poslanec kršil red na seji. Poslanec, ki mu je ta ukrep ^ 1 
pa lahko v treh dneh vloži ugovor, o katerem odloC j 
zborna prvi naslednji seji. Novost je tudi dolotP'U 
odsotnost s seje med trajanjem tega ukrepa šteje za "J 
čeno odsotnost s seje, kar ima za posledico ustrezno 
plače in drugih osebnih prejemkov. 

5. Odločanje 

M 

p'5 

S< 
večina poslancev, odloča pa z večino opredeljen' —7 £« \ 
Ustava določa, da državni zbor sklepa, če je na ■ 

navzočih poslancev, kadar ni z ustavo ali zakonom ' 
drugačna večina. Na tej podlagi je na novo uredil ° 
začasni poslovnik državnega zbora. Osnutek pošlo*^ j 
zema ureditev iz začasnega poslovnika in jo ustrezn 
njuje glede vprašanj, ki z začasnim poslovnikom 
popolno urejena. 

Osnutek poslovnika določa, na kakšen način in kd^f 
tavlja navzočnost. Glasovanje je praviloma javno.ji 
glasuje pri volitvah, imenovanjih in razrešitvah, kaO ^ 
določeno z ustavo, zakonom ali poslovnikom aH c I 



hrtiPr'meru tako odloči državni zbor. Državni zbor lahko $ '°9 predlagatelja ali najmanj desetih poslancev tudi 
i% se opravi tajno glasovanje o obtožbi predsednika 
lir,®' o zaupnici vladi, o nezaupnici posameznemu mini- 

obtožbi predsednika vlade ali ministra. 
'OfgL 
jfon Poslovnika nadalje podrobno ureja načine in posto- 
je*93 glasovanja ter način in postopek tajnega glasova- 

i0 f10 glasovanje z uporabo glasovalne naprave ureja 
11 n °' je urejeno v začasnem poslovniku, dodatno pa 

I lavno glasovanje z dvigom rok in s poimenskim 
>' iin0'

erri Poslancev. Tajno glasovanje ureja enako, kot je 
začasnem poslovniku, natančneje pa ureja posto- 

9a glasovanja in ugotavljanje izida tajnega glasova- 

'Kit n j lei„.0 S0ji državnega zbora obsega vse glavne podatke 
«oh ter 0 P°,eku dela na S0J'- 0 delu na seji se vodijo 

^WrtSedn' zaP'sk' (magnetogram seje), lahko pa tudi ,< l«fice 
zaPisi. Dobesedni zapiski se na zahtevo izročijo 

,( »ga "J- Predlagateljem, vladi in predstavnikom sredstev 
((j °°veščanja. Posebej je urejena pravica poslancev 

o,a ^°vornikov, da redakcijsko popravijo zapis svojega 
Wce £ sey7 državnega zbora ter način uresničevanja te 

^ rid£°besedni zapiski in avdio-video zapisi se vodijo 
)ae6 ki so zaprte za javnost, če državni zbor ne odloči 

! 5Plofri ^0mer >mai° vpogled v takšne zapiske. Ti imajo j Hjc v 
n° pravico vpogleda v spise oziroma gradiva, ki se 

ill K^sto'nih s/u£ba/i državnega zbora oziroma njego- 
1 fe'es Vpogled v akte osebne narave pa je dopu- V°ma le poslancem, na katere se ti akti nanašajo. 

C1 V"' ih 8kti oz'roma g^divi zaupne narave bo določil 
t1 Cr s Pose^n'm aktom, ki bo moral urediti med 
V 1 klasifikacijo stopenj zaupnosti gradiv. Izvirniki 
II državnega zbora oziroma njegovih delovnih teles, 
\ °riski trakovi in avdio-video zapisi se hranijo 
W "davnega zbora. Poslovnik določa najkrajši rok 

(rf ® magnetofonskih in avdio-video zapisov. Natanč- 
i! \ odiia o arhiviranju in rokih hranjenja gradiv ter 
lil »,*•*#, in avdio-video zapisov izda sekretar držav- 
ol> >(|0 

'*ANJEDELA DRŽAVNEGA ZBORA 

delovanja državnega zbora je smotrno zaradi 
ili,,nJa dela znotraj obdobja zasedanj ali v okviru posa- 

-jH ' oziroma tudi v daljših obdobjih, še posebej zaradi 
S 0n^odajne ureditve in dograditve celih področij. %*ir1ovanje omogoča določanje prioritet in zagotav- 

1 Pni OHakomerno delovno obremenjenost državnega 
"Ua 00 i0 tuc*i zaradi smotrnega povezovanja posa- 

iJt' Dr *ak°nodajnega postopka skozi katere gredo posa- Hf^nJ^logi zakonov. Načrtovanje dela je končno 
u ®8s|j določiti in uresničevati tako, da bo omogočalo 

šiff^Bzon ritem parlamentarnega dela (ob upošteva- 
nj Oroin med splošnimi in konkretnimi razpravami) ter 
'J2 \tr v°dilo k smotrni vsebinski (tematski) porazdelitvi 1 i \r

ai Posameznega »parlamentarnega leta« - kar pa je 
0(jojParlamentarne prakse, ki se bo postopoma obliko- 

Poslovniška določila o načrtovanju dela in praksa 
'\r 

Pevala k učinkovitosti državnega zbora pri oblikova- 
shičevanju politik na posameznih področjih. 

A 

" ŽH/fT!''6 dela omogoča okvirni program dela državnega 
"iM^Hri'"','riski program dela državnega zbora, ki ju pred- 
al 0e9a zbora oblikuje v posvetu s kolegijem in ob 
i delovnih teles (102. člen) in predloži v sprejem 

'".j .1j 0 " zboru (104. člen). Okvirni program dela je obliko- 
' Skih"0v'' Programa vlade za tekoče leto in predlogov jie . skupin ter drugih predlogov. Bistveno je, da opre- 
S°dn°stne naloge in povezuje faze zakonodajnega 

Lj Jf|9''"3. člen). Okvirni program je osnova za uvrščanje 
■ V"i rt2evne r0de sej državnega zbora in za določanje 
jft%"°'ovnih teles, katerim se pošiljajo zadeve v obrav- 

' \ il0n). V skladu z okvirnim programom delaobliku- 
j programe dela delovna telesa (106. člen). 

Okvirni program dela ali terminski program dela sta osnova za 
določanje ne le dnevnega reda posamezne seje, ki je sklicana, 
ampak tudi za določanje predvidenega dnevnega reda 
naslednje seje in predvidenih datumov sej delovnih teles (105. 
člen). Pri pripravi posameznih sej državnega zbora se upo- 
števa potreben čas za delo v poslanskih skupinah in delovnih 
telesih (107. člen). 

VII. PREDSEDNIK, PODPREDSEDNIKI, SEKRETAR IN 
KOLEGIJ PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA 

1. Predsednik državnega zbora 

Državni zbor predstavlja predsednik državnega zbora, ki tudi 
vodi njegovo delo. V podpoglavju, ki ureja položaj predsed- 
nika državnega zbora, so navedene nekatere njegove 
pomembnejše pristojnosti (108. člen), nekatere pristojnosti pa 
so iz nomotehničnih razlogov določene tudi na drugih mestih 
v poslovniku, kjer se navezujejo na ustrezne vsebinske 
sklope. Predsednik državnega zbora je za svoje delo odgovo- 
ren državnemu zboru. Posebej je predvidena njegova dolž- 
nost, da na zahtevo 10 poslancev ali poslanske skupine držav- 
nemu zboru daje pojasnila v zvezi z izvajanjem svoje funkcije. 
Predsednik državnega zbora opravlja svojo funkcijo do prve 
seje novega državnega zbora. 

2. Podpredsedniki državnega zbora 

Glede števila podpredsednikov državnega zbora je predla- 
gana rešitev, da ima državni zbor največ tri podpredsednike. 
To vprašanje je na eni strani politične narave, saj je lahko 
število podpredsednikov bistveno povezano z možnostjo izvo- 
litve določenega podpredsednika iz vrst parlamentarne opozi- 
cije, na drugi strani pa zadeva lahko tudi učinkovitost dela 
državnega zbora, še posebej v primeru dogovora o porazdeli- 
tvi funkcionalnih pristojnosti (t.j. o razporeditvi dela po vse- 
binskih področjih) podpredsednikov pri vodenju sej zbora. 
Podpredsedniki pomagajo predsedniku pri njegovem delu in 
opravljajo v dogovoru z njim posamezne zadeve z njegovega 
delovnega področja. Predsednik državnega zbora.določi pod- 
predsednika, ki ga nadomešča v času njegove odsotnosti. 
Podpredsednik je za svoje delo odgovoren državnemu zboru. 
Svojo funkcijo opravlja do prve seje novega državnega zbora. 

3. Sekretar državnega zbora 

Sekretar državnega zbora organizira, vodi in usklajuje delo 
strokovnih služb državnega zbora, pomaga predsedniku 
državnega zbora pri pripravi in vodenju sej, skrbi za objavlja- 
nje zakonov in drugih aktov državnega zbora, sklepa pogodbe 
v imenu državnega zbora ter opravlja druge zadeve določene 
s predpisi in poslovnikom. Te načelne poslovniške določbe 
bodo dopolnjene tudi z aktom, ki bo dodatno urejal notranjo 
organizacijo državnega zbora in bo v tem okviru podrobneje 
specificiral pristojnosti sekretarja oziroma jih dopolnil. Sekre- 
tar je za svoje delo odgovoren neposredno državnemu zboru. 

4. Kolegij predsednika državnega zbora 

Opredelitev kolegija predsednika državnega zbora izhaja iz 
načelne usmeritve, da naj kolegij predstavlja zgolj posveto- 
valno telo predsednika državnega zbora. V tem pogledu izraz 
kolegij ustrezno izraža naravo tega telesa, kajti »collegium« 
pomeni svet, odbor oziroma skupino ljudi, ki jih povezuje isti 
poklic, oziroma funkcija, ter je primeren označevalec za visoki 
posvetovalni forum. Kolegij sestavljajo predsednik državnega 
zbora, podpredsedniki, vodje poslanskih skupin, poslanca 
italijanske in madžarske narodne skupnosti in sekretar držav- 
nega zbora. Takšna sestava omogoča predsedniku državnega 
zbora, da se pravočasno in neposredno seznanja s stališči 
poslanskih skupin, pri čemer se lahko ta stališča v okviru 
kolegija tudi neformalno usklajujejo. To naj omogoči učinko- 
vitost pri pripravah sej državnega zbora in pri uresničevanju 
pristojnosti predsednika. Posebej je določeno, da lahko pred- 
sednik državnega zbora na seje kolegija vabi tudi predsednike 
delovnih teles, strokovne delavce državnega zbora ter druge. 
Kolegij predvsem pomaga predsedniku državnega zbora pri 
organiziranju dela državnega zbora, pri usklajevanju dela 
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delovnih teles, pri pripravah na seje državnega zbora ter pri 
drugih zadevah iz pristojnosti predsednika državnega zbora. 

Upoštevaje posvetovalno naravo kolegija in njegovo vlogo, ki 
je v specifični odvisnosti nasproti predsedniku državnega 
zbora, je s primerjalnega vidika zanimiva predvsem ureditev 
tistih poslovnikov tujih parlamentov, ki izhajajo iz podobne 
temeljne usmeritve. Po svoji sestavi je kolegij predsednika 
državnega sveta načelno primerljiv npr. s »starešinskim sve- 
tom« iz poslovnika nemškega Bundestaga (starešinski svet 
sestavljajo predsednik, njegovi namestniki in predstavniki 
poslanskih skupin) in z »konferenca predsednika« iz poslov- 
nika avstrijskega Bundesrata (konferenco predsednika 
sestavljajo predsednik in vodje poslanskih skupin). Po nem- 
škem poslortiiku je starešinski svet posvetovalni organ, 
v nekaterih zadevah pa ima tudi pristojnost odločanja, če to 
ne posega v pristojnosti predsednika ali prezidija (le-ta je 
sestavljen iz predsednika in njegovih namestnikov). Avstrijski 
poslovnik pa opredeljuje konferenco predsednika načelno le 
kot posvetovalni organ. Že ta primerjava pokaže, da poslovni- 
ška ureditev kolegija predsednika državnega zbora, upošte- 
vaje izhodišče, po katerem je kolegij posvetovalno telo pred- 
sednika, tako po sestavi kot tudi po opredelitvi nalog v niče- 
mer bistveno ne odstopa od ureditve tovrstnih teles v nekate- 
rih sistemih z že uveljavljeno parlamentarno tradicijo. 

Kolegij sklicuje predsednik državnega zbora na lastno 
pobudo ali na pobudo katerega koli člana kolegija. Seje 
kolegija vodi predsednik, v primeru zadržanosti pa določi 
podpredsednika, ki ga pri tem nadomešča. Kljub temu, da je 
kolegij zgolj posvetovalno telo predsednika, pa v določeni 
meri slednjega le zavezuje. Na eni strani je predsednik dolžan 
sklicati sejo kolegija na pobudo člana kolegija, na drugi strani 
pa poslovnik izrecno navaja tudi nekatere primere, kjer je 
posvetovanje predsednika državnega zbora v okviru kolegija 
obvezno (ni pa predsednik vezan na mnenje oziroma stališče 
kolegija). Takšna obveznost je predvidena v primerih, ki so 
navedeni v 115. členu, ter v nekaterih drugih primerih, ki so 
zaradi tesne vsebinske povezanosti s posameznimi deli 
poslovnika določeni na drugih mestih. 

VIII. POSLANSKE SKUPINE 

V predstavniških oblikah demokracije so politične stranke 
postale instrument za izražanje ljudske volje. Stranke se 
pojavljajo v parlamentih v obliki strankarskih frakcij, klubov 
ali skupin, ki združujejo člane, ki pripadajo isti stranki ali pa 
zgolj delijo podobne poglede. V zadnjih 20 letih so poslanske 
skupine poslale neločljiv del moderne parlamentarne prakse 
in jih tako ali drugače omenjajo tudi poslovniki parlamentov, 
ne glede na to, če so stranke omenjene v samih ustavah. 
Pomen strankarskih skupin se izraža v predpostavki, da pro- 
ces odločanja v sodobnem parlamentu ne more potekati brez 
predhodne razprave v teh skupinah, na drugi strani pa v zami- 
sli, da sorazmerno svoji številčnosti sodelujejo v delu delov- 
nih teles, na katere se prenaša vedno večji obseg dela parla- 
menta. Čeprav gre pri strankarskih oziroma poslanskih skupi- 
nah predvsem za obliko kolektivne aktivnosti za doseganje 
skupnih ciljev in za zagotavljanje določene strankarske disci- 
pline so te skupine postale tudi podlaga za sestavljanje član- 
stva delovnih teles in tudi za določanje vodilnih funkcij v njih. 

Poslovniki sodobnih parlamentov izhajajo iz predpostavke 
- ki jo povzema tudi ta predlog - da lahko poslanci iste 
stranke ali liste ustanovijo le eno poslansko skupino in da je 
poslanec lahko član le ene poslanske skupine, včlanjevanje 
poslancev v skupine pa je načeloma opredeljeno kot njihova 
pravica (116. člen). 

Formalno priznanje obstoja in delovanja strankarskih ozi- 
roma poslanskih skupin je priznano ob pogoju, da imajo neko 
minimalno število članov, kar naj bi preprečevalo preveliko 
fragmentali- zacijo. Tako n.pr. postavljata avstrijski in švicar- 
ski spodnji dom za pogoj pet članov, Camera dei deputati in 
L 'assemblee nationale pa 20 članov. To minimalno število je 
v določeni meri povezano s številom članov parlamenta - pri 
nas je določena spodnja meja treh članov (118. člen). Posebej 
je določeno, da imata dva poslanca italijanske in madžarske 
narodnosti položaj poslanske skupine (117. člen). Posebej so 

določeni tudi roki za ustanovitev poslanske skupine ^ 
stituiranju državnega zbora (8 dni) ter roki za spW 
o ustanovitvi in o morebitnih spremembah članstva (' ^ 
119. člen). Poslanska skupina lahko določi svoje df. 5) 
s posebnimi pravili, ki jih mora deponirati pri sekretar) 
nega zbora (122. člen). 

Glede na to, da se imajo poslanci pravico združevati J 
ske skupine in z oziroma na predpostavko, da so PjJ 
predstavniki vsega ljudstva, jim vsaj formalno nihče" , 
prečuje, da ne prestopijo v kako drugo skupino ali us'' ^ 
novo. Taki prestopi pa so v parlamentarnih demo* ^ 
z daljšo tradicijo zelo redki. Ustanavljanje novih p°s'j % 
skupin pa lahko vpliva na delo državnega zbora zaradi 0, 
sprememb v sestavi delovnih teles. Zato je skupina5' i, 
njakov, še posebej na osnovi razprave na 6. seji Kol*]1 )f( 
pripravo poslovnika (15.-17.2.1993), vključila nekaj jj 
pogojev za njihovo ustanavljanje. Poslanci iste stw' % 
istoimenske liste lahko ustanovijo novo skupino, če 
razdelitve stranke ali če pride do razpada koalicije P°j |Q 
strank, ki so vložile skupne istoimenske liste (2. odstaK j 
člena). Izpolnjenost pogojev za ustanovitev nove i ^ 
skupine pa ugotavlja predsednik državnega zbora ' j 
ustanovljena poslanska skupina ima pravico do so> , ' 
nega zagotavljanja pogojev za delo (121. člen). O tel"' ^ 
ustanovitev nove poslanske skupine upošteva tudi n"™ 
delovnih teles in določanju funkcij v njih, pa odloti.^ ^ 

Poslanci, ki izstopijo iz poslanske skupine ali jih le"Jc;Jn, 

uciuviiui luioo 111 uuiuuctiiju luim^ij v ujm, fjn uuw- . 
zbor na predlog predsednika (128. člen - IX. pogladi6' j0f 

' '<H{! S 
in se ne priključijo nobeni drugi skupini, imajo Pra n!f 
enakimi pogoji ustanoviti skupino samostojnih posla", L 
nima politično-strankarskih značilnosti. V teku istejH 
data se lahko ustanovi samo ena taka skupina (3- 0 j 
120. člena). r 

'o IX. DELOVNA TELESA 

Splošni trend v vseh državah s parlamentarno der^g 
gre v smeri povečevanja vloge delovnih teles. ™- 
o pomembnih vprašanjih in usmeritve pri določanju ^ 
nih politik se v veliki meri oblikujejo v delovnih (stal 
hoc«) telesih na osnovi medstrankarskih dogovorom 
zumov. Dobro delujoča delovna telesa zmanjšuje! < lf( 
strank na dolnvania narlamonta vsai v fari nrinrave OO, strank na delovanje parlamenta, vsaj v fazi priprave o» j ^ 
Učinkovita delovna telesa so predpogoj neodvisnostij. 
dajnega telesa pri uveljavljanju njegovih , funkcij■ j ^ 
delovna telesa ne morejo nadomestiti splošne ratf ( 
skupnega odločanja. ru 

M O 
Delovna telesa so torej oblika delitve dela s katero se ^ ^ 
racionalnost in operativnost predstavniškega telesa, jI 
vnašajo v proces odločanja potrebno ekonomičnost . ^ 
kovnost. V tem smislu je v 123. členu opredeljeno, O*, t sv 
zbor ustanovi za proučevanje posameznih podrovl ; l() 
pripravo odločitev in oblikovanje stališč delovna teie&j ^ 
ustanavljajo z odlokom ali pa so ustanovljena s samir"^ 
nikom. Hkrati je v 124. členu opredeljeno načelo f'jf g 
delovnih teles. Delovna telesa se delijo na odbore, "j ^ 
loma pokrivajo področja, za katera so ustanovljena i(. 
stva (129. člen) in na komisije (130. člen). 

Delovna telesa naj bi bila tudi prostor v katerem naj 
izraza vsi različni in tudi nasprotujči si interesi stre"" 
pa naj bi po možnosti zagotavljala doseganje 
konsenza pri oblikovanju odločitev. V tem smislu se 0 

telesa se praviloma sestavljajo glede na številčno zast« 
posameznih strank v parlamentu (glej npr. Poslov" . 
škega Zveznega zbora, člen 12, Francoske Assem^g 
onale, str. 191, Italijanske Camere dei deputati, ' j 
Poslanske skupine izmed sebe določajo v deiov""^ 
člane z največjimi izkušnjami v parlamentu in najveći 
valce področij. Podobno tudi v naših tezah določanj 
sestava delovnih teles in funkcije v njih določa 9 a 
število članov posameznih poslanskih skupin. Pri te"1! jI 
skupini praviloma zagotovljeno eno mesto v vsakev\ j 
nem telesu (125. člen). (V 20. členu III. poglavja,1' ) 
o pravicah poslancev, je posebej določeno, da se ta"* 
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^ ki ■ 
kiit>Je £lan poslanske skupine, ki v delovnem telesu nima 

Predstavnika, udeležuje sej s pravico razpravljanja.) 
Ofjji 

,Unkcije v delovnem telesu, ki ima posebne nadzorne 
naC* določenimi obveščevalnimi službami in telesu, ki 

S pVa državni proračun in finance pripada opoziciji (126. 
Wi \ r' tem dopuščamo, da je posamezen poslanec član 
SuiLd?Jovnih eles (poslovniki nekaterih parlamentov 10 to pravico na samo eno delovno telo). 

ustavne vloge parlamenta in uresničevanje 
\ y funkcij je zelo pomembna oblikovanost delovnih 
S,:iina parlamentov jih je oblikovala tako, da se čimbolj 

delokrogom vladnih ministrstev (Švedski Riksdag 
%p° reformo v začetku 70-ih let, Spodnji dom Britan- 
\arlamenta jih je izoblikoval do leta 1979, itd.). Pri nas 

am° to načelo, s tem, da so lahko posamezni stalni 
?9. ^Ivanov/jeni tudi za več med seboj povezanih področij 

°9a rt ' II ijjo e'°vnih teles v parlamentih je različna, v nekaterih 
%■ <fe'° pravico zakonodajne iniciative (npr. v Avstriji, 

i "tsL' '■ na švedskem, itd.) ali pa so celo nanje prenošene 
l tyjs, 6 zakonodajne funkcije (v Italiji, Avstriji, Švici, na 

ji is itd.): Čeprav takih pristojnosti delovna telesa pri 
|fi \n^

ai°, je njihova vloga vendarle zelo pomembna. 
), isf0.n

a ,e'esa imajo predvsem velike neposredne naloge in 
Vs» v zakonodajnem postopku - matični odbori 

i' Og^blikovati poročila s stališči in predlogi o katerih je 
■p 9lasovati, zainteresirano telo pa lahko poda svoje 
i0 6<j/0n Matičnemu (135. in 136. člen). Matični odbor daje 
, "i Din *a dopolnitev ali za vrnitev zakonskega predloga in 
|ft^fg,efVe o amandmajih, ki so jih vložili drugi predlagatelji, 

■ "ifhj Pa mora opredeliti svoj amandma (137. člen). Izjemo 
stojn natičnosti predstavlja možnost, da delovno telo, 
% ? *a vprašanja narodnosti, daje mnenje o posameznih 
%osr0nov' ki zadevajo uresničevanje pravic narodnih ,«(»daj "• neposredno državnemu zboru (4. odstavek 135. 

0 
$ ''Ovn 
)' \yesa imajo poleg neposrednih odgovornosti v zako- 
Jl "> procesu še druge širše pristojnosti - opravljajo 
ob%

nadz°r nad določenim področjem in inventarizirajo 
^ naših tezah smo te njihove širše pristojnosti 

4 % d , 139- člen- v tem smislu je pomembno določilo, da 
9soty 0vn° telo zahteva od vlade, pa tudi od državnih 

,(? ■ lavnih zavodov ali skladov podatke in posamezne 
O ^so Pomemt}n' P" oblikovanju dolgoročnih poli- 

jJ9(1<tn9 za ugotavljanje učinkovitosti njihovega uresniče- $ 0 iiJ°- člen). Za pridobivanje informacij pa lahko delovno 
$ 'le w^a tudi t.i. javne predstavitve mnenj na katere vabi 

'^e, zastopnike različnih interesov, strokovnjake ali 
'e (142., 143. in 144. člen). Z istim ciljem lahko 

i' predlaga, da strokovni oziroma analitično-razi- 
•t, - delavci izvedejo manjšo raziskavo ali anketo (141. 
p) % j akšno možnost je dajal že poslovnik iz leta 1985 v 172. 

t a 
(r %nlale širše pristojnosti delovnega telesa spada tudi 

<9 0/l/e državnemu zboru, da zahteva mnenje državnega 
%'Prašanjih, o katerih razpravlja in odloča (138. člen) 

ii \javanie vprašanj v zvezi s sodelovanjem Republike 
MC*predstavniškimi telesi drugih držav ali mednarod- 

"tucijami na področju, ki ga pokriva (145. člen). 

M>*toelovno tel° n,ma zakonodajne iniciative, lahko iz 
■jfl \ °'ih splošnih pristojnosti predlaga, da se v okvirni 

"i > a ali na dnevni red zasedanja uvrstijo posamezna ''f I \£'.pri tem lahko opozarja na potrebo po izdaji in )»■ i ">bi zakonov (146. člen). 

erf organiziranjem dela delovnega telesa so določene 
predsednika (147. člen, ki je dolžan sklicati sejo 

T -i Ji '° potrebno za pripravo mnenj za seje državnega 
t S ^,°a zahtevo poslanske skupine, desetih poslancev, 

Ki 
» !anov oziroma predsednika državnega zbora (149. 

delovnega telesa ni mogoče sklicati v času, ki je 
n za sejo državnega zbora, razen ko ta od delovnega 

telesa med svojo sejo zahteva mnenje (150. člen) seje pa se 
lahko sklicuje tudi izven prostorov državnega zbora (151. 
člen). Način vodenja sej, določanje dnevnih redov in vabljenje 
predlagateljev na seje so posebej opredeljeni (152., 153. in 
154. člen). 

Zaradi poudarka na strokovnosti dela delovnih teles je pose- 
bej določeno, da lahko delovno telo na svoje seje vabi tudi 
zunanje strokovnjake, ki lahko na seji povedo svoja mnenja in 
stališča (156. člen). Na seji lahkb sodeluje tudi predstavnik 
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve (157. člen). 

Delovna telesa, s katerimi naj bi državni zbor dosegal opera- 
tivnost in strokovnost svojega dela in na katera na bi bile 
prenešene precejšnje pristojnosti v pripravah odločitev, 
morajo biti - podobno kot v drugih predstavniških telesih 
- strokovno okrepljena. Strokovno pomoč pri delu delovnega 
telesa zagotavljajo sekretar in strokovni sodelavci, med kate- 
rimi naj bi bil eden posebej zadolžen za bazo podatkov delov- 
nega telesa (148. člen). 

Delovno telo deluje če je sklepčno. Vendar se lahko seja 
nadaljuje tudi v primeru nesklepčnosti z obravnavo vprašanj, 
o katerih se ne glasuje (158. člen). Glasovanje je javno, sklep 
pa je sprejet z večino opredeljenih glasov (159. člen). Izjema 
od tega pravila je predvidena za Komisijo za narodne skupno- 
sti, ki sprejema sklepe,ki se nanašajo na pravice narodnih 
skupnosti, s soglasjem predstavnikov narodnih skupnosti 
(159. člen). 

Delovna telesa delajo v večini parlamentov praviloma na zapr- 
tih sejah. Pristop javnosti in udeležba predstavnikov sredstev 
javnega obveščanja sta večinoma izjema (kljub temu so javno- 
sti dostopni zapisniki sej). Takšen način dela naj bi zagotavljal 
sproščeno in pravočasno predstavljanje vseh interesov in 
povečeval možnost kompromisa med strankarskimi stališči. 
Na sejah Komisije za pripravo poslovnika se je izoblikovalo 
nasprotno (večinsko) stališče, po katerem naj bi bile seje 
praviloma odprte za javnost. Delovno telo naj bi posebej 
sklepalo o tem, ali naj se seja oziroma njen del, zapre za 
javnost (161., 162. in 163. člen). 

Za seje delovnih teles, ki obravnavajo podatke zaupne narave 
velja način, ki je določen za ravnanje z zaupnimi podatki in 
gradivi (164. člen). 

X. AKTI DRŽA VNEGA ZBORA 

1. Splošne določbe o aktih 

Med akti državnega zbora je treba omeniti zlasti dva splošna 
akta, ki jih doslej nismo poznali. To sta proračunski memoran- 
dum in nacionalni program. Drugi akti (zakoni, proračun in 
zaključni račun, deklaracije, resolucije, priporočila, odloki, 
sklepi in obvezne razlage zakonov) so definirani v skladu 
z dosedanjo ureditvijo, upoštevajoč seveda drugačen politični 
in gospodarski sistem in predvsem izhodišče, da državni zbor 
ni najvišji organ družbenega samoupravljanja. 

Proračunski memorandum naj predstavlja tisto fazo prora- 
čunske razprave, v kateri bo državni zbor opredelil temeljne 
kategorije in razmerja, vrste proračunskih prihodkov in izdat- 
kov, prioritete proračunske porabe itd. Državni zbor lahko 
sprejme memorandum in z njim opredeli te kategorije in 
razmerja tudi za srednjeročno obdobje. Proračunski memo- 
randum je vnešen med akte državnega zbora zaradi tega, ker 
predstavlja vsebinsko najpomembnejše odločitve na 
področju ekonomske politike države. 

Za proračunsko porabo in sploh za sistem javnih financ pa je 
izredno pomemben akt tudi nacionalni program, s katerim 
opredeli državni zbor, kadar zakon tako določa, programe 
dejavnosti na posameznih področjih (družbene dejavnosti in 
gospodarske infrastrukture), ki se financirajo iz državnega 
proračuna ali iz drugih javnih sredstev. Nekateri zakoni že 
opredeljujejo nacionalne programe kot podlago za financira- 
nje posameznih dejavnosti in za določanje pravic uporab- 
nikov. 
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Odlok državnega zbora naj bi bilo odslej dalje namenjen 
urejanju notranje organizacije in dela državnega zbora, voli- 
tvam in imenovanjem ter ustanavljanju javnih zavodov in 
javnih podjetij. Odlok naj bi ne bil več splošni akt, ki bi urejal 
pravice in obveznosti državljanov in drugih subjektov. 

2. Zakonodajni postopek 
Sprejem nove slovenske ustave oziroma kvalitativna spre- 
memba političnega sistema Slovenije narekuje ureditev zako- 
nodajnega postopka po vzoru klasičnih parlamentov. Pri tem 
kaže upoštevati zlasti najstarejšo deželo demokratičnega par- 
lamentarizma - Veliko Britanijo in državo, po katere ustavi je 
v mnogočem prirejena naša družbena ureditev - ZR Nemčijo. 

V britanskem parlamentu poteka v obeh domovih zakono- 
dajna procedura na enak način. Pri tem so značilna tako 
imenovana tri branja, tako da so osnovne faze naslednje: first 
reading; second reading, committe; report; third reading. Te 
stopnje si sledijo v intervalih od enega dneva do nekaj tednov, 
odvisno od vsebine in narave zakona. Pri «prvem branju« je 
zakon predstavljen v parlamentu. V «drugem branju« obrav- 
navajo poslanci zakon od člena do člena. Ta obravnava 
poteka v delovnih telesih - odborih ali na plenarnem zaseda- 
nju, ko se celotni dom razglasi za odbor. V drugi fazi se ob 
detajlni razpravi odloča tudi o amandmajih k predlogu zakona 
(bili). V «tretjem branju« poslanci opravijo splošno razpravo 
in odločijo o zakonu (act). Po tem modelu sprejme britanski 
parlament vsako leto povprečno sto zakonov. Na zelo podo- 
ben način poteka zakonodajni postopek v Bundestagu ZR 
Nemčije. Zopet je poudarek na «treh branjih« (drei Lesun- 
gen). Pri tem poslovnik Bundestaga določa, da se v prvi 
obravnavi opravi splošna diskusija oziroma načelna razprava. 
Ob koncu te obravnave se pošlje predlog zakona matičnemu 
odboru. Zvezni zbor pa lahko z 2/3 večino prisotnih članov 
tudi sklene, da bo začel drugo obravnavo, ne da bi poslal 
zakon delovnemu telesu. V drugi obravnavi poteka razprava 
po vrstnem redu od člena do člena. V tej fazi poslanci odlo- 
čajo z glasovanjem o sprejemu posameznega člena in tudi 
o amandmajih. Tretja obravnava pomeni razpravljanje o celot- 
nem predlogu zakona in glasovanje o njem. V tej zadnji fazi 
praviloma ni več mogoče dajati amandmajev, razen na 
določbe, glede katerih so bile sprejete spremembe v drugi 
obravnavi. Nadaljnji potek sprejemanja zakona je v določenih 
primerih vezan še na soglasje zveznega sveta (Bundesrat). 

Izhajajoč iz načel novega političnega sistema Slovenije je 
torej treba opustiti idejo, da se bodoči zakon večkrat iz tako 
imenovane delegatske baze vrača v zakonodajno telo, ker je 
bilo to pogojevano z idejo specifične oblike neposredne 
demokracije. V sedanji ustavi je jasno določen državni zbor 
kot organ posredne demokracije, na katerega ljudstvo z voli- 
tvami za določen čas prenese izvajanje suverenosti oz. tistega 
njenega dela, ki se izraža v pravici sprejemanja zakonov. Zato 
ni več potrebe, da bi v treh fazah ponavljali vsa zakonodajna 
opravila, kar je določal poslovnik prejšnje republiške skupš- 
čine in to institucionaliziral kot obravnavo bodočega zakona 
v treh fazah (predlog za izdajo zakona, osnutek zakona, pred- 
log zakona). V zakonodajni praksi so bile te faze dosledno 
izvedene le v približno polovici zakonodajnih postopkov. To 
velja tako za republiško kot za zvezno skupščino v vsem 
obdobju po sprejemu ustav v letih 1974-1990. 

Nova ustavna ureditev Slovenije navaja k večji samostojnosti 
zakonodajnega organa - državnega zbora pri sprejemanju 
zakonov. Zato so povzete v poslovniku tiste rešitve, ki institu- 
cionalizirajo prakso, da zakonski predlog, koje enkrat poslan 
parlamentu, postane «njegova last« in se v njem dograjuje, 
spreminja in dokončno oblikuje. Po tem dosledno izvedenem 
modelu bi torej predlagatelj podal samo predlog zakona, ki pa 
bi se obravnaval v samem državnem zboru v treh fazah: 

- prva obravnava predloga zakona (prvo branje), 

- druga obravnava predloga zakona (drugo branje), 

- tretja obravnava predloga zakona (tretje branje). 

V novem poslovniku je ta «lastnina« državnega zbora nad 

predlogom zakona izvedena zlasti od vključno druge < , 
nave dalje. 

Primerjalnopravne in teoretične študije opozarjajo na Pjj N 
zavo zakonodajnega postopka z naravo političnega sis* 
Demokratični politični sistem usmerja težišče zakonodm 
procesa v parlament, pri avtokratičnem političnem siste<<< 
je težišče oblikovanja zakonske vsebine v vladi oz. pri 
veji oblasti. 

V skladu z demokratičnimi izhodišči in načeli zakono ^ ^ 
dejavnosti se po novem modelu zakonodajnega postov^ Sf) 
prične s predlogom zakona. Predlog zakona mora vse^^ 
uvod (ocena stanja, razlogi za zakon, cilji in načela I* d "2iP| ocena finančnih sredstev), besedilo členov in obrazi 
V zakonodajno telo je torej treba poslati že kar predi t ^ 
celovito izdelan zakonski projekt. To velja za vsakega," iJf) 
po ustavi pravico predlagati zakon. s, 

Zaradi težnje po vložitvi čimbolj «dorečenega« P'"* a 
zakoria je tudi uveden institut predhodne obravnave( ^ 
opravi pred pričetkom zakonodajnega postopka oz. 
vložitvijo predloga zakona. Podobne rešitve so 
v britanskem parlamentu in hrvaškem sabori 
obravnava o temeljnih vprašanjih in družbenih 
v britanskem parlamentu in hrvaškem saboru. PrtjJjj^ „ 

jih je treba urediti z zakonom, se opravi na osnovi/ PjjjJ Sq 
stanja na posameznem področju in tez za normativno \ jjj 
tev, ki jih pripravi predlagatelj. Ta obravnava poteka r ^ 
loma v ustreznem delovnem telesu, na plenarni seji d«# j f 
zbora pa le izjemoma. Poročilo o predhodni obravnavi * L i,8 
nji in stališči državnega zbora do predloženih tez P0'jL 
predlagatelju pri pripravi predloga zakona. Zato mora P ^ 
gatelj v predlogu zakona posebej obrazložiti rešitve, P'., 
rih ni upošteval mnenj in predlogov iz predhodne obrajj \ 
V tej obravnavi se potemtakem lahko preveri temeljni fjj 
zakona in razmerje političnih sil v parlamentu oz ^ |( 
pogled na pravno regulacijo določenega sklopa ^r .J k 
odnosov. Za boljšo -izdelavo« predloga zakona so |o/0 
informacije zelo pomembne. 

"ar 

iV 

Državni zbor razpravlja o predlogu zakona na treh od 
vah. Po osnovnem modelu bi vsaka obravnava potekal'm ikr 
seji, tako da bi bil zakon sprejet v treh mesecih. Se* t ^ 
možno, da se državni zbor odloči za združevanje obra* J 
isti seji ali podaljševanje ene obravnave na več sej. Na & j 
je izpeljana ustavna določba o večfaznosti zakonoO 
postopka (89. člen Ustave RS). » 

• 0jf fj 
O predlogu zakona razpravlja v vsaki obravnavi n j (J 
matično delovno telo, ki o svojih stališčih in predlogin P^ s 
na seji državnega zbora. Na plenarni seji državnega ■ 
obrazloži predlog zakona tudi predlagatelj, potem pa i 
razpravljajo in odločajo poslanci. V vsak obravnavi P< ./ ),( 
zakona da mnenje o njegovi skladnosti z ustavo in P m ,,, 
sistemom tudi pravna služba državnega zbora. Pravna } ( 
državnega zbora prevzema vlogo zakonodajno-pravn" j 
sije. Ta je bila v prejšnji ureditvi sestavljena iz P0* S 
Zaradi potrebe po jasni ločitvi pravne stroke od politiJo 
sedaj o vprašanjih skladnosti zakonov z ustavo in P ^ H 
sistemom dajala mnenje pravna služba državnega ■; t, 
v kateri ne bi bili več poslanci, temveč izključno Pra d 
kovnjaki. Na pravna vprašanja torej ne bi dajali več P° $ 
odgovorov, kot se je to dogajalo včasih v zakon J, 

_-pravni komisiji. 
• 

V prvi fazi oziroma obravnavi predlagatelj predstav' . j 
poslancem državnega zbora. Zakonodajno telo °P jjk 
pravo o razlogih, ki zahtevajo sprejem zakona ter o n a 
ciljih zakonskega predloga. V tem »prvem branju« ^ 
dajati amandmajev k posameznim določbam za* ^ 
predloga. Po koncu prve obravnave državni zbor lan^jll 
da se obravnava zakonskega predloga nadaljuje v P J 
nem besedilu, ali da se zakonski predlog v nadaljnji /i 
dopolni s stališči in predlogi poslancev, ali da se z» 
sprejme. ^ I 

Kadar je za drugo obravnavo treba dopolniti predlo9 **j) 
s stališči in sklepi, ki so jih poslanci sprejeli v prvi o" 
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SfOr' 
»dp'pred'agafe/y oz. njegove strokovne službe. Na prehodu 
i6ins,°"> drugo obravnavo so namreč še vedno v ospredju 

Pos Vpra^ar>ja zakonske ureditve, ki se zelo razlikujejo 
£5 Veznih področjih. Ker je torej pravno-tehnična kjo J v ,ei fazi bolj podrejenega pomena, bo državni zbor 
'i\,nJ}alo9° dopolnjevanja predloga zakona za njegovo 
ibiri.? v drugi fazi le v izjemnih primerih naložil pravni Oriavi drugi 

nega zbora. 

"it/ izravnavi razpravlja državni zbor posebej o vsakem 
na,° ° naslovu zakona. Ko poslanci zaključijo 

6d'og ° Posameznem členu oz. naslovu, o njem glasujejo. tajna ona poslanci dopolnjujejo in spreminjajo v tej fazi 
KoT,a''- Amandmaje lahko predlaga tudi matično o ter vlada oz. predlagatelj zakona. 

C"ri'n m rnora biti predložen 15 dni pred sejo zbora v pisni 
Nfrtia a tud' obrazložen. Na sami seji pa lahko poda 

>in Samo najmanj deset poslancev. Vlada oz. predlaga- na sami seji oz. do konca obravnave posameznega 
m h amandmaje le k tistim členom zakonskega pred- 
»'st!er'm so bili ie dani amandmaji v rednem roku ali 'j iah,Up'ne deset poslancev neposredno na seji. Predla- 
p 0 torej z amandmaji na seji le reagira na amand- 

■ »m udeležencev v zakonodajnem postopku, ne more 
'"'Ort8"1-. sei' dajati novih oz. izvirnih amandmajev. «iiDyh poda mnenje matično delovno telo, po svoji 
c8 dr> 0 zavzame stališče do amandmaja tudi pravna ■ftjg *avnega zbora. O njenih stališčih do amandmajev 

l*lf Plenarni seji državnega zbora matično delovno 
f'# ofa andmajem, ki so bili podani šele na seji državnega 
r>8t/jra'Pfaw in odločanju o posameznih členih da mne- 

a//1° delovno telo le, če to zahteva večina članov tega 
državni zbor. 

N>ra aniu" se poslanci lahko odločijo, da bodo zdru- 'a 6o7° in glasovanje o več členih zakonskega predloga, 
%° °PravM razpravo in glasovanje po poglavjih oz. da 

Sa o3' glasovali o več ali vseh poglavjih zakonskega 
d ,em i0 ob upoštevanju načela večfaznosti zakono- s'°p/<a zadoščeno tudi načelu ekonomičnosti tega 

„m .farad/ načela ekonomičnosti lahko državni zbor na 
" °i preide na tretjo obravnavo, če so bili v drugi sPrejeti vsi členi in ni bil sprejet noben amandma 

" zakonskega predloga. 

Izravnavo predloga zakona pripravi njegovo celo- 
^ Jo s sprejetimi amandmaji pravna služba državnega 

'i p 'temnih primerih lahko državni zbor ta opravila 
(0ga 

0lagatelju. Na prehodu iz druge v tretjo obravnavo 
izskona sta torej vlogi pravne službe državnega 
%nP

redlagatelja oziroma njegove strokovne službe 
V n v primerjavi s prehodom iz prve v drugo obrav- 

Š^Pravi besedila zakona za tretjo obravnavo so 
filj*8 pravno-redakcijska vprašanja, zato bo za ta 

"ečini primerov zadolžena pravna službe državnega 

&*navi razpravljajo poslanci državnega zbora 
Q*ef" predlogu v celoti in glasujejo o sprejemu 

tj , ravnava posameznih členov zakona je izjema, prav 
•ti, dajanje amandmajev. Amandmaje je mogoče 
, Pranju« predlagati le k tistim členom zakonskega 
y n katerim so bili sprejeti amandmaji že v drugi 

H aln se zaradi njih spreminja vsebina bodočega 
jI 'jo °J<pnčani razpravi o predlogu zakona poslanci 

ii! 
rft'j (j/6 zakone je sicer v ustavi predpisana drugačna 

H1 \n°lutna al' dvotretjinska), vendar bo večino zako- it)or sprejemal z navadno večino. 

zakonskem predlogu v celoti. Zakon je sprejet, če 
i(-f

as°v »za« večje od števila oddanih glasov -proti«. 

,r / ^ *ni sklepčnosti - kadar je ob glasovanju na seji 
l6'!13 poslancev - je torej za sprejem zakona 

i,1 foliko je glasov -za« in »proti«, saj se -vzdržani 
t ® Prištevajo več k negativnim glasovom, kot je to 

J \l?išnji skupščini. Vzdržani glasovi so pomembni le 
1 J \ri° sklepčnosti, sicer pa na glasovanje o zakonu b<2 °*nega vpliva. 

Vc 

V izjemnih okoliščinah je mogoče sprejeti zakon po hitrem 
postopku. Predlog naj državni zbor sprejme zakon po hitrem 
postopku mora biti posebej utemeljen z izrednimi potrebami 
države, interesi obrambe ali naravno nesrečo. Če zbor sklene, 
da bo odločal o zakonu po hitrem postopku, opravi vse tri 
obravnave predloga zakona na eni sami seji. V tem postopku 
je možno predlagati amandmaje v ustni obliki, matično 
delovno telo in pravna služba državnega zbora pa se vključita 
v obravnavo zakona oz. amandmajev na sami seji. 

V rednem zakonodajnem postopku pa predsednik državnega 
zbora že predhodno določi matično delovno telo. To razprav- 
lja o predlogu zakona v vsaki fazi zakonodajnega postopka in 
daje na plenarni seji državnega zbora svoje mnenje oz. poro- 
čilo. Če delovno telo, ki ni matično, razpravlja o predlogu 
zakona (zainteresirano delovno telo), predloži svoje mnenje 
matičnemu delovnemu telesu. Slednje se v svojem poročilu 
mora opredeliti tudi do mnenja zainteresiranega delovnega 
telesa. Matično delovno telo lahko daje pri obravnavi zakon- 
skega predloga amandmaje in oblikuje svoja mnenja do 
amandmajev, ki so jih dali drugi predlagatelji. 

Novost v zakonodajnem procesu oz. političnem sistemu po 
slovenski (božični) ustavi iz 1991. leta je suspenzivni veto, ki 
ga ima državni svet (člen 91 in 97 Ustave RS). Državni svet 
lahko v sedmih dneh od sprejema zakona v državnem zboru in 
še pred njegovo razglasitvijo zahteva, da državni zbor o njem 
še enkrat odloča. V tem primeru o zahtevi državnega sveta 
oblikuje stališče najprej matično delovno telo, predstavnik 
državnega sveta pa v državnem zboru pojasni vsebino zah- 
teve. Državni zbor ponovno odloča o zakonu na prvi naslednji 
seji. Na seji lahko vsak poslanec pojasni svoj glas. Zakon je 
dokončno sprejet, če je zanj glasovala večina poslancev 
državnega zbora, razen če ustava za sprejem zakona predvi- 
deva večje število glasov. Po takšni ureditvi oziroma razlagi 
ustave, državni svet nima vloge drugega doma v zakonodaj- 
nem postopku. V zakonodajni postopek, ki teče v državnem 
zboru, pa se državni svet vključuje z dajanjem mnenj in 
predlogov v smislu splošnih razmerij med državnim zborom in 
državnim svetom. To pomeni, da se s svojimi mnenji lahko 
vključuje državni svet v vsako fazo zakonodajnega postopka, 
seveda pa državni zbor na vsebino stališč državnega sveta ni 
vezan. V tej vlogi je torej državni svet posredni udeleženec 
zakonodajnega procesa. 

Za pravni sistem je pomembna tudi obvezna oziroma avten- 
tična razlaga zakona, ki jo sprejme zakonodajno telo. Velik 
del doktrine za takšne akte predstavniškega telesa uporablja 
izraz -intepretativni predpisi«. Ker imajo takšne norme celo 
retroaktivni učinek in ker z močjo zakona urejajo družbene 
odnose, je pomemben tudi parlamentarni postopek za 
obvezno razlago zakona. 

Predlog za sprejem obvezni razlage lahko poda vsak, ki ima 
pravico predlagati zakon. V primerjavi z dosedanjo ureditvijo 
pa mora predlog za sprejem obvezne razlage vsebovati poleg 
navedbe zakona in okoliščin, zaradi katerih zakonska določba 
ni jasna, tudi predlog besedila obvezne razlage. S tem bo 
gotovo v praksi zmanjšano število zahtev za obvezno razlago 
na zares utemeljene primere. Dosedanja ureditev je namreč 
omogočala zgolj vložitev zahteve za obvezno razlago brez 
predložitve predloga besedila za takšno razlago. 

V državnem zboru obravnavata predlog obvezne razlage naj- 
prej matično delovno telo in pravna služba. Na osnovi njunih 
poročil državni zbor odloči ali sprejme predlog za obvezno 
razlago ali ne. V primeru pozitivne odločitve pripravi končno 
besedilo obvezne razlage pravna služba. O tem besedilu 
državni zbor razpravlja in glasuje. Za glasovanje velja večina, 
ki je določena za sprejem zakona, h kateremu je bila predla- 
gana obvezna razlaga. 

Osnovni namen večfaznega postopka - zlasti ob sprejemanju 
zakona - je v vsestranski in poglobljeni pripravi ureditve 
določenega področja družbenih odnosov. S trikratnim obrav- 
navanjem predloga splošnega akta je omogočeno izražanje 
različnih družbenih interesov. V razpravah poslancev sicer 
najbolj pogosto odslikavajo posamični in posebni interesi, 
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vendar se vsaj do neke mere ti interesi tudi sintetizirajo 
v skupne in splošne družbene interese. To je le dolgoročna 
tendenca zakonodajne dejavnosti, ki se ne uveljavi v vsakem 
primeru, saj pogosto v nekem zakonu prevladajo tudi posebni 
interesi nekega sloja ali družbene skupine. V idealnem 
modelu pa je uveljavljanje splošne koristi cilj zakonodajnega 
dela. 

Sprejem državnega proračuna In zaključnega računa 
državnega proračuna 

Za sprejem državnega proračuna in zaključnega računa 
državnega proračuna veljajo nekatere posebnosti. Pred odlo- 
čanjem o proračunu sprejme državni zbor proračunski memo- 
randum oz. proračunsko resolucijo. V njem predlaga vlada 
temeljna načela za oblikovanje proračuna in sistem javnih 
financ. Pri pripravi proračuna mora vlada kot edini predlaga- 
telj upoštevati mnenja in sklepe, ki so bili sprejeti ob obrav- 
navi proračunskega memoranduma v državnem zboru. 

Predlog proračuna in zaključnega računa obravnavajo pred 
plenarnim zasedanjem državnega zbora vsa delovna telesa. 
Stališča in mnenja teh delovnih teles sintetizira in dopolni 
s svojimi stališči matično delovno telo za državni proračun in 
sistem javnih financ. Za zaključni račun proračuna je matično 
delovno telo odbor za nadzor izvajanja proračunskega finan- 
ciranja. O sprejemu proračuna in zaključnega računa glasuje 
državni zbor v celoti, o amandmajih k proračunu pa lahko 
odloča po koncu razprave o delu proračuna, h kateremu je bil 
vložen amandma. 

Sprejem drugih aktov državnega zbora 
Pri sprejemanju resolucij, priporočil in deklaracij ter odlokov 
in sklepov (drugi akti) državni zbor praviloma na isti seji 
opravi splošno razpravo, razpravo in glasovanje o delih akta 
ter razpravo in glasovanje o aktu v celoti. Poslanci pa lahko 
vedno sklenejo, da bodo tudi te akte obravnavali v večfaznem 
postopku. 

Državni zbor naj bi po osnutku poslovnika odločal o vseh 
aktih (razen o zakonu in nacionalnem programu) na isti seji. 
Postopek naj bi se torej ne delil na faze kot se deli zakono- 
dajni postopek. Na isti seji naj se opravi hkrati splošna raz- 
prave, razprava in glasovanje o delih akta ter razprava in 
glasovanje o aktu v celoti. Pač pa naj bi za sprejem nacional- 
nega programa veljal glede na pomen in naravo tega akta 
zakonodajni postopek. 

XI. REFERENDUM 

Izmed raznovrstnih oblik neposrednega izjavljanja državlja- 
nov o najpomembnejših pravnih aktih in političnih odločitvah 
na ravni države predvideva ustava Republike Slovenije refe- 
rendum na zakonodajnem področju (t. i. zakonodajni referen- 
dum - 90. člen ustave) in na ustavodajnem področju (t.i. 
ustavodajni oziroma ustavnorevizijski referendum - 170. člen 
ustave). Osnutek poslovnika državnega zbora predvideva tudi 
referendum o drugih vprašanjih iz pristojnosti državnega 
zbora, ki so širšega pomena za državljane Republike Slove- 
nije (t.i. posvetovalni referendum). Gre za obliko referen- 
duma, ki se je v preteklosti najpogosteje označevala kot 
»politični referendum« in ki je v javnomnenjskih raziskavah 
na slovenskem dobila široko podporo. Posebnost posvetoval- 
nega referenduma je v tem, da je povsem v rokah državnega 
zbora; razpiše ga lahko le na svojo pobudo, izid referenduma 
pa ga ne zavezuje. Njegova prednost je torej v tem, da državni 
zbor pred dokončnim sprejemom odločitve, ki zadeva veliko 
večino slovenskih državljanov, preveri mnenjsko razpoloženje 
in stopnjo soglasja državljanov s tako odločitvijo. Zaradi prej 
omenjene posebnosti posvetovalnega referenduma (njegova 
neobvezna narava), ga v ustavah praviloma ne urejajo, ker ga 
zakonodajno telo lahko vedno uporabi. Razlog, ki je nareko- 
val njegovo ureditev v osnutku poslovnika državnega zbora je 
v tem, da pri nas še nimamo praktičnih izkušenj z njim, pa tudi 
v tem, da morebitna odločitev o njegovi uporabi ne bi povzro- 
čala dvomov o pristojnosti državnega zbora v zvezi s tem 
vprašanjem in o pravni naravi posvetovalnega referenduma. 

Zakon, ki bi razčlenil ustavne določbe o referendum b' 
še ni bil sprejet, veljavni zakon o referendumu in 0, J 
oblikah osebnega izjavljanja iz leta 1977 pa ni pri"5 ^ 
novo ureditev tega instituta. Za razliko od ustavnorei®j |? 
referenduma, je ureditev zakonodajnega re* w , 
v ustavi dokaj nedorečena. Zlasti ni jasno, ali ga je . i' 
razpisati le pred (t. i. predhodni referendum) ali po sf. t ' 
zakona v državnem zboru (t. i. naknadni referendum ć 
v obeh primerih (v državah, ki predvidevajo njegovo11", 
je praviloma predviden le kot naknadni referendumi 
je tudi vprašanje predmeta referendumskega odločaj ^ 
lahko referendum razpiše o celotnem zakonu ali I0' 
meznem vprašanju, ki ga ureja zakon. Tudi v tem P"'. i|r. 
rešitve v svetu razlikujejo, prevladujoče pa se na ref0'°' J 
odloča o celotnem zakonu. Podobno velja za vpraš 
predvsem tistih, ki se nanašajo na vložitev predloga 'TJku 

< l 
■ L h. 101» 1r, 

zahteve za razpis referenduma, ki neposredno 
promulgacijski rok, vacatio legis in začetek 
zakona. Zaradi tega v osnutku poslovnika niso ur0le'\ v« 
vprašanja postopka uporabe referenduma, ki so *aK°i ki 
materija, temveč le vprašanja, ki ne prejudicirajo t* 
ureditev. 

Glede na obveznost uporabe so vse tri vrste ozirorf1. i„ ( 
referenduma fakultativne, kar pomeni, da njihova up% iSv 
predpisana kot obvezna, temveč le na predlog ozifO"' 
t evo z ustavo določenih pooblaščenih subjektov. <0k 
ustava in na njeni podlagi poslovnik razlikuje me L 
kvalificiranih subjektov (tretjine poslancev, državni,» 
in 40.000 volilcevza zakonodajni referendum in 30 P0**™ 
za ustavnorevizijski referendum) in pobudo državni 
za razpis zakonodajnega in posvetovalnega rele#V 
Zahteva kvalificiranih subjektov za državni zbor |j! 

dolžan razpisati referendum (o zahtevi ne odloča), " | , 
loga enega ali več poslancev za razpis referendumt 
mora državni zbor opredeliti. Za sprejem odločitvi ^ 
splošne določbe 86. člena ustave. Zahteva za razpis< 
duma mora biti posredovana predsedniku državne9'j ■ 
v pisni obliki, biti mora obrazložena (zahteva P"'"^ vs 
volilcev tudi podpisana z zadostnim številom posla" , y 
roma volilcev) in v njej mora biti jasno izraženo vp'a9, ^ 
naj bo predmet referenduma. Mnenje o izpolnjevanj ^ 
skih pogojev referendumske zahteve mora pred ^ ^ 
referenduma dati sekretariat za zakonodajo in pravil 
Osnutek poslovnika predvideva postopek v 
državni zbor ugotovi, da vsebina vprašanja na re^fl 
dopušča dvom o njegovi jasnosti in nedvoumnosti, peJ v, 
postopka v primeru, če je vsebina vprašanja na rel0r j >( 
v nasprotju z ustavo. To bo moral urediti zakon o ^ 
d u mu. i(, 

XII. VOLITVE IN IMENOVANJA 
A V poglavju o volitvah in imenovanju so urejena ^ J 

proceduralne in tehnične narave pri izvedbi volitev 
vanj, ki veljajo za vse volitve in imenovanja, ki se °"j 
v državnem zboru, podrobneje pa samo tiste volitve j**« 
vanja, ki niso posebej urejena za določene kategorij * 
onarjev (ustavnih sodnikov, sodnikov, nekaterih & 1 

nega sveta itd.) v posameznih zakonih. Nekatera wj 
volitev pa so posebej urejena tudi v drugih delih ? 
nika (pri odločanju državnega zbora, pri volitvah Pre J 
vlade, imenovanjih ministrov itd). 

Volitve in imenovanja so urejena v poslovnikih tujin 
tov različno, vendar pa so se povsod izoblikovala 0jI 
proceduralna in tehnična pravila, ki se v bistvu med j 
razlikujejo v veliki meri. V skladu s takimi temeljnim 
to vprašanje urejeno tudi v tem poslovniku, pri čem0 $ I /1 Kl//\ »-> n » « n t a J a nn mm a »a —   — '.  4. i/-/i fl3 J je bilo to mogoče) do določene mere naslanja tudi na ^ 
njo ureditev. Predvsem so dosledneje kot po prejel J ,p°pre&2  e sicer V0> /)( 
potegniti jasno ločnico, vendar na splošno velja, ^ 

$"/ M 

ločene volitve od imenovanj. Med njima je sicer \ 

volitvah za izbiro med več osebami, pri imenovani ^ 
potrditev ali odklonitev predlaganega kandidata °zl.L(fL 
kandidatov. Vendar to ne velja dosledno, ker se vo'J'^% 
sto uporabljajo pri zasedbi pomembnih funkcij tudh " 
enega samega kandidata. 
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( (ja to, da se za nekatere funkcije predlaga samo en 
\ rj>i'a druge pa več kandidatov, je v poslovniku predvi- rL,"čna procedura za en in drugi primer. Določena so 

. jjj ,na pravila o razrešitvi, pri čemer velja enako kot pri 
' i"> imenovanih, da namreč poslovnik v tem poglavju 
' temeljna proceduralna pravila, druga vprašanja 

it1 ^lagatelj razrešitve, večina potrebna za razrešitev) 
jf v drugih PredPisih in v drugih delih tega 

fcteHJA DRŽAVNEGA ZBOR 

S s.,, t|||j državnega zbora do državnega sveta izhajajo iz 
4 %u

Pris<°l°os<i državnega sveta in so v osnovi urejena t i« 0 državnem svetu. Poslovnik državnega zbora ta 
'•it1 hi?atančneie ureia z vidika poslovanja državnega L poslovnik natančneje ureja obveščanje predsed- 
'f sveta o sejah državnega zbora, pošiljanje 
m ^Jdsedniku državnega sveta, postopek, kadar državni 

od državnega sveta mnenje o posamezni zadevi, 

j )f| 
[j i^^avnem svetu predvideva tudi sodelovanje držav- 

) njegovih delovnih teles z delovnim telesi držav- 
Poslovnik državnega zbora natančneje ureja to 

tK 

Of) I vviu cuuu v r, 
9 a i s predlogi, mnenji in zahtevami, ki jih državni svet 

*svnemu zboru. 

' z vidika dela delovnih teles državnega zbora. 

ŠRJA DRŽAVNEGA ZBORA DO VLADE 

wn modelu parlamentarnega sistema šef države ifcft .  „  .   
c I i r,Bfa Mode in na njegov predlog tudi ministre (n.pr. 
jI t Avstriji). V taki ureditvi se mora po svojem obliko- 

* "a/a? Predstaviti parlamentu in od njega dobiti zaup- 
i JtiSe' "ko začne opravljati svojo funkcijo. Nekatere uredi- 
ti oJ'cer štejejo za parlamentarne, pa v večji ali manjši 
nt !i(j °Pajo od tega modela. Najbolj znan tak primer je 
i ^ trditev, po kateri zveznega kanclerja ne imenuje šef 
1< Jog '"več ga voli parlament (Bundestag) in sicer na 
t Predsednika republike. Potem ko je izvoljen zvezni 
ll ^ora še posebej imenovati na to funkcijo pred- 

"It ,QPubiike. Pač pa ministre imenuje in razrešuje pred- 
lii Oblike na predlog kanclerja. 
P 
? \ u vzoru je veliki meri sledila tudi naša ustavna 

\*'*sti glede volitev šefa vlade. Tega namreč voli 
" ^ in! na Pr0dlog predsednika republike, pač pa mini- ■VfM "Bnilia nroHcariniU rani ihti i ko fomi/fl/ iih i met ni i ia 'li ^enuje predsednik republike, temveč jih imenuje 

h.
0r- To zadnje pomeni precejšnjo odstopanje od 
dodela parlamentarnega sistema. 

i' C 
<i t"1 

if> s 

,• % t*9"! vzoru (z nekaterimi spremembami) lahko 
k !?UsPošnemu) poskusu izvolitve predsednika vlade 

krog volitev, v katerih lahko kandidata za 
.l,Ja vlade predlaga še najmanj 10 poslancev in 
%QUP'ne' izjemoma pa tudi še tretji krog volitev. Če 

J 3
n
&rf> (oziroma v tretjem) krogu ni izvoljen predsed- 

rji ioijfiredsednik republike razpusti parlament in razpiše 

J Se" 
Vstfstopek volitev šefa vlade tako v nemški kot tudi 
\ 'tvi dokaj podrobno urejen že v ustavi, je potrebno 
\q£rašanja urediti tudi v poslovniku oziroma jih 

Jj Sjg . krediti v poslovniku. Poslovnik Bundestaga glede 
,(i nekaj najnujnejših zadev (način kandidiranja in 
/t ?5fre 

e ostalega pa se sklicuje kar na ustavo. Glede na 
■j! nas za novo ureditev, pa je potrebno in smotrno 
4 A f

sl°vniku ta vprašanja urediti nekoliko podrobneje, i/l 8 določitev rokov, v katerih je treba opraviti posa- 
,iC.N j*nia v postopku izvolitve, za vsebino predloga kan- 
i \ Podobno. Pri tem je bilo treba upoštevati, da roki 
) K tirJ?3 dejanja ne smejo biti predolgi, ker je treba 
it tednika v čimkrajšem času po konstituiranju 

m, tZv°Htev predsednika vlade je potrebna tudi 
■ ker je treba izvesti še ves postopek imenovanja 

C v*'ec 

ministrov. Glede tega je ustava zelo skopa, zaradi česar je 
potrebno postopek podrobneje urediti v poslovniku. Ta naj bi 
uredil zlasti vsebino in obliko kandidatur za ministre, posto- 
pek v zvezi s predlaganjem kandidatur, predstavitev kandida- 
tov za ministre delovnim telesom državnega zbora pred ime- 
novanjem ter način njihovega imenovanja. Tudi tu je posebej 
pomembna določitev rokov za vsa opravila v postopku imeno- 
vanja, ki morajo biti dokaj kratki, da lahko čimprej pride do 
imenovanja ministrov in s tem do oblikovanja vlade. 

2. Pomemben element razmerja med državnim zborom in 
vlado je tudi način predstavljanja vlade in njeno sodelovanje 
v delu državnega zbora. Ta del poslovnika se do določene 
mere naslanja na prejšnjo ureditev, vendar pa z upoštevanjem 
drugačnega položaja vlade v primerjavi z bivšim izvršnim 
svetom. Zaradi tega je prisotnost vlade v državnem zboru 
močneje poudarjena. Zlasti se to kaže v tem, da naj bi vlado 
v državnem zboru praviloma predstavljal predsednik vlade in 
ministri, visoki državni uradniki pa le izjemoma. 

3. Tudi glede poročanja vlade državnemu zboru o svojem delu 
poslovnik v primerjavi s prejšnjo ureditvijo nekoliko močneje 
poudarja položaj vlade kot nosilca izvršilne oblasti v parla- 
mentarnem sistemu. Zlasti je pomemben predlog, po katerem 
mora vlada ob predložitvi proračuna obvezno poročati držav- 
nemu zboru o svojem delu v preteklem letu. Proračun je 
namreč izredno pomemben za razmerja med državnim zbo- 
rom in vlado, saj je temeljna podlaga za uresničevanje izvr- 
šilne funkcije, hkrati pa tudi sredstvo parlamentarnega nad- 
zora nad delom vlade. 

4. Značilno za parlamentarni sistem je, da je vlada politično 
odgovorna parlamentu, kar se kaže zlasti v tem, da mora vlada 
odstopiti, če nima več večinske podpore v parlamentu, parla- 
ment pa se lahko razpusti. To lahko (zlasti ob obstoju večjega 
števila strank v parlamentu) privede do nestabilne vlade, s tem 
pa tudi do nestabilnega parlamenta. Zaradi tega je v sodobnih 
ureditvah prišlo do poskusov okrepiti položaj vlade in s tem 
njeno stabilnost. Ena najbolj značilnih takih ureditev je nem- 
ški model konstruktivne nezaupnice, ki je bil vzor tudi naši 
ureditvi. Bistvo tega modela je, da ni mogoče izreči nezaup- 
nice vladi in je s tem prisiliti k odstopu, če ni hkrati oblikovana 
že nova vlada oziroma izvoljen nov šef vlade. Izvolitev sama je 
podobna, kot izvolitev novega šefa vlade po konstituiranju 
parlamenta. Pomembna razlika je zlasti v tem, da se postopek 
izvolitve ne začne na predlog šefa države, temveč določenega 
števila poslancev. Procedura pa je nekoliko različna tudi 
zaradi tega, ker je taka izvolitev vendarle način izražanja 
nezaupnice prejšnji vladi. 

Nezaupnica je dokaj podrobno urejena že v naši ustavi, kljub 
temu pa je potrebno določiti še nekatera proceduralna pravila 
za njeno izvedbo. Nemška poslovniška ureditev je glede tega 
dokaj skopa, naša ureditev pa je iz že povedanih razlogov 
nekoliko podrobnejša. Predvsem je določena procedura za 
vložitev in obravnavanje predloga za izvolitev novega pred- 
sednika vlade. Pomembna pa je tudi določba, po kateri ima 
dosedanji predsednik vlade pred volitvami novega predsed- 
nika pravico odgovoriti na zahtevo za nezaupnico in obrazlo- 
žiti svoje poglede na dotedanje delo vlade. 

5. Ustava dokaj podrobno ureja tudi zaupnico vladi, vendar pa 
je treba nekatera vprašanja še dodatno in podrobneje urediti 
v poslovniku. Tako je predvideno, da ima predsednik vlade 
pred glasovanjem o zaupnici pravico obrazložiti svojo zah- 
tevo. Pri odločanju o zaupnici, ki je vezana na sprejem zakona 
ali druge odločitve, naj bi se ne odločalo posebej o zaupnici, 
temveč le o zakonu ali drugi odločitvi, s čimer bi bila izglaso- 
vana oziroma ne bi bila izglasovana zaupnica. Posebej je 
urejen tudi primer, da se glasovanje o zaupnici veže na 
sprejem odločitve o hitrem postopku za sprejem zakona. 
V tem primeru vlada na prvi pogled veže vprašanje zaupnice 
na proceduralno, ne pa na vsebinsko odločitev. Vendar pa gre 
v resnici tudi v tem primeru za vezanost na vsebinsko odloči- 
tev, saj vlada z vezanjem na vprašanje zaupnice sicer izsili 
proceduralno odločitev, vprašanje zaupnice pa je na koncu 
vendarle odvisno od sprejema zakona, ki naj bi se sprejel po 
hitrem postopku. Če pa po izglasovani nezaupnici pride do 
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volitev novega predsednika vlade, se uporabi postopek, ki 
ureja izvolitev novega predsednika vlade v primeru nezaup- 
nice. 

6. Interpelacija je sredstvo za uresničevanje odgovornosti 
vlade parlamentu, ki je nekoliko podobno poslanskemu vpra- 
šanju, vendar pa se od njega razlikuje zlasti po tem, da 
pomeni mnogo močnejši pritisk na delo vlade. Interpelacija se 
namreč konča z razpravo o delu in odgovornosti vlade ozi- 
roma posameznega ministra, lahko pa celo z glasovanjem 
o nezaupnici. Praviloma gre pri interpelaciji tudi za širša in 
pomembnejša vprašanja in jo mora navadno vložiti več 
poslancev. 

Ker je interpelacija zelo pomemben način uresničevanja 
odgovornosti vlade parlamentu, je praviloma procedura za 
njeno uveljavitev dokaj natančno urejena tudi v poslovniku. 
Ponekod (n.pr. v švedskem parlamentu) je predpisana celo 
vsebina interpelacije in drugi pogoji in omejitve, v katerih 
okviru je dovoljena njena uporaba. 

Naša ustava zelo na kratko ureja interpelacijo, pri čemer pa 
posebej dopušča možnost, da se po razpravi izreče nezaup- 
nica bodisi vladi bodisi posameznemu ministru, kar ima za 
posledico razrešitev vlade kot celote ali posameznih mini- 
strov. Ustavna dikcija je glede tega precej nedorečena pa tudi 
dvoumna, zato je bilo treba s poslovniškimi določbami v pre- 
cejšnji meri interpretirati ustavne norme. Gre predvsem za to, 
da ustava ne določa načina izrekanja nezaupnice vladi ozi- 
roma ministru. Iz celotne ustavne ureditve položaja vlade je 
sicer razvidno, da se lahko nezaupnica vladi izreče samo kot 
konstruktivna nezaupnica, zato je taka ureditev predvidena 
tudi v poslovniku. Nezaupnica ministru pa ima za posledico 
neposredno razrešitev ministra, kar je proceduralno združeno 
v eno samo dejanje - izrečena nezaupnica pomeni torej že 
tudi razrešitev ministra, zaradi česar za razrešitev ni potreben 
noben poseben akt. 

XV. RAZMERJA DRŽAVNEGA ZBORA DO PREDSEDNIKA 
REPUBLIKE 

Razmerja državnega zbora do predsednika republike izhajajo 
iz ustavnih pristojnosti predsednika republike. Poslovnik 
ureja obveščanje predsednika republike o dejstvih, ki so 
pomembna za izvrševanje pravic in dolžnosti predsednika 
republike glede predlaganja kandidata za predsednika vlade 
in glede razpustitve državnega zbora in razpisa predčasnih 
volitev, če predsednik vlade ni izvoljen oziroma če mu ni 
izglasovana zaupnica, ter glede razpisa rednih in nadomest- 
nih volitev v državni zbor. Nadalje poslovnik ureja obveščanje 
predsednika republike o sejah zbora, obveščanje o sprejemu 
zakonov in pošiljanje zakonov predsedniku republike v raz- 
glasitev. Poslovnik ureja tudi postopek, kadar državni zbor 
zahteva od predsednika republike mnenje o posameznem 
vprašanju, in postopek z mnenji, ki jih prepdsednik republike 
pošlje državnemu zboru po lastni iniciativi, vključno z nasto- 
pom predsednika republike na seji državnega zbora, kadar 
predsednik republike želi obrazložiti svoja mnenja in stališča 
do posameznih vprašanj neposredno na seji zbora. 

XVI. RAZMERJA DRŽAVNEGA ZBORA DO USTAVNEGA 
SODIŠČA 

To poglavje ureja poslovanje državnega zbora v zvezi 
s postopki pred ustavnim sodiščem, v katerih je udeleženec 
državni zbor bodisi kot predlagatelj postopka bodisi kot 
nasprotni udeleženec. Poslovnik posebej ureja postopek, po 
katerem državni zbor odloči, da začne postopek pred ustav- 
nim sodiščem, in posebej postopek obravnave zahteve dru- 
gega predlagatelja za začetek postopka pred ustavnim sodiš- 
čem oziroma sklepa ustavnega sodišča o začetku postopka, 
v katerem je udeleženec državni zbor. Poslovnik posebej 
ureja tudi postopek obravnavanja zahteve ustavnega sodišča 
za podatke in pojasnila v zvezi s pobudo za začetek postopka 
pred ustavnim sodiščem. V vseh teh postopkih oblikuje mne- 
nje oziroma predlog pristojno delovno telo s sodelovanjem 
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. Poslovnik tudi 
določa, da državni zbor prekine postopek za ratifikacijo med- 

li narodne pogodbe, kadar predsednik republike, v/a<# , ( 
jina poslancev predlaga, naj ustavno sodišče v Pri j 
ratifikacije mednarodne pogodbe izreče mnenje o njp 

nosti z ustavo. 

Po ustavi državni zbor odloča tudi o imuniteti sodni*0. , 
nega sodišča. Za odločanje o tem se smiselno up& J 
določbe poslovnika, ki urejajo odločanje o imuft'T'1 

slancev. 
i 

XVII. POSTOPEK OBTOŽBE PREDSEDNIKA REPU0<•" J6 

PREDSEDNIKA VLADE IN MINISTROV 

Postopek obtožbe najvišjih državnih funkcionarjev (h ^ 
achment) je nov institut v našem ustavnopravnem' 
Predviden je za ugotavljanje (posebne) kazenske oo9 
sti predsednika republike (109. člen ustave), Pre°. A 
vlade in ministre (119. člen ustave). Dejanja, ki s_* k 
predmet obtožbe predsednika republike so kršitev % »i 
hujša kršitev zakona, dejanja predsednika vlade in "! /(, 
pa kršitev ustave in zakonov (torej vsakršna in ne' ic 
kršitev zakona). Odgovornost se torej nanaša le f*' "e. 
stavne in protizakonite akte, ne pa tudi morebiti £'| <ii 
merno, neodgovorno ali drugo podobno ravnanje. wf 
ustave ali zakonov so lahko obtoženi le, če so jih s ,- \ 
opravljanju njihovih funkcij. Obtoži jih lahko izključuj K 
zbor, o obtožbi pa odloča ustavno sodišče. Postopanj 
v državnem zboru je sestavljen iz dveh faz: 1. P1r 

uvedbo postopka obtožbe in 2. obravnava predlog8 

jem odločitve o njem. 
$ ^ 1. Uvedbo postopka obtožbe lahko skladno z 1&. ,v' 

zakona o poslancih predlaga 30 (zoper predseduj 
blike) oziroma 10 poslancev (zoper predsednika "'.j 
roma ministre). Predlog za uvedbo postopka mora 
predsedniku državnega zbora v pisni obliki, s podp]s'.~ 
nom določenega števila predlagateljev, vsebovati ■ 
tudi opis očitane kršitve ustave oziroma zakona L 
dokazov o teh kršitvah. V izogib zavlačevanju P°sj j|0 
zlorabi instituta obtožbe je osnutek poslovnika doj ,. 
daljši rok (60 dni) za sprejem odločitve o predlogu (ee.t 1(J 
zbor v tem roku odločitve ne sprejme, se šteje, da M 
zavrnil) in prepoved predlaganja obtožbe v času o°a js( 
splošnih oziroma predsedniških volitev. V primeru o°^ 
prenehanja mandata predsednika republike, Pr

toi h 
vlade ali ministra, ni mogoče predlagati uvedbe pos' J ^ 
je že uveden pa ne nadaljevati. Ta določba pomefl', 
konsekvenco, ki izhaja iz namena obtožbe oziroma "• >5l 
sankcije - odvzem funkcije. Če oseba, zoper katero j, , 
laga uvedbo postopka ali je postopek že uveden rj , 
opravljati svojo funkcijo, mu funkcije ni mogoč* j ^ 
Izjema je možna le, če obtoženi zahteva nao. 
postopka, zaradi varstva njegove integritete in oS j! ij 
oziroma ker bi prizadetemu lahko oprostitev Pj ^ 
moralno zadoščenje. S predlogom obtožbe je pot'e $ iVj 
naniti osebo, na katero se predlog nanaša, svoj6'.j ^ 
o njem pa mora izreči tudi sekretariat za zakonodajo ^ 
zadeve in predsednik republike, če je predlagan* l C| 
zoper predsednika vlade oziroma predsednik viao jj ^ 
obtožuje ministra. Sodelovanje omenjenih S.J 
v postopku obtožbe izhaja iz njihove vloge in poloM^ ^ 
datarskem postopku in postopku izvolitve, imon°j ^ 
razrešitve. Pred odločanjem o obtožbi ima predstav ^ 
lagatelja pravico predlog na seji obrazložiti, ose"^ \ 
katero se predlaga obtožba pa pravico odgovoriti na j i, 
Predlagatelj obtožbe lahko svoj predlog umakn* i, 
konca obravnave. Tudi v tem primeru se zara° f t, vt/iuTiiurw. < MMI r ivin pniiieiu M-*-- .. 
osebne integritete in časti osebe, zoper katero se I 

i, 
gala obtožba šteje, da predlog ni bil vložen. 

2. O predlogu obtožbe odloča državni zbor, P°ie^ > '"s 
zaključena razprava o njem. O predlogu obtožuj j to 
državni zbor z večino glasov vseh poslancev. Ker U> ^ \ 
večine ne določa (zakon o ustavnem sodišču, kij1' J ''s 
storil pa še nI sprejet), je lahko ta določba vprašljW"J*\ 
določilo 86. člena ustave. V večini ureditev, kjer je " J 
impeachment, je za sprejem odločitve o uvedbi r S, 
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ji kvalificirana večina, kar je glede na naravo odločitve 
ijl Iliji .VJi'vo (nPr- absolutna večina v Franciji, Avstriji in 
ji ^ 'r'četrtinska relativna večina na Finskem, dvotretjin- 

ha(!
utna večina v ZRN, Bolgariji, Makedoniji, Romuniji, 

ka ah em. Irskem, Poljskem in na Madžarskem, kar tričetr- 
/i bne ~?0/utna večina pa na Cipru). Poslovniški odstop od 
i\°°l°čbe je mogoče utemeljevati tudi s pravno naravo 
4 (glede poslovanja parlamenta in pravic in dolžno- 

v delu parlamenta je mogoče poslovnik šteti 
•" zani ustava določa, da se sprejema s kvalifici- A, °'Wjinsko večino glasov navzočih poslancev), torej 

Wlka zakone. S sklepom o obtožbi predsednika 
t'. Predsednika vlade ali ministra imenuje državni 

• &o poo^laščenega predstavnika, ki bo zastopal i *tp0
p.red ustavnim sodiščem. Predstavnik se imenuje 

■j! s'Bncev, ki so predlagali uvedbo postopka o obtožbi. 

t 
. i Ps ™peachmenta poznajo drugod po svetu že daljši čas, 
■II "®ben j?''? za nie9°vo uveljavitev v praksi. Do njegove \t 

9 zelo redko (več je groženj z njegovo uporabo) 
i '""kci se P°st°Pek zaključi z obsodbo. Večina obtože- 
1,0(fsf°nariev Pred sprožitvijo postopka ali med postop- 

i ^ Dr" s svoie funkcije. Uvedba postopka impeachment 
j •'Uto ^v'loma tL>di prvovrstno politično dejanje v državi, 
i V'8"oo tudi Pol'ti6no (ko 9re za predsednika države) 

it ■ 0 Primeru obtožbe predsednika vlade ali 
k/ew'a m,n,strov). Prav zato je to povsod izjemen 

%rnn
S? "Porabi kot skrajna konsekvenca uveljavljanja 

m *>i, /(. s" . najvišjih državnih funkcionarjev, praviloma 
1% izčrpana vsa druga sredstva In mehanizmi uve- 
!°Va J' ove odgovornosti. Zanj pa je tudi značilno, da je 

A N r7
aba v praksi bolj odvisna od političnih 

i Sovmeria Političnih sil v parlamentu, kot pa 
razmer 

pravnih 
i 

i "^amentarna preiskava 
& ^ ^ 
t! * fitoPuMiko Slovenije je v 93. členu uvedla parlamen- 
ti \ '?kavo, ki pomeni nov institut v našem pravnem 
i m^Hutek poslovnika državnega zbora ureja le 
, Ve pravila v zvezi z uvedbo parlamentarne prei- 

P1 Jo i^Organizacijo in delo komisij, ki opravljajo preisko- 
11 rili0' pa i0 Predviden poseben poslovnik, ki ga 
J \«avni zbor. Glede na to, da ustava določa, da ima 
5* ®%e,°a komisija v zadevah poizvedovanja in preučeva- 
ti vico no enaka pooblastila kot pravosodni organi, torej 

noDnSefl,an'a v človekove pravice in svoboščine, bo fi Potrebno o tem sprejeti poseben zakon. 
* %if. 
' i'5^e0°r laflko odredi parlamentarno preiskavo o zade- 
i n*kt>a Porr>ena na lastno pobudo (predlagalno pravico 
f |8 L?slanec, o uvedbi preiskave pa odloči državni zbor) 
j t <eV° treti'ne poslancev državnega zbora in držav- 5 zahtevi državni zbor ne glasuje). Predlog ozi- 
i i"e'a n* za uvedbo preiskave mora vsebovati kratek opis 
i r iiht°iskav0, Predl°9 dokazov, ki naj se izvedejo v pre- 
ti a Poslancev pa tudi podpise najmanj tretjine 

i 0| lb S sMepom o uvedbi parlamentarne preiskave i 1 lb vnepuin u uvvuui puriameniarng preiskave 1 v celot' prevzame zahtevo za uvedbo preiskave, 
. Solni ?a zahteve ne more zoževati, lahko pa jo razširi 

i, 
( """o/fi/' i'8 zahteve ne more zoževati, lahko pa jo razširi 

£ ■ 'e se s tem ohrani predlagani cilj preiskave. 

" N^8,ow,"fs predvideva, da bi državni zbor z odlokom 1 JVoa0®ebno preiskovalno komisijo za vsak primer par- 
J !• "o Prelskave. Preiskovalna komisija je vezana na •J l.%r~alo9o, sme pa po predhodnem soglasju držav- 
3 », "eu Parlamentarno preiskavo razširiti. Razširitev ali 
' jo S 0P

arlamentarne preiskave je možna le v primeru, če 
&U>2ani predlagani cilj preiskave. Preiskovalno komi- 

I Predsednik in 8 članov, vsi iz vrst poslancev. 
S£ •b •'« o UVeliavljeno v večini sistemov, ki parlamentarno j IMji) Predvidevajo, s tem, da je ponekod (npr. v ZRN in 

' A.' tfs ?oino vključevanje zunanjih strokovhjakov. Glede 
> pri parlamerttarni preiskavi smiselno upo- 

atere določbe kazenskega postopka in da so 
Jpi n^g.odo pri parlamentarni preiskavi smiselno upo- 

embna strokovna pomoč, ki jo bo nudil eden ali 

i' % Dr ooiocDe KazensKega postopKa in da so 
J '90oBlskave praviloma zapletene in strokovno zah- 0 v ^Gmhna .ctmknvna nnmni* ki in hn nuHil orian ali o' v 

C 

več strokovnih sodelavcev (praviloma pravnikov s pravosod- 
nim izpitom). 

Parlamentarno preiskavo je mogoče prekiniti, če na predlog 
preiskovalne komisije ali predlagatelja tako odloči državni 
zbor. Razlogi za prekinitev preiskave so lahko različni (npr. 
uvedba kazenskega postopka, postopka pred sodnikom za 
prekrške, postopka impeachmenta pred ustavnim sodiščem 
ipd.), zato jih osnutek poslovnika izrecno ne določa. Odloči- 
tve o prekinitvi preiskave pa državni zbor ne more sprejeti, če 
temu nasprotuje predlagatelj ali preiskovanec, saj je morda 
prav v njunem interesu, da se razišče dejanje in ugotovi 
(ne)odgovornost preiskovanca. Prekinjen postopek se lahko 
na predlog preiskovalne komisije ali predlagatelja nadaljuje, 
če tako odloči državni zbor. Nadaljevanje prekinjenega 
postopka lahko torej predlaga le tisti, ki je predlagal prekini- 
tev preiskave. 

Med parlamentarno preiskavo lahko preiskovalna komisija na 
lastno pobudo ali na zahtevo državnega zbora izdela vmesno 
poročilo o poteku preiskave in njenih ugotovitvah. Parlamen- 
tarna preiskava se zaključi z pisnim poročilom, ki se pošlje 
v obravnavo državnemu zboru. Poročilo mora vsebovati opis 
poteka preiskave, bistvene ugotovitve in dokazna sredstva, na 
katera so se člani komisije oprli pri svoji presoji dokazov in pri 
odločitvi. Ločena mnenja se v poročilu navedejo posebej. 
Državni zbor obravnava poročilo preiskovalne komisije, na 
podlagi njenih ugotovitev in razprave v državnem zboru pa 
lahko poslanci sprejmejo sklepe ali predlagajo ukrepe v zvezi 
z vprašanji, ki so bili predmet parlamentarne preiskave. Parla- 
mentarna preiskava pa ne predpostavlja, da bi državni zbor 
Izrekal posebne sankcije zoper preiskovanca. Za posamezno 
parlamentarno preiskavo je sprejeto načelo, da se uvede in 
zaključi v času trajanja mandatne dobe državnega zbora. Če 
preiskovalna komisija ne more opraviti svojega dela do konca 
mandatne dobe državnega zbora, mora o tem pravočasno, 
najkasneje pa na zadnjem zasedanju državnega zbora poro- 
čati o poteku preiskave in o razlogih za nedokončanje prei- 
skave. Parlamentarna preiskava, ki ni bila končana v man- 
datni dobi državnega zbora, se šteje za zaključeno. To pa ne 
preprečuje poslancem novega sklica državnega zbora, da ne 
bi o isti zadevi ponovno uvedli parlamentarno preiskavo. 

V vseh sistemih, kjer poznajo institut parlamentarne prei- 
skave, je le-ta zelo omejena na izjemno nujne in utemeljene 
primere, saj ima na ta način tudi veliko večjo politično težo. 
Potrebo po uvedbi parlamentarne preiskave je zato potrebno 
restriktivno razlagati. Preiskava bi morala biti sprožena pravi- 
loma le izjemoma in le o zadevah izrednega političnega 
pomena, ki bi imele zelo močan odziv v javnosti. 

XIX. JAVNOST DELA 

V poglavju o javnosti dela je natančneje razčlenjeno načelo, 
določeno v splošnih določbah, po katerih je delo državnega 
zbora načeloma javno, javnost pa se lahko izključi le izje- 
moma. V tem okviru so določeni načini obveščanja javnosti 
o delu in o odločitvah zbora, zlasti stiki s predstavniki sred- 
stev javnega obveščanja ter navzočnost javnosti na sejah 
zbora. Določena so tudi načela glede ravnanja z gradivi 
zaupne narave, pri čemer pa naj bi se to vprašanje podrobneje 
uredilo s posebnimi predpisi. 

XX. MEDNARODNO SODELOVANJE 

Mednarodno sodelovanje državnega zbora opredeljuje 
poslovnik zaradi objektivnih procesov povezovanja nacional- 
nih predstavniških teles z drugimi telesi in še posebej z med- 
narodnimi parlamentarnimi institucijami ter mednarodnimi 
organizacijami. V tem smislu sledimo določbam, ki so jih 
postopoma vključevali v poslovnik ali spremljajoče akte parla- 
menti zahodnoevropskih držav in v novejšem času tudi vzhod- 
noevropskih držav. Mednarodno sodelovanje (opredeljeno 
v317. in318. členujse nanaša na zadeve skupnega interesa in 
zajema različne oblike delovnih stikov (vključno z izmenjavo 
izkušenj in izboljševanjem metod dela) ter delovnega povezo- 
vanja na posameznih vsebinskih področjih, kjer prihaja do 
skupnega ocenjevanja pojavov, dopolnjevanja zakonodaje, 
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itd. Pri tem imajo pomembno vlogo delovna telesa (glej npr. 
tudi 139. in 145. člen IX. poglavja). 

Za sodelovanje v mednarodnih parlamentarnih institucijah in 
organizacijah oblikuje državni zbor stalne delegacije in tudi 
pri sestavljanju teh teles upošteva zastopanost poslanskih 
skupin (319. člen). 

XXI. SODELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA S SLOVENSKIMI 
MANJŠINAMI, IZSELJENCI IN ZDOMCI 

Tudi v poslovnika državnega zbora in pri delu tega predstavni- 
škega organa mora priti do izraza ustavno opredeljena (1. 
odstavek 5. člena ustave) skrb države za avtohtone slovenske 
manjšine v sosednjih državah za slovenske izseljence in 
zdomce. 

Ta skrb naj se pri delu državnega zbora kaže predvsem 
z vabljenjem predstavnikov organizacij slovenskih narodnih 
manjšin, slovenskih izseljencev in zdomcev na seje državnega 
zbora in delovnih teles, z zaprosilom za mnenje teh organiza- 
cij, kadar državni zbor in delovna telesa odločajo o vpraša- 
njih, ki se nanašajo na položaj slovenskih narodnih manjšin, 
slovenskih izseljencev in zdomcev in na obravnavanje njiho- 
vih pobud in predlogov. 

XXII. DELO DRŽAVNEGA ZBORA V VOJNEM ALI IZREDNEM 
STANJU 

Poslovnik predvideva, da državni zbor tudi v vojnem ali izred- 
nem stanju dela po tem poslovniku, kolikor s posebnim 
poslovnikom za delo v vojnem ali izrednem stanju ne določi 
drugače. Za primer, da državni zbor ne bi sprejel posebnega 
poslovnika za delo v vojnem ali izrednem stanju, pa so 
v poslovniku predvidena dopustna odstopanja od določb tega 
poslovnika v skladu z nastalimi razmerami in potrebami 
obrambe in varnosti v vojnem ali izrednem stanju. 

Če se državni zbor ne more sestati, odloča o razglasitvi 
vojnega ali izrednega stanja, nujnih ukrepih in njihovi odpravi 
na predlog vlade predsednik republike, ki v takem primeru na 
predlog vlade izdaja tudi uredbe z zakonsko močjo. Svoje 
odločitve in uredbe z zakonsko močjo mora predsednik repu- 
blike predložiti v potrditev državnemu zboru takoj, ko se ta 
sestane. Zato je potrebno, da predsednik državnega zbora 
ugotavlja in obvešča vlado in predsednika republike o tem, da 
se državni zbor ne more sestati, in o tem, da so prenehale 
okoliščine, zaradi katerih se državni zbor ni mogel sestati. 
Poslovnik določa tudi dolžnost poslancev, da v vojnem ali 
izrednem stanju obveščajo predsednika državnega zbora 
o naslovu in telefonu, na katerem so dosegljivi, kot tudi 
dolžnost poveljstev, enot in zavodov obrambnih sil, policije in 
drugih državnih organov, da zagotovijo poslancem vso 
potrebno in možno pomoč, da se lahko udeležijo sej držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles. 

XXIII. SLUŽBE DRŽAVNEGA ZBORA 

Za učinkovito 1n smotrno delo poslancev je P0%l I 
lastne aktivnosti pomembna tudi pomoč strokovni!1 L 
spremljajočih služb. Organizacijo in delo teh s1"', v 

Odlok o organizaciji in delu služb državnega zbora j1 

Slovenije. Zato poslovnik o tej dejavnosti preds<> 
telesa nima podrobnejših določb 

ra 

v Zaradi posebej poudarjenega položaja pravne , 
nega zbora oz. Sekretariata za zakonodajo in Pra .,± 
ki prevzema tudi vsa opravila prejšnje zakonodaj"° )H 
komisije, pa je ta organizacijska enota služb državi 
v poslovniku posebej omenjena. Za nemoten Pot .^ '< 
dajnega postopka je namreč treba predloge zakon0. bfi 
vati tako po pravno-tehnični plati kot tudi ugotavifi, iai 
skladnost z ustavo in pravnim sistemom. Poleg j 
pravna služba državnega zbora daje mnenja k a^, <i 
  - 10'i'i t pripravlja končno besedilo obvezne razlage zakono 

Ija besedila zakonov za objavo v Uradnem listu /" P^ 
besedila zakonov, daje mnenja oz. odgovore zbora 
kih pred ustavnim sodiščem ter daje poslancem 
nila glede pravnih vprašanj, ki se pojavljajo pri njih" 

ifl 

s 

XXIV. RAZLAGA POSLOVNIKA 
j " 

Glede na situacije, v katerih je potrebno razlagati Pj Jjli 
nujno, da med sejo državnega zbora razlaga pošlovr 'v 
predsednik, izven seje pa posebna komisija za N p/ i/UkJOUi iir\, i*, rci i pa pi/JUL/i »a r\isi 11uijc* —— 1.1 -> 
Vendar pa lahko tako sam predsednik, kot tudi de'. »n 
zbora ali vsak poslanec zahtevajo, da o razlagi Pr |ll 
odloči državni zbor. V takem primeru bo v bis'', 
avtentično razlago poslovnika s strani državnega ^ 
poslovnik tudi sprejel. 

XXV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
jTI 

Tudi v času sprejema poslovnika bodo v državne11'm J 
vedno zakoni in drugi akti, ki so bili v postopku " . ' 
Republike Slovenije pred konstituiranjem državneS'j 
glede katerih niso bile sprejete končne odločitve. J 
končane postopke vsebuje poslovnik rešitve, ^ *] 
v začasnem poslovniku državnega zbora. Usoda >e ™ 
kov je v celoti odvisna od odločitve državnega zbo' 

Ker se spreminja zakonodajni postopek v državne"jj 'i 
bilo treba urediti tudi prehod iz dosedanjega na 
dajni postopke. V bistvu bo potrebno v vseh P°st°J Lr 
Ijati drugo fazo zakonodajnega postopka, se P' j J1 

obravnavo predloga zakona, ko državni zbor raiL ( 
glasuje o posameznih členih. Do sprejema pošlo*" j, ' 
urejal organizacijo in delo komisij, ki opravljajo 
tarno preiskavo, more državni zbor z odlokom °J Jj 
preiskave in imenovanju preiskovalne komisije " ™ 
vprašanje postopka. 

Seveda bosta z uveljavitvijo poslovnika prenei 
poslovnik skupščine Republike Slovenije iz '•J 
začasni poslovnik državnega zbora iz decembra 

H 
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Basanja poslancev 

[^?nia ob imenovanju nekaterih državnih 
s^Jjev in drugih visokih uradnikov 

"AVČAR je republiški vladi postavil vprašanja: 

^ibii 8 p°iasni na podlagi kakšnih potrdil o formalni 
''"le Imenovala državna sekretarja v ministrstvu za *adeve in ministrstvu za obrambo? 

^Strokovne reference imata državna sekretarja iz 
D) n NOS v ministrstvu za promet in zveze in notra- 

v 0ba 8,8 Prvaka sv°i|h strank, državni A 5tr. Notranjem ministrstvu je celo podpredsednik poli- 
pova^j e> k01, kaže, da gre za politična in ne strokovna 

n>n|e direktorja Varnostno informativne službe iz 
in.:. ie9a vodstva LDS. ki Dolea teaa nima nikakršnih 

Si 
* '>ni 
n n 

ni ii®9.8 vodstva LDS, ki poleg tega nima nikakršnih " in vPr'a." strokovnih referenc na tem področju, pa sproža 
b||^Bnie ustavnosti tega imenovanja. 42. člen Ustave 
lik... Slovenije pravi, da (cit.) »poklicni pripadniki 

-ik» /. sil in policije ne morejo biti člani političnih 
iato 2nec c,tata)- Ustavna razprava je jasno pokazala, In ob vel'8 tuc" 28 P°kllcne pripadnike varnost- 

mi v®Sčevalnih služb in po mojem mneju še prav 
s
a^. ker i'm zakon o notranjih zadevah na podlagi %*««a dopušča poseg v nedotakljivost človekove 

j 'ti Zato predlagam državnemu zboru, da v zvezi 
■iP'1 v|a!!novanjem sproži postopek pred ustavnim sodiš- / na *M"kA">AaM »oiIIMMI L«LA.Ik ,v.° Pa sprašujem na podlagi kakšnih kadrovskih 

is opravila njegovo imenovanje? 

\Vff8šuiem vlado a" držijo vesti, da je sedanji (udi član upravnega odbora Casino Portorož in 
"s kompleksa Bernardin? 

< j6 
isn naslednji odgovor: 

0s|a 

IdHat vPražanje Igorja Bavčarja v zvezi z imenova- 
, in 0 ^ državnih sekretarjev in državnih uradnikov pri »0r: posameznih ministrstvih, daje vlada naslednji od- 

tf* Od«' imenovanju državnih sekretarjev izhajala iz 
i delo ^5. Zakona o vladi, ki določa, da stro- jna širših zaokroženih področjih v okviru ministr- 
>3'a PrpH avn' sekretarji. Zato je pri njihovem imenovanju 

i tSlia
6đvsem iz kriterija strokovnosti in usposobljenosti 'n^nc?'6 takšnega dela. Dejstvo, da se pri tem strokov- 

l'vaj0 °
Vanih državnih sekretarjev v nekaterih primerih 

Silosa strankarsko opredeljenostjo, je za vlado bilo 6v in , Pomena, kar je razvidno tudi iz naslednjih ute- ^ strokovnih kvalifikacij državnih sekretarjev: 

S ie6,1) ^ence'i' državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
*i5%i ini- 'iz'ke I" dr. mehanski znanosti. Od leta \J® r®dni profesor na FNT. Dve leti je bil tudi član IS 
L 2a šolstvo in šport; 

S ii^0'0b. državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
Stili j Priznano visoko izobrazbo, govori in piše šest 

'®2|kov. Od leta 1952 do upokojitve v letu 1991 je 
S'poohl16 diplomatske službe, med njimi je bil tudi 

1 . °i veleposlanik Jugoslavije v Mehiki, Hon- [ stariki in Panami ter pr' " 
»iS 

• pri OZN v New Vorku; 

Ko j/nidaršič, državni sekretar 
P'" obramboslovec, ki je pr 

v Ministrstvu za 
-■k.- uuiamuusiuvuu, m j« pred imenovanjem za 

Pravijai funkcijo podsekretarja v tem ministrstvu; 

- Albin Gutman, državni sekretar v Ministrstvu za obrambo je 
polkovnik teritorialne obrambe s končano častniško šolo in 
pedagoško akademijo in je že pred imenovanjem na to mesto 
opravljal funkcijo namestnika ministra za obrambo; 

Oba državna sekretarja v Ministrstvu za obrambo sta s svojim 
dosedanjim delom zanesljivo dokazala svojo strokovnost, 
prav tako pa sta oba tudi strankarsko nevezana. 

- Andrej Šter, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve je dipl. pravnik, ki je bil osem let zaposlen v finančni 
inšpekciji SDK kot delavec s posebnimi pooblastili, zadnja tri 
leta pa je bil predstojnik upravnega organa za notranje zadeve 
v občini Kranj. Po oceni vlade je uspešno opravljanje navede- 
nih del zadostna strokovna referenca za imenovanje na mesto 
državnega sekretarja, ki zaokroža področje upravno-pravnih 
zadev v Ministrstvu za notranje zadeve. 

- Marjan Dvornik, državni sekretar v Ministrstvu za promet in 
zveze je dipl. ing. strojništva. Do leta 1985 je delal v razvojnem 
sektorju IMV, naslednja tri leta je vodil konstrukcijski oddelek 
v Iskrini tovarni TENEL, nato pa je bil direktor SOP IKON 
v Kostanjevici. Od leta 1990 je predsednik SO Novo mesto. 
V prejšnjem mandatu je bil tudi poslanec v Zboru občin in 
član skupščinske komisije za promet in zveze. Po mnenju 
vlade njegovo dosedanje delo opravičuje imenovanje g. Dvor- 
nika na biesto državnega sekretarja za ceste. 

Vsi državni sekretarji so predložili vsa potrebna potrdila o for- 
malni izobrazbi, kakršne pač izdajajo slovenske šole in 
kakršne priznava slovenska zakonodaja. Poleg tega so se vsi 
izkazali kot vrhunski upravni menedžerji, kar je za to funkcijo 
bistveno. 

Mag. Janez Širše, predstojnik Varnostno-informativne službe, 
ni član LDS. Na volitvah je nastopil na listi LDS, tako kot 
nekateri drugi nestrankarski kandidati. 

Vlada je pri imenovanju mag. Siršeta menila, da njegove 
dosedanje poklicne izkušnje, izkušnje iz dela v prejšnji vladi 
in strokovna usposobljenost kažejo, da bo lahko uspešno 
opravljal tudi to funkcijo. 

Po mnenju vlade imenovanje mag. Siršeta ni v nasprotju z 42. 
členom Ustave Republike Slovenije, saj s tem ni postal 
poklicni pripadnik policije. Z izločitvijo Varnostno-informa- 
tivne službe iz Ministrstva za notranje zadeve je namreč ta 
služba prenehala biti del policijskega sistema. V skladu 
z zakonom o vladi je Varnostno-informativna služba posebna 
služba Vlade Republike Slovenije. 

Z novim zakonom o vladi sta se temeljito spremenila tudi 
položaja Varnostno-informativne službe in njenega predstoj- 
nika. V skladu z 39. členom zakona o vladi ima predstojnik 
službe sedaj ista pooblastila glede uporabe posebnih opera- 
tivnih metod, kot jih je imel v prejšnji ureditvi minister za 
notranje zadeve, torej gospod Igor Bavčar, predsednik DS. 
V tem členu je določena tudi kontrolna in usmerjevalna vloga 
posebne vladne komisije, sestavljene iz treh ministrov. Seda- 
njo komisijo sestavljajo minister za notranje zadeve, minister 
za pravosodje in minister za znanost in tehnologijo. Kot je 
znano, ti pripadajo različnim strankam, zato je odveč bojazen, 
da bi kontrola nad to službo pripadala eni sami stranki. Ni 
odveč spomniti, da komisijo Državnega zbora za nadzor nad 
delom varnostnih in obveščevalnih služb vodi predstavnik 
opozicijske stranke, ki ji pripada tudi g. Bavčar. 

Po mnenju vlade mora Varnostno-informativno službo zaradi 
posebne narave njene dejavnosti, pa tudi izjemne pozornosti 
javnosti, ki je posledica negativnih izkušenj z delom službe 
- predhodnice Varnostno-informativne službe, voditi človek, 
katerega profesionalna integriteta oziroma stabilnost je 
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nesporna. Žal je javni spor med prejšnjim predstojnikom 
službe in bivšo komisijo Skupščine Republike Slovenije za 
nadzor nad delom Varnostno-informativne službe, ki je 
menila, da so bila nekatera dejanja službe v nasprotju s takrat 
že veljavnimi ustavnimi sprer.iembami ustvarila dvom o pri- 
mernosti prejšnjega predstojnika za nadaljnje opravljanje te 
funkcije. 

Vlada je zadolžila vladno komisijo, pristojno za nadziranje in 
usmerjanje dela Varnostno-informativne službe, da pregleda 
preteklo delovanje službe. 

Predstojnik Varnostno-informativne službe seveda ne bo 
opravljal nobene funkcije oz. dejavnosti, ki bi bila nezdružljiva 
s funkcijo predstojnika vladne službe. 

Bo subvencioniranje študentske prehrane trajno 
urejeno? 

ZMAGO JELINČIČ je pristojne vprašal ali bodo v republi- 
škem proračunu zagotovljena redna finančna sredstva za 
subvencioniranje študentske prehrane. Dosedanje financi- 
ranje je namreč samo začasno In poteka le na podlagi 
zagotovil. 

Ministrstvo za finance mu odgovarja: 

V začasnem financiranju potreb iz republiškega proračuna 
v prvih treh mesecih leta 1993 so zagotovljena tudi sredstva za 
subvencioniranje študentske prehrane. Nosilec sredstev je 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

Tudi v delovnih osnutkih zakona o proračunu za leto 1993 je 
pristojno ministrstvo predvidelo sredstva za te namene. 

Kdaj bo cestna povezava Zavrča z Republiko Slo- 
venijo? 

JOŽEF KOPŠE sprašuje pristojne kdaj bo zgrajena cestna 
povezava kraja Zavrč z Republiko Slovenijo? 

Možnost dostopa do kraja Zavrč in njegovega zaledja je 
samo po cesti, ki vodi po ozemlju Republike Hrvaške in 
zaradi tega nastaja velik zastoj pri gospodarskem in kultur- 
nem razvoju kraja Zavrč. Krajani morajo večkrat dnevno 
prehajati mejo, kar povzroča mnoge nevšečnosti in Inci- 
dente. Že tako skrajno nerazvit kraj Republike Slovenije še 
dodatno zaostaja od neizpolnjenih načrtov in obljub. 

Ministrstvo za promet in zveze mu je odgovorilo: 

Na poslansko vprašanje g. Jožeta Kopšeta v zvezi z rokom 
izgradnje nadomestne ceste v Krajevni skupnosti Zavrč vam 
dajemo naslednje pojasnilo: 

Problem cestne dostopnosti do naselja Zavrč je vezan za 
vzpostavitev državne meje z Republiko Hrvaško, saj cesta 
poteka tudi po ozemlju te sosednje države. 

Reševanje problema cestne dostopnosti do Zavrča že vse- 
skozi poteka sočasno z reševanjem problema legalizacije 
mejnega prehoda Zavrč in je trenutno stanje naslednje: 

- sprejete so programske zasnove oziroma plan občine Ptuj, 
v katerega sta med drugim vključeni tudi mejni prehod in 
obvozna cesta; 

- po zagotovilu predstavnikov občine Ptuj bo predvidoma 
v prvi polovici marca 1993 razgrnjen lokacijski načrt za mejni 
prehod in obvozno cesto. 

Po sprejetju lokacijskega načrta (v roku najmanj dveh mese- 
cev) bo možno vložiti vlogo za lokacijsko dovoljenje, ki ga bo 
za obvozno cesto izdala občina Ptuj. Po izdani lokacijski 
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odločbi sledi priprava razpisa in izdelava projekta z3.f} i111 

tev gradbenega dovoljenja in za izvedbo del (oKvl p 
meseca). 

Izdelana in revidirana projekta sta podlaga za post0L, 
bitve gradbenega dovoljenja, ki je izdano v roku " 
dni. 

Na podlagi navedenih rokov trajanj še potrebnih po?1 !j 
začetek del na obvozni cesti zaključujemo, da bi bil' ™ 
začetek del izpolnjeni v pozni jeseni letos. 

K pregledu še potrebnih predhodnih in pripravi)®f o<j 
dodajamo, da ostaja odprto vprašanje zagotovitve n I* 
sredstev. Prednostne naloge pri financiranju cest W 
vanje in ohranjanje obstoječe cestne mreže ter na" 
in zaključevanje investicij, ki so v teku. 

Vprašanja v zvezi z gradnjo plinske elekt^, 

BOJAN KOROŠEC je ministrstvi za zunanje zad®* • 
Infrastrukturo in okol|e vprašal, kaj vesta o < 
gradnji plinske elektrarne na Madžarskem ob 
bližini slovenske meje. Elektrarno naj bi gradili z 
kapitalom za potrebe Italije. 

Ministrstvo za zunanje zadeve mu odgovarja: 

Poslanska skupina Zelenih je dne 24. 2. 1993 v V. 
zboru Republike Slovenije postavila poslansko VJ( 

K( 

v zvezi z morebitno gradnjo in obratovanjem pl'n 

trarne na madžarski strani v bližini Lendave ter s te1 

nim možnim onesnaževanjem okolja. 
f 

Veleposlanik Republike Slovenije v Budimpešti 0« 
Hajbs je v zvezi s tem vprašanjem obiskal EGI C % 
energetiko) Republike Madžarske in se pogovarjal 
nim direktorjem Janosem Bodom in tehničnim vodr.j, J 
jem Moorom. Posredoval nam je naslednje inform® 

- predvidena lokacija elektrarne je med Zalabakso jj 
dom, kar je od slovensko-madžarske meje oddalje"0^ 
10-15 km, 

- dovoljenj s strani pristojnih organov Republike 

•di 

h 

UUII',v y P 
še nimajo, sedaj so v teku postopki za pridob1"^ 
Elektrarna bo na plinski pogon z zemeljskim plino*11^ 
Predvidena kapaciteta je 1800 MW, vendar je i(l 
manjša, ker so posamezni bloki elektrarne kap8^ 
MW. Plin bo prihajal po plinovodu, ki je delno izgral . |j( 
pa bi bil izgrajen na novo. Plinovod bi tekel nekako" 'I 
s hrvaško-madžarsko in madžarsko-slovensko j 
blika Madžarska bi porabila približno 1/4 proizveo ^ j 
trične energije, ostalo pa bi izvozili v Italijo in Avstrjr^f 
vod bi želeli priklopiti na slovenski sistem pri MariD° 
od tu dalje bila možnost prenosa energije v Italijo, 

J 
- elektrarno bi gradil mednarodni konzorcij. 51°/° ^ 
delež bi pripadal Rusiji, razen madžarskih pa bi 
sodelovala nemška, avstrijska in francoska podjetl3, 

# 

»v ,.«K, ■.» •••«!«, I|» ... J(J|1 \ 
nega stolpa višine 130 m trdi deli ne bodo uhajal1'^ ^ 
tura uhajajočega zraka bo le 16°C višja od temp®ry 
lice, količina škodljivih plinov pa bo znatno poo , 
mejo. V Turčiji že deluje podobna elektrarna, K j 
naravovarstveniki iz mesta Lenti ogledali in n1® 
soglašajo z izgradnjo elektrarne, 

- o nameravni izgradnji elektrarne je Inštitut za e% 
Republike Madžarske že obvestil SO Lendava in Pr 

Elektro Slovenije, 

- pristojno ministrstvo in madžarska vlada bi [ 
in podprla le, če bi prinašala gospodarsko korist i" 

- o vplivih na okolje trdijo, da so minimalni, ker s", 
Ijerle najsodobnejše naprave za hlajenje in čiščen ey 



■$* deklaracije iz Ria glede količine C02, v nasprotnem 
kj.riJ in brez soglasja stranke Zelenih Republike Madžar- Pa vlada gradnje omenjene elektrarne ne bi dovolila, 

«Oin0
bodo Pridobili potrebna dovoljenja, bodo obvestili pri- žgane v Republiki Sloveniji. 

l£bo narejena sprememba normativov in stan- 
0v V otroških vrtnih? 

»do 0»f 'e Prlst°)no ministrstvo in vlado vprašal ali 
a ^daj bodo spremenjeni neustrezni normativi aardl, ki veljajo v otroških vrtcih? 

'hi ls,rstvo 
M||u. 
torj ® v državnem zboru Republike Slovenije je, na 2. seji 

' ane 12. 01. 1993, postavil poslansko vprašanje je 
s standardi in normativi za vzgojno-izobraževalne 

°Z- vrtce in kdaj bodo le-ti spremenjeni. 

za šolstvo in šport mu odgovarja: 

a*evJZakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izo- 
Jrr"ativ 9 'Ur 1 RS' 12/91"') določa, da standarde in 
»Pubiik® 23 P°dročje predšolske vzgoje sprejme Vlada 
'Nvi Slovenije, predlog standardov in normativov pa 
>cialnr> ^®pub,iški upravni organ, pristojen za družino in 

matičnimi telesi Skupščine 
priprave si pridobi tudi mne- 

-m|n. upiaviu uiya 
^b|ik

Varstv°, v sodelovanju z 
6 Stmu Slovenije. V postopku f 

i? k 
°kovi nega sveta RS za vzgojo in izobraževanje. 

J dni"a^' Republike Slovenije (Ur. 
,da i® za celo'"0 podro« 

I. RS, št. 4/93) je v 37. 
'°inoaa )e za celo,no področje predšolsko vzgoje ^.Ministrstvo za šolstvo in šport. V tako kratkem času 
%*r^o za šolstvo in šport še ni uspelo pripraviti 
So » novih standardov in normativov za vrtce, tudi o tem v 'eku priprave in strokovne razprave. 

računalnikov za potrebe Zavoda za 
eno zavarovanje 

p°Točnik je ministrstvo za zdravstvo vprašala: 
Kje 

ile!>Zlroma katera zakonska osnova velja za izpeljavo ™n« investicije? 

%i,l d prl nakuPu računalnikov upoštevani veljavni ift (lavni razpis za nakup računalnikov)? 
f i ""strst o v° za zdravstvo ji je posredovalo naslednji odgovor: 
>4S, 

i • 19 
f* \ ki o, zakonski podlagi za naložbo v osebne računal- 

No*|e 'zvedel Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove- 
( Mjh| °^°^aniu veljavnih predpisov v zvezi s to naložbo strstvo za zdravstvo naslednje pojasnilo. 

i r "<i 
r l9q?0s'anskim vprašanjem gospe Vike Potočnik z dne rit Vvi?'3 o zakonski Dodlaoi za naložbo v osebne računal- 

|0, y 
vQd) j® Zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: 
N in ustanovljen na podlagi zakona o zdravstvenem 
^VskfClravstvenem zavarovanju (Ur. I. RS, štev. 9/92) in I* Stov *'adu s tem zakonom in z zakonom o zavodih (Ur. I. 

l< ^t9V J ®91). V skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu 
t"J |®nem zavarovanju je moral Zavod s 1. 1. 1993 
K Nko9lati Prostovoljno zdravstveno zavarovanje in s tem 

fk Cri1 0 zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarova- d'fcNb ' Izvajanje zakona ob obstoječem storitvenem 
k Ča«62 računalniške podpore ni izvedljivo, tudi če odmi- 
\, no stisko, v kateri se je znašel Zavod zaradi 
^Itii 'niude Pri konstituiranju, ki je nastala v republiški 

i«! 
ain pa zdravstveni zavodi glede na svoj dosedanji V'Položaj in materialni položaj ustanoviteljev ne bi 

"ni prevzeti izvajanja novega sistema zavarovanja 

e"a/ec 

brez ustrezne opreme oziroma računalniške podpore ne 
glede na rok za začetek tega izvajanja. 

Pravna podlaga za zagotovitev računalniške opreme je v 103. 
členu in v drugih členih zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, ki Zavodu nalagajo obveznosti 
glede začetka izvajanja zakona, ter v 48. členu zakona o zavo- 
dih, ki v drugem odstavku določa, da zavod sme uporabiti 
presežke prihodkov nad odhodki le za opravljanje in razvoj 
dejavnosti. Naložba v računalniško opremo zdravstvenih 
zavodov nedvomno pomeni prispevek k razvoju dejavnosti 
zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in z njim povezanega 
zdravstvenega informacijskega sistema. 

Veljavni predpisi (zakon o financiranju javne porbe in zakon 
o proračunu Republike Sovenije ter izvedbeni predpisi) zave- 
zujejo k javnemu razpisu le uporabnike proračunskih sred- 
stev, kar pa Zavod ni. Ne glede na to pa bi bil Zavod javni 
razpis bržkone opravil, ko bi bil imel za to na voljo potreben 
čas, kot je to storil tudi pri drugih večjih nabavah. 

Celoten potek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega 
ponudnika računalniške opreme pa je razviden iz priloženega 
poročila Zavoda. 

Poročilo o nakupu osebnih računalnikov za 
zdravstvene zavode 

Idejna zasnova o potrebnosti uporabe osebnih računalnikov 
pri obračunu zdravstvenih storitev v zdravstvenih zavodih je 
vezana na zaključke dela »Projektne skupine št. 23 za pri- 
pravo strokovnih podlag za izhodišča v I. 93« (imenovana 20. 
7. 92). Pri definiranju organizacijskih predpisov oz. metodolo- 
gij in šifrantov ter postopkov za obračun, je analiza pokazala, 
da je sistem obračunan na obstoječi način (Zelena knjiga) 
nemogoče izvajati ob sočasni uvedbi prostovoljnega zavaro- 
vanja (1.1. 93). Hkrati tudi druge zartteve nove zdravstvene 
zakonodaje (npr. izbira osebnega zdravnika) kličejo po spre- 
membah, saj v kombinacijah zapletenost, sistema potencira 
do stopnje neizvedljivosti. Projektna skupina je skupaj z infor- 
matiki videla izhod pri evidentiranju dela in obračunov s pod- 
poro računalniške tehnologije. 

Dosedanja opremljenost zdravstva z računalniško tehnologijo 
je zelo pestra, raznolika po konceptualni in tako tudi strojni 
ter programski podpori, kakor tudi stopnji razvitosti. Zasno- 
vati enotno programsko opremo s postopki in funkcijami za 
obračun je bilo tako nemogoče. Generalna rešitev je bila 
mogoča le z delovnimi postajami na lokalnem nivoju izvajanja 
dejavnosti (stiki s pacienti), ki so perspektivno mrežno povez- 
ljive v informacijski sistem zdravstvenega zavoda. 

Projekt nabave je lahko pričel šele s prvo sejo upravnega 
odbora 10. 11. 92 (zakasnelo konstituiranje začasne skupš- 
čine Zavoda), ki je s sklepom pod točko 9b tak nakup odobril 
z opredelitvijo opreme in pooblastilom za zbiranje ponudb ter 
določitvijo denarnih sredstev. 

Strokovna služba zavoda je takoj (13. 11.) razposlala na nekaj 
deset naslovov uveljavljenih prodajalcev opreme zahteve za 
ponudbo. Zahteva je v splošnih pogojih zahtevala predložitev 
podatkov o ponudniku s predstavitvijo in dokazila za preverbo 
bonitet, fotokopijo sklepa o registraciji ponudnika, seznam 
večjih referenc in izjavo o številu prodanih sistemov, dina- 
miko realizacije pogodbe, zagotovitev testnega vzorca na 
zahtevo kupca, propagandni /naterial ponudniku, tekstualne 
razlage in utemeljitve ter drugo po lastni presoji ponudnika. 

V osrednjem delu zahteve za ponudbo je bila tehnološka 
opredelitev opreme s splošnimi zahtevami, karakteristikami 
centralne enote, programske opreme in tiskalnika. V okviru 
splošnih tehnoloških zahtev opreme so bili zahtevani RSO oz. 
TUV atesti, navodila v slovenščini, garancijski list, seznam 
servisov in natančna specifikacija opreme. 
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V okviru zahtev za centralno enoto je bila opredeljena cen- 
tralna plošča (IBM kompatibilnost, procesor 80386 SX, vgra- 
jeno podnožje za koprocesor, vsaj 25 MHz delovni takt brez 
čakalnih stanj, 4 MB RAM pomnilnika, vsaj tri prosta mesta za 
širitev na osnovni plošči in ura z akumulatorjem). Nadalje je 
bila zahtevana mikro disketna enota, vgrajena v računalnik 
kot enota A z zmogljivostjo 1.44 MB. Zahtevan je bil vsaj 120 
MB disk z dostopnim časom manjšim od 20 msek in samodej- 
nim parkiranjem glave. Zahtevana je bila super VGA video 
kartica z ločljivostjo 800 x 600 točk v 256 barvah in podpora 
znakom s šumniki in temu enak ploščat 14" zaslon z nezr- 
calno površino po švedskem predpisu MPR 1990. Frekvenca 
ponavljanja slike vsaj 65 Hz, razdalja med točkama manjša od 
0.28 mm. Za tipkovnico je bila zahtevana MF združljivost s 102 
tipkama in razporeditvijo po JUS, s šumniki enako izvedenimi 
kot ostali znaki z možnostjo spreminjanja nagiba tipkovnice. 
Zahtevana je bila še miška in ethernet ali token ring komuni- 
kacijska kartica. 

Za matrični tiskalnik je bil zahtevan 24 iglični odtis, vsaj 32 KB 
vmesni pomnilnik, A4 format, traktnorsko podajanje papirja 
z možnostjo vlaganja, tisk originala in treh kopij, fizično 
vgrajenimi šumniki, napajalni kabel, hitrost najmanj 180 zna- 
kov v draft načinu. 

Za programsko opremo je bil zahtevan že instaliran operacij- 
ski sistem MS DOS 5.0 z licenčno dokumentacijo. 

Zahtevana je bila najmanj enoletna garancija, dobavni rok na 
kasnejši od 15.1. 93 za količino nad 2000 kompletov delovnih 
postaj, zbiranje ponudb je trajalo do 25. 11. 93. 

Zahteva za ponudbo je bila poslana firmam, od katerih je bilo 
utemeljeno pričakovati izpolnjevanje pogojev objave. Zavod 
se je javnemu razpisu zaradi časovne stiske odpovedal, le 
temu ni zavezan, saj se ne financira iz proračuna. 

Obenem je v.d. direktorja imenoval Komisijo za izbor. Ta se je 
sestala na dveh sejah. Na prvi, 30. 11. 92 je odprla ponudbe in 
evidentirala naslednje prispele ponudbe: EMG, d.d., Žalec; 
IBM Slovenija, Ljubljana; Hermes Plus, Ljubljana; Birostroj 
Computers, p.o., Maribor; Trend d.o.o., Velenje; Metalka 
MDS, Ljubljana; SRC Computers, d.o.o., Ljubljana; Gambit 
d.d. Ljubljana. Ugotovila je formalno ustreznost ponudb in 
določila kriterije za izbor. Zadolžila je dva člana komisije 
- informatika (Dejan Vujič - ZZZS IC, Andrej Rihtaršič 
- ZZZS OE Kranj), da za drugo sejo pripravita oceno vseh 
prejetih ponudb po kriterijih povzetih po zahtevi za ponudbo 
v obliki razpredelnice. Tako je komisija na drugi seji 2. 12. 92 
pri izboru upoštevala kar 53 kriterijev (6 splošnih, 45 tehnič- 
nih, garancijski pogoji in cena) kot so navedeni v opisu 
zahteve za ponudbo. 

Firma EMG je ponujala IBM-ov računalnika PS/1 identičen 
ponudbi firme IBM, tiskalnik ni ustrezal po velikosti pomnil- 
nika, konfiguracija ni zajemala komunikacijske kartice. 
Ponudba brez komunikacijske kartice bi lahko prišla v izbor, 
vendar pa smo zahtevali tudi komunikacijsko kartico, kar bi 
celotno konfiguracijo podražilo do nekonkurenčnosti (2.682 
DEM brez kom. kartice). 

Firma Hermes je ponujala ustrezno (solidno) delovno postajo 
za 5.250 DEM, kar je presegalo zahteve in odobrena sredstva. 

Firma Birostroj je ponujala procesor 486SLC25, brez atesta, 
delovna postaja je stala 3.450 DEM. Tako je s ceno in kvaliteto 
presegla naše zahteve. 

Firma Trend je ponudila zahtevano delovno postajo z le 
dvema razširitvenima mestoma na plošči za 2.080 $ t.j. cca 
3.300 DEM in s ceno ni bila konkurenčna. Tiskalnik ni bil 
primeren (Epson LQ 100). 
Metalka MDS ni ponudila tiskalnika, samo z računalnikom 
s premajhnim diskom (100 MB) brez komunikacijske kartice 
za 2.593 DEM ni bila konkurenčna. 

Firma Gambit je ponudila soliden (33MHz) procesor s 125 ali t 
170 MB diskom, ustrezno ethernet komunikacijsko kartico in 
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Epson LQ 570 tiskalnikom za 2.880 DEM (pri 170 Itrij 
oz. 2822 DEM za 125 MB disk. ii> 

Firma IBM Slovenija je ponudila ustrezna PS/1 % liir 
delovno postajo (25MHz), disk 170 MB, tiskalnik LfJ )q 
2390 s token ring komunikacijsko kartico za 2.900 D™ 

ki ^ V ožji izbor sta prišli ponudbi firm IBM in GAMBIT (ajc 
razvidno, sta bili cenovno skoraj enaki. Pri upoštevar#( v6. 
token ring kartica na trgu še enkrat dražja, kot eI^ >rg 
(ethernet cca 200, token ring 450 DEM), je bila ponudb | |gr 
ugodnejša. Tako se je komisija odločila za opremo Od 
kot priznane svetovne firme za, katero je bilo ute^J 
pričakovati, da bo predvsem rokovno izpolnila zahteve rj, 

i3 5,1 

Ko je bil najugodnejši ponudnik izbran, so nadalJn! j »n 
pogajanja prinesla še dodatno znižanje cen. Tako I f ior 
prečna cena delovne postaje 2.640 DEM, delovne posta 

komunikacijske kartice pa 2.330 DEM. Poleg tega I. »0 
uveljavljena še 24-mesečna garancija namesto ponu)6 01 
mesečne in 2% casasconta zaradi takojšnjega plačila 

V to ceno je všteta znižana carina, ki jo je uvoznik uveR 
podlagi dovoljenja, izdanega pred uvozom opreme, e 

strstva za zdravstvo. 
. 

Podpisnikoma tega dokumenta ni znano, da bi kdorko.' 
ponudnikov ponujal provizijo ali jo v kakršnikoli otnjj J" 
udeleženim v tem poslu. Tudi so nama povsem tuje P^, 'i 
ocene »poznavalcev«, da je to običajna stvar. V dose^ 
delu (29 oz. 14 let) se podpisnika tega poročila nisva ^ 
s ponujanjem kakršnihkoli provizij. To je možno pr®v P1' 
naših dosedanjih poslovnih partnerjih! Jf' 

j * 
Vzporedno so bile postavljene definicije za izdelavo j t 
tivne programske opreme za podporo postopkom PL 
čunu. Definicije je izdelala projektna skupina Zavoda. V J 
tacije in programiranje je bilo poverjeno firmi ^ rj * 
Kranja ob sodelovanju firme ZOP CR iz Ljubljane 

[SI infoneta (Smiljana Slavec, dir.) je kot predstavnica 
zdravstvenih zavodov predhodno sodelovala v proje^i 
pini pri definicijah programske opreme, delavko ZOP 
Zavod angažiral kot priznano strokovnjakinjo s podr° ^ 
nišnične informatike (dr. Alenka Rus). 

jflff 
Prva faza programske opreme je izdelana, sredi 
bile izvedene ustrezne inštruktaže in navodila za dis' j 
in uvedbo aplikativne opreme (tri-nivojske InS'j J 
inštruktorji na območnih enotah Zavoda, inštruK' ^ 
nivoju zdravstvenih zavodov, inštruktorji znotraj zdra^j 
zavodov, ki uvajajo uporabnike na posameznih |0

zJi 
določenega zavoda). Pripravljena so izčrpna navodili j 
s PC programom, ki poznavalcu vsebine obračuna inn .i [ 
sionalnemu uporabniku PC postaje omogočajo da i 
usposobi za uporabo porgrama (kot je<o tudi sicer v s, 
uporabo programske opreme na PC postajah). Zado j 
organizacijo smo skupaj z inštruktorji po OE Zavoda P ^ 
6 celodnevnih seminarjev za drugi nivo in tako z orga * s 
uvajanja, predstavitvijo PC aplikacije preko prikazova j js 
platno in praktičnim delom usposobili cca. 150 preds",^ « 
izvajalcev. Zasebnim zdravstvenim delavcem smo aP :v 
predstavili frontalno preko prikazovalnika. \ 

I 
Drugi del programske opreme bo po pogodbi ^ 
konca februarja 93. i 

A(jt * 
Upravni odbor je s svojim poročilom o delu meo ^ J 
sejama seznanil Začasno skupščino Zavoda za sejo 8 

Skupščina je po razpravi nabavo podprla. 

Osebni računalniki so bili na podlagi pogodbe skoraj % J 
dobavljeni do 10. 1. 93. Sestavljanje posameznih ko^l dobavljeni 
instalacija     
cij je bila zaupana firmi NOEMA iz Ljubljane, ki i® J 
opravila oz. jo zaključuje (distribucija še nekaj postal- 
stracija v zvezi z garancijskimi listi in prevzemom >aS 

Zdravstvenim zavodom bodo še v februarju predlože'1' i 
ii* 

3 poroče 



tnj§Va P°9odbam za 1. 92, s katerim bo urejen prenos 
Ifigj 'f1 9arancijska dokumentacija. Zavodi, ki so ocenili, 

dovolj močno računalniško podporo, so prejeli 
L ! "nančnih sredstev po razdelilniku računalnikov (1 
JO 7.2 delavca z ZZ in 18.7 za bolnice) v vrednosti 

Računski sistem zadeva tudi zasebne zdravnike, ki 
^Vodorn sklenjeno pogodbo o opravljanju storitev za 

W'n Prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Ti so lahko 
i(jna|n|?

c'i' Zdravniške zbornice Slovenije, kupili osebne 
t>d|0jJ 

po nabavni ceni v dveh obrokih. Za tak nakup se lo 51 zdravnikov. 

C°,d> i« na seji 11. 2. 93 obravnaval poročilo 
""»Ud ratunalnikov. ugotovil ustreznost postopkov, zavr- 
"o6i,0

raVi4eno 9°ni°" Pro,i Zavodu in sprejel sklep, da se , 0ni seznani Ministrstvo za zdravstvo. 
yoo ,A 
°%Ia^ ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE *C|JSK| CENTER 

v>t o nakupu računalnikov v republiškem 
^^zdravstvo   

je prlsto|nim, v zvezi z nakupom računalni- 
avstvene zavode, postavila naslednja vprašanja: 

P°dlage za odločitev o financiranju nakupa Iz 
»odvoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije nI, 

"la u a»tva namenjena izvajanju zdravstvenega zavaro- 
k.. ® IdVAktirllam VCai K/« ulaHo atArllo a tam u ZVOZi ifl j1 bo 'nvesticijam. Kaj bo vlada storila s tem v 

$ „ 
8 r«jn?nucln'ka ie bila opravljena zgolj na podlagi inter- 

$ bili k 'kar I« protizakonito! Kakšne bodo posledic«? 
' Nj, j*uPnlna pokrita iz zneska 12,5 milijard SIT, kolikor 

V'«n«kl presežek Zavoda za zdravstveno zavarova- 
'I v«ni|e? 

•"q { ■ meri je podražitev premij za prostovoljno zdrav- 
j |5!rstv

Var°vanje povezana z omenjeno Investicijo? 
' ( 

0 *a zdravstvo ji odgovarja: 

Pošiljamo vam odgovor na poslansko vprašanje gospe Danice 
Simšič z dne 22. 2. 1993 v zvezi z nabavo računalnikov za 
izvajanje zdravstvenega zavarovanja. 

V prilogi vam pošiljamo poročilo Zavoda za zdravstveno zava- 
rovanje Slovenije o nakupu osebnih računalnikov za zdrav- 
stvene zavode, iz katerega so razvidni vsi podatki o razlogih, 
postopku in poteku nabave računalnikov za potrebe izvajanja 
zdravstvenega zavarovanja, ki pa so primerni in sposobni tudi 
za vse druge zdravstvenoinformacijske naloge zdravstvenih 
zavodov oziroma posameznih delovnih enot v njih. 

Iz poročila izhaja tudi, da sta bila Ministrstvo za zdravstvo in 
Vlada Republike Slovenije seznanjena s to akcijo, saj je sklep 
o nabavi sprejel upravni odbor Zavoda, z njim pa je soglašala 
tudi začasna skupščina Zavoda na seji 8. 12. 1992. V obeh 
organih sodelujejo kot člani oziroma delegati tudi predstav- 
niki upravnih organov, ki jih je predlagala Vlada Republike 
Slovenije kot predstavnike delodajalcev za področje državne 
uprave in javnih zavodov. Nakupljena oprema je namenjena 
izvajanju zdravstvenega zavarovanja oziroma pomeni pod- 
poro obračunskemu sistemu na področju zdravstva, hkrati pa 
omogoča tudi materialno osnovo za nadaljnji razvoj zdrav- 
stvenega informacijskega sistema. 

Zavod ni zavezan k javnemu razpisu, ker ni porabnik prora- 
čunskih sredstev. V celotnem postopku zatorej ni bilo nič 
nezakonitega. 

Sredstva za nakup računalnikov je odobrila začasna skupš- 
čina Zavoda iz naslova presežkov sredstev Zavoda po zaključ- 
nem računu za leto 1992, celoten znesek pa pomeni okoli 
3,5% presežka. 

Sredstva za nabavo računalniške opreme v ničemer ne bre- 
menijo sredstev prostovoljnega zavarovanja. Premije za to 
zavarovanje pa se določajo po zavarovalniških načelih. Razen 
tega je začasna skupščina Zavoda ob sprejemanju zaključ- 
nega računa Zavoda za preteklo leto sklenila, da bo ob pol- 
letju 1993 pripravila in obravnavala poročilo o izvajanju in 
porabi sredstev prostovoljnega zavarovanja. Iz tega poročila 
bodo nedvomno razvidni vsi prihodki iz naslova premij in 
njihova uporaba. 

OPOMBA: Sledi Poročilo o nakupu osebnih računalnikov za 
zdravstvene zavode 

,0 lva za finance na pobudo ZMAGA JELIN- 
projektu lastne tiskarne vrednostnih pa 

o? S 
iNtr"0 08 

Nnih nih ,eles uresničevati projekt lastne tiskarne 

tr ™ SK| 
! J list, .dajejo pobudo državnemu zboru, da prične 

i»i'Iftih   "3IUO u I ooi Iiuovau piujurvi laoiuo iiorvai 110 \ h. Papirjev, ker: imamo izdelovalca enega najboljših 

'? ^ Sve,u')■ Papirnica Radeče; 
?<Aa

b'lahko npr.: (Cetis Celje, Tiskarna Jože Moškrič 
'j P' Delo Ljubljana...); 

J* b' transportni stroški za prevoz papirja v Anglijo in 
^ ^ v Slovenijo; 

bi okoli 50 delavcev; 

"a/ec 

- ponovno bi se obudila obrtna znanja, ki so v Sloveniji že 
bila na visoki stopnji (npr. tiskanje v globokem tisku, graver- 
stvo itd.); 

- ista firma bi lahko tiskala tudi vse ostale vrednotice, del- 
nice, obveznice in znamke; 

- v firmi bi ta segment dela predstavljal le določen del tako, 
da ne bi bila vprašljiva finančna smotrnost tiskanja, 

- denar za tiskanje ne bi odšel iz Slovenije in bi krožil doma, 

- možno bi bilo tiskanje denarja za novo nastale in nastaja- 
joče države (npr. za Slovaško, ki nam kuje kovance). 

Ministrstvo odgovarja: 

Ugotavljamo, da se navedena pobuda nanaša na različna 
področja in sicer: 
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- tiskanje vrednostnih papirjev 

- tiskanje bankovcev 

- in tiskanje znamk. 

Za izdajo bankovcev je po 69. členu Zakona o Banki Slovenije 
pristojna Banka Slovenije, ki smo ji navedeno pobudo posre- 
dovali. 

Ministrstvo za finance je odgovorno le za tiskanje državnih 
vrednostnih papirjev, ki se že opravlja v FJepubliki Sloveniji. 
Tudi vrednostni papirji, ki jih izdajajo pravne osebe s sedežem 
v Republiki Sloveniji, še po razpoložljivih informacijah tiskajo 
izključno pri za to usposobljenih tiskarnah v Republiki Slove- 
niji (Cetis, Papirnica Radeče in drugi). 

Za področje tiskanja znamk je odgovorno Ministrstvo za pro- 
met in zveze in PTT podjetje Slovenije. Po naših informacijah 
se tudi znamke že tiskajo v Republiki Sloveniji. 

Izdelava projekta ene tiskarne v Republiki Sloveniji je smi- 
selna le za področje tiskanja bankovcev in poštnih znamk 
glede na potrebno stopnjo varnosti in zahtevnosti tehnoloških 
postopkov, za kar so pristojne že omenjene institucije. 

ODGOVOR 
Ministrstva za zdravstvo na pobudo MAKSA 
LAVRINCA za zagotovitev sredstev za izvajanje 
zdravstvenega varstva za kritje obveznosti pre- 
nešenih na občine 

V zvezi s poslansko pobudo gospoda Maksa Lavrinca, naj 
Ministrstvo za zdravstvo prek Zavoda za zdravstveno zavaro- 
vanje Slovenije zagotovi sredstva za izvajanje programa 
zdravstvenega varstva za kritje obveznosti na področju zdrav- 
stvenega varstva, ki so bile prenešene na občino, ukinjen pa 
je bil vir financiranja v občinah, pojasnjujemo: 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(Ur. I. RS, štev. 9/92) določa obveznosti občin v zvezi z zdrav- 
stvenim varstvom in zdravstvenim zavarovanjem v naslednjih 
členih: 

- v 8. členu, in sicer za lastne programe krepitve zdravja 
prebivalstva; higiensko epidemiološke in socialnomedicinske 
dejavnosti, lastne programe varovanja okolja; zdravstveno 
varstvo pripadnikov civilne zaščite, splošnih reševalnih služb, 
narodne zaščite in enot za zveze občine, če to ni urejeno na 
drugi podlagi; za sredstva za investicije in druge ustanovitelj- 
ske obveznosti v zvezi z javnimi zdravstvenimi zavodi ter za 
mrliško pregledno službo; 

- v četrti alinei 3. točke 48. člena je določena obveznost 
plačevanja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje 
državljanov Republike Slovenije, ki imajo v občini stalno pre- 
bivališče in nimajo nobene druge osnove za zdravstveno 
zavarovanje (nikakršnih lastnih sredstev niti nikogar, ki bi jih 
bil dolžan preživljati, kot zavarovanci pa so v zakonu navedeni 
v 21. točki prvega odstavka 15. člena); 

- v zadnji alinei 2. točke 49. člena za primere, ko je občina 
kot organizator del oziroma akcij, naštetih v 18. členu zakona, 
dolžna plačati prispevek za zdravstveno zavarovanje (nikakrš- 
nih lastnih sredstev niti nikogar, ki bi jih bil dolžan preživljati, 
kot zavarovanci pa so v zakonu navedeni v 21. točki prvega 
odstavka 15. člena); 

- v zadnji alinei 2. točke 49. člena za primere, ko je občina 
kot organizator del oziroma akcij, naštetih v 18. členu zakona, 
dolžna plačati prispevek za zdravstveno zavarovanje za pri- 
mer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 

V prvi izmed zgornjih alinej so navedene obveznosti, ki izha- 
jajo iz programov, sprejetih v sami občini, ali iz drugih predpi- 

sov. V zadnjih dveh alineah pa so obveznosti, ki rj 
sistema in narave zdravstvenega zavarovanja, uV 

prav s tem zakonom. j. 

Z uvedbo zdravstvenega zavarovanja smo se v ^ » 
zavestno poslovili od nekdanjega sistema t. i. nac|(> (f 
zdravstvenega varstva, ko so imeli med drugimi tudi *» 
valci Republike Slovenije zagotovljeno zdravstveo v*. |o 
glede na plačilo prispevkov za ta namen. Za zd^ . 
zavarovanje je namreč značilna prav povezava med Pf. P 
obveznostjo za plačilo prispevka. Veljavni zakon Z« U( 
vsem prebivalcem Republike Slovenije določeno rav« ^ 
stvene socialne varnosti, terja pa, da se vsi obvezno . 
v to zavarovanje. Hkrati zakon določa tudi zave?' 
plačilo prispevkov. Za zaposlene so to njihovi delo"8' 
upokojence Zavod za pokojninsko in invalidsko zava 
za bezposelne Republiški zavod za zaposlovanje, 
nike različnih proračunskih dajatev proračun, W .\ 
sami pa, če gre za zasebnike, kmete in osebe, ki i"181 | 
sredstva. 

J 
Prispevek za osebe brez lastnih sredstev, ki QB^ ? 
občina, v kateri stalno prebivajo, je določen v P3^J' 
znesku. Ta je znašal vse od uveljavitve zakon8 jS; 
mesečno, od 1.1.1993 dalje pa znaša mesečni prisP% )( 
SIT. S plačilom tega prispevka so zavarovancem za9°j . 
storitve, ki gredo vsem zavarovancem iz obveznega*, ( 

nja v celoti (prva točka v prvem odstavku 23. členai' | 
storitve pa brez doplačil v primerih, ko gre za nujno ^ |r 
nje. Za zavarovance, ki jim občina plačuje prispevaj s 
predpostavljamo, da nimajo sredstev za doplačila . 
prostovoljno zavarovanje. Storitve nujnega zdra"L J 
zato po sklepu Zavoda za zdravstveno zavarovanje y 
določene tako, da v resnici pokrivajo vse storitve, K.|Sji a 
da se prepreči poslabšanje zdravstvenega stani® i L 
vanca. Sem sodijo v skladu s posebnim postopkom1 j ( 
pripomočki in zdravila, le pravice do zobnopf'ip 
zdravljenja nimajo. Tu je treba povedati tudi, da 9r% 1 

nah za skupino zavarovancev, ki je zaradi svojega J 
nega položaja zdravstveno sorazmerno bolj ogrožan ^ 
prečja. e 

|l ivs 

Menimo, da ni mogoče sprejeti pobude, ki bi P0^"^! 
merje med pravicami in plačilom prispevkov. Ugota% ^ 
je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije d°s % ^ 
čal tem zavarovancem uresničevanje pravice do j 
čeprav občine niso plačevale prispevkov. Zavarovanj 
tega niso bili prizadeti, kar je prav. Vendar takega ,j(*- 
podpiramo, posebej tudi zato, ker so tako ravnale 
kjer ni šlo za pomanjkanje sredstev, temveč le za n«® 
nje zakona. Z doslednim izvajanjem tega dela 1 jj „ 
dosegli tudi to, da bi pristojne službe v posame*^ 
plačevale prispevke v resnici le za osebe, ki tega n ^ 
same. 

Zaradi vsega navedenega ocenjujemo, da bUTUUI ,uuyu ,,UTVUW,,WyU UUUI IJUJl.,, IV, uu j 6 
v okviru proračuna Republike Slovenije in proracu J 
zagotovijo sredstva za izvajanje tega dela zakona o *.J 
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, tako k0'1 , 
deno v veljavnem zakonu. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo r'jJP 
LIPOGLAVŠKA za ustanovitev koordina^ 
organa za spremljanje izgradnje HE Vrb®/ v 
 h 

n S? " Ministrstvo za gospodarske dejavnosti intenzivn0, Ji j( 
potek gradnje HE Vrhovo. Gradnja je v zaključni fa^f h 
pa velik del nalog iz »Odloka o lokacijskem H ^ ! 
Vrhovo« (Uradni list SRS, št. 35/87) zaradi različnih \ 
ni izvršen. Predvsem še ni rešeno izboljšanje kva' a \ 
Save, ureditev hudournikov v zaledju pritokov Save. ^ \ 
nje brežin reke Save, komunalni objekti v Radeći' ^ 
cest, železnice itd. 
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radi 
fajenaBi!^rši,ve navedenih nalog grozi nevarnost, da že 

'droelektrarna ne bo mogla obratovati. 

tole*ria|V navedenih nalog je odgovornih več subjektov. Da 
PubiikB°^e koordinirano in čim hitreje izvršene bo vlada 
r®tari= lovenije imenovala za koordinatorja državnega 1 Za energetiko. 

tk00rdil 

^ittli 

Stev, 

oviti in 'natorja so: 
razmejiti obveznosti po »odloku« med posa- 'n| j r\l  ""I'" VWW«."WW»I 

^otovit' j' oziroma Udeleženci »Odloka«, 
^tnih dosedanjo izvršitev nalog in namensko porabo 
^o|žt[ed8,ev. 
aioka, j .Posamezne investitorje oziroma udeležence 
6dbe r\a^a izvedbo nalog (določiti nosilce in terminski plan 
"oj«®!0'9) v okviru finančnih sredstev, ki so že bila, so ali 
i aot°vljena za te namene. 

# "ln!staV° v v'ad' RePublil<e Slovenije Je odgovor pripra- rstvo za gospodarske dejavnosti. 

S ij^VOR 

publike Slovenije na pobudo JOŽETA 

'"^Doir a vzP°s*avitev pravilnega razmerja 
i 1 Pok .0'.n'nami za borce NOB in upravičenci 

nin '2 drugih republik nekdanje SFRJ 
K^cirji JLA 

''i :'0r|ain^e ^°Pše je v imenu poslanske skupine Slovenske i0i e stranke podal naslednjo poslansko pobudo: 

®lovenske nacionalne stranke na začasnem 
* l,rovani su smo od Zavoda za invalidsko in pokojninsko 

P0rejaJf s|ovenije, dne 22. 1. 1993 dobili dopis, ki kaže 
"TVibijL ®L 'n delitev finančnih sredstev za pokojnine 
sf ^ Sloveniji v zelo čudni luči. 

m ^eležencev narodnoosvobodilne vojne, za druge 
1t udei ?rcev NOV in za družine članov padlih borcev lr ,°dne 'eience španske in grške državljanske vojne, 

i'%0 
er°ie in nosilce partizanske spomenice 41 po 

<l °S, j, ij/g^inskem 'n invalidskem zavarovanju (Uradni 

i<f, ®bve? 

t!, Vr)0?st.' ^publike prihaja zaradi upoštevanja udeležbe 
5V i® Ort ininski dobi, ugodnejše pokojninske osnove, od 

i ®^nih Merjena pokojnina, višine odmerjene pokojnine, 9'eVan 
Po9°iev za pridobitev pravice do pokojnine in 

t\ an'a dodatka k pokojnini. 

ati{®'6*encev NOV, ki uživajo pokojnino, je po zadnjih 
'S|0v. Podatkih 63.925. Za vse borce NOV mora Repu- 

iWr66j,ni'a Zavodu povrniti skupno 2.300.300,00 SIT, kar 2nese 35.984,36 SIT na upravičenca, to je okoli 

1'^jie 
~ru L* ,nin uživaicem pokojnin iz drugih republik . dbiik'se jim pokojnina začasno ne more izplačevati 

Jt>li|(6 ° s|ovenijo, po odloku Izvršnega sveta Skupščine 
tkjh°. ^'ovenije (Uradni list RS, št. 26/91). Po zadnjih 

I® UDrnui^onrot/ Hr» toh nnl/ninin 7KK l^or io -»a ♦/-» 
iJ i y5air priPravljenih skupno 195.000.000,00 SIT, pomeni 

;i|™% 93 Pride povprečno 258.278,14 SIT, ali okroglo 

i upravičencev do teh pokojnin 755. Ker je za te 
'^6 Drinrawlic»r.ih ei/nnnn 1 ot; nnn nnn nn cit nnmnni 

S '''a 
, >{• vojaških pokojnin po odloku Izvršnega sveta 

sP \ j6 !OV0nije (Uradni list RS, št. 4/92). Po zadnjih 
ji." pJj 4-962 upravičencev do teh pokojnin. Za oficirje 
rtU ^Oo^avijeno 2.300.000.000,00 SIT, torej je razlika le 
'z* ^Vo giede na borce NOB, ki so tudi po štiri leta J^ia 

v torbi ali bili v lagarjih, medtem ko so oficirji JNA 
ir np a'tretirali Slovence, nekateri pa celo streljali po 
tasteri še vedno počno v bivših republikah bivše 
Jr- Na , 

7.500 DEM. 

Dodatek k pokojninam žrtvam dachauskih procesov po 
sklepu Izvršnega sveta SRS z dne 28. 2. 1985. Do dodatka je 
upravičenih 7 uživalk, ki za to, da so njihovi izgubili glavo 
dobijo skoraj trikrat manj, kot jugoslovanski oficirji, pov- 
prečno seveda. 

Poslancem SNS se postavlja vprašanje, ali so Slovenci res 
tako malo vredni, da dobe uživalci pokojnin iz drugih republik 
bivše SFRJ povprečno kar okoli sedemkrat več od slovenskih 
borcev, oficirji JNA pa celo okoli dvanajstkrat več. 

Zahtevamo, da Vlada Republike Slovenije to nevzdržno, za 
vse Slovence, še posebno pa za borce NOB žaljivo razmerje 
popravi in ukine ter da se oficirjem JNA odvzamejo pokojnine. 
Svoje zahteve naj sporoče v Beograd, kjer imajo svojega 
delodajalca.« 

K navedeni poslanski pobudi dajemo naslednje pojasnilo: 
1. Aktivne vojaške osebe in druge osebe, katerih status je bil 
urejen v zakonih, ki so urejali službo v JLA, so bile pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovane po posebnem zakonu. V Zakonu 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavaro- 
vancev (Ur. I. SFRJ, št. 7/85) so bili za vojaške zavarovance 
predpisani ugodnejši pogoji za priznanje in ugodnejši način 
odmere pokojnin, kot veljajo za zavarovance po splošnih 
predpisih. 

Vojaška pokojnina se upravičencu ni tako, kot velja za ostale 
upokojence, odmerila od pokojninske osnove v višini pov- 
prečja mesečnih plač v najugodnejšem desetletnem obdobju, 
temveč od plače, kakršna mu je šla glede na čin in posebne 
dodatke neposredno pred upokojitvijo. Ugodnejša je bila tudi 
lestvica odstotkov za odmero pokojnine glede na dopolnjeno 
pokojninsko dobo. 

Nosilec pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških 
zavarovancev je bila posebna samoupravna interesna skup- 
nost oziroma fond s sedežem v Beogradu. Pri tem nosilcu so 
se zbirala sredstva za izvajanje zavarovanja na podlagi pri- 
spevkov na plače vojaških zavarovancev, dopolnilna sredstva 
pa so se neposredno zagotavljala iz zveznega proračuna. 
Zavarovanje je bilo organizirano enotno na ozemlju nekdanje 
SFRJ. Aktivne vojaške osebe, ki so vojaško službo opravljale 
na ozemlju Republike Slovenije, niso bile vključene v zavaro- 
vanje po splošnih predpisih, ki ga je izvajal nosilec zavarova- 
nja v Sloveniji, temveč so bile vključene v zavarovanje pri 
navedenem nosilcu vojaškega zavarovanja v Beogradu. Glede 
na to je pokojnine in druge dajatve iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja vojaških zavarovancev, dokler ne bo 
drugače dogovorjeno, dolžan še naprej izplačevati nosilec 
tega zavarovanja s sedežem v Beogradu. 

Po osamosvojitvi Republike Slovenije je z oktobrom 1991 
nosilec vojaškega zavarovanja prenehal izplačevati pokojnine 
in druge dajatve upravičencem v Republiko Slovenijo. To 
ravnanje je opravičeval s prenehanjem plačilnega prometa, 
do katerega je tedaj prišlo in je upravičencem s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji pokojnine izplačal, če so 
jih prišli osebno dvigniti v Beograd. Slovenskim državljanom,^ 
ki stalno prebivajo na ozemlju ZRJ, Srbije, Črne gore oziroma 
na drugih ozemljih, kjer se še opravlja plačilni promet z Beo- 
gradom, nosilec pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
vojaških zavarovancev izplačuje pokojnine in druge dajatve 
enako, kot velja za tamkajšnje državljane oziroma za druge 
upravičence. 

Na podlagi posebnega dogovora je bila v decembru v okviru 
Poštne hranilnice Beograd izvedena kompenzacija, po kateri 
so upravičenci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji 
dobili izplačane pokojnine in druge obveznosti nosilca voja- 
škega zavarovanja za čas do konca oktobra 1991. Za čas po 1. 
novembru 1991, za katerega nosilec vojaškega zavarovanja ni 
dal zagotovil, da bo transferiral pokojnine in druge dajatve 
upravičencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, 
je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sprejel odlok 
o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. I. RS, št. 21/91 
in 4/92). S tem odlokom Republika Slovenija ni prevzela 
obveznosti nosilca vojaškega zavarovanja za izplačevanje teh 
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pokojnin. Smoter tega ukrepa je bil edino zagotoviti socialno 
varnost vojaškim upokojencem, ki jim nosilec vojaškega zava- 
rovanja ne izplačuje pokojnin. Sprejet je bil ob predpostavki, 
da bo na podlagi delitvene bilance nekdanje SFRJ sprejet 
zakon, v katerem bodo celovito urejene pravice slovenskih 
državljanov ter drugih oseb, katerim bi pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev 
zagotovila Republika Slovenija. 

2. Po vladnem odloku se akontacije vojaških pokojnin dolo- 
čajo tako, da se kot osnova vzame znesek vojaške pokojnine, 
ki je upravičencem šel za september 1991, nato pa se ta 
znesek valorizira na način, kot velja za pokojnine po sloven- 
skih predpisih. Akontacije odmerja Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje po predhodnem mnenju Ministrstva za 
obrambo, ki potrdi, da prosilec ni sodeloval v agresiji zoper 
Republiko Slovenijo in da po 18. juliju 1991 ni bil aktivno 
udeležen v nekdanji JLA. 

Zavod je že do decembra 1991 sprejel in odločil o večini 
zahtev za priznanje akontacij vojaških pokojnin. Tako je bilo 
ob koncu decembra 1991 izplačanih že 4.467 akontacij voja- 
ških pokojnin. V tem številu so bili zajeti praktično le upravi- 
čenci, ki so v času agresije na Republiko Slovenijo že uživali 
pokojnine, in ki jim je Republika Slovenija v ustavnem zakonu 
zagotovila nadaljnje uživanje vojaških pokojnin. 

Ob koncu decembra 1992 je bilo v Republiki Sloveniji izplača- 
nih 4.962 akontacij vojaških pokojnin v povprečnem znesku 
51.539 SIT. Od tega je bilo 3.135 akontacij starostnih, 743 
invalidskih in 1.084 akontacij vojaških družinskih pokojnin. 
Povprečni zensek akontacije starostne vojaške pokojnine je 
znašal 56.646 SIT, akontacije vojaške invalidske pokojnine 
48.823 SIT in akontacije družinske vojaške pokojnine 38.838 
SIT. Navedeni zneski presegajo povprečne zneske po sploš- 
nih predpisih, ki so bile izplačane za december 1992, v pov- 
prečju za 75%. 

Odstopanja v višini akontacij vojaških pokojnin, v primerjavi 
s pokojninami po splošnih predpisih, deloma izhajajo iz 
sorazmerno višje izobrazbene strukture upokojenih vojaških 
oseb, delno pa so tudi posledica bistvenega povišanja ravni 
oficirskih plač v zadnjem obdobju pred razpadom nekdanje 
SFRJ. Takrat so se plače oficirjem JLA, ki so v prejšnjih letih 
bistveno zaostajale za ravnijo plač v Republiki Sloveniji, dvig- 
nile nad to raven. Zaradi tega je bil že pripravljen predlog za 
prevedbo akontacij vojaških pokojnin glede na plače aktivnih 
častnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Ta pred- 
log bo v kratkem predložen Vladi Republike Slovenije. 

3. Glede na dejstvo, da še ni bila opravljena delitvena bilanca 
nekdanje SFRJ, in da tega v kratkem ni možno pričakovati, bo 
nujno sedanjo začasno ureditev zagotavljanja socialne varno- 
sti vojaškim upokojencem v Republiki Sloveniji nadomestiti 
z ustrezno zakonsko ureditvijo. 

4. Pri primerjavi sredstev za zagotavljanje akontacij vojaških 
pokojnin in obveznosti republike za zagotavljanje dodatkov 
oziroma drugih ugodnosti, ki so v posebnih predpisih predvi- 
deni za borce NOV, je nujno upoštevati, da se akontacije 
vojaških pokojnin v celoti zagotavljajo po posebnem pred-, 
pisu, medtem ko borci NOV prejemajo dodatke po posebnih 
predpisih poleg pokojnin, ki so jim glede na njihovo zavaro- 
valno dobo priznane in odmerjene po splošnih predpisih. 

Med upravičenci do akontacij vojaških pokojnin je soraz- 
merno več borcev NOV kot med ostalimi upokojenci. Tudi 
borci NOV - upravičenci do vojaških pokojnin, uživajo poleg 
pokojnine na podlagi zavarovanja dodatne ugodnosti po 
posebnih predpisih o pokojninah borcev NOV. 

* * * 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za delo. 

ODGOVOR 
Ministrstva za notranje zadeve in Ministf! 
pravosodje na zahtevo ŠTEFANA MATU& 
roma poslanske skupine SNS, da se ra« J« 
podrobnosti v zvezi z akcijo »GOS« in i d

a
c 

ustrezne sankcije . k-, 

 1r Pojavljanje letakov s podpisom SOG na območju » W 
sega v drugo polovico leta 1984. V raziskovanje P® % 
letakov se je po podatkih, s katerimi razpolaganj', 'd 
celotna struktura notranjih zadev, pri čemer je v"1? iS 
aktivnosti potekalo iz RSNZ-SDV. V raziskovani0 j JQ 
v začetku vključeni UNZ Ljubljana-mesto in Kranj, jj jjj 
UNZ Ljubljana-okolica. Akcija je bila zelo široko z»® |» 
v raznih oblikah dejavnosti (patruljiranje, opazovani8' M 
tehnična preiskava Itd.) je dejansko sodelovalo ve'1 W 
miličnikov in kriminalistov. Navedbe o aretaciji 9 j !fj|j 
Kepca, roj. 3/11-1922, so resnične, proti njemu je V 
tridnevni pripor (po takratnih pooblastilih ONZ), P° «'ilp 
pa je bil izročen preiskovalnemu sodniku. KazensK\ ^ 
podana javnemu tožilcu v Kranju, se je nanašala n .j% 
dejanje po 134. čl. KZ SFRJ - zbujanje narodnost? ^ 
nega ali verskega sovraštva, razdora ali nestrpnost'^ 
čanem sodnem postopku je bil obsojen na pogojn" !na 

Do poškodbe g. Kepca je dejansko prišlo, venda't Ste 
zaslišanjem, kot navaja g. poslanec v svojem ^ 'U r 
Tistega dne je bil z g. Kepcem, ki je bil že nekaj časa J 
priporu, z dovoljenjem preiskovalnega sodnik0 , 
dodaten razgovor. Med vzpenjanjem po stopnic8 a 'U, 
nastropje je - po takrat ugotovljenem dejanskem staj% 
je raziskoval preiskovalni sodnik v sodelovanju z jav j ( 
cem iz Kranja - g. Kepec padel in si pri tem z'° 
V Ministrstvu za notranje zadeve ni nobenih podatK® Aj 
ljenju poškodbe in o morebitnih zahtevah po o" 2 
celoten postopek je bil namreč v pristojnosti Pra \ 
organov in Ministrstva za pravosodje. K 

d 
! 

[i< 

Do poškodbe torej ni prišlo zaradi ravnanja delavc® . 
za notranje zadeve, zato proti njim ni bil uveden no" j 
pek. Ocenjujemo, da je poslančeva zahteva p° 
dogodka, kaznovanju delavcev in njihovi morebitn' 
tvi s položajev neutemeljena. 

* * * 'o, 
j '"d 

Na pisno vprašanje oziroma pobudo poslanske sk^i 
venske nacionalne stranke - SNS z dne 25. 1. 
Ivana Kepca, daje minister za pravosodje naslednji 'k 

1. V sodnem spisu, ki se nanaša na kazensko zadj^j % 
Kepca (spis Temeljnega sodišča v Kranju, enota v A ? 
K 392/87) ni nobene podlage za trditve v poslansk® J % 
nju, da je »26. 9.1989 na Postaji milice Bled glavn' lJ '*[ 
lec Pavo Ivankovič z dobro merjenim udarcem v.a- 
  - - nit't ia 

* 
k 

• «- lu.u tvr*w uuuiii wu iwi/ gLupnvo je "■ ajJ 
v lisice). Takšen način nastanka poškodbe izhaja J' p| "o 

zdrobil roko Kepec Ivanu, ko se 
Po podatkih spisa si je namreč Kepec ruru nu  ki**.' 
ko je šel po stopnicah oddelka milice Bled, se špotaj ^ 
in z levo roko udaril ob rob stopnice (roke je i"1® „s* l1* 

je le-ta hotel ubrani' 
Kepec roko zlomil«' 

izjav dveh kriminalistov UNZ Kranj (eden od teh j ji ž 
Ivankovič), temveč tudi iz zdravstvene dokumen,% 
izjav, ki jih je dal Kepec preiskovalnemu sodniku, z ,t JJM 
ustanovi, kjer se je zdravil in tudi zdravniku, * J(i Jj 
izvedeniško mnenje. Tudi v svojih vlogah, ki jih je' U Pj 
poslal dne 8. 2. 1992 tukajšnjemu ministrstvu, n® ,« 
bi mu naj roko zlomila uradna oseba organov z® 
zadeve. 

Kolikor bi bile navedene trditve v poslanskem 
nične, bi šlo za kaznivo dejanje, ki se preganj0 L/fk. 
dolžnosti. Toda za uvedbo kazenskega postopka 
podani dokazi, ki utemeljujejo sum storitve kazniv®9 p. 

I* 

2. Obsodba, ki je bila izrečena Ivanu Kepcu je 
izbrisana. Zato se podatki o tej obsodbi ne sm^J0 

» P/'! 

Z* 
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/ If j'r9zen sodišču, javnemu tožilstvu in organu za notranje 
sl H|,e 'n <o samo ob določenih pogojih, predpisanih v za- 

li ^0'n° rehabilitacijo obsojene osebe - tudi v primeru 
V m 8 obsodbe - je mogoče doseči le z obnovo kazen- o fostopka in z zahtevo za varstvo zakonitosti, ob pogo- 
Ct er|ih v zakonu o kazenskem postopku. Obnovo 
mlin- 93 Postopka lahko zahtevata le obsojenec in ' lni javni tožilec. Zahtevo za varstvo zakonitosti pa je Si 

t S 
i" . _ 

k,..c®n vložiti samo javni tožilec Republike Slovenije 
za vložitev zahteve pa mu lahko dajo obsojenec in 

zainteresirane osebe. 

# ijjiL^Publike Slovenije na zahtevo CIRILA u "A za noarerlovania Dodatkov o staniu 

'°VOR 

^®'®nostl in brezposelnosti v Republiki Slo- 
s   

{* tw  I (osi g' Poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije 
®nske skupine SKD, je na 2. seji Državnega zbora 

za posredovanje podatkov o stanju 

16 zahtevam, da slovensko javnost in nas poslance 
* naslednjimi podatki: 

vseh zaposlenih v gospodarstvu in negospodar- 
'l ,đan 6. 12. 1992. 

\ St 
j 'H jrj vseh nezaposlenih (ki so izgubili delo v gospodar- 
ni'^Ostnin?9osPodarstvu posebej po panogah, izobrazbeni, 
J 'er spolni strukturi, na dan 6. 12. 1992. 

XS° vsi zainteresirani lahko spremljali dinamiko novih 
*4 kot so jo obljubljale nekatere stranke.« 

F| 
Publike Slovenije odgovarja tole: 

1 
JHoi 2aPoslenih v gospodarstvu in negospodarstvu 

"Jtii Programom statističnih raziskovanj spremlja Zavod 
p i i% i is,iko- Podatke o številu zaposlenih sporočajo 1 *a s, 

0rganizacije na obr. ZAP/M za posamezni mesec in 
Na&|n'a med mesecem. Zadnji razpoložljivi podatki 
r5Pori la statistiko o številu zaposlenih v gospodarstvu in S g °arstvu so za november 1992. Konec tega meseca je 

„i'- VtSpoclarstvu zaposlenih 512.149 delavcev in v nego- 
& , ,Vu 131.258 delavcev. 'j 

"isti{n
0.»istih, ki so izgubili delo, skladno s programom 

j V y raziskovanj spremlja Republiški zavod za zaposlo- 
S j °bja j ' spremljanje tega pojava se vodi za mesečna J *av0d

n ne za posamezne medmesečne preseke. Republi- 
JV!a zaposlovanje ugotavlja vzroke za prenehanje 
J fazmerja tistih oseb, ki se na zavodu prijavijo kot 
ii' i°s|Ova

r'e osebe. v decembru 1992 je Republiški zavod za ■ 9 " Bi ji® na novo registriral 265 iskalcev zaposlitve (od 
'j, J|cey *°nsk). ki so izgubili delo zaradi stečaja, in 1.549 
J Sni I?13 ,e9a 626 žensk), ki so izgubili delo kot trajni 

jI ^Or»02?lavci- 0b tem je treba poudariti, da ima skladno 
t)! S v« 0 2aPoslovanju in zavarovanju za primer brezpo- 

tji 'a pr|' delavec, ki zaposlitev izgubi, na voljo 30-dnevni 
Iri«. 'ayo na zavodu za zaposlovanje. 

Ll J® 1992 je bilo na Republiškem zavodu za zaposlo- 
-  18.550 oseb (od tega 7.616 žensk), ki so 

®Poslitev kot trajni presežni delavci, in 4.952 oseb 
K "»h i, žensk). ki so izgubil® zaposlitev zaradi stečaja, („^»tegorijah prevladuje tisti s I. in II. stopnjo izo- 

M ti-,/0 rned trajnimi presežki in 40% med stečajniki), 
)' 1% i 8 IV. stopnjo izobrazbo (31% med trajnimi 
J Si j/1 32% med stečajniki) ter s V. stopnjo (18% med 
^ med stečajniki), drugi pa so imeli višjo oži- 

vil VW° s,0Pnjo izobrazbe. Konec decembra 1992 je bilo 
„fev 118.224 registriranimi iskalci zaposlitev 17.711 
/ 1 if° izgubili zaposlitev kot trajni presežni delavec, Jk tkalcev, ki so izgubili zaposlitev zaradi stečaja. 

ev«/ec 

Kar zadeva izgube delovnih mest po področjih in panogah 
dejavnost gospodarstva oziroma negospodarstva, so na voljo 
posredni kazalci na podlagi pada števila zaposlenih. Podatki 
o zaposlenosti kažejo, da se je v obdobju med koncem 
decembra 1991 in koncem novembra 1992 število zaposlenih 
v gospodarstvu zmanjšalo za 34.825, v negospodarstvu pa 
povečala za 2.378. V gospodarstvu je med omenjenima mese- 
cema največje zmanjšanje zabeležila industrija (-23.603), 
v industriji pa kovinsko - predelovalna industrija (-2.916), 
proizvodnja električnih strojev in aparatov (-2.978), strojna 
industrija (-1.632) in proizvodnja živil (-1.634). Poleg v indu- 
striji je med gospodarskimi področji večji upad zaposlenosti 
še v gradbeništvu (-7.724), trgovini (-2.177) ter prometu in 
zvezah (-1.934). 

V negospodarstvu se je med decembrom 1991 in novembrom 
1992 število zaposlenih povečalo v izobraževanju in kulturi 
(272) ter družbenopolitičnih organizacijah in skupnostih 
(2.673), zmanjšalo pa v zdravstvu in socialnem varstvu (-624). 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo MAKSA 
SUŠKA za čim prejšnji sprejem zakona o goz- 
dovih 

Vlada Republike Slovenije daje na pobudo naslednji odgovor: 

Temeljite spremembe, ki jih želimo doseči pri gospodarjenju 
z gozdovi, bo omogočil nov zakon o gozdovih. 

Predlog zakona o gozdovih je bil na dnevnem redu zasedanj 
zborov Skupščine Republike Slovenije v novembru 1992. Zbor 
združenega dela ga je sprejel 11. novembra 1992, preostalima 
dvema zboroma pa do konca mandata ni uspelo razpravljati 
o njem. 

Iz analize predlaganih amandmajev k predlogu zakona o goz- 
dovih lahko sklepamo, da so pripombe večinoma take, da ne 
zahtevajo pomembnejših popravkov v temeljnih sistemskih 
rešitvah, ki jih določa predlog zakona, zato je priprava čisto- 
pisa predloga zakona o gozdovih že v sklepni fazi. Po obrav- 
navi v vladnih delovnih telesih in po sprejemu v vladi, 
v mesecu marcu 1993, bo predlog poslan Državnemu zboru 
Republike Slovenije. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za kmetijstvo In gozdarstvo. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo skupine 
poslancev z Obale BREDE PEČAN, JADRANKE 
STURM-KOCJAN, JAŠE L. ZLOBCA, ROBERTA 
BATTELIJA v zvezi z zahtevami obalnega sindi- 
kata delavcev vzgoje in izobraževanja za porav- 
navo finančnih obveznosti države do teh de- 
lavcev 

Vlada Republike Slovenije si že dalj časa prizadeva za izena- 
čenost položaja delavcev v negospodarskih dejavnostih. 
S tem namenom je oktobra 1991 podpisala Kolektivno 
pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
(Ur. list RS, št. 18/91), v oktobru 1992 pa novo kolektivno 
pogodbo za to področje (Ur. list RS, št. 53/92). Prav tako je 
v oktobru 1991 sprejela Sklep o kalkulativnih osnovah za 
določitev obsega sredstev za plače delavcev v zavodih, ki se 
financirajo iz proračuna (Ur. list RS, št. 20/91), s katerim je 
poenotila financiranje vseh javnih zavodov, tako da je za 
zagotovitev sredstev za plače dolečila enotno osnovo in med- 
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sebojno uskaljene koeficiente za delovna mesta oz. poklice 
(ki so razvrščeni v tarifne razrede) na vseh področjih. Tudi pri 
odločanju o sklepanju panožnih kolektivnih pogodb in pri- 
pravi zakona o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževal- 
nih zavodih je vlada težila k čim bolj usklajenemu določanju 
koeficientov, pri čemer pa je seveda bilo treba upoštevati 
posebnosti na posameznem področju. 

Razmerja med posameznimi poklici oz. tarifnimi razredi, ki so 
določena v navedenih dokumentih, so po mnenju vlade veči- 
noma ustrezna. Za primer, ki je naveden v poslanski pobudi, 
veljajo naslednji koeficienti (brez delovne dobe in drugih 
dodatkov): 

- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega 
skrbstva Slovenije (Ur. list RS, št. 26/91) določa za zdravnika, 
ki spada v tarifni razred VII/2, koeficient 3,60, za zdravnika 
specialista, ki spada v tarifni razred VII/4, pa koeficient 4,10. 

- Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih 
zavodih (Ur. list RS, št. 16/92) določa za rednega profesorja, ki 
spada v tarifni razred VIII, koeficient 5,20, za višjega predava- 
telja, ki spada v tarifni razred VII/2, koeficient 3,60, za učitelja, 
ki spada v tarifni razred VII, pa koeficient 3,10. 

Tudi s sklepom o merilih za določitev sredstev za plače 
direktorjev v zavodih, ki se financirajo iz javnih sredstev (Ur. 
list RS, 59/92) je vlada določila enotna merila za določitev 
obsega sredstev za plače direktorjev. Zaradi neusklajenih 
podrobnejših navodil, ki so jih za izvajanje tega sklepa izdala 
posamezna ministrstva, pa je v praksi dejansko prišlo do 
nekaterih nesorazmerij, ki jih bo nujno treba čim prej odpra- 
viti. 

Ob tem je treba poudariti, da so koeficienti v koe 

pogodbah, ki so sklenjene za območje Republike SI® 
najnižji koeficienti, ki jih je možno uporabiti v z", 
V praksi so zato v zavodih marsikje določili višje koe''j 
pa tudi višje izhodiščne plače (razen v šolstvu, ki®j 
določa zakon). Vlada v delitev plač na tej ravni neposr®J 
more posegati. V skladu s svojimi pristojnostmi lahko 
posredno kot financer, zato je tudi sprejela že o"1 

sklepa, s katerima je poenotila merila za določitev ji 
sredstev, ki jih zavodom namenja za plače zaposleni" 
cev in direktorjev. 

Vlada Republike Slovenije se torej strinja, da kljub f®jj 
usklajenim razmeram med višino koeficientov v kol® j 
pogodbah in drugih aktih, ki jih je sprejemala, v prak?'^ 
do neutemeljenih razlik v višini plač v dejavnosti% 
financirajo iz javnih sredstev, zato sprejema P°j 
pobudo, da ureditev teh razmerij opredeli kot svoj „ 
nostno nalogo. V ta namen bo vlada letos pripravila s'5 
zakon, s katerim bi vzpostavili ustrezna razmerja P'a 

opravljajo javno službo. K temu jo je zavezal tudi Drža j 
Republike Slovenije, ki je sprejel sklep, da naj vlad3 P, 
program celovitega reševanja sistema plač in drugih^ 
kov delavcev in funkcionarjev v vseh organih in deja ^ 
za katere se zagotavljajo sredstva iz proračuna in,|( 
sredstev javnega značaja ter za junijsko sejo predi®' 
loge ustreznih zakonskih in drugih rešitev. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovo^ 
vilo Ministrstvo za delo, družino In socialne zadev*' 

Izdaja Drtavni zbor Republike SloveAlje - V d odgovornega urednika: Tanja Hrovatin-Radobuljac - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije. L|u"! .KO^I 
4. telefon (061) 161-222 - Tisk: DP Delo - Tisk časopisov in revij p o., Dunajska 5. Ljubljana - Cena Izvoda 110 tolarjev (brez poStnine) - Letna naročnina k° 
obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana. 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 161-222 (215). 
(061) 158-173. 
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