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SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor s predlogo"1
zakona
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za izdajo zakona,
o spremembah in dopolnitvah zakona
o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor s predlogom zakona na 6. seji,
dne 26. 3. 1993, na podlagi 260. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom 1.
člena začasnega poslovnika državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEPE
Državni zbor Republike Slovenije nalaga
Ministrstvu za okolje in prostor, da v roku
treh mesecev pripravi nov zakon o urejanju prostora. Ministrstvo naj prouči, v kolikšni meri so dolgi in zapleteni postopki
pridobivanja dovoljenj vplivali na fenomen črnih gradenj ter naj člene, ki urejajo postopek, ustrezno korigira.

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo
naj državnemu zboru poroča o ustreznosti višine denarnih sredstev, namenjenih
za spremembo namembnosti zemljišča
in o njihovi porabi v letu 1992.

pravi zakonov pozorno prouči Pr® J
in utemeljenost uporabe pojma *A
ški«, kadar se ta nanaša na organ
ma službe na ravni države.
!V.

Ministrstvo za okolje in prostor pridobi
pri pripravi predpisa Vlade Republike
Slovenije, s katerim bodo določeni kriteriji za izračun nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter načinom
njegovega plačila, tudi mnenje odbora
državnega zbora in infrastrukture in
okolja.
III.
Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da pri pri-

„Hjtdj
Ministrstvo za okolje in prostor,
za urejanje prostora, vsake tri11105 ofjl -di
poteka roka iz 84., 90. in 92. člena1 g j
odboru Državnega
„ zbora Repu" pO*
venije za infrastrukturo in okoli® ^
ku uresničevanja tega zakona,
bej pa poroča o dinamiki pr'|10 ^
odhodkov finančnih sredstev B 0 j
depozitov (nov 87. člen tega za*
Poročilo za prvo trimesečje rn0°'^^
vati tudi informacijo o poteku 0
investitorjev nedovoljenih posefl
stor v smislu tega zakona.

SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi kmetijske problematike
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi kmetijske problematike na 6.
seji, dne 26. 3. 1993, na podlagi 260.
člena poslovnika Skupščine Republike
Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom
1. člena začasnega poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEPE
I.
1. Državni zbor Republike Slovenije sprejema informacijo Vlade Republike Slovenije o ekonomskem položaju kmetijstva
s predlogi rešitev z dne 25. 3. 1993.
2. Državni zbor podpira sprejete ukrepe
vlade, kot prvi korak k razreševanju težkega in perečega položaja v slovenskem

kmetijstvu in urejanju njegove problematike.

bodo povzročili bistvenega dvi9a
prodajnih cen.

3. Državni zbor predlaga Vladi Republike
Slovenije, da se na koncu besedila 2.
točke vladnih ukrepov »Odredba o določitvi odkupne cene mleka« pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo »in
sicer tudi za oddano mleko v mesecu
marcu«.

2. Vlada Republike Slovenije naj
ukrepe dopolni z ukrepi, ki bod° J/
čili neupravičeni dvig malop

II.
1. Vlada Republike Slovenije naj do
obravnave predloga zakona o proračunu
Republike Slovenije za leto 1993 pripravi
ukrepe, ki bodo omogočili dvig odkupnih
cen do 80% proizvodnih stroškov mleka
in mladega pitanega goveda in pri tem ne

Državni zbor Republike Slovenij®^;'
cu aprilu uvrsti na dnevni red za
S&
- »Strategijo razvoja kmetijstva
niji« in
|/||
- zakon o posebnih dajatvah P
kmetijskih pridelkov.
Vlada Republike Slovenije naj P
gradivo za omenjeni točki.

SKLEP!
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
dopolnitvah zakona o načinu obračunavanja in izplačevanja plač
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o načinu
obračunavanja in izplačevanja plač na 6.
seji, dne 26. 3. 1993, na podlagi 260.
člena poslovnika Skupščine Republike
Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom
1. člena začasnega poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEPE
I.
Osnova za obračun plač poslancev Državnega zbora Republike Slovenije je
povprečna mesečna plača na zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije
po zadnjih uradnih podatkih zavoda Re-

publike Slovenije za statistiko,
na za 40%.
Osnova za obračun plač P°
prejšnjega odstavka velja do P'
veljavnosti zakona o načinu ot><
nja in izplačevanja plač.
poroc*'

J,
/

II.
Dr} n z 30r
Ven^ ' '
nalaga Vladi Republike
da naj javno objavi plače funkln
itih a delavcev v organih in dejavir0' l katere se zagotavljajo sredstva
,J
'aja a 'n ^ru9'h sredstev javnega
tj,*
Vn z r
Ve^Je
' b°tako
nalaga Vladi Republike
j9k0na ' da
i pripravi spremembo
ars,vu
j ^St a?r^,
osebnih podatkov (Ur. I.
38/90 19/91 v določbah ki
Niiiai 0 ••av '
>'
.
i "o
dro
a objavo plač pravnih
i ^rtnu7° čj gospodarstva z več kot
J
*benega kapitala.

III.
Državni zbor zahteva, da Vlada Republike Slovenije v roku 15 dni predloži celovito poročilo in analizo stanja in trendov
plač v državi za:
- vlado,
- državne funkcionarje,
- celotno upravo v republiki in občinah,
v državi in paradržavi (javnih službh),
- delavce v družbenih podjetjih in
- družbene službe.
Analiza naj vključuje poleg plače tudi
druge oblike bonitet in uspešnosti ali na-

domestil v obliki vrednostnih papirjev,
bonov, regresov, ipd.
Vlada Republike Slovenije naj pripravi
tudi:
- primerjalno analizo razponov v drugih
državah,
- primerjavo med plačami in pokojninami.
Vlada Republike Slovenije naj predloži
tudi predvideno davčno politiko povezano s plačami in drugimi oblikami osebnih
prejemkov.

IN DODATNI SKLEPI
z
b°ra ob obravnavi predloga za izdajo zakona o pogojih koncesije za
v. ,ernizacijo ceste na trasi državna meja pri Šentilju — Maribor — Celje
(Izbijana - Postojna - državna meja pri Novi Gorici z odseki za Koper in
0
mejo pri Sežani (mejni prehod Fernetiči) ter državno mejo pri Lendavi
<Hytkom zakona
Si*.
stavkom 1. člena začasnega poslovnika in državno mejo pri Sežani (mejni prehod
t ^avni *bor Republike Slovenije je ob
državnega zbora sprejel v naslednjem Fernetiči) ter državno mejo pri Lendavi
predloga za izdajo zakona
1,8
z osnutkom zakona se sprejme.
besedilu
na trasi
^oncesije za modernizacijo ceW0r državna meja pri Šentilju
2. Predlog zakona pripravi Vlada Repuj ~ Celje - Ljubljana - Postojblike Slovenije.
SKLEP
, *a k avna meja pri Novi Gorici z odselili Preh
d Per in državno mejo pri Sežani
1. Predlog za izdajo zakona o pogojih 3. Pri pripravi predloga zakona naj predPri i
od Fernetiči) ter državno mekoncesije za modernizacijo ceste na trasi lagatelj prouči in upošteva mnenja in stadn "[Jdavi
z
osnutkom
zakona
na
6.
državna meja pri Šentilju - Maribor lišča delovnih teles ter stališča, pisne pri"> ?6q ,|6- 3. 1993, na podlagi 277., 282.
- Celje - Ljubljana - Postojna - držav- pombe in predloge iz razprave poslancev
a
s,ovnika
qi
P°
Skupščine Rena meja pri Novi Gorici z odseki za Koper na seji zbora.
^lovenije in v zvezi z drugim od-

^Vhi
%VnaZbor Republike Slovenije je ob
o** Predloga za izdajo zakona
na t k?ncesije za modernizacijo ce^arih 0r ' državna meja pri Šentilju
, ~ Celje - Ljubljana - Postojme a r Nov
" ia<KnaVna
' P'
' Gorici z odseSini p re r in državno mejo pri Sežani
10
Pr| , e n hod Fernetiči) ter državno medavi z osnutkom zakona na 6.
j
60 a?.6: 3'1993. na podlagi 277., 282.
Hlik ena poslovnika Skupščine Re
5
S OVen e in v zvezi z
Hom
ij
drugim odm l
'• člena začasnega poslovnika

državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
DODATNE SKLEPE
I,
Vlada Republike Slovenije mora pred popisom koncesijske pogodbe predložiti
Državnemu zboru pogoje za sklenitev pogodbe, ter posledice eventualnega podpisa pogodbe.

Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da mu predloži v informacijo strategijo graditve in financiranja cestnega
omrežja Republike Slovenije, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji
10. seji, dne 7. 7.1992, še pred obravnavo
predloga zakona o pogojih koncesije za
modernizacijo ceste na trasi državna meja pri Šentilju - Maribor - Celje - Ljubljana - Postojna - državna meja pri Novi
Gorici z odseki za Koper in državno mejo
pri Sežani (mejni prehod Fernetiči) ter
državno mejo pri Lendavi.

dr^'^A IN SKLEPI
j^»^gga zbora ob obravnavi izhodišč za pogajanja z Republiko Italijo
br[avri«-,..
>aviblz°uhodišč
Republike
Slovenijez Repuje ob
>
za pogajanja
Na'^onač| 6. seji, dne 25. 3. 1993, na
3ubiik„ - ena poslovnika Skupščine
ven e in v zvez 2
ka avkom 1 ć,ena
''
' drugim
S^avne a'
začasnega poslovniki^ 9 zbora sprejel v naslednjem
ST
ALIŠČA IN SKLEPE
„H
)or
ii °Soci^'kih
Poudarja, da so v duhu
„j?'i&V
odnosov, ki so eden tera
na
*Qc>
'
Politike
Republike
y°vori o urejanju
odnosovSlovez Re-

'^va/eT

publiko Italijo nujno potrebni in pomembni za nadaljnji razvoj sodelovanja
s to državo.
Ob tem državni zbor izraža zaskrbljenost
zaradi poslabšanega ozračja za pogovore, ustvarjenega v zadnjih šestih mesecih
v delu politične javnosti in medijev v Italiji. Državni zbor upa, da bo prevladala
volja po vzajemno koristnih dogovorih in
razvoju vzornih dobrososedskih odnosov
med Republiko Slovenijo in Republiko
Italijo.
2. Državni zbor Republike Slovenije

sprejema v vednost izhodišča Vlade Republike Slovenije z dne 15. marca 1993 in
se strinja, da slovenska pogajalska delegacija nadaljuje pogovore in pogajanja
o urejanju medsebojnih odnosov in sodelovanju na gospodarsko-finančnem
področju, na pravno-političnem, kulturno-izobraževalnem in znanstvenem področju ter področju socialnega skrbstva
z italijansko stranjo.
Slovenska delegacija naj prioritetno še
posebno pozornost posveti ureditvi položaja slovenske manjšine v Italiji ter vsestranskemu napredku odnosov in sodelovanja obmejnih območij.

3. Državni zbor sodi, da slovenska delegacija nima mandata za pogajanja
o vprašanjih, ki posegajo v notranjo ureditev Republike Slovenije, kakor tudi o tistih, ki zadevajo vprašanja državnih meja
in revizijo polnopravno veljavnih Osimskih sporazumov.
4. Predlog Resolucije skupine italijanskih poslancev Parlamentarne skupščine
Sveta Evrope in tiskovno sporočilo italijanskega Ministrstva za zunanje zadeve
z dne 17. 3. 1993 sta poslabšala ozračje
za pogovore. Državni zbor meni, da je
kljub temu potrebno z italijansko stranjo
nadaljevati pogovore o urejanju meddržavnih odnosov.
Republika Slovenija razume skrb Republike Italije za usodo italijanskih manjšin
v drugih državah. Vendar ta skrb ne more
biti razlog za formalne zahteve in predloge, kako naj Republika Slovenija ureja
svoje odnose s tretjimi državami. Te zahteve ne morejo postati predmet pogajanj
med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo.

5. V zvezi s predlogom resolucije o neadekvatni zaščiti italijanske narodne
skupnosti v Sloveniji, ki naj bi jo skupina
italijanskih poslancev naslovila na Parlamentarno skupščino Sveta Evrope, državni zbor poudarja, da je Slovenija
s svojo ustavo in zakonodajo sprejela
najvišje evropske standarde za varstvo
manjšin in jih v praksi tudi uveljavila, kar
so potrdili tudi visoki predstavniki Sveta
Evrope. Slovenija je trdno odločena, da
bo s takim odnosom do manjšin v državi
nadaljevala.
Slovenija je ob urejanju vprašanj, ki zadevajo italijansko manjšino, pripravljena
bilateralno urejati to vprašanje tudi z Republiko Hrvaško, upoštevajoč željo, da bi
prispevala k povezanemu življenju italijanske manjšine v obeh državah.
6. Ob tem Slovenija pričakuje, da bo tudi
sosednja Republika Italija na čimvišji
evropski ravni končno zaščitila avtohtono slovensko manjšino na svojem ozemlju. Republika Italija še ni sprejela pravičnega globalnega zaščitnega zakona, ki bi

opredelil obseg političnih
kulturnih in drugih pravic na
območju, kjer manjšina živi.
»rflbl"''
7. Državni zbor meni, da je Pot -ij«'
delu zgodovinsko-kulturne kol"' 1 ^
meniti pozornost tudi dogodko" ^ p
prizadeli slovensko prebivalstvo
pallski pogodbi, v času fašizma I"
cije.
8. Državni zbor meni, da je P°,r?Siof
pogovorih z Italijo krepiti stalno o jj
janje s predstavniki obmejnih oo ■ y
venske manjšine v Italiji kakor tu |
janske narodne skupnosti v Slov
»M
9. Državni zbor meni, da jo ta {SK<
vračanja takoimenovanega op ^
premoženja formalnopravno j $1
z Rimskim sporazumom iz leta 1® ^
venska delegacija nima mandat«'
gajanja o vsebini tega sporazu"18
j|ii
Potrebno pa se je dogovoriti o naa ^
načinih uresničitve omenjene9

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi osnutka zakona o notariatu
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi osnutka zakona o notariatu na
6. seji, dne 26. 3. 1993, na podlagi 282, in
260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
1. Osnutek zakona o notariatu se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Vlada Republike Slovenije.

3. Pri pripravi predloga zakona n
lagatelj prouči in upošteva
lišča delovnih teles ter stališča. P
pombe in predloge iz razprave.»■- gpna seji zbora. Predlagatelj na) P ^ jf
IImnenje
II IWI l|W Wia«MVI
Državnega
IW^W WT
sveta
vtvi 'in■ rph *'—
števa stališče Odbora za notrani®
in pravosodje do mnenja sveta

SKLEP
tujcf
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona o stvarnih pravicah
na nepremičninah z osnutkom zakona
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za izdajo zakona
o stvarnih pravicah tujcev na nepremičninah z osnutkom zakona na 6. seji, dne 26.
3. 1993, na podlagi 277., 282. in 260.
člena poslovnika Skupščine Republike
Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
1. Predlog za izdajo zakona o stvarnih
pravicah tujcev na nepremičninah z osnutkom zakona se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Vlada Republike Slovenije.

Pri pripravi predloga zakonai r>*l. <\r
latelj prouči in upošteva mne"
uaća delovnih teles ter stališča, I
pombe in predloge iz razprave P 5ef(
na seji
eoii zbora.
7hnra Predlagatelj
Pra^lanatali na)
nfli ®= ?r j(1- i
pozornostjo prouči vse pred
pombe Državnega sveta, saj 9' >(, i
čutljivo področje zaščite držav
resov.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o trgovini
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o trgovini na
6. seji, dne 25. 3. 1993, na podlagi 260.
člena poslovnika Skupščine Republike
Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom
1. člena začasnega poslovnika Državne-

ga zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Ministrstvo, pristojno za trgovino, naj pri
izdelavi podzakonskih aktov upošteva tu-

Ki i'V
di predloge Državnega sveta. ^
oblikoval ob obravnavi predlog
_5| ir„
o trgovini in se nanašajo na nU'njg |f®»
števanja specifičnosti opravlj® 0oS
vinske dejavnosti na demograj* {jil1
ženih in gorskih (višinskih) obn"

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona o visokem šolstvu
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za izdajo zakona o vi-

sokem šolstvu na 6. seji, dne 26. 3. 1993,
na podlagi 282. in 260. člena poslovnika

.- v?
Skupščine Republike Slovenij® gfl
z drugim odstavkom 1. člena <■
,
poro*v

šolstvu se sprejme.
SKLEP
6dlog za izdajo zakona o visokem

Pr

2. Osnutek zakona pripravi Vlada Republike Slovenije.

3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj prouči in upošteva mnenja in stališča delovnih teles ter stališča, pisane
pripombe in predloge iz razprave poslancev na seji zbora.

javnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona o varuhu človekovih
Pravic
*
Vn

0j*

i zbor Republike Slovenije je ob
vi
za
ar
iva
Pr0dloga pravic
izdajo
Zakona
v uhu človekovih
na 6. seji,
dne
Poni nika na podlagi 282. in 260. člena
% n
Skupščine Republike Slove(|L'
v zvezi z drugim odstavkom 1.
na
začasnega poslovnika Državnega

zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
1. Predlog za izdajo zakona o varuhu
človekovih pravic se sprejme.

2. Osnutek zakona pripravi predlagatelj
zakona.
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj prouči in upošteva mnenja in stališča delovnih teles ter stališča, pisne pripombe in predloge iz razprave poslancev
na seji zbora.

sklep IN DODATNI SKLEPI
dr ž
avnega zbora ob obravnavi letnega poročila o delu Sveta za varstvo človekovih
?rav«c in temeljnih svoboščin november 1991 - november 1992 in Memoranduma
za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
zbor
°bra!ni
Republike Slovenije je ob
navi
V ars,v letnega poročila o delu Sveta
.
o
človekovih
in temeljnih
^ObnS*' zarpravic
....
o^obje november 1991
e
tj a ^ar"iber
1992 in Memorandumu Svestvo
hih ,,,
človekovih pravic in temeljav 1
°boščin na 6. seji, dne 26. 3. 1993,

(u
°bra!ni z.bor Republike Slovenije je ob
2
'va v' le,ne9a poročila o delu Sveta
človekovih pravic in temeljnih
za
obdobje november 1991
9
fT, er
' ia ar t> 1992 in Memorandumu SveHih * stvo človekovih pravic in temelj"9 Don. čin na 6. seji, dne 26. 3. 1993,
čine d au9' 260. člena poslovnika Skupš9,m rr blike Slovenije in v zvezi z drus,
°vnikStavkom 1- ćlena začasnega posierir,; Državnega zbora sprejel v nabesedilu
DODATNE SKLEPE
1. V D
IPohodnem obdobju do imenovanja

na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Letno poročilo o delu Sveta za varstvo
človekovih pravic in temeljnih svoboščin
za obdobje november 1991 - november
1992 skupaj z Memorandumom Sveta za
varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin se sprejme.

in začetka delovanja varuha človekovih
pravic, individualne vloge, naslovljene na
Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin oziroma naloge Sveta,
ki izhajajo predvsem iz prvega odstavka
4. člena zakona o Svetu za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, rešuje sekretar Sveta ob pomoči ožje skupine dosedanjih članov Sveta.

3. Pri sprejemanju zakonodajnega programa je treba upoštevati prioritetne naloge na področju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki izhajajo iz
Ustave Republike Slovenije in so navedene v Memorandumu Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

2. Čimprej je potrebno sprejeti zakon
o varuhu človekovih pravic, ki je opredeljen v 159. členu Ustave Republike Slovenije in ki bo prevzel del dosedanjih nalog
Sveta za varstvo človekovih pravic in varstvo temeljnih svoboščin.

II.
Na naslednjo sejo Državnega zbora naj
se uvrsti kot posebna točka dnevnega
reda »problematika varstva pravic delavcev in zakonitosti pri varstvu pravic delavcev«.

POPRAVEK
V Poročevalcu Državnega zbora Republike Slovenije, štev. 4/1, ki je Izšel 22. marca letos, je v tekstu
67. člena predloga zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije, na strani 8,
narejena napaka, in sicer:
Vlada lahko v letu 1993 odloča o dajanju poroštev
za posojilne in druge obveznosti pravnih oseb
v skupnem znesku največ do 17.000 milijonov tolarjev in sicer:
— do 10.000 milijonov tolarjev na predlog Ministrstva za gospodarske dejavnosti in ne Ministrstva
za ekonomske odnose in razvoj.
Napaka je nastala pri pripravi gradiva za tisk.
Vljudno prosimo, da nam opravičite!

Por
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Predlog za izdajo zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O CARINSKI SLUŽBI z osnutkom zakona - EPA 150
Vlada Republike Slovenije je na 15. seji dne 25. marca
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O CARINSKI SLUŽBI 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 Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o carinski službi z osnutkom zakona.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 22 >■
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republik®
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri de|u
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu *a
finance,
- Franci KOŠIR, direktor Republiške carinske uprave,
v
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Tatjana MLEKUŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenij®
v Ministrstvu za finance,
- Jože SINTIČ, svetovalec ministra za finance.
-

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski
službi
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Pomemben razlog za predlagane spremembe in dopolnitve
Zakona o carinski službi je dejstvo, da je bil zakon v Skupščini
Republike Slovenije sprejet v času priprav na osamosvojitev
Slovenije in je v glavnem povzetek določil prejšnjega zveznega zakona. Sčasoma so se pojavile potrebe za spremembo
in dopolnitev oz. izboljšavo zakona tako na področju dela in
organizacije carinske službe, kot tudi sredstvih za delo Republiške carinske uprave, delovnih razmerjih, obravnavanju
carinskih prekrškov in še nekaterih drugih področjih.
Večina predlaganih vsebinskih dopolnitev zakona se nanaša
na opredelitev novih oz. dodatnih pooblastil organov carinske
službe pri izvajanju nadzora in mejne kontrole na nekaterih
mejnih prehodih, ki so jih doslej izvajali organi Ministrstva za
notranje zadeve (mejna policija), kar naj bi prispevalo k večji
smotrnosti dela in cenejšemu izvajanju nalog.
Predlagane dopolnitve Zakona o carinski službi predstavljajo
pravno podlago za določitev in izvajanje omenjenih pooblastil
carinske službe. Mejne prehode, na katerih bo carinska
služba samostojno izvajala, poleg carinskih pooblastil, tudi
kontrolo prehajanja čez državno mejo (takih je 45 maloobmejnih prehodov), naj bi določala Vlada Republike Slovenije.
Kot je poznano, na slovenskih mejah opravljata kontrolno
službo nad potniki in blagom dve službi:
a) POLICIJA, ki opravlja kontrolo potnih listov na mejnih
prehodih vseh kategorij, opravlja kontrolo na zeleni meji na
kopnem in na morju in opravlja vsa opravila, ki jih nalagajo
Zakon o nadzoru državne meje, Zakon o tujcih in Zakon
o potnih listinah.
b) CARINA, ki opravlja kontrolo nad blagom v blagovnem
prometu, nad prevoznimi sredstvi, nad blagom, ki ga potniki
prinašajo s seboj iz tujine ali ga iznašajo iz države, obračunava ustrezne davščine, opravlja devizno kontrolo, obračunava cestno takso za vsa tuja vozila (razen za osebna) po
posebnih bilateralnih sporazumih, opravlja fitopatološko in
veterinarsko kontrolo (v prevenciji), v skladu z Zakonom
o carinski službi in Carinskim zakonom ter na podlagi predpisov, s katerimi so opravila drugih organov prenesena na
carinsko službo.
Carinska služba nima pooblastil za varovanje državne meje
zunaj mejnih prehodov, niti na kopnem niti na morju.

V sosednjih državah je varovanje meje in opravljanje 1 1 ,
različno porazdeljeno, pooblastila se različno preplet
države pa imajo angažirani obe službi.
a) Republika AVSTRIJA Ima na meji:
- CARINSKO STRAŽO (Zollwache), ki predstavlja
rani del avstrijske carine, ki opravlja na cestnih mejni"
dih tudi vsa opravila kontrole potnih listov in je tak?.|ež',i'
uniformirana služba na prehodu. Je oborožena. Na * jko"
ških prehodih in na letališčih pa opravlja kontrolo P°
policija.
- POLICIJO (Gendarmerie), ki opravlja kontrolo nawn
y6
mejil in to v pristojnostih, ki zadevajo varnost
f
gibanje oseb. V vseh zadevah, ki spadajo v pristojnost
ske službe, pa opravlja to carinska straža.
«i
OPOMBA: Taka je zakonska razdelitev pristojnost'
^jio
na
služb, v praksi pa obstaja še dodatni sporazum ali bn/
po katerem carinska straža v primeru, da na svojem
" gi
11 iuj v? naicii ■ i« 11 o^aiv/a, IO icya laiinu p1" c*ifl|
izroči policiji v nadaljnji postopek in obratno (zaradi u
tejše izrabe mejnih obhodov).
b) Republika ITALIJA Ima na me)!:

.

FINANČNO STRAŽO (Guarda di finanza), ki je unifo^r#
SlUŽba,
lužba, organizirana
u,yaiii&iioiia nui
kot vojaška
*ujaap\a formacija
iini!iai#lja v l£IMjuei"
izključni >P..jv^
nosti Ministrstvu za finance. Ta služba ima izredno v®11 r«K'
široka pooblastila, vključno s kaznovanjem prometni' 1'
škov izven mejnega prehoda. Ta služba na mejnem P .^
opravlja vsa opravila iz carinskega postopka. Služba j®
žena.
- KARABINJERJE, uniformirano službo, ki je na bol)
način organizirana policijska formacija. Prisotni so s ||JP
mejnih prehodih, kjer njihov mednarodni status san
italijanske politike ni dokončno mednarodno ,definir 'v|jr
nekoliko večja pooblastila na prehodih kot policija. OP'
kontrolo potnih listov.
gd^'
- POLICIJO, ki opravlja kontrolo potnih listov na vseh "
rodnih mejnih prehodih.
jgtir
Vse tri službe se glede na pooblastila prepletajo, enako <t
glede varovanja Izelene mejel, na kateri so vse prisoti®
dopolnjujejo. Vse tri službe so oborožene.

MK

e

Publika MADŽARSKA ima na svojih mejah:

bljng^'NO.
pristojno za vsa opravila, ki zadevajo promet
,n
potnikov. Služba je oborožena.
P0&ICIJO. za kontrolo potnih listov na meji oz. posebne
Jasko organizirane enote za varovanje Izelene mejel.
(j) n
'Publika HRVAŠKA ima na meji:
«trSfR|NO. organizirano podobno kot je to na slovenski
foucuo, organizirano podobno kot je to na slovenski
Vi.
Hejn®9ane rešitve v Zakonu o carinski službi so za tiste
Pohode, ki jih bo določila Vlada- to velja še zlasti za
6
°doh nerT1al
av°obmejnih prehodov- po svoji zasnovi še najbolj
Prijo-n sarno
strijski
ureditvi. Na teh prehodih naj bi bila poslej
ena ,0
' i® carinska služba, na meddržavnih in
■Dioprehodih
pa ostaja stanje nespremenjeno.lZeme
lol tudi v bodoče nadzoruje policija.
® Predi
C a
i' nio 0 070 dopolnitvami
zakona naj bi uvedli tudi benefi"ia. it1!og
' 2a®t0dobe carinikov in uredili pogoje upokojeva^niiir^'
je odsotnost posebnega zakona, ki naj bi
lran
i® delovne dobe enotno uredil za vse delavce, tudi
Vn0,
Op0L ®
ki delajo v težjih pogojih dela (211. člen Zakona
°l"inskem
in invalidskem zavarovanju).
0q|
18
'Udu®' spremembe
Zakona o carinski službi so potrebne
us
Slov*™
kladitve nekaterih določb z Ustavo Republike
ni
ie in drugimi predpisi.
""*EDLAigane rešitve
p
°n ■
?,tJibi'n0rn®mbnejši predlagani dopolnitvi Zakona o carinski
'iih b 1 P00blaščeni carinski delavci na mejnih prehodih,
"itko. ■,n ol°č"a Vlada, poleg carinskih nalog, opravljali tudi
laiog. kontrolo prehajanja čez državno mejo, opravljali
i2Vezi z ugotavljanjem mejnih incidentov in drugih
«'uicih •n ms,i državne meje, skrbeli za izvajanje predpisov
đr> '
®dnarodnih sporazumov, ki urejajo prehajanje
me
^lienik10nalo
i°- Carinski delavci, ki bodo za opravljanje
"Oobla«*en
9 dodatno osposobljeni, naj bi imeli status
"lorjij ?r1 ® uradne osebe, z vsemi potrebnimi pooblastili,
Šl, l nositi službeno obleko, imeli bi službeno izkaznico,
%Vci 1 °r°žje. Dopolnitev zakona predvideva, da morajo biti
150(10 pri delu
"®0blaix
uporabljali specialno opremo in
urad
L°s0®bei Us sot3
ne osebe, ki nosijo orožje, za tako delo
en
Do POSebnem
P° 'i i-r Izobraževanje
teh delavcev naj bi poteCar
ramu
'iskfl
P
°Q
,
ki
bi
ga
pripravilazaRepubliška
H;.® av
uprava ob sodelovanju Ministrstva
notranje
Joio*
®dene spremembe
so
narekovale
tudi
potrebo
po
;u|PlJ
0čen' :f:rdouene
spremembe
so
narekovale
tudi
potrebo
po
bii4i! carinske
°Po"nitvah delovnega področja in organizacije
b "*ikai
uprave, kot npr. z opravljanjem kemičnih
%Hb|^t ana'iz vzorcev blaga, tesnejšim sodelovanjem
carinske
l^SVein 2 m
uprave z Ministrstvom za notranje
dru osebno
ejnimi organi sosednjih držav, skrb za uniformo
0pr Q
»mn?,v
opremo, oborožitev, tehnično in drugo
^
organih carinske službe.
"e»??n°vi predlagane spremembe, da bi na drugi stopnji
prekrških odločala Republiška carinska uprava, in

ne več republiški senat za prekrške, naj bi dosegli strokovnejše odločanje, saj je za odločanje o teh prekrških potrebno
temeljito poznavanje carinskega zakona in drugih carinskih
predpisov. Sistem odločanja o carinskih prekrških na drugi
stopnji smo preverjali tudi v sosednjih državah, podrobneje
v Republiki Avstriji, in ugotovili, da ti sistemi z našim niso
neposredno primerljivi. V sosednji Avstriji se npr.za obravnavanje carinskih prekrškov uporabljata dva zakona, in sicer
Carinski zakon (Zollgesetz) in Finančni kazenski zakonik (Finanzstrafgesetz).
Po obeh zakonih vodijo carinske prekrške (na prvi in drugi
stopnji) carinski organi samostojno, vendar pa se po prekoračitvi določenega zneska (500.000 ATS) celotni postopek
obravnave prenese v pristojnost rednih sodišč, vedno pa ob
sodelovanju carine, kot za to področje najbolj kvalificirane
institucije. Na tej osnovi smatramo, da je predlog, da o carinskih prekrških na drugi stopnji odloča Republiška carinska
uprava, utemeljen. Še vedno tudi ostaja pristojnost Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za razsojanje v upravnem
sporu.
Na področju delovnih razmerij je predlagano večje število
sprememb in dopolnitev zakona, in sicer:
- da v organih carinske službe ne more skleniti delovnega
razmerja kdor je pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo
dejanje, iz istega razloga pa tudi preneha delovno razmerje;
- da bi za prvo sklenitev delovnega razmerja v organih
carinske službe za delovno mesto carinika veljala zgornja
starostna omejitev 30 let, kar je pogojeno s potrebo po strokovnem izpopolnjevanju in potrebnih psihofizičnih lastnostih
carinskih delavcev. Podobno rešitev določa za delavce ONZ
Zakon o notranjih zadevah;
- da je delavec znotraj organov carinske službe lahko
začasno razporejen tudi zaradi Inarave delal, kar se je doslej
pokazalo kot najpogostejši razlog razporejanja, in da se mora
zglasiti na delo v 3 dneh;
- da delavcu, ki je razporejen po lastni želji, ne pripadajo
nadomestila, ki jih določa zakon o carinski službi;
- da delavcu delovno razmerje obvezno preneha tudi za
prihajanje na delo v vinjenem stanju ali zaradi uživanja alkohola med delom, ki zmanjšuje zmožnost za delo.
S predlaganimi dopolnitvami zakona se tudi na novo uvajajo
nekatere pravice iz pokojninskega in invalidsekga zavarovanja za carinske delavce: beneficiranje delovne dobe (12 za 15
mesecev) in pogoji upokojevanja. S sprejemom predlaganih
dopolnitev zakona bi se carinski delavci vieh pravicah izenačili z drugimi delavci upravnih organov, ki imajo priznano
beneficirano delovno dobo, kar je njihova dolgotrajna zahteva. Konkretne rešitve so povzete po Zakonu o obrambi in
zaščiti.
III. FINANČNE POSLEDICE
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona
o carinski službi se bo povečal obseg dela carinskih organov,
na drugi strani pa se bo zmanjšal obseg dela mejne policije na
mejnih prehodih, kar naj bi imelo v začetku za proračun
pozitivne učinke, dolgoročno pa naj bi predlagane rešitve
predstavljale pomembnejšo razbremenitev proračuna. Kot
enkraten strošek proračuna se bo v letu 1993 pojavil nakup
orožja in streliva v višini 16.250.000 SIT. Z uvedbo beneficirane delovne dobe carinikov bi se mesečni prispevki delodajalca povečali za 13.937.989 SIT.

EK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi
^

1-člen

* <&Ua 2akona o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91/—I)
drugi in tretji odstavek, ki glasita:
C)Q|q no
r
^ av|ia^ Področje Republiške carinske uprave spada tudi
8 zadev s
°9e vv zvezi
področja prehajanja
čez državno
mejo,
z ugotavljanjem
mejnih incid.entov
in drugih

kršitev nedotakljivosti državne meje na mejnem prehodu ter
skrb za izvajanje predpisov s področja tujcev in mednarodnih
sporazumov, ki urejajo prehajanje čez državno mejo, na mejnih prehodih, na katerih po sklepu Vlade Republike Slovenije
enote republiškega organa za notranje zadeve ne opravljajo
kontrole prehajanja čez državno mejo (v nadaljnjem besedilu:
mejni prehodi, ki jih določi Vlada).
Ne glede na pooblastila iz prejšnjega odstavka, sme Ministr-

stvo za notranje zadeve uporabiti enote organa za notranje
zadeve, določene za kontrolo prehajanja čez državno mejo,
če je to potrebno iz varnostnih razlogov, predvsem zaradi
varnosti državne meje in odkrivanja in preprečevanja kaznivih
dejanj. O tem morajo predhodno obvestiti pristojni carinski
organ, kolikor zaradi nevarnosti odlašanja ni potrebno takojšnje ukrepanje.«
2. člen
V 6. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. zagotavlja enotno uporabo carinskih in drugih predpisov
po carinarnicah in nadzoruje delo carinarnic, ter izdaja in
zalaga uradne obrazce in publikacije v okviru svoje dejavnosti;«
Za 8. točko se dodajo nove 9., 10., 11. in 12. točke, ki se
glasijo:
»9. opravlja kemične in fizikalne analize vzorcev blaga in daje
strokovna mnenja s tega področja;
10. sodeluje z Ministrstvom za notranje zadeve, zaradi medsebojnega obveščanja o zadevah mejne kontrole in varnosti
državne meje ter drugih zadevah iz drugega odstavka 5.
člena11. sodeluje s pristojnimi mejnimi organi sosednjih
držav;12. skrbi za uniformo in drugo osebno opremo, oborožitev, tehnično in drugo opremo v organih carinske službe ter
skrbi za izgradnjo in vzdrževanje delovnih prostorov organov
carinske službe.«
3. člen

v

V 11. členu se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. na mejnih prehodih, ki jih določi Vlada, opravlja zadeve
s področja kontrole prehajanja čez državno mejo, naloge
v zvezi z ugotavljanjem mejnih incidentov in drugih kršitev
nedotakljivosti državne meje na mejnem prehodu ter skrbi za
izvajanje predpisov s področja tujcev in mednarodnih sporazumov, ki urejajo prehajanje čez državno mejo;«
Dosedanje 5., 6. in 7. točka postanejo nove 6., 7. in 8. točke.
4. člen
V drugem odstavku 13. člena se za besedo »Začetek« doda
besedilo »in prehehanje«.
5. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na drugi stopnji o carinskih prekrških odloča Republiška
carinska uprava.«
6. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški carinski upravi se zagotavljajo za osebne
dohodke do 20% večja sredstva od sredstev, ki se zagotavljajo
za podobna delovna mesta v drugih republiških upravnih
organih in republiških organizacijah, za pooblaščenost in za
pogoje dela v temeljni dejavnosti carinske službe, ki se opravlja na prostem, pod vplivom plinov, z uporabo specifične
opreme, z nošenjem orožja, pri pregledu prevoznih sredstev,
blaga in potnikov na mednarodnih cestnih, železniških, morskih, rečnih in zračnih mejnih prehodih ter delavcem, ki
delajo pri operativni kontroli in nadzorstvu ter preprečevanju
tihotapljenja«.
V drugem odstavku se beseda »direktorja« nadomesti z besedami »ministra za finance«.
7. člen
V 16. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in doda
naslednje besedilo:
8

lir
»in ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen * ^
za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni1 o ^
sti oziroma ni v kazenskem postopku zaradi naklep* 09 zjfi
nivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in J
zagrožena kazen najmanj treh mesecev zapora.«
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odsta
se glasita:
»Kdor želi prvič skleniti delovno razmerje v organih c^jjl
službe za delovno mesto carinika, ne sme biti starep1
let.
»Delavcu, ki je obsojen za kaznivo dejanje iz prvega °°
tega člena, preneha delovno razmerje z dnem PravnorJ,a|o"
sti sodbe, če mu delovno razmerje že prej ni prene
kakšnega drugega razloga.«
Dosedanji drugi odstavek postane nov četrti odstavek8. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da glas'
vl
»Predlog za objavo potreb in za sprejem novih del«
v carinarnico predloži upravnik.«

9. člen
redpii
V prvem odstavku 19. člena se črta besedilo: »ki je K olg>f
za delavce v družbenih organih, pri drugem organu aH
zaciji«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Izp" ,lJ\t®1'
njega odstavka mora delavec opraviti najkasneje v en
po sklenitvi delovnega razmerja.«
.
n.y
V tretjem odstavku se črta besedilo: »pri drugem "P
organu oziroma organizaciji«.
|/
V četrtem odstavku se besedilo »najpozneje v en®1^
nadomesti z besedilom »najpozneje v šestih meseci"
10. člen
Za 19. členom se doda nov 19. a člen, ki se glasi.

^

»Delavci, ki uporabljajo pri delu specialno tehnično'
in pooblaščene uradne osebe carinske službe (v n®
nju: pooblaščene uradne osebe), ki nosijo orožje, m°
za tako delo posebej usposobljene.

"

Izobraževanje teh delavcev se izvaja po posebnem Pf^F
ki ga določi Republiška carinska uprava v sodelovanl
strstvom za notranje zadeve «
11. člen

y

V tretjem odstavku 21. člena se za besedilom 10
organizacijskih enot« postavi vejica ter doda besed'
narave dela«.
12. člen
Peti odstavek 22. člena se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane nov peti odstavek13. člen

J
■ H st***
Za tretjim odstavkom 23. člena se doda nov četrti o«
se glasi:
$
»Delavec, ki je razporejen po lastni želji, nima Prr81«'
nadomestil iz prvega in drugega odstavka tega "e
drugih nadomestil, določenih s tem zakonom.«
poroi

14. člen
V 26. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
ki'?ači
jg®d n° razporejeni delavec se mora zglasiti na delo v roku,
iJ®0 °ločen
v odločbi o premestitvi oziroma razporeditvi,
dej? Ca
*ne)e pa v treh dneh od dneva vročitve odločbe. Ugovor
ne zadrži izvršitve odločbe.«
15. člen

razkladališčih, skladiščih, shrambah in carinskem laboratoriju ter delavci pri drugih strokovno-tehničnih delih in nalogah, ki jih določi direktor, pravico tudi do delovne obleke.
Vlada Republike Slovenije določi barvo in oznake službene
obleke, minister za finance na predlog direktorja Republiške
carinske uprave pa določi pravico delavcev do službene oz.
delovne obleke ter predpiše kroj, trajanje in način njene
uporabe.«
20. člen
Za 32. členom se dodajo novi členi 32. a, 32. b, 32. c, 32. č in
32. d člen, ki se glasijo:

* člen se črta.
16. člen
gg* četrte točke četrtega poglavja se spremeni tako, da se

»32. a člen

>P,
°oblastila delavcev organov carinske službe«
17. člen
■člen se spremni tako, da se glasi:
Uftl av
rijg , ci, ki opravljajo dela kontrole prometa s tujino, carinjeCr carinskega nadzora, preprečevanja carinskih prekrj0r ' n ©vizije, kontrole prehajanja čez državno mejo in nadad delom carinarnic, so pooblaščene uradne osebe.

Pooblaščene uradne osebe in delavci s posebnimi pooblastili
in odgovornostmi ter delavci, za katere je to posebej določeno, imajo službeno izkaznico.

p0®hri delavci Republiške carinske uprave in carinarnic so
8ke u ^'ene uradne osebe, določi direktor Republiške carinPrave na osnovi pravilnika o sistemizaciji.«
18. člen
a

* 3l. členom se doda nov 31. a člen, ki se glasi:
»31. a člen
i uradne osebe so dolžne nadzorovati pretok ljudi
ter
Vati
promet čez državno mejo, preprečevati in odkrist
nske
°Pk car prekrške, kazniva dejanja in gospodarske preinskem postopku, ter opravljati devizno - valutno
s
tuji ° V mednarodnem potniškem in obmejnem prometu
ura

O^^ariju
dnih nalog imajo pooblaščene uradne
"restr>°Ppravico
pregledati
in sredstvo
druge dokumente
meje ter kontoliratiosebne
prometno
in stvari. za
^6 rj ■
Vaian u sv h
Noi*
i
°i' nalog pooblaščene uradne osebe ugo®cle8če >
dejanje oziroma prekršek, pa ni mogoče dru)an
dokazov ali preprečiti škodljivih posledic tega
*a<jeJa\inmorajo
takoj obvestiti pristojni organ za notranje
OS0
žaUrj®
bo do prihoda delavcev tega organa začasno
Poučne uradne osebe so dolžne zadržano osebo takoj
Omo 90či
" o njenih pravicah, da si vzame zagovornika ter ji to
ti in jo poučiti, da ni dolžna dajati izjav.
a:
Četrti

odstavek tega člena se črta.«
19. člen

aa. 'len

se spremeni tako, da se glasi:

i^laščene uradne osebe in delavci s posebnimi pooblam;
<loi0i°dgovornostmi
ter drugi delavci, za katere je to posebej
e
no, morajo nositi službeno obleko.
°leo
v pr£v službene obleke imajo delavci, ki opravljajo preglede
°znih in prenosnih sredstvih, v carinskih magazinih,
-Bvalec

Službeno izkaznico izda direktor.
Službena izkaznica se delavcu odvzame oziroma jo mora
delavec vrniti:
1. če delavcu preneha delovno razmerje ali se razporedi na
delovno mesto, za katero ni predpisana službena izkaznica;
2. če se delavcu odvzamejo pooblastila, zaradi katerih je bil
upravičen do službene izkaznice;
3. če se v disciplinskem postopku ugotovi z dokončno
odločbo, da je delavec hudo kršil svoje delovne obveznosti.
Začasno, do zaključka kazenskega postopka, se odvzame
službena izkaznica in orožje, če je zoper delavca uvedena
preiskava ali če je vložen obtožni predlog oziroma obtožnica
brez preiskave.
Pravilnik o uveljavljanju pravice do službene izkaznice ter
obrazec službene izkaznice izda minister za finance na predlog direktorja.
32. b člen
Pooblaščene uradne osebe na mejnih prehodih, ki jih določi
Vlada in drugi delavci, za katere to določi direktor Republiške
carinske uprave in so usposobljeni po programu iz 19 a. člena
tega zakona, imajo pravico in dolžnost imeti in nositi orožje in
strelivo v skladu s pravilnikom, ki ga izda minister za finance
na predlog direktorja Republiške carinske uprave.
Pri opravljanju uradnih nalog sme pooblaščena uradna oseba
uporabiti strelno orožje samo, če ne more drugače odvrniti od
sebe neposredega protipravnega napada, s katerim je ogroženo njeno življenje.
32. c člen
Predno uporabi pooblaščena uradna oseba strelno orožje,
mora tistega, zoper katerega naj bi uporabila strelno orožje,
opozoriti s klicem: »Stoj, streljal bom«, ip z opozorilnim
strelom v zrak, kadar okoliščine to dopuščajo.
Pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo delo pod vodstvom
nadrejenega, smejo uporabiti orožje samo po njegovem
ukazu. Uporabo orožja sme ukazati nadrejeni le v primerih iz
32. b člena in prvega odstavka tega člena.
32. č člen
Direktor Republiške carinske uprave lahko odvzame status
pooblaščene uradne osebe, če le-ta uporabi pooblastilo
v nasprotju s tem zakonom in drugimi predpisi ali če iz
razlogov varnosti ni več primerna za opravljanje nalog poo9

blaščene uradne osebe in jo razporedi na drugo ustrezno
delovno mesto. Če takega delovnega mesta ni, delavcu preneha delovno razmerje po poteku odpovednega roka.
Odvzem statusa pooblaščene uradne osebe ima za posledico
odvzem službene izkaznice in orožja ter prepoved nošenja
službene obleke in vseh pravic, ki izhajajo iz tega statusa.
32. d člen
Republiška carinska uprava zagotovi strokovno pravno
pomoč pooblaščeni uradni osebi, ki je v kazenskem
postopku, ali je tožena zaradi odškodnine, ker je po oceni
organa pri opravljanju uradne naloge zakonito uporabila
strelno orožje oziroma je opravljala svoje delo v skladu s predpisi.«
21. člen
V 33. členu se na koncu 4. točke doda besedilo »ter orožja«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Disciplinski ukrep prenehanje delovnega razmerja se
obvezno izreče delavcu, ki huje krši delovno obveznost tako,
da prihaja na delo v vinjenem stanju ali uživa med delom
alkohol ali druga narkotična sredstva, ki zmanjšujejo zmožnost za delo. Alkoholiziranost delavca se lahko preverja z alkotestom«
22. člen
Za 33. členom se doda nov 33. a člen. ki se glasi:
»33. a člen
O disciplinski odgovornosti delavcev na prvi stopnji odloča:direktor Republiške carinske uprave za delavce uprave;upravnik za delavce carinarnice.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka ima delavec pravico
do ugovora na disciplinsko komisijo v osmih dneh od dneva
vročitve odločbe.«
23. člen
V IV. poglavju se za 5. podpoglavjem doda novo podpoglavje,
ki se glasi »6. Pravice iz socialnega zavarovanja in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu«.
V tem podpoglavju se dodajo novi 33. b, 33. c in 33. d člen, ki
se glasijo:
»33. b člen
Delavcem v organih carinske službe, ki opravljajo izredno
težka in zdravju škodljiva dela oziroma dela, na katerih po
določeni starosti ne morejo več uspešno delati, se zavarovalna doba šteje s povečanjem. Za 12 mesecev dejanskega
opravljanja dela jim pripada 15 mesecev zavarovanja.
Dela iz prejšnjega odstavka ter način plačevanja prispevkov
za zavarovalno dobo s povečanjem določi Vlada Republike
Slovenije na predlog ministra za finance.
Delavcu iz prvega odstavka tega člena, ki je napoten na
šolanje ali strokovno izobraževanje, daljše od 6 mesecev, se
čas šolanja šteje v zavarovalno dobo v dejanskem trajanju.

33. d člen
Republiška carinska uprava in carinarnice so dolžne 10
"PjjjJ
vati posebne predpise, s katerimi se ureja varnost inna|
Jf
delavcev pri delu, delavci pa so odgovorni, da z fl ^
možno skrbjo varujejo svojo lastno varnost in zdravje P /I
kakor tudi varnost in zdravje drugih oseb, če je to odvis
njihovega ravnanja.
Minister za finance na predlog direktorja Republiške c«^
0
uprave izda pravilnik o varstvu pri delu, s katerim podf
^
določi organizacijo in izvajanje varstva pri delu, medsrB® pe'
obveznosti in odgovorne osebe na posameznih
v skladu z zakonom «
24. člen
V prvem odstavku 36. člena se za besedami »se »
stanovanja« dodajo še besede »ali sredstva za nakup
vanj«.
25. člen
*
.1851"
Za 36. členom se dodata nova 36. a in 36. b člen, ki se 9
»36. a člen
Delavci, zaposleni v organih carinske službe, so d°W'^rf
vati državno, vojaško in uradno tajnost. Dolžnost ren
državne, vojaške in uradne tajnosti traja tudi po P
delovnega razmerja.
Direktor Republiške carinske uprave lahko v
primeru razreši delavca organa carinske službe °°
varovanja državne, vojaške ali uradne tajnosti.
36. b člen
. op"
Delavci, zaposleni v organih carinske službe, ne smel0
Ijati dela, ki ni združljivo z naravo dejavnosti carinske (i i'
kot so zunanjetrgovinske, špediterske in druge dejav" ^
tudi ne smejo biti lastniki podjetij, ki opravljajo takš"0
nost.
,
i o'1 1
Podrobnejše določbe o tem, kaj se šteje za nezdružljiv
' e, t
oz. dejavnosti iz prejšnjega odstavka, predpiše rn,n upr3^
finance na predlog direktorja Republiške carinske
s splošnim aktom «
26. člen
I) i'4
V sedmem odstavku 19. člena in v drugem odstavku ^inis|('
zakona se beseda »direktor« nadomesti z besedami
za finance na predlog direktorja Republiške carinske uk
v ustreznih sklonih.
27. člen
pw
V zakonu se na vseh mestih besedilo »Izvršni svet 8
Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »V' ,?nloft
blike Slovenije« besedilo Republiški sekretariat ze''s
pa z besedilom Ministrstvoo za finance« v ustreznih
28. člen
Delavci, ki so sklenili delovno razmerje pred uveljavit^iofi'J'
zakona, so dolžni opraviti dopolnilni izpit za delo ^o"
temeljne dejavnosti v rokih, določenih v 19. členu
o carinski službi (Uradni list RS št. 1/91/-I).

33. c člen
Delavcem v organih carinske službe iz prejšnjega člena se
odmerja starostna pokojnina od povprečnega mesečnega
zneska plače, ki jo je delavec prejel v zadnjem letu pred
upokojitvijo.
10

29. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad'10'"
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
^kon

n

c U nsW službi <Uradni list RS> št 1/91/-I) je bil
* Sašu * iPrav
PMini
Republike Slovenije
5. junija 1991, torej še
na osamosvo
Oo tiMok'
i',ev Slovenije, in je v glavnem
* določil iz prejšnjega zveznega zakona
S p0
% °r<«j°
slovenske carinske službe so se sčasoma poka»e y6 '°fena dejstva in potrebe, ki jih v času in razmerah, ko
'8r«dj a
Pripravljal, ni bilo mogoče predvideti ali pa jih
H <je,P*9lice zakonodajalec v zakon ni vnesel. Prav zaradi
la ml,
Posebej pa zaradi prehoda nadzora in kontrole
!»°loob,'mejnih prehodih z mejne policije na carinsko
predla
9amo določene spremembe in dopolnitve
'k, 98° carinski službi, ki je specifičen zakon, in po kriterijih
Urinska služba dela

carinske službe različnim nastalim situacijam, kar v veliki meri
v praksi že poteka
Glede na to, da je s 1.11.1992 Republiška carinska uprava
prevzela nadzor in mejno kontrolo nad 45 maloobmejnimi
prehodi in dejstvo, da so vse carinske službe sosednjih držav
(Italije, Avstrije in Madžarske) oborožene, predlagamo, da se
v zakonu določi pooblaščene uradne osebe carinske službe in
vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tega, vključno z nošenjem orožja

<X>hehn9laVlU »Delovno področje in organizacija- je bilo
čl
",B car 8 6 učlenu
širše opredeliti delovno področje RepubliHorn l<ontr
* Prave, in to iz razloga, ker je s 1.11.1992 prešel
°la na maloobmejnih prehodih z Ministrstva za
s%am' a
ko
* deve na Ministrstvo za finance - Republiško carin"rugjhravo' v bodoče pa je podobno pričakovati tudi na
%nenelnih Prehodih. Zato se tudi v 6. členu in v 11. členu
^ urit 6 °Predeljuje delovno področje Republiške carincarinarnic
ta ij.f e.nu zakona predlagamo spremembo, po kateri naj bi
stopnji o carinskih prekrških odločala Republiška
i« dr, • uPrfva, ne pa senat za prekrške. Tak način odločanja
je 9' stopnji bo pripomogel k bolj strokovnemu odločanju,
Dodrn : carinskih prekrškov specifično področje, ki ga
„Krtročje
"'m
*
%
"to,če Izenačevati na primer s prometnimi prekrški, in je
ijjJ Odločanje potrebno tudi širše poznavanje carinskega
l \/ 8 drugih prepisov, ki urejajo to področje
a u Sr
" 0Pr«rtel
^ " odstva za delo Republiške carinske uprave1ohortL i0no- da se zagotavljajo večja sredstva za osebne
SavnnsWtud' za ,'s,e de,avce' ki opravljajo delo v temeljni
hr /a a0
° "a prostem z nošenjem orožja in za pooblaščenost
lavce, ki opravljajo operativno kontrolo in nadzor
3. w
"letuj, slavju
»Delovna razmerja«je predvidenih največ spre"e/0y- 0 predlagani dopolnitvi zakona ne bi mogel skleniti
Pr
e a razm
airno ®
erja v organu carinske službe kdor je bil
"afr/em°čn° obsojen na nepogojno kazen zapora za
0{l
rorn°- kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
•e pr.aie v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki
^nja po uradni dolžnosti in je zanj zagrožena kazen
^ kVa?l treh mesecev zapora. Tako določilo bo pripomoglo
6,neJŠ0mu
,n
p%J'
kadrovanju
možnost,
da
fav Preneha delovno
razmerje,hkrati
če todaje
dejstvo
zamolči.
^rja ® je na novo predvideno prenehanje delovnega razP e
delavca
n vedene
je obsojen
za naklepno
kaznivo
dejanje.
"a°'no0y
9>akipogoja
za sklenitev
delovnega
razmerja,
je
V opredeljeno,
naj
bi
tisti,
ki
želi
prvič
skleniti
delovno
v
S 'eru !? organih carinske službe, ne bil starejši od 30 let.
0 0670 ielimo
Ne/o
'
™
doseči, da se v carinski službi zapo'iPop0Pnredvsem mladi ljudje, ki so se pripravljeni strokovno
»o jih ' Javati in ki bodo zmogli izvrševati vsa pooblastila, ki
°oslej na mejnih prehodih opravljali mejni policisti
c !°^eoe
®v ;
spremembe so predvidene pri razporejanju delav'**kge errorganov carinske službe. Zaradi bolj natančne
D
°trei),
nina »razporejanje delavcev zaradi delovnih
fodl»' na' bil delavec razporejen k drugemu delu tudi
«trorarava de*a"' kar je bilo doslej zaobseženo v tistem
« besedi®
odstavka 21. člena, kjer zakon na koncu dodaja
u
*'n v drugih podobnih primerih«. V dosedanjem
s, Orn nov
%' r??.
carinske službe se je to pokazalo kot najpogoZa raz
P°reditev delavca na drugo delovno mesto,
Dr'° zn ra
" avg ,} i carinarnice ali znotraj Republiške carinske
°'r9| 'p Pa iz carinarnice v Republiško carinsko upravo in
ra
tako na b po
?~*na\,t~
*Po e'env P°
i želji,
' Predlagani
spremembi
delavcu,
ki
lastni
ne pripadala
nadomestila,
dolo-

- katera dela v carinski službi so take narave, da jih opravljajo
delavci, ki so pooblaščene uradne osebe,
- kakšne pravice in obveznosti oz. dolžnosti imajo pooblaščene uradne osebe,
- nošenje službene in delovne obleke,
- kateri delavci imajo službeno izkaznico,
- pravice in dolžnosti delavcev na mejnih prehodih glede
nošenja orožja;
- primere, v katerih lahko pooblaščena uradna oseba uporabi
orožje;
- možnost odvzema statusa pooblaščene uradne osebe in
posledice, ki izhajajo iz tega;
- možnost zagotavljanja strokovne pravne pomoči pooblaščenim uradnim osebam, ki so v kazenskem postopku ali so
tožene zaradi odškodnine.

0ffl
t9r
*ać iakonu, skrajšuje se rok (s 7 na 3 dni), v katerem se
* n°r jgSn° razporejeni delavec najpozneje zglaslti na delo,
tem/ srazP°rejen, in da ugovor ne zadrži izvršitve odločbe.
oremembami želimo doseči hitreiše prilagajanje

hvaleč

Zato se v celoti spreminja 4. točka v IV. poglavju, ki se
v osnutku zakona glasi: »Pooblastila delavcev organov carinske službe«. Predlagamo dopolnitev zakona z osmimi novimi
členi, ki določajo:

Vlada Republike Slovenije naj bi določala barvo in oznako
službene obleke, minister za finance na predlog direktorja
Republiške carinske uprave pa določi pravico delavcev do
službene in delovne obleke ter predpiše kroj, trajanje in način
njene uporabe. Minister za finance na predlog direktorja
Republiške carinske uprave prav tako določi pravico do službene izkaznice, predpiše obrazec službene izkaznice, kakor
tudi obveznost nošenja orožja in streliva. Predlagana je tudi
dopolnitev pri izrekanju disciplinskega ukrepa - prenehanju
delovnega razmerja, tudi za prihajanje na delo v vinjenem
stanju ali uživanje alkohola med delom ali drugega narkotičnega sredstva, ki zmanjšuje zmožnost za delo. Alkoholiziranost se preverja z alkotestom. Natančneje so opredeljene
pristojnosti direktorja Republiške carinske uprave oziroma
upravnika carinarnice glede odločanja o disciplinski odgovornosti delavcev
VIV. poglavju predlagamo za 5. podpoglavjem novo 6. podpoglavje, ki glasi: -6. Pravice iz socialnega zavarovanja in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu«. Na novo predlagamo
ureditev pravice nekaterih carinskih delavcev do beneficirane
delovne dobe, in to zaradi izenačitve pravic delavcev organov
carinske službe z že uveljavljenimi tovrstnimi pravicami delavcev v drugih upravnih organih. Potrebo po benificiranju
delovne dobe narekuje predvsem narava sedanjega, še bolj
pa bodočega dela carinskih delavcev, ki bodo morali biti tudi
fizično sposobni izvrševati vse nove naloge. Dejstvo tudi je, da
poseben zakon o štetju zavarovalne dobe s povečanjem, ki ga
predvideva 211. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, in ki naj bi določil enotne pogoje beneficiranja,
še ni pripravljen
Enako predlagamo tudi odmerjanje pokojnine od mesečnega
zneska plače, ki ga je prejel delavec v zadnjem letu pred
upokojitvijo, kot to velja za delavce policije na podlagi Zakona
o notranjih zadevah
V predlogu zakona se v novem 36. a členu določa varovanje
državne, vojaške in uradne tajnosti, v 36. b členu pa dela, ki
niso združljiva z naravo carinske službe
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski
službi naj bi začel veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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DOLOČBE ZAKONA O CARINSKI SLUŽBI
(Uradni list RS, št. 1/91 - z dne 25.6.1991), KI SE
SPREMINJAJO Z ZAKONOM O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O CARINSKI
SLUŽBI

5. član

V delovno področje Republiške carinske uprave spadajo
zadeve carinskega nadzora, carinjenja blaga in storitev, kontrole blaga, katerega uvoz oziroma izvoz sta posebej urejena,
devizno-valutne kontrole v mednarodnem potniškem in
obmejnem prometu s tujino, preprečevanje in odkrivanje
carinskih prekrškov ter vodenje upravnega postopka na prvi
in drugi stopnji, preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj
in gospodarskih prestopkov v carinskem postopku, preprečevanje in odkrivanje deviznih prekrškov v mednarodnem potniškem in obmejnem prometu s tujino ter obdelava in spremljanje evidenčnih in statističnih podatkov o uvozu in izvozu.
6. člen
Republiška carinska uprava v okviru delovnega področja iz
prejšnjega člena zlasti;
1. organizira delo carinske službe, spremlja in proučuje njen
razvoj ter ustrezno ukrepa za njeno pravilno delovanje;
2. zagotavlja enotno uporabo carinskih in drugih predpisov, ki
jih izvršujejo organi carinske službe in nadzoruje delo carinarnic;
3. odloča o pritožbah zoper odločbe, ki jih izdajajo carinarnice v upravnem postopku in odloča na prvi stopnji v upravnem postopku, kadar je to predpisano z zakonom;
4. odloča o ustanavljanju organizacijskih enot za opravljanje
strokovnih in tehničnih del za več carinarnic in Republiško
carinsko upravo;
5. predlaga in uresničuje programe za dolgoročnejši kadrovski, strokovni in tehnični napredek službe, sprejema in uresničuje ustrezne letne plane ter skrbi, da so zagotovljeni drugi
pogoji za uspešno opravljanje nalog organov carinske službe;
6. sodeluje s podjetji in drugimi pravnimi osebami, obrtniki,
Gospodarsko zobrnico Slovenije in splošnimi združenji ter
jim strokovno pomaga pri uporabi carinskih predpisov;
7. sodeluje z mednarodnimi organizacijami in strokovnimi
združenji s področja carinske službe in carinskega sistema,
ter sodeluje z drugimi carinskimi službami;
8. spremlja podatke o gibanju uvoza in izvoza, jih po potrebi
obdeluje ter obvešča udeležence v carinskem postopku
o vprašanjih iz delovnega področja organov carinske službe.
11. člen
V okviru delovnega področja iz 5. člena tega zakona carinarnica neposredno ali po svojih organizacijskih enotah:
1. opravlja carinsko nadzorstvo nad blagom, potniki in prevoznimi sredstvi;
2. carini blago;
3. kontrolira blago, katerega uvoz oziroma izvoz je posebej
urejen;
4. opravlja devizno-valutno kontrolo v mednarodnem potniškem in obmejnem prometu s tujino;
5. preprečuje in odkriva carinske prekrške, kazniva dejanja in
gospodarske prestopke v carinskem postopku ;
6. vodi na prvi stopnji upravni postopek in postopek za prekrške v zvezi s carinskimi prekrški;
7. opravlja še druge zadeve, ki spadajo po zakonih in drugih
predpisih v njeno delovno področje.
13. člen
Za neposredno opravljanje carinjenja blaga, izvajanje ukrepov carinskega nadzorstva in kontrole potniškega prometa
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s tujino ima carinarnica kot svoje organizacijske enote ca.
ske izpostave in carinske referate in odseke, dolot®
v splošnem aktu o organizaciji in delu Republiške carin11.
uprave,
prave, ki se ustanovijo v sedežu ali izven sedeža carina"
s

Začetek dela organizacijskih enot iz prvega odstavka t«S
člena določi direktor z odločbo, ki se objavi v Uradnem
Republike Slovenije.
14. člen
Na prvi stopnji o carinskih prekrških odločajo carinarnic®-

Na drugi stopnji o carinskih prekrških odloča Repuiblif'
senat za prekrške.
15. člen
.. ojfb
Carinarnicam se zagotavljajo za osebne dohodke <Jo j
večja sredstva od sredstev, ki se zagotavljajo za P° rep0delovna mesta v drugih republiških upravnih organih
jn
bliških organizacijah; za opravljanje temeljne de'aJn plicarinske službe, ki se opravlja na prostem, pod vplivnih
nov, z uporabo specifične opreme, pri pregledu Pr |eZni'
sredstev, blaga in potnikov na mednarodnih cestnih, ie\g\^
ških, morskih, rečnih in zračnih mejnih prehodih, terera
o „j
cem v Republiški carinski upravi, ki delajo pri op
kontroli in nadzorstvu ter preprečevanju tihotapljenjaIzvršni svet Skupščine Republike Slovenije določi na P'
direktorja dela oziroma delovna mesta, za katera se p°v
sredstva po prejšnjem odstavku.
16. člen

K<J0'
n
Delovno razmerje v organu carinske službe lahko skle
®^jjjo
kl
izpolnjuje poleg pogojev, določenih s predpisi,
s0tjH'
delovna razmerja delavcev v državnih organih, tudi ra
p°
zdravstvene ter psihofizične spososbnosti za op
določenega dela.
dol C
Posebne zdravstvene in psihofizične sposobnisti se
z aktom o sistemizaciji dela.
17. člen
UlijKl
Direktor odloča o potrebi po novih delavcih v
carinski upravi in carinarnicah v skladu s splošnim
o sistemizaciji delovnih mest.
iK
1
'
Predlog za sprejem delavca v carinarnico predloži• up„raV
19. člen

0
Delavec, ki sklene delovno razmerje v Republiški 0c
upravi oziroma v carinarnici za delo v okviru temeljn -^!
nosti, pa ima manj kot deset let delovne dobe in
strokovnega izpita, ki je predpisan za delavce v r
organih pri drugem organu ali organizaciji, mora op
ivf
1. splošni del strokovnega izpita, ki je predpisan za d®<*
v državnih organih in
c &
2. dopolnilni izpit za delo v okviru temeljne dejavno:,sti "
ske službe.
Izpit iz prejšnjega odstavka mora opraviti:
1. delavec z visokošolsko izobrazbo - najpozneje v 2'fJ
'S®.i\
2. delavec z višješolsko izobrazbo - najpozneje v 18 ^
3. delavec s srednješolsko izobrazbo - najpozneje
letu.
poroi

Dei c
deioy® '* Prvega odstavka tega člena, ki ima več kot deset let
"•iti o anu a" 'e °Prav'l strokovni izpit pri drugem upravOdSta°[p roziroma organizaciji, mora v roku iz prejšnjega
deia.,
aviti dopolnilni
javnosti°P
carinske
službe. izpit za delo v okviru temeljne
st0p .0 °r9ana carinske službe, ki si pridobi med delom višjo
totuji0n' r 8ke izobrazbe, nima pa več kot deset let delovnih
OpraVj. l na
P | carinskem delu, mora izpit iz prejšnjega odstavka
rn6sto , iPozneje v enem letu po razporeditvi na delovno
' "i ustreza stopnji šolske izobrazbe, ki si jo je pridobil.
rini Vec
® iz prvega in tretjega odstavka tega člena v predpifl«lQu. 0r°ku po svoji krivdi ne opravi izpita, mu preneha
razmerje.
v p?mC,sa
. Četrtega odstavka tega člena, ki ne opravi izpita
Prej P nem roku, se razporedi na delo, ki ga je opravljal
^®bin0 in
Prvg."
način opravljanja dopolnilnega izpita iz 2. točke
Odstavka
tega člena predpiše direktor v aktu iz prvega
a
20. člena tega zakona.
^

povračila potnih in selitvenih stroškov zase in za svoje ožje
družinske člane.
Delavec iz prejšnjega odstavka ima pravico do nadomestila za
ločeno družinsko življenje od dneva, ko nastopi novo delo,
dokler ni zanj in za njegovo družino zagotovljeno ustrezno
stanovanje.
Odločbo o povračilu in nadomestilu po tem členu izda direktor v skladu s predpisi Izvršnega sveta skupščine Republike
Slovenije.
26. člen
Če delovne potrebe tako zahtevajo, sme direktor v skladu
z drugim odstavkom 21. člena tega zakona začasno razporediti delavca na delo iz ene carinarnice v drugo oziroma
v Republiško carinsko upravo in obratno.
Delo iz prvega odstavka tega člena sme trajati največ šest
mesecev, več kot šest mesecev pa le z delavčevo privolitvijo.
V času, ko je začasno razporejen na delo v drugo carinarnico
ali v Republiško carinsko upravo, ima delavec pravico do
dnevnic za prvi mesec dni, za ostali čas pa pravico do nadomestilo za ločeno življenje v skladu s 23. členom tega zakona.

20. člen

Vce
otw?
- ki opravljajo delo v okviru temeljne dejavnosti, je
v
0
sklart sPeriodično
preverjanje strokovne usposobljenosti
s

»kih rt„?
^'ošn 1

P'ošnim aktom o strokovnem usposabjanju carin-

akt iz prejšnjega odstavka izda direktor.

21. člen
^'aver r9ana carinske
^'®ni|
službe opravlja
delo,
za katero je
C« delnrt°ne
razmerje oziroma
h kateremu
je razporejen,
liti k d
potrebe tako zahtevajo, se sme delavec razporea
delu ki ustr
«lovnirU9emu
'
eza njegovi strokovni izobrazbi in
8
.Plos n •m'zku®niam. v skladu s pogoji, ki so predpisani
' aktom o sistemizaciji delovnih mest.
da|f\
"le^-^iroi potrebami so mišljeni zlasti primeri, ko posarr>0re s SVo
°arinarnica
oziroma Republiška carinska uprava ne
i'm' delavci pravočasno in uspešno opravljati dela,
5^rirrieri
kitie Ustanavljanja novih carinarnic ali novih organizacij®a reSn° oziroma kadar to terja obnašanje delavca, s katerim
**kon|t
i spodkopavajo odnosi med ljudmi in onemogoča
||ri,11erih 'n nornlalno opravljanje dela in v drugih podobnih
0re an e
"] r'3to!o
' ' delavcev iz drugega odstavka tega člena je
.i. J
Upra , ~ za delavce Republiške carinske uprave
»nik carinarnice - za delavce carinarnic.

22. člen
•kt

'?hko delavca razporedi iz ene carinarnice v drugo
°bratno
carinarnice v Republiško carinsko upravo in
o- ce to zahtevajo delovne potrebe.
^ doh^"67 'z prvega odstavka tega člena opravi direktor,
»flhaiJ!,n Mnenje upravnika carinarnice, iz katere delavec
v katero prihaja.
Hvec ki ■
'■ na rt OVno
'e razporejen po delovni potrebi, se lahko razpo>
.m zku mes,°' ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi
orti °Cbo
' ošnjam,
tudi brez
njegovepotrebi
privolitve.
razporeditvi
po delovni
ima delavec
u
U90var a
9ov ru iz i ti'irian
Prejšnjega odstavka odloči republiški sekretar
h'^arrv iz Predhodnem mnenju direktorja in upravnika
jtovori*
katere je delavec razporejen.
%tbe,z 'etrtega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve
23. člen
'avec t,-. ]e razporejen po delovni potrebi ima pravico do
°°^»raiec

30. člen
Delavec organa carinske službe, ki mu je odvzeta službena
izkaznica, je lahko razporejen na drugo ustrezno delovno
mesto pri carinarnici, na drugo ustrezno delovno mesto pri
carinski službi, ali dan na razpolago.
Odločbo o razporeditvi iz prejšnjega odstavka izda upravnik
carinarnica oziroma direktor; zoper tako odločbo je dopusten
ugovor, o katerem odloči republiški sekretar za finance.
31. člen
Delavci carinarnice, ki opravljajo delo v okviru temeljne delavnosti, in delavci Republiške carinske uprave, ki opravljajo
kontrolno-revizijska dela, morajo imeti službeno obleko.
Poleg delavcev iz prejšnjega odstavka morajo imeti službeno
obleko tudi drugi delavci organov carinske službe, kadar
opravljajo carinsko kontrolo in nadzorstvo na meji.
Poleg službene obleke imajo delavci, ki opravljajo preglede
v prevoznih in prenosnih sredstvih, v carinskih magazinih,
razkladališčih, skladiščih, shrambah in carinskih laboratorijih, ter delavci pri drugih strokovno-tehničnih nalog in delih,
ki jih določi direktor, pravico tudi do delovne obleke.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določi barvo in
oznake službene obleke, direktor pa določi pravico delavcev
do službene oziroma delovne obleke ter predpiše kroj, trajanje in način njene uporabe.
32. člen
Delavci, ki opravljajo delu kontrole prometa s tujino carinjenja
in carinskega nadzorstva, carinskega upravnega postopka in
postopka za prekrške, preprečevanja carinskih deliktov, nadzorstva nad delom carinarnic in revizije ter druga dela, pri
katerih narekuje to narava dela, dobijo službeno izkaznico.
Službeno izkaznico izda direktor.
Službena izkaznica se odvzame oziroma se mora vrniti:
1. če delavcu preneha delovno razmerje v organu carinske
službe ali ali se ga razporedi na delovno mesto znotraj organa
carinske službe, za katero ne potrebuje službene izkaznice;
2. če se delavcu odvzamejo pooblastila, zaradi katerih je bil
upravičen do službene izkaznice;
3. Če se v disciplinskem postopku ugotovi, da je delavec
hudo kršil svoje delovne obveznosti.
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Začasno se, do konca postopka, službena izkaznica odvzame,
£e je zoper delavca uvedena preiskava ali če je vložena
obtožnica brez preiskave.
Predpise o uveljavljanju pravice do službene izkaznice o vsebini in obliki službene izkaznice ter o evidenci izdanih službenih izkaznic izdaja direktor.
33. člen
Za hujšo kršitev delovne dolžnosti se, poleg kršitev, ki jih
določajo predpisi o delovnih razmerjih delavcev v državnih
organih, šteje tudi:
1. preprečevanje kontrolno-inšpekcijskim organom, da
opravljajo svoje delo;
2. onemogočanje drugem delavcu, da opravi svoje delo;

3. opustitev dolžnega nadzorstva nad izvajanjem zakon1'
ali nad pravilnim vodenjem;
.j.
4. opustitev nošenje ali nepravilno in nemarno nošenje®
bene obleke in označb.
36. člen
Republiški carinski upravi se zagotavljajo stanovanj3 i
potrebe izpolnitve obveznosti do delavcev, ki jih direkto
delovni potrebi razporedi ali začasno razporedi iz ene e ^
v drugo enoto carinske službe po 22. do 26. členu ^
zakona, oziroma ki jih upravnik razporedi ali začasno P%
na delo v drugo organizacijsko enoto carinarnice po 27 1 ,(v8
členu tega zakona, ter za druge primere začasne nastan
delavcev, zlasti na meji.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo v prora'ufl
republike.

Predlog za izdajo zakona o SODNEM REGISTRU z osnutkom zakona
- EPA 138
Vlada Republike Slovenije je na 13. seji dne 15. marca
1993 določila besedilo:
PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SODNEM REGISTRU
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 Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena
POVZETEK
Osnutek zakona o sodnem registru sodi v paket zakonov, potrebnih za izvajanje zakona o gospodarskih družbah. Skladno z določbo 44. člena osnutka zakona
o gospodarskih družbah, po kateri postopek v registrskih
zadevah ureja poseben zakon, je vsebina predloženega
osnutka zakona o sodnem registru predvsem procesne
narave, t. j. v njem so opredeljena in določena pravila
postopka, po katerih pristojno sodišče odloča o vpisu
v sodni register. V primerjavi s sedaj veljavnim zakonom
o postopku za vpis v sodni register, ki izvira iz obdobja

poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 22°
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije'
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora ReP.j
blike Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki P
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Sloveli
sodelovali:
Miha KOZINC, član Vlade Republike Slovenije in minis,®r
za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravf
sod je,
- Janez BREZNIK, svetovalec Vlade Republike Slove™
v Ministrstvu za pravosodje.
s
združenega dela In je bil po sprejetju zakona o P«#S
nekoliko dopolnjen in spremenjen, poskuša osn n0zakona o sodnem registru predvsem odpraviti ne|a* .
sti in notranja nasprotja, ki jih vsebuje sedanja ure«) ^
in ki v posledici povzroča nerazumevanje vlog*
pomena sodnega registra.
Kljub procesni naravi osnutka zakona o sodnem re^l'si
je le-ta povezan z materialnopravnimi P'e \en
s področja statusnega prava in zato spremembe
predpisov, še posebej tako radikalne, kot jih Prinofizakon o gospodarskih družbah, terjajo tudi ustrezno v
lagoditev procesnih institutov.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o sodnem registru
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO-ZAKONA
Vpis v sodni register ureja zakon o postopku za vpis v sodni
register (UL SFRJ, št. 13/83, 17/90), ki se na podlagi 4. člena
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije smiselno uporablja v Republiki Sloveniji. Zvezni zakon o postopku za vpis
v sodni register, ki ga je Republika Slovenija z osamosvojitvijo
prevzela v svoj pravni sistem, vsebuje sicer nekatere materialno-pravne določbe, vendar pa v pretežni meri, kot je razvidno iz naslova zakona, določa pravila postopka, na podlagi
katerih sodišče odloča o vpisu določenih subjektov v sodni
register. Prav zaradi tesne soodvisnosti materije tega zakona
od vrste in oblike vsakokratna sprememba materialnih predpisov, ki urejajo status teh subjektov, terjala tudi ustrezno
prilagoditev procesnih pravil za vpis v sodni register.
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Z zveznim zakonom o postopku za vpis v sodni regist ^
prvikrat dobili poseben zakon, ki je urejal vprašanja
s postopkom vpisovanja določenih pravnih oseb v s0giA'"'
ster. Pred letom 1983 je to področje delno urejal zakon eg>
ženem delu delno pa uredba o vpisih organizaciji z£*r.,2l/^
dela in drugih subjektov v sodni register (UL SFRJ. 9gj r
68/78), kar gotovo ni bila najprimernejša ureditev,
uredba, t. j. podzakonski akt deloma določala
— J--'«—, zato
•-«»« jjew bilo IIUJIIV
UIUVIIII to
»V/ področje z *f,
yć*
(/fslj
postopka,
nujno urediti
e v
Zakon o postopku za vpis v sodni register je bil spre) vs$0^
veljavnosti zakona o združenem delu, ki je tudi
„ofl®
precej določb v zvezi s sodnim registrom, zato so se1 \i)C
od njih podvajale. Po sprejetju zakona o podjetji'
zakon o postopku za vpis v sodni register doživel ®1
spremembe in dopolnitve, s katerimi se je prilagoo'
oblikam, gospodarskih subjektov, načinom njihove9
poroi

|

^

an
le .'asne
ia eter njihovim statusnim spremembam. Vendar pa, kot
d0..
i pokazala praksa, so bile te spremembe nezaSa zal<on
'
'niso večvsebuje
precejindoločb,
v novonastalih
?
ah
akoor,
uporabljive
ki so ki
zaradi
»krpanja«
a še mnogokrat med seboj v nasprotju.
2

°ari'Ja^onocla'a na P°dročju statusnega prava, pogojena
sk^'kalnimi spremembami na celotnem družbenoekonomlove a'n P0,',ičnem področju v zadnjih letih, terja sprejem
Pr6(jP zakona o postopku za vpis v sodni register. Ker
Prav eni osnutek zakona vsebuje tudi nekatere materialnov
las|6 d°'0^be, se )e predlagatelj odločil za spremembo
vssbi vu-i- za osnutek zakona o sodnem registru, čeprav je
c
V pre,e ni mer
Ssn?. določbe
*so eden
' procesne
narave. Prav
Odl
izmed razlogov,
ki soštevilne
vplivaliprona
e
eV red
'vi 9ist"
P
lagatelja,
da
se
materija,
ki
se
tiče
sodnega
ra
< ' uredi s posebnim zakonom. Prvotno je namreč pre3 zamise|
lom'
. da bi bile določbe v zvezi s sodnim regi2ri
Sestavni del zakona 0
gospodarskih
družbah,
so
m0iim»
J/ 'esn° povezane in brez ureditve
sodnega
registrasaj
ne bo
izva ati zak
9'fide
'
ona o gospodarskih družbah. Tako so bile
'akonna 0,0 zamisel mnoge določbe iz predlaganega osnutka
°9o«
sodnem registru že vključene v teze zakona
tuji ®P°darskih
družbah (in v skupščini Republike Slovenije
s re
P iete). Šele kasneje, t. j. pri pripravi osnutka
0
tehtn rn 9°spodarskih družbah, so se pripravljalci zakona po
0 s ® razmisleku odločili, da se pripravi poseben zakon
registru. Poleg že navedenega razloga je k tej
Po|e ' ' najbolj pripomoglo dejstvo, da se v sodni register
t^ubjektov iz zakona o gospodarskih družbah vpisujejo
>i subjekti (zavodi, zadruge, gospodarske javne
5|uibe
0go '' pri katerih analogna uporaba določb zakona
Podarskih službah ne bi bila primerna.

"Načela , NA KATERIH TEMELJI VSEBINA ZAKONA
s

°vh ' na katerih temelji vsebina zakona o sodnem registru
Veijgj 'stvu
enaka kot po dosedanji ureditvi, v postopku za vpis
Pra
vila in s tem tudi načela nepravdnega postopka, saj
V
dejstg® Postopku za vpis odloča na podlagi nespornih
°bve?en '° obveznega vpisa - je v tem, da se v sodni register
° vpisujejo osebe, katerih vpis je določen z zakonom;
*Cel° javnosti - je izredno pomembno načelo, ki služi
Vp
V
isan
ju varnosti pravnega prometa; vsi v sodni register
v
ati' ^oda,ki so javni in jih sme vsakdo pregledovati, prepi<■,'!»87zahtevati izpiske, vsak vpis v sodni register se mora
^dCriB'e '*' v Uradnem listu. To načelo je v osnutku zakona še
S,°l Poudarjeno kot po dosedanji ureditvi, saj se smejo
r6
9ister°Vati ,ud' 'ist'ne' na katerih temeljijo vpisi v sodni
3) r,
,
S«10trPublicitete - je v tem, da ima vpis v sodni register
v1ihfc6 ne etjim osebam pravni učinek od dneva vpisa in da se
DiSa
more sklicevati na to, da ni poznal podatkov, ki so
^«,1 'vs sodni register, razen če zakon določa drugače; v tem
'1 (je: ° vsebovane tudi bistvene posledice nepravočasnega
^ lanskemu stanju neustreznega vpisa v sodni register;
Saf6e'0 oficialnosti in načelo dispozitivnosti - vpis v sodni
Wrstitse opravi na predlog upravičene osebe, po uradni
Dorav
Pa samo, kadar zakon tako določa (npr. uvedba
^
ainega in stečajnega postopka);
log4«ni10 hitrosti postopka - je uresničeno v rokih, ki so
"iOgot v osnutku zakona, vrnitev v prejšnje stanje ni
Hpi u revizija in obnova postopka nista dovoljeni, sklep
se praviloma izvrši takoj, t. j. pred pravnomočnostjo;
^GLAVITNE REŠITVE
a
6 avn zak
obi'
'
on dela
o postopku
zaže
vpis
v sodni register
je iz
"ltv9r
>a, ''združenega
in se, kot
povedano,
kljub dopol8 r
le
° UmuSl
emembam, kirazmeram
jih je doživel
po izdaji zakona
'|ih, Pspremenjenim
v družbenoekonomski

Sevalec

sferi ni v zadostni meri prilagodil. Zakon tako vsebuje precej
nejasnosti in notranjih nasprotij ter rešitev, ki v današnjem
času niso več ustrezne, kar povzroča tudi v praksi precej težav
pri razumevanju vloge in funkcije sodnega registra.
Namen predlagatelja osnutka zakona je tako predvsem odpraviti pomanjkljivosti, ki jih vsebuje sedaj veljavni zakon in dati
sodnemu registru vlogo in značaj, ki je primerljiv z vlogo
sodnega registra v srednjeevropskem, zlasti germanskem
sistemu, na katerega se je naslonil tudi novi zakon o gospodarskih družbah. Le-tega pa brez ustrezne spremljajoče zakonodaje, med katere nedvomno sodi tudi zakon o sodnem
registru, ne bo mogoče dosledno izvajati.
Osnutek zakona o sodnem registru tako v prvi vrsti drugače in
natančneje opredeljuje vlogo in pristojnosti registrskega
sodišča v postopku za vpis, zlasti glede njegovih pooblastil pri
presoji materialnih pogojev za vpis.
Osnutek zakona odpravlja tudi institut izbrisa neutemeljenega
dokončnega vpisa v sodni register, za katerega predlagatelj
meni, da v razmerah, ko družbena lastnina ne obstaja več,
oziroma bo v kratkem odpravljena, ni več potreben. Nasploh
je institut izbrisa neutemeljenega dokončnega vpisa po
uradni dolžnosti v dosedanji praksi izzval največ polemik in
s tem v posledici tudi povzročil nerazumevanje in kritike
v zvezi z delovanjem registrskih sodišč. Kot anahronistični
ostanek iz socrealističnega sistema namreč ta institut, na
način, kakor je oblikovan, dopušča tudi takšne interpretacije,
da registrska sodišča po uradni dolžnosti preverjajo dopustnost vpisa posameznega subjeka in celo preverjajo pogoje za
opravljanje dejavnosti subjekta vpisa. Taka interpretacija pa
je z vidika ustavne vloge sodišč nevzdržna, saj nalaga sodiščem pristojnosti izvršilne narave. Po mnenju predlagatelja je
v postopku za vpis v sodni register na voljo zadosti ustreznih
pravnih sredstev za izpodbijanje sklepov o vpisu v sodni
register, tako da ne vidi posebne potrebe po tem institutu. Če
pa bi v postopku do sprejema tega zakona prevladalo mnenje,
da je treba izbris neutemeljenega dokončnega vpisa ohraniti,
ga bo potrebno temeljito preveriti in predvsem razloge in
pogoje za izbris po uradni dolžnosti povsem določno omejiti.
Osnutek zakona nadalje ne ureja več posebej zahteve za
varstvo zakonitosti. Ker se v postopku za vpis v sodni register
za vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom, smiselno uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku, bo javni tožilec zoper sklepe registrskih sodišč vlagal zahteve za varstvo
zakonitosti ob pogojih in na način, kot je predpisan v zakonu
o pravdnem postopku. Posebnost zahteve za varstvo zakonitosti po veljavnem zakonu o postopku za vpis v sodni register
je v tem, da se lahko vloži zoper pravnomočen sklep
o dokončnem vpisu v sodni register, pri čemer zakon
o postopku za vpis v sodni register še sledi terminologiji iz
zakona o združenem delu, ki je razlikoval med dokončnimi,
pogojnimi in obvestilnimi vpisi. Predlagatelj meni, da za tako
razlikovanje ni potrebe in da je lahko presoji javnega tožilstva
prepuščena odločitev, zoper katere sklepe bo vlagal zahteve
za varstvo zakonitosti. Omeniti pa je treba, da je prihodnja
vloga javnega tožilca tako v pravdnem kot nepravdnem
postopku še odprta, zato zahteve za varstvo zakonitosti predlagatelj osnutka zakona posebej ne omenja in bo njena
dopustnost v celoti odvisna od sedanje in bodoče ureditve
pravdnega postopka, i
IV. OCENA POTREBNIH KADROV IN FINANČNE
POSLEDICE IZVAJANJA ZAKONA
Izvajanje zakona o sodnem registru ne bo povzročilo finančnih obremenitev za proračun, saj zakon v prvi vrsti ureja
postopek, katerega stroške nosijo udeleženci sami. Tudi za
udeležence v postopku sprejema tega zakona ne bo pomenil
dodatnih stroškov, saj se določbe o načinu plačevanja stroškov postopka v primerjavi s sedaj veljavnim zakonom ne
spreminjajo. Drugo vprašanje pa je tehnološka posodobitev
sodnega registra, ki bo nujna in neizogibna predvsem zaradi
zahtev in obremenitev, ki jih tako pred udeležence v postopku
za vpis kot pred sodni register postavlja novi zakon o gospo15

darskih družbah (preverjanje firm na območju Slovenije, zahteva po prilagoditvi vseh gospodarskih subjektov novim statusnim oblikam, itd.) Le-tega brez modernizacije poslovanja
sodnega registra ne bo moč izvajati. Pripad registrskih zadev
je skokovito narasel že po sprejemu zakona o podjetjih, in so
se mu registrska sodišča kadrovsko delno že prilagodila.
Predlagatelj ocenjuje, da v primeru izpolnitve pogoja tehnolo-

ške posodobitve sodnega registra ne bi bilo potr0t>nl'
bistveno večje število kadrov za izvajanje tega zakona.
Stroški informatizacije sodnega registra, ki niso stroški, P0^ 0
zani z izvajanjem tega zakona, pač pa zakona o gospoda'8
družbah, pa bodo izkazani pri predlaganju proračuna.
|

OSNUTEK ZAKONA o sodnem registru
I. Temeljne določbe

7. člen
l.člen

Ta zakon ureja sodni register in določa pravila nepravdnega
postopka, na podlagi katerih pristojno redno sodišče odloča
o vpisu v sodni register.

c
s,0
Pjvs

O predlogu za vpis v sodni register odloča na prvi
sodnik posameznik, na drugi stopnji pa senat, ki ga s«
Ijajo trije sodniki.
8. člen

'

2. člen

V sodni register se vpišejo pravne osebe, katerih vpis je
določen z zakonom (v nadaljnjem besedilu: subjekt vpisa).
V primerih, ki jih določa zakon, se vpišejo v sodni register tudi
deli subjekta vpisa.
Subjekt vpisa je dolžan vložiti predlog za vpis v sodni register
v 15 dneh od dneva, ko so podani pogoji za vpis..
3. člen
Sodni register je javna knjiga.
V sodni register vpisani podatki so javni in jih sme vsakdo
pregledovati, prepisovati ali zahtevati, naj se mu izda overjeni
izpisek iz sodnega registra.
Pregledovati in prepisovati se smejo tudi listine, na katerih
temeljijo vpisi v sodni register.
Na zahtevo izda sodišče tudi potrdilo, da določen vpis
obstaja, da v določeni zadevi ni poznejših vpisov, da je določeni vpis izbrisan ali da določenega vpisa ni.
4. člen
Vpis v sodni register ima nasproti tretjim osebam pravni
učinek od dneva vpisa.
Kdor v pravem prometu vestno ravna in se pri tem zanese na
podatke, vpisane v sodni register, ga ne prizadenejo škodljive
pravne posledice.
,
Nihče se ne more sklicevati na to, da ni poznal podatkov, ki so
vpisani v sodni register, razen če zakon določa drugače.

V postopku za vpis v sodni register izdaja sodišče odlot&
v obliki sklepa ali odredbe.
S sklepom se odloči o predlogu za vpis.
Z odredbo se odloči o vprašanjih postopka.

j
«
»
0
c
j

1
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9. člen
Postopek za vpis v sodni register je hiter.
Sodišče mora zadeve obravnavati po vrsti, kot jih je Pre'8'
razen še posebne okoliščine ne zahtevajo drugače.
10. člen
Vpis v sodni register se opravi z dnem izdaje sklepa, raZ0n
zakon določa drugače.

$

11. člen
Zoper sklep o vpisu v sodni register je dovoljena pritožb®
Zoper odredbo ni dovoljena posebna pritožba.
12. člen
V postopku za vpis v sodni register ni dovoljena
v prejšnje stanje in ni mirovanja postopka.

vr

ji

13. člen

■ „s
Zoper pravnomočen sklep, izdan v postopku za vpis v
register, ni dovoljena revizija in ne obnova postopka.

5. člen
Postopek za vpis v sodni register se začne s predlogom
upravičene osebe, po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega
pristojnega organa pa samo, kadar zakon tako določa.
6. člen
Sodišče mora opraviti vpis v sodni register, če je predlog
s predpisano vsebino predložila upravičena oseba, če so
predlogu priložene predpisane listine, s katerimi se dokazujejo dejstva, ki so pomembna za vpis v sodni register in če je
zahtevek za vpis v skladu z zakonom.
Sodišče mora oceniti, ali so za vpis podani predpisani pogoji.

16

14. člen

0t>9'
Udeleženec v tem postopku je predlagatelj postopka. ° \e<
proti kateri je predlog vložen (nasprotni udeležen0 ju« '
oseba, katere pravni interes utegne biti s sodno
prizadet.
nrflViC'
Udeleženci so tudi osebe in organi, ki jim zakon daje P
da se udeležujejo postopka.

15. člen
Vsak udeleženec v postopku plača svoje stroške.

M
porotče &

21. člen

16. člen
»Cru mza VP'S v sodni register se za vprašanja, ki niso
"t>rauH»
zakonom smiselno uporabljajo določbe zakona
9vd
nem postopku.
"•fo,t,0Pek vpisa

17. člen
Vsi
Cfjf se opravijo v sodni register pristojnega sodišča, na
..e . —t,-,- sedež subjekta vpisa (v nadaljnjem bese9«strsko sodišče).
M® aU k'isani v * vpisa nastal s spojitvijo subjektov vpisa, ki so
Jijj _ sodni register drugih sodišč, ali če se je k subjektu
3riJ
9ea sod su^iekt vpisa, ki je vpisan v sodni register
0v
Pisu Sod '^a, mora registrsko sodišče poslati sklep
i,
'Sčem, na katerih območju je sedež subjektov
ls
5e<jJ1 So se spojili, oziroma sodišču, na območju katerega
subjekta vpisa, ki se je pripojil.
S*agi sedež
sklepa o vpisu registrsko sodišče, na območju
'jrio.ii
subjekta, ki se je spojil ali pripojil, po uradni
" vpiše izbris tega subjekta.

V odvisnosti od zadeve vpisa so za pravni promet pomembni
podatki, ki se vpisujejo v sodni register, tile:
1. firma oziroma ime in sedež subjekta vpisa ter sedež njegovih delov;
2. dejavnost subjekta vpisa;
3. višina ustanovnega kapitala;
4. vrsta in obseg odgovornosti subjekta vpisa v pravnem
prometu;
5. vrsta in obseg odgovornosti ustanovitelja za obveznosti
subjekta vpisa;
6. imena oseb, pooblaščenih za zastopanje in meje njihovih
pooblastil;
7. ime in kraj poslovanja delov subjekta vpisa, ki se vpisujejo
v sodni register;
8. datum akta o ustanovitvi, oziroma akta, na podlagi katerega se predlaga vpis v sodni register.
V sodni register se vpisujejo tudi drugi podatki, ki so
pomembni za pravni promet ali določeni z zakonom.

3. Vložitev predloga za vpis v sodni register
22. člen
Predlog za vpis v sodni register mora biti pismen in na
obrazcu, razen, če obrazec ni predpisan.

18. člen
® na prejšnji člen tega zakona je za vpis novih subjeki$ie nastalih z razdelitvijo subjekta vpisa, pristojno
• Pfi katerem je vpisan subjekt vpisa, ki se razdeli.
N& sodišče mora sklep o vpisu poslati sodiščem, na
Katerih je sedež novih subjektov vpisa, ki na podlagi
0 vpisu
0
in tem
P° ura
dni dolžnosti
vpišejo
nove subjekte
obvestijo
prejšnje
registrsko
sodišče.
6

obvestila iz prejšnjega odstavka tega člena o vpisih
i 'Ste D)ek1
Po °v. nastalih z razdelitvijo, prejšnje registrsko
^de|j|
uradni dolžnosti vpiše izbris subjekta, ki se je

19. člen
^0 V
Siu ®®stavi subjekta vpisa deli subjekta vpisa, ki se po
na
!>čiu
5iSuie
'° v sodni register in katerih sedež je na
v
9e9a
sr>H^
sodišča,
se
vpisi
delov
subjekta
opravijo
%li|„u v ni register tega drugega sodišča (v nadaljnjem
«
Pisno sodišče).
Sod žće

'
pošlje sklep o vpisu dela subjekta vpisa
kl
Piše ae' subjekta
navpisa
podlagi
tega register.
sklepa po uradni dolžnov sodni

Predlog mora vsebovati:
1. podatke, ki jih mora vsebovati vsaka vloga;
2.zahtevek za vpis
23. člen
Predlagatelj mora predlogu priložiti listine v izvirniku oziroma
overjenem prepisu, na katerih temeljijo podatki, ki se vpisujejo v sodni register.
Predlog za vpis je treba vložiti v toliko izvodih, da zadostuje za
sodišče in za vsakega udeleženca, listine pa v odvisnosti od
značaja vpisa.
4. Odločanje o predlogu
24. člen
Registrsko sodišče preizkusi, ali so izpolnjeni predpisani formalni in materialni pogoji za vpis.

v

dn.a prvi in drugi odstavek tega člena je za odločanje
C^iu
n sub!ekta vpisa, če subjekt vpisa nima sedeža na
e
9a le
. sedež
Publikedela
Slovenije,
subjektapristojno
vpisa. sodišče, na območju

'i ki se vpisujejo v sodni register
20. člen
Aitii
iv vo^istec se vpisujejo ustanovitev in prenehanje subnjihove statusne spremembe (spojitev, pripojitev
Jo Po^ev) ter druge spremembe, podatki o subjektih vpisa,
za prav
promet (21. člen) in podatki o drui ^stv^k™
'n, določenih znizakonom.
^ajn-^Sister se vpišejo začetek uvedbe likvidacijskega in
Postopka ter postopka prisilne poravnave.
®ya/ec

25. člen
Formalni pogoji iz 24. člena tega zakona so:
1. da je predlog vložila upravičena oseba;
2. da so predlogu priložene vse predpisane listine;
3. da je predlog vložen na predpisanem obrazcu in v potrebnem številu izvodov;
4. da so izpolnjeni tudi drugi formalni pogoji, ki jih določa
zakon.
26. člen
Materialni pogoji iz 24. člena zakona so:
1. da je zahtevek za vpis v skladu z zakonom;
2. da listine glede podatkov, ki se vpisujejo v sodni register,
ustrezajo predpisani vsebini;
3. da so bile listine izdane v predpisanem postopku;
4. da so izpolnjeni tudi drugi materialni pogoji, ki jih določa
zakon.
17

Registrsko sodišče izda sklep o zahtevku za vpis v sodni
register praviloma brez naroka.

Registrsko sodišče v zvezi s pritožbo iz drugega ocIsLk'
tega člena preizkusi predlog za nadomestitev sklepa in
odloči, da nadomesti sklep z novim sklepom, če pre°
v celoti ugodi.

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko sodišče razpiše
narok, če presodi, da je to potrebno za razjasnitev ali ugotovitev odločilnih dejstev.

Če registrsko sodišče ugotovi, da ni podlage za nadon^j
sklepa, pošlje pritožbo sodišču druge stopnje v
postopek.

27. člen

Sodišče lahko tudi izven naroka zasliši udeležence
v postopku in druge osebe, če meni, da je to potrebno za
razjasnitev posameznih vprašanj.
2B. člen
Če registrsko sodišče ugotovi, da niso izpolnjeni formalni
pogoji za vpis v sodni register, da predlagatelju rok za
odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti daljši od 15 dni, sicer
predlog zavrže.
Za izpolnitev pogoja iz druge točke 25. člena lahko sodišče
določi tudi daljši rok, vendar ne dalj od treh mesecev.
Če registrsko sodišče ugotovi, da je predlagana firma oziroma
ime subjekta vpisa v nasprotju z zakonom, pozove predlagatelja, naj v roku iz prvega odstavka tega člena spremeni firmo
oziroma ime ter vloži spremenjen predlog z ustreznimi listinami. Če predlagatelj ne ravna po odredbi sodišča, sodišče
zavrne predlog za vpis v sodni register.
29. člen
Registrsko sodišče odloči o zahtevku za vpis vsakega podatka
v sodni register.
Če je narava vpisa takšna, da posameznega podatka ni
mogoče vpisati, ne da bi bili istočasno vpisani tudi drugi
podatki (npr. pri vpisu novega subjekta v sodni register),
odloči sodišče istočasno o zahtevku za vpis vseh podatkov
v sodni register, ki so predmet vpisa.
V primeru iz drugega odstavka tega člena ugodi sodišče
zahtevku za vpis samo, če zahteva predlagatelj vpis vseh tistih
podatkov, ki morajo biti istočasno vpisani in če so izpolnjeni
vsi formalni in materialni pogoji za vpis vsakega od teh podatkov.
Sklep mora biti obrazložen, če se z njim zavrne ali zavrže
predlog ali če se z njim odloči o predlogih udeležencev, ki si
med seboj nasprotujejo Po potrebi je lahko obrazložen tudi
v drugih primerih.

32. člen
Če predlagatelj prepozno vloži pritožbo, se šteje taka Pr6^en<
kot nov predlog za vpis v sodni register, če so v njej na*'
nova djestva in so ji priložene nove listine.
. trSK"
V primeru iz prvega odstavka tega člena ravna reg1'
sodišče po tretjem odstavku 31. člena tega zakona.
33. člen
Pri odločanju o pritožbi lahko sodišče druge stopnje:
1) zavrže pritožbo kot prepozno, nepopolno ali nedov°'ie
če tega ni storilo registrsko sodišče;
-jstf
2) zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi sklep ' y
skega sodišča;
te'
3) ugodi pritožbi in razveljavi sklep registrskega sod|S
vrne zadevo v novo odločanje;
4) spremeni sklep registrskega sodišča.
34. člen
Sodišče druge stopnje spremeni sklep registrskega s° sK>»r
1) če je registrsko sodišče zmotno presodilo listine,
sodišča pa temelji izključno na njih;
2) če je registrsko sodišče iz dejstev, ki jih je u9otpa s®
nepravilno sklepalo na obstoj drugih dejstev, sklep v
opira na ta dejstva;
3) če je bilo dejansko stanje pravilno ugotovljeno, r09
sodišče pa je zmotno uporabilo materialno pravo.
vpi*
Če se s sklepom iz prvega odstavka tega člena °^.ieg\s^
mora sklep vsebovati podatke, ki se vpisujejo v sodni
in registrsko sodišče na njegovi podlagi po uradni o°
opravi vpis v sodni register.
■ trs""
Če sodišče druge stopnje spremeni sklep reg1®r j5t0r'
sodišča o vpisu in zavrne zahtevek za vpis v sodni 0 yvpis
registrsko sodišče po uradni dolžnosti izbriše opravlj
6. Tožba za ugotovitev ničnosti vpisa

5. Postopek s pritožbo

30. člen

Zoper sklep o vpisu v sodni register se lahko pritoži udeleženec ali kdo drug, ki meni, da je s sklepom prizadeta njegova
pravica ali na zakonu temelječ interes.
Rok za pritožbo je osem dni od vročitve prepisa sklepa.
Za tistega, ki meni, da je s sklepom o vpisu prizadeta njegova
pravica ali na zakonu temelječ interes, ni pa mu bil vročen
njegov prepis, znaša rok za pritožbo 30 dni od dneva, ko je bil
izpisek vpisa objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
31. člen
Če registrsko sodišče ugotovi, da je pritožba predlagatelja
utemeljena, ni pa potreben dopolnilni postopek, lahko o predlogu za vpis odloči drugače in z novim sklepom nadomesti
sklep, ki se izpodbija s pritožbo.
Če so v pritožbi navedena nova dejstva in priložene nove
listine, se šteje taka pritožba tudi kot predlog za nadomestitev
sklepa.
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35. člen

^

Če je bil vpis opravljen na podlagi lažne listine, če so
na podlagi katere je bil opravljen vpis, navedeni n00C)gnsJ,
podatki, če je bila listina izdana v nezakonito
postopku, če je bilo nezakonito izvedeno dejanje, o jfii?
se vpisujejo podatki v sodni register, ali če obstajal
v zakonu določeni razlogi, se lahko s tožbo zahteva
tev, da je vpis ničen.
j
„uf/
Tožbo lahko vloži oseba, ki ima pravni interes, da se
ničnost vpisa.
Tožbo je treba vložiti v 30 dneh od dneva, ko je vložnjj (fj
za razloge ničnosti, ni pa več dopustna, ko preteče)
od vpisa.
36. člen

iis»
VP
Po pravnomočnosti sodbe, s katero se ugotovii ničnost
'■
>
a
sodišče po uradni dolžnosti začne postopek likvi°
jekta vpisa.
poro

te Za nos
s°đis, P 'opek likvidacije subjekta vpisa ni pristojno isto
poš| e
lernu
je odločalo
o ničnosti
y, " s°diščiu sodišče,
sodbo izkiprvega
odstavka
tega vpisa,
člena, pristojda po
' d°lžnosti začne postopek likvidacije.

*0di°8nčanem
likvidacijskem postopku izda registrsko
skle
P o izbrisu ničnega vpisa.
""""—l^j podatkov o vpisu v sodni register

III. Kazenske določbe
39. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za gospodarski prestopek subjekt vpisa, če ne predlaga vpisa v skladu
s tretjim odstavkom 2. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba subjekta vpisa, ki stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. Prehodne in končne določbe

37. člen

40. člen

v
b'3epl's blike
sodni

u
register mora sodišče objaviti v Uradnem
Slovenije.
Pisi. l i
objavi na stroške subjekta vpisa.
iijjatančneiših predpisov o sodnem registru
38. člen
Si tneiŠe
,.l
predpise o vsebini predloga za vpis v sodni
'*da \i\'? listinah in dokazih, ki jih je treba priložiti predlogu,
Snt ne,Se^Publike
Slovenije.
'žfla tT,j n| Predpise o ureditvi in delovanju sodnega registra
ster, pristojen za pravosodje.

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon
o postopku za vpis v sodni register (Uradni list SFRJ, št. 13/83,
št. 17/90) in zakon o vpisu v sodni register (Uradni list SRS, št.
28/80).
41. člen
Postopek vpisa v sodni register, začet pred uveljavitvijo tega
zakona, se nadaljuje po tem zakonu, če še ni izdan prvostopenjski sklep.
42. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
n«°?nuWfa zakona o sodnem registru je razdeljena na
poglavij,
av
®'seb
7e zajema temeljne in splošne določbe, na katerih
" soc *re
">a zakona. 1. člen opredeljuje postopek vpisa
*%ng 9ister kot nepravdni postopek, tako da osnutek
Vp
°itevbu'e vsa Pravila nepravdnega postopka, ki pridejo
subsidiarno pa se uporabljajo pravila pravdnega
člen). Ker se je predlagatelj zaradi specifike
0
I'r" On _0c
"
^''
za izdajo posebnega zakona o sodnem regibi t,/.e npr
tud- za dopolnitev zakona o nepravdnem postopku,
%ng ne ' možno), se zaradi celovitega pristopa osnutek
^oe ng
sklicuje na uporabo določb iz splošnega dela
°i pr °nem
nepravdnem postopku, pač pa jih iz zakona
j
postopku v osnutek zakona prevzema.
It5,8r

'h ^°'°ća' da s® v sodni register vpišejo pravne osebe,
Va do/ ■ je določen z zakonom. Materialna zakonodaja
katere
» ■ Prav-i 0ma
P^vne osebe se vpisujejo v sodni regi%ti ,■uJ
bi morala tudi določiti podatke, ki se vpisujejo,
n
W
ne
> "tka i red
zajema splošna določba 21. člena
ty>is 'P Pisati listine, ki jih je treba priložiti predlogu
|^|jL ,
l"80Puštnnost
'' vsebovano v 3. členu osnutka, je razširjeno
d>°<fn/, rep/sfer.
°sti° pregleda
vseh listin,
na katerih
vpisi
Po dosedanji
ureditvi
je bil temeljijo
pregled listin
Us
s
"° eber) '® z dovoljenjem sodnika. Predlagatelj meni, da
i) 'e". B-, Slede dopustnosti pregledovanja listin ni uteji°s', ^i [ftvena
sodr funkcija sodobnega registra je njegova jav>i register vpisani podatki so javni in zato ni
B
ra
y 'ih
zloga za omejitve načela javnosti pri listinah, na
0
"e' ir.'ne
s W podatki, ki se vpisujejo v sodni register.
Padajo v poslovno tajnost, v te listine ne sodijo.
- »,er . ye vsebovano načelo publicitete. Vpis v sodni
8
Vr?Sl13 nasproti tretjim osebam pravni učinek od dneva
,.' v sodni register so v odvisnosti od vrste vpisa
'V"'s Profcu® (VP'S subjekta vpisa) ali deklarativne narave
vpis začetka stečajnega postopka).
>e
določb tega poglavja, ki urejajo načela
6a sfe°stavo sodišča, oblike odločb, s katerimi sodišče
/® Pravnih sredstev, udeležence v postopku, v prioosedanjo ureditvijo ni sprememb.

Drugo najobsežnejše poglavje Postopek vpisa ureja pristojnost sodišča, določa podatke, ki se vpisujejo v sodni register,
pogoje za vpis, postopek s pritožbo in posebno pravno sredstvo tožbo za ugotovitev ničnosti vpisa.
Določbe o pristojnosti sodišča za vpis v sodni register (17.
- 19. člen) natančno urejajo pristojnost sodišč v primerih
statusnih sprememb pri subjektu vpisa. Opozoriti je treba, da
zakon o gospodarskih družbah vpis pripojitve oziroma spojitve družb ureja nekoliko drugače, zato se bodo določbe glede
pristojnosti sodišča v osnutku zakona o sodnem registru (v
primeru statusnih sprememb) uporabljale predvsem za tiste
subjekte vpisa, katerih status urejajo drugi zakoni. V19. členu
je določena pristojnost sodišča pri vpisu delov subjekta vpisa,
pri čemer je posebej urejena situacija, ko subjekt vpisa nima
sedeža na območju Republike Slovenije. Kot subjekt vpisa je
pri tem mišljena npr. tuja pravna oseba, ki v Republiki Sloveniji posluje preko podružnic.
21. člen osnutka zakona našteva najbistvenejše podatke, ki so
pomembni za pravni promet in ki se vpisujejo v sodni register.
V drugem odstavku tega člena je predlagatelj zakona dopustil
odmik od pravila, da morajo biti podatki vedno določeni
z zakonom in omogočil sodišču diskrecijsko pravico, da
odloči, ali in kateri dodatni podatki so pomembni za pravni
promet. S to sicer nekonsistentno določbo skuša predlagatelj
sanirati pomanjkljivosti materialne zakonodaje, ki podatkov,
pomembnih za pravni promet, morebiti ne navaja, zato bi
morala biti določba drugega odstavka zgolj začasne narave.
Odločanje o predlogu vsebuje preizkus formalnih in materialnih pogojev za vpis v sodni register. Z določitvijo materialnih
pogojev za vpis (26. člen) je predlagatelj natančneje določil
meje preizkusa teh pogojev, ki v dosedanji ureditvi niso bile
zadosti jasne, oziroma so dopuščale tolmačenje, da sodišče
preverja zakonitost pravnih dejanj, ki so predmet vpisa. Takih
pooblastil sodišče v postopku vpisa v sodni register ne more
imeti, o zakonitosti pravnih dejanj lahko sodišče odloča le
v rednem pravdnem postopku.
Osnutek zakona v primerjavi z dosedanjo ureditvijo ne predvideva več dodatnega roka za izpolnitev materialnih pogojev,
razen v primeru iz tretjega odstavka 28. člena. Dodaten rok po
mnenju predlagatelja osnutka zakona ni potreben, saj lahko
predlagatelj postopka vedno vloži nov predlog za vpis, če je
bil prejšnji zavrnjen.
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Postopek s pritožbo (30. - 34. člen) ne prinaša nobenih
novosti, prav tako je enako kot v sedaj veljavnem zakonu
urejena tožba za ugotovitev ničnosti vpisa. Smiselno določbam zakona o pravdnem postopku se lahko vloži zahteva za
varstvo zakonitosti, revizije in obnove postopka pa v postopku
vpisa v sodni register ni. Ker v tem postopku ne velja pravilo
o pravnomočno presojeni stvari in lahko torej predlagatelji
postopka vedno vlagajo nove predloge za vpis v sodni register, ni potrebe po večjem številu pravnih sredstev zoper
pravnomočne sklepe registrskih sodišč.
V 38. členu je dano pooblastilo Vladi Republike Slovenije in

ministru, pristojnem za pravosodje, za izdajo natančni
predpisov o sodnem registru. Predlagatelj osnutka u
načelno mnenja, da predpis v smislu dosedanje so(r
o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo 9° fa
darsko dejavnost, v sodni register (UL SFRJ, št. 74/90,
št. 20/91) ni več potreben, oziroma naj ne bi bil več v s
vendar pa dopušča možnost- izdaje take uredbe
*il
napotila za izvajanje zakona o sodnem registru pred^JLoS
razloga temeljitih sprememb, ki jih prinaša zakon o 9 P°Im
skih družbah in v izogib nedorečenostim, ki se bodo ne
gibno pojavile pri izvajanju materialnih zakonov.

PREDLOG, DA SE HKRATI OBRAVNAVA
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA IN ZAKONSKI
OSNUTEK
Na podlagi drugega odstavka 265. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/85) in 1. člena
začasnega poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 62/
92) Vlada Republike Slovenije predlaga, da se predlog za
izdajo zakona o sodnem registru obravnava hkrati z zakonskim osnutkom. Številne določbe materialne in tudi procesne
narave iz predlaganega osnutka zakona so bile prvotno vključene v teze zakona o gospodarskih družbah in v Skupščini
Republike Slovenije tudi načelno sprejete, zato je predlog za
združitev prve in druge faze zakonodajnega postopka utemeljen.

Predlog za izdajo zakona o SPREMEMBI ZAKONA O USTANOVITVI
VISOKE PRAVNE ŠOLE V MARIBORU s predlogom zakona - EPA 137,
Vlada Republike Slovenije je na 11. seji dne 11. marca
1993 določila besedilo:
PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA
O USTANOVITVI VISOKE PRAVNE ŠOLE V MARIBORU
S PREDLOGOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266., ?67. in 312. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije ter 1. člena začasnega
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
S predlaganim zakonom se Visoka pravna šola v Mariboru
preimenuje v Pravno fakulteto v Mariboru. Pri tem gre za
sprejem pravno manj zahtevnega zakona kot ustanovitve-

nega akta, zato Vlada Republike Slovenije meni, da
izpolnjeni pogoji za obravnavo in sprejem po skrajšan®
postopku.
'
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena P°szIm.
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 'y
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ut)l
te' '
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Rep
rj
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika 11P
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slove '
sodelovala:
w
- dr. Slavko GABER, član Vlade Republike Slovenije 1
minister za šolstvo in šport
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvi
šolstvo in šport.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o ustanovitvi VISOKE pravne
šole v Mariboru
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Visoka pravna šola v Mariboru je bila ustanovljena z zakonom
leta 1990 (Uradni list RS, št. 35/90) za izvajanje programov
v visokem izobraževanju pravne usmeritve za pridobitev izobrazbe, za izpopolnjevanje izobrazbe ter za izvajanje raziskovalnega dela na področju prava. Na pobudo Znanstvenopedagoškega sveta Visoke pravne šole v Mariboru, da se
sproži postopek za spremembo imena, je Svet te šole na seji
dne 1. 6. 1992 sprejel sklep o preimenovanju Visoke pravne
šole v Mariboru v Pravno fakulteto v Mariboru ter v skladu
s 124. členom zakona o usmerjenem izobraževanju (Uradni
list RS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89) ter 17. členom zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) zaprosil ustanovitelja za
soglasje.
Visoka pravna šola v Mariboru torej že od ustanovitve izpol20

,e
njuje vse kriterije, ki se zahtevajo za dejavnost
'
sme izvajati dodiplomski in podiplomski (doktorski) ZJP i
opravljati raziskovalno dejavnost na področju prava- -doD'.d
nom ji je bilo naloženo, da začne izvajati program za P ,j tii _
tev visoke izobrazbe v študijskem letu 1991/92 in ^
določeno, da študenti Višje pravne šole v Mariboru ^0|sK'_
jejo in končajo izobraževanje po takrat veljavnih viiš|®
stF
programih do 30. 9.1996. V želji po postopnem in ®'s1. ^
nem razvoju se je šola odločila, da bo pričela s podip
študijem v študijskem letu 1993/94.

Veljavni predpisi ne opredeljujejo kriterijev za norn®^'
posameznih visokošolskih organizacij, ampak "0Z r0
ima ime, iz katerega je razvidna usmeritev ' ganir><:lJ
izobraževanja, ki jo izvaja, ter vrsta izobraževalne o'9 .pil*
(srednja, višja, visoka šola, itd.). Za izobraževalne^o
cije, ki izvajajo visoko izobraževanje, zakon tudi
poro<

"Ha lah L v imen
''Soka 1So ,
u "aziv višja šola, pedagoška akademija,
'a, fakulteta ali akademija.
^Maif23,e,a
Preimenovan
ie Sola utemeljuje tudi s tem, da je
ustr
kot tu,]
eznejšji glede na dejavnost, ki jo opravlja
v
ariat ^'ede na poenotenje v nazivih obeh institucij, ki se
^Ovriif, !f 2 izobra
ževanjem pravnikov pri nas. »Visokih stro'6vr0npske na področju pravne dejavnosti tudi ne poznajo
l^r
m merilu.
Od ®Pfi preimenovanju visokošolskih organizacij za enega
dria an' razsežnost' skladnega visokošolskega sistema
«0. s,a o tem konkretnem vprašanju razpravljali obe
^oiejg'
univerzi. Univerza v Mariboru je podprla predlog
»tap0 sPremembo imena že v oktobru 1992, obe univerzi pa
l l99P°novni obravnavi na koordinaciji obeh univerz dne 25.
u
š
9ot0\7 dauP°
<evanjupravna
pripomb
Pravne
fakultete
v Ljubljani
je Visoka
šola
dala pisno
pojasnilo
svo3 a in navedla dodatne podatke, ki kažejo, da
MOlni e ka
i lavouia uuuauic puuamc, i\i
WoijisL'
drovske pogoje in zahteve po izvajanju podi"'*đlo9 *a preimenovanje
Studijei. Zato staposredujeta
vodstvi obehVladi
univerz
soglašali, da
v sprejem.

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da so za preimenovanje
in spremembo ustanovitvenega akta izpolnjeni vsi pogoji,
zato predlaga sprejem zakona o spremembi zakona o ustanovitvi Visoke pravne šole v Mariboru.
II. POGLAVITNE REŠITVE
Zakon določa, da se Visoka pravna šola v Mariboru preimenuje v Pravno fakulteto v Mariboru. Tej spremembi ustrezno
se prilagodijo tudi 1., 2., 3. in 4. člen zakona o ustanovitvi
Visoke pravne šole v Mariboru U. I. RS, št. 35/90), ki se
nanašajo na spremembo imena.
III. FINANČNE POSLEDICE
Sprememba imena ne bo imela posledic za proračun Republike Slovenije. Stroške v zvezi s preimenovanjem bo nosila
šola v okviru sredstev za izvajanje njenih dejavnosti (npr.
zamenjava pečatov, listin itd.).

tOLOG ZAKONA o spremembi zakona o ustanovitvi visoke pravne šole
Mariboru
1. člen
Si ravna
^lt8tP
^°'a v Mariboru se preimenuje v: »Pravna
a v
Mariboru«.

v Mariboru (Uradni list RS, št. 35/90) se besedilo »Visoka
pravna šola« nadomesti s »Pravna fakulteta«.
3. člen

2. člen
'• 8-3. 'h 4. členu zakona o ustanovitvi Visoke pravne šole

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

OBRAZLOŽITEV
®' Vi
št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89) in 17. členu zakona o zavodih
Soie v Mariboru je na svoji seji dne 1. 6. 1992 na
(Uradni list RS, št. 12/91 ter ustrezna uskladitev ustanovitvere*nan?tveno-pedagoškega sveta te šole sprejme sklep
ufSfr
nega akta, ki je v lem primeru zakon, predlagamo spremembo
« iemh'W imena v Pravno fakulteto v Mariboru. Ker je za
zakona o ustanovitvi Visoke pravne šole v Mariboru.
lmena
a
""zal
potrebno
soglasje
ustanovitelja
po
124.
kona o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS,

r d|

®

og za izdajo zakona o USTANOVITVI VIŠJE ZDRAVSTVENE ŠOLE

<ARlBORU z osnutkom zakona - EPA 151
Ra

3

Publike Slovenije je na 15. seji dne 25. marca
določila besedilo:

*&&awDL°GA ZA IZDAJO ZAKONA O USTANOVITVI VIŠJE
ENE S LE V MARIB0RU z
*0NA
°
OSNUTKOM ZA^Prvvam" 9a pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
e
ir\ 267 6 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266.
'eri „ćlena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije
blikB S ena začasnega poslovnika Državnega zbora Repu^'oveniie.
Kor,
^tan!? .*8 sprejem pravno manj zahtevnega zakona kot
s. 0v'tvenega akta Vlada Republikei Slovenije
T
predlaga

Državnemu zboru Republike Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme navedeni predlog za izdajo zakona
z osnutkom zakona.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije
sodelovala:
- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport.
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o ustanovitvi višje zdravstvene šole v Mariboru
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Zdravstveno varstvo v svetu spreminja svoji koncept, ko
zdravje posameznika in skupnosti ni več le pravica temveč
tudi dolžnost. Nov koncept se vključuje tudi v slovenski nacionalni program zdravstvenega varstva in v novo zdravstveno
zakonodajo s tem, ko nalaga posamezniku in skupnosti, da
v kar največji meri sami skrbe za svoje zdravje. Pri tem imajo
medicinske sestre pomembno vlogo, saj si ohranjanja in krepitve zdravja, nege bolnih in rehabilitacijske nege ni mogoče
predstavljati brez njih. Vse navedeno je njihova temeljna
naloga v sklopu zdravstvene nege.
Svetovna zdravstvena organizacija je definirala zdravstveno
nego kot sestavni del sistema zdravstvenega varstva, ki
zajema ohranjanje, krepitev in vrnitev zdravja, nego bolnih in
skrb za rehabilitacijo. Zdravstvena nega deluje v času zdravja
in bolezni in traja od spočetja do smrti s ciljem, da omogoči
neodvisnost varovanca za opravljanje njegovih osnovnih življenjskih aktivnosti, če ima za to potrebno moč, voljo in
znanje.
Za opravljanje nalog višje medicinske sestre so potrebna
znanja in sposobnosti, ko so tako v svetu kot pri nas sestavni
del visokošolskega izobraževanja.
Z letom 1979 je bilo v Sloveniji ukinjeno izobraževanje srednjih medicinskih sester splošne, otroške, ginekološko-porodniške in zobozdravstvene smeri. Od tedaj se na srednjem
nivoju za zdravstveno nego izobražujejo naslednji profili: bolničar (III. stop.), zdravstveni tehnik (V. stop.) in višja medicinska sestra (VI. stop.).
Za izobraževanje višjih mediciskih sester na področju zdravstvene nege imamo v Sloveniji le eno šolo in sicer Višjo šolo
za zdravstvene delavce v Ljubljani, ki prerašča v visoko šolo.
Šola z letnim vpisom 80 do 100 (v zadnjih letih 120) študentov
že več let ne zadovoljuje potreb zdravstvenih organizacij po
višjih medicinskih sestrah v Sloveniji. Še zlasti je pereča
kadrovska problematika v severo-vzhodni Sloveniji. V obsežni
anketi, ki je bila opravljena na pobudo in v okviru Društva
medicinskih sester v Mariboru v letu 1991/92 in ki je zajemala
vse večje zdravstvene zavode v severo-vzhodni Sloveniji, je
bilo ugotovljeno, da bi v naslednjih petih letih samo na tem
območju potrebovali 580 medicinskih sester ali v povprečju
116 na leto. V 21 zdravstvenih zavodih v severovzhodni Sloveniji je kar 35% neustrezno zasedenih delovnih mest, pri čemer
je ta odstotek na nekaterih oddelkih tudi do 60%. Zaradi
kritične kadrovske situacije prihaja do velikega odliva kadrov
oz. do bega iz poklica. Podatki dokazujejo, da je stanje na
področju zdravstvene nege kritično in nezadovoljstvo občanov s kvaliteto zdravstvene nege in odnosov v njej upravičeno.
Tako v strokovnih krogih kot v pristojnih republiških organih
in telesih je bila v minulih letih večkrat poudarjena potreba po
povečanju vpisa v višješolski študij zdravstvene nege oz. po
razširitvi mreže izobraževanja medicinskih sester v Sloveniji,
še posebej v njenem severovzhodnem delu. V zaključkih Elaborata, ki ga je v maju 1991 pripravila komisija za preučitev'
zdravstvenega šolstva je bilo kot prioritetna naloga predlagano povečanje vpisa za poklic medicinska sestra na 200
študentov letno v Sloveniji in po razširitvi mreže šol ter uvedbi
omenjenega študija tudi v Mariboru.
Na posvetu, ki ga je 23. 11. 1992 organiziralo Ministrstvo za
zdravstvo in so se ga poleg obeh pristojnih ministrstev udeležili tudi predstavniki zdravstvenih organizacij v Sloveniji, ki
zaposlujejo medicinske sestre, predstavniki Višje šole za
zdravstvene delavce v Ljubljani ter predstavniki Univerze
v Mariboru kot predlagatelji višješolskega študija zdravstvene
nege v Mariboru, je bila ponovno potrjena ugotovitev o velikem kadrovskem primanjkljaju na strokovnem področju
zdravstvene nege v Sloveniji, še posebej v njenem severovzhodnem delu. Med sklepi, s katerimi so soglašali vsi nav22

zoči, je tudi uvedba višješolskega študija zdravstvene 1
v okviru Univerze v Mariboru s pričetkom v študijske^
1993/94 in z vpisom 80 rednih študentov.
V okviru Univerze v Mariboru je bil leta 1992 izdelan °^s^e
elaborat o upravičenosti uvedbe študija zdravstvene
v Mariboru z osnutkom študijskega programa in utemell1' ^
za ustanovitev ustrezne višje šole v Mariboru, v katerev ^
prikazane tudi kadrovske in materialne možnosti za iz
programa.
Univerza v Mariboru je vseskozi sodelovala pri oblik0^študijskega programa zdravstvene nege in zagotovil33 $ni
kovni pristop pri njegovi realizaciji. Znanstveno-pe^ ® a[n
svet Univerze v Mariboru je sprejel višješolski Pr0°|
h kateremu je dala Vlada Republike Slovenije so9
o skladnosti s programsko zasnovo.
-r«/aia(1'e
Z ustanovitvijo Višje zdravstvene šole v Mariboru za izpt
programa zdravstvene nege sta soglašali obe unive 8
koordinacijski seji dne 11. 12. 1992, z njeno ustanoven lt
poleg Ministrstva za zdravstvo soglaša tudi Višja
zdravstvene delavce v Ljubljani.
KRATKA PREDSTAVITEV PROGRAMA IN PRIMERJA^
Z DRUGIMI PROGRAMI
Višja zdravstvena šola v Mariboru bo izvajala Studijsk
jI1 ^digram zdravstvene nege, ki daje strokovni naslov višJa po
cinska sestra / višji zdravstveni tehnik. Višješolski pf°9 1. pod"
trajal pet semestrov in diplomski semester. Diploma"'
usposobljeni za delo v splošnih, specialističnih in disp paskih enotah zdravstvenega varstva, bolnišničnih enota"'1 ^
viliških enotah, socialno varstvenih zavodih, vzgojno v {(ie
ževalnih zavodih (učitelji praktičnega pouka in zdra 1
nege), vzgojno varstvenih zavodih, zdravstveno vzgojn
nosti in drugih družbenih dejavnostih.
a iM*
V primerjavi z obstoječim programom Višje šole za^
stvene delavce v Ljubljani - smer zdravstvena nega in"
tavlja predloženi program enakovreden nivo znanj -5tr«
sobljenosti za opravljanje poklica višje medicinske
Nekatere razlike v predmetniku so posledica:
- integracije vsebin nekaterih predmetov, ki ima za P°
zmanjšanje števila predmetov,
- nekoliko večjega deleža informacijsko-komunik®
vsebin in poznavanja informacijske tehnologije,

' 5M

- kontinuitete učenja tujega strokovnega jezika skozi c®'
program.
V večini držav članic Svetovne zdravstvene organ
afrtC
tečejo aktivnosti in prizadevanja za poenotenje Pr? |Zpt>rJ'
izobraževanja medicinskih sester, posebej še v EvropJ; ^i>
ževanje za poklic medicinske sestre v večini evrops*1
traja tri do štiri leta po zaključeni srednji šoli:
c
p oiKi'
z
Danska: starost 18 let, predhodna izobrazba 10 let.
medicinska sestra 4 leta.
. a po'
Finska: starost 17 let, predhodna izobrazba 12 let,1
medicinska sestra 3 leta.
Nizozemska: starost 17 let, predhodna izobrazba 101
poklic medicinska sestra 4 leta.
0
Avstrija: starost 17 let, predhodna izobrazba 9 I®'-. raP '
medicinska sestra 5 let.
iC
»
,aPo',Kl
Italija: starost 16 let, predhodna izobrazba 10 let. z
medicinska sestra 3 leta.
poroi

Po^^a: starost 18 let, predhodna izobrazba 12 let, za
Medicinska sestra 2 leti.
a

V Poc|atki za Bavarsko starost 17 let, predhodna izo'0 let, za poklic medicinska šestra 4 leta.

a: star
Cln
Wiri''
°st 182 let,
ska sestra
leti.predhodna izobrazba 12 let, za poklic

>'lska ,ar0St
_
17 let
ICln
^icfn^
' Predhodna izobrazba 9 let, za poklic
ska sestra 5 let.
r

'SOska;a s,aros
,
^inska
:
t18 let, predhodna izobrazba 10 let, za poklic
iUr,
sestra 4 leta.
3 s,a
lierii'
rost 18 let, predhodna izobrazba 12 let, za poklic
fllC| '
nska sestra 2 leti.
**ii
1
Poidu"
ZDA: starost 18 let, predhodna izobrazba 12 let, za
c
Medicinska sestra 4 leta.
P°datki (VIR: Zdravstveno statistični letopis Slovesi 89
)
razmerja med zdravniki in višjimi medicinskimi
Usta-"11 prav tako kaiei° na nujnost povečanja vpisa ter
t>-^!tve Višje zdravstvene šole v Mariboru:
^
1:1,6
1:2,0
1:0,7
1:3,2
1:5,6
i|e
program študija zdravstvene nege in ustanovitev
l aravstvene šole v Mariboru je utemeljen tako s strokovmor
NreJ?
alno etičnega vidika kot z vidika kadrovskih
^ u "a tem področju.
izva an a
Sfboriu8 univ
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! nNi vil20b
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SJMlh podiplomski magistrski študij. Pri izvajanju
i ' hahii8.98
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potrebe Medicinske fakultete v Ljubljani in za potrebe Višje
šole za zdravstvene delavce v Ljubljani, ko je le ta imela
oddelek ob delu v Mariboru. Bolnišnica ima 1700 postelj in bo
nudila Višji šoli potrebne prostorske in materialne kapacitete
ter strokovne kadre, ki so potrebni za izvajanje programa
s področja bolnišničnega zdravstvenega varstva. Za uporabo
ima na razpolago tudi klasično predavalnico in 2 sejni dvorani, možno pa je tudi koriščenje strokovne knjižnice.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor lahko nudi vse
možnosti za izvajanje vaj na področju dispanzerskega in
patronažnega zdravstvenega varstva, po dogovoru pa tudi
prostorske in kadrovske kapacitete.
Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za
primarno zdravstveno nego nudi odprta vrata za mednarodne
povezave in aktualizacijo programa ter njegovih vsebin.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor s Centrom za varstvo
okolja je podlaga za izvajanje nekaterih vaj iz predkliničnih
predmetov in ekskurzije.
Univerzitetna knjižnica Maribor je s sistemom Medline vključena v program Inter-Med in z bogato literaturo omogoča
študentom neoviran vstop v svet znanja in informacij.
II. PREDLAGANE REŠITVE IN PODLAGA ZA IZDAJO
ZAKONA
S predlaganim zakonom se ustanovi Višja zdravstvena šola
v Mariboru za izvajanje študijskih programov za pridobitev in
izpopolnjevanje višje strokovne izobrazbe na področju zdravstva. Šola opravlja tudi raziskovalno dejavnost na področju
zdravstva ter druge dejavnosti, ki so povezane z izobraževalnim in raziskovalnim delom na njenem področju.
Kot ustanovitveni akt visokošolskega zavoda zakon vsebuje
vse tiste sestavine, ki jih določa 8. člen zakona o zavodih (U. I.
RS, št. 12/91) in se poleg imena, sedeža in dejavnosti nanašajo na: organ upravljanja in njegovo sestavo, na znanstvenopedagoški svet kot strokovni organ šole in njegovo sestavo,
na dekana, na zagotavljanje sredstev za opravljanje javne
službe, na uporabo presežkov prihodkov, na način kritja primanjkljaja, na odgovornost ustanovitelja za obveznost šole,
itd. Pričetek izvajanja študijskega programa za pridobitev
višje strokovne izobrazbe je določena v študijskem letu 1993/
94.
Za ustanovitev in začetek dela šole bo ustanovitelj zagotovil
zagonska sredstva v višini 1.430.000,00 SIT, sredstva za izvajanje javne službe pa se bodo začela zagotavljati s študijskim
letom 1993/94. Določeno je tudi, da Vlada Republike Slovenije
imenuje vršilca dolžnosti dekana šole in ga pooblasti, da
izpelje postopke ter opravi priprave za začetek dela šole.
Podlago za zakon predstavlja 4. odstavek 125. člena zakona
o usmerjenem izobraževanju (U. I. SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89
in 35/89), po katerem ustanovi visokošolsko organizacijo
Republika Slovenija z zakonom.
III. FINANČME posledice zakona
Ustanovitev Višje zdravstvene šole v Mariboru za izvajanje
višješolskega študija zdravstvene nege bo imela tudi finančne
posledice za proračun. V osnutku proračuna za leto 1993 je
Ministrstvo za šolstvo in šport predvidelo delovanje Višje
zdravstvene šole v Mariboru in predvidelo zagonska sredstva
v višini 1.430.000,00 SIT in sredstva za izvajanje programa
v začetku prvega študijskega leta v višini 2.685.000,00 SIT
oziroma 0,046% glede na global sredstev namenjenih visokošolskemu dodiplomskemu študiju za leto 1992. V naslednjem
letu izvajanja pa bo potrebno zagotoviti še 12.852.000,00 SIT
oziroma 0.223% globala, v letu 1995 20.436.000,00 SIT ali
0.355 globala ter v letu 1996 21.684.000,00 SIT ali 0,376%
globala.
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OSNUTEK ZAKONA o ustanovitvi višje zdravstvene šole v Mariboru

Ustanovi se Višja zdravstvena šola v Mariboru.
Višja zdravstvena šola v Mariboru je javni visokošolski zavod
s sedežem v Mariboru, Žitna 15.
2. člen

Dekana šole imenuje in razrešuje svet šole na predlog 18
stveno-pedagoškega sveta. Mandat traja štiri leta in je
ponovno imenovan.
8. člen
edstv«
Za ustanovitev in začetek dela šole se zagotovijo sre°
v višini 1.430.000,00 SIT.

Višja zdravstvena šola v Mariboru (v nadaljevanju: šola) je
pravna oseba in deluje v okviru Univerze v Mariboru.

Za opravljanje svoje dejavnostii se šoli dodelijo v upravljaj
uporabo prostori v 4. nadstropju
pju stavbe Žitna 15 v Mari"

1. člen

3. člen

9. člen

Šola izvaja programe v visokem izobraževanju za pridobitev in
izpopolnjevanje višje strokovne izobrazbe, ki se opravljajo kot
javna služba ter opravlja raziskovalno delo na področju zdravstva. Šola opravlja tudi druge dejavnosti povezane z izobraževalnim in raziskovalnim delom s svojega področja.

Ustanovitelj zagotavlja šoli sredstva potrebna za op'»"r£0\i
javne službe v skladu z zakonom in drugimi predpis1'
lahko pridobiva sredstva tudi s prodajo svojih storitev
drugih virov.
10. člen

4. člen
Organi šole so: svet, znanstveno-pedagoški svet in dekan.
Šola ima lahko tudi druge organe, ki jih določi s statutom.
5. člen
Šolo upravlj svet šole.
Svet ima 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- trije predstavniki delavcev,
- trije predstavniki študentov,
- po en predstavnik Splošne bolnišnice Maribor in Zdravstvenega doma Maribor.
Svoje predstavnike volijo delavci in študenti neposredno.
Mandat članov traja štiri leta, razen članov iz vrst študnetov, 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 sodelavci. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov.
Sestava znanstveno-pedagoškega sveta, način oblikovanja in
naloge se skladno z zakonom določijo s statutom.
7. člen

*

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.

it
Presežek prihodkov nad odhodki sme šola uporabit' I®
opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
Način kritja primanjkljaja sredstev se določi v soglasju Z ust«'
«!l
noviteljem.
a
11. člen
„fcž
Šola ima vsa pooblastila v pravnem prometu. Za svoje o'
nosti odgovarja z vsemi sredstvi s katerimi razpolage
ivr Ji1
Ustanovitelj odgovarja le za obveznosti, ki izhajajo iz °Pra
nja javne službe.
£
*
12. člen
.
i
Vlada Republike Slovenije imenuje vršilca dolžnost) °r eii
šole in ga pooblasti, da izpelje postopke ter opravi pr'P
*
začetek dela šole v študijskem letu 1993/94.
13. člen

ji

Šola začne izvajati programe za pridobitev višje str0''0
izobrazbe v študijskem letu 1993/94.

i
5

14. člen
8

Sredstva za izvajanje javne službe iz 9. člena tega zal,k o""
začnejo zagotavljati s študijskim letom 1993/94.

ti

§

15. člen

iavi^
Svet šole sei oblikuje
i
najkasneje v treh mesecih od usXa
^ovi|f
šole sprejme
svet v soglasju
zu
\
tega zakona.i. Statut
_ :_ ».mtfl.
r ,
:_ ..v atreh
u mesecih
iL odi .um
ta"
Ijem najkasneje
oblikovanja
sveta16. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne'"
Republike Slovenije.

Ž?
OBRAZLOŽITEV
S
nem
izobraževanju
(Uradni
list
SRS,.
št.
11/80,
6/83,
-u
>"
l>
S predlaganim zakonom se ustanovi Višja zdravstvena šola
0
35/89), ki določa, da Republika Slovenija ustanavlja v'f 0oi(J! J* n
v Mariboru za izvajanje višješolskega programa zdravstvene
ske organizacije z zakonom in sicer tako, da je hkrati
ii(
nege, po katerem se pridobi višja strokovna izobrazba in
van 8. člen zakona o zavodih (U. I. RS, št. 12/91) ter ejfl
strokovni naslov višja medicinska sestra/višji zdravstveni teh64. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgol*'
1 t,
nik. Študij bo trajal pet semestrov in diplomski semester. Šola
0t
braževanju (U. I. RS, št. 12/91-1), s katerim je začre
?Zulr N
bo pričela izvajati navedeni program v študijskem letu 1993/
uveljavitve novega zakona o visokem šolstvu, op
|\
94. Šola bo delovala v okviru Univerze v Mariboru.
javna služba na področju visokega šolstva.
Zakon je pripravljen na podlagi 125. člena zakona o usmerje24
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ZA izdaj
RABFCEt^??
zakona
o omejevanju upoa
'UBACNIH
I7DFI°KOV/
Q TP7AMI
■I
amo v
"^alin88 P°ši,ič,ena
Obravnavo in sprejem na podlagi
Člena n^ ?
"
' 266 • 267 ir> drugega odstavka 274.
P Slovnika
i;Skuctrua im dstavkom
Skupščine Republike Slovenije v zvezi
;ud«a
uusiavKom 1i.• Člena
cient začasnega poslovnika
ne °
PSčinl
Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles
sodelovala:
— dr. Božidar VOLJČ, član Vlade Republike Slovenije in
minister za zdravstvo, družino in socialno varstvo,
- prof. dr. Marica MAROLT-GOMIŠĆEK, namestnica ministra za zdravstvo, družino in socialno varstvo.

ZA IZDAJO ZAKONA o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
A
STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
'sta,IVg ^
3'Sdu »'l11 ^'"<e Slovenije v 72. členu določa, da ima vsakdo
ki"® drJa. nom Pravico do zdravega življenjskega okolja
kNjsito ? skrbi za zdravo življenjsko okolje. V takšno
(
L °''e nedvomno spada tudi ozračje brez cigareti^ljiv VD'|, ' J013. Poleg škodljivega vpliva na zdravje kadilcev
V11® na*- ne v na zdravje in počutje vseh, ki prihajajo na
'igirr, on , vkomneposreden
stik s kadilci. Ker v skladu
žimi sko olw)72-e člena
Ustave država lahko v skrbi za
v|
z
(!' jania
'i zakonom določi pogoje in načine
^'gospodarskih in drugih dejavnosti, je vsekakor
a us ez
Oljivi^i u ? . V en način zavaruje vse državljane pred
"5Q*a čjm eCv.' u*'vanja tobačnih izdelkov, s tem da si priza.' vne 7^ i° omejitev njihove uporabe. Tudi deklaracija
,LS'°^om ^VS,vene organizacije (v nadaljevanju: WHO)
Orspi j. "Zdravje
za vse do leta 2000« zahteva, da se
"o neka«?? po'itike Poral3a tobaka zmanjša za polovico,
aiicev pa naj bi doseglo vsaj 80% vsej prebivalcev.

'i rr|lad'oiotJ' tret
i'na Slovencev. Od 14. do 17. leta kadi vsak
m0
letu akk' peti
d 26.
in 40. letom vsak drugi prebivalec,
|C'v deiB»i
' po 70- ,e,u pa vsak deseti državljan,
(j da|je . kadilcev počasi narašča, se ta razmerja od leta
bis,veno
O.0 ®00 nnn° kad
spremenila. V Sloveniji je zdaj priC' Ker n
ilcev, od tega 430.000 moških in 170.000
Pri
sarT1e
C
zni kadilec
pokadi
20 cigaret
dnevno,
proC v j-.na®°vsak dan
približno
pol milijona
zavitkov
cigaret.
&
11 ntu
it= šte°Vzrn/I f bak"Zdravje za vse do leta 2000« navaja, da
' B viik~ j°
800.000 smrti v Evropi, leta 2025 pa naj bi
C0vica i n r sedanjih gibanjih pozpela na 2.000.000 umr2*askrhr ? '''? zaradi tobaka umre v starosti od 40-69 let.
V°v nar *j?Ci so
Podatki, po katerih potrošnja tobačnih
(A EdIh ® Pr®dvsem v deželah južne in vzhodne
1 8 tob
16 !
V^azvitf"!
ačnihtobaka
smrti umre
se iz kar
razvitega
sveta
seli
^v.
, kjer zaradi
20% vseh
prebi|<Vsr)iji in
aradi
'Sr!N>ivair
P'iučne9a ^ka v letih 1985 do 1991 umrlo
0
Smrti ev'0<* katerih je glede na razpoložljive podatke
y
Povezanih s kajenjem.

,

zaradi kajenja leta 1990 v Sloveniji umrlo
es
in 1.069
žensk. Na
prvih
t,.W^
Hi r_ tih so bilee2.501
kot moških
vzrok smrti
naslednje
skupine
% ak riii jt kr" Kot vzrok smrti naslednje skupine
i»
bole, - r °nični bronhitis in emfizem, cerebrovaJ prvjh 4»' '? 'shemična bolezen srca. Pri moških so
^rokHični t!on
naslednje skupine bolezni: rak
h? 5,°vasir , arne^itis
in emfizem,
ishemična bolezen srca
bolezni
Pr
l^a, e a uvril
' ženskah pa so bile na prva
Sćene
v1 bo|6, 11, kr naslednje skupine bolezni: cerebrova'la bnu
°nični bronhitis in emfizem, rak pljuč ter
uie
zen srca

Po podatkih, ki jih je v anketi »Slovensko javno mnenje« zbral
Raziskovalni inštitut pri Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, je delež nekadilcev v 15 letih upadel za 5 odstotnih točk
(s 56% na 51%), delež kadilcev se je povečal za približno
4 odstotne točke (s 30% na 34%), delež tistih, ki so opustili
kajenje, pa je stalen (okrog 15%). Podatki iz raziskovalne
naloge »Mladi in njihov odnos do alkohola«, ki jo izvaja
Inštitut za socialno medicino in socialno varstvo, so pokazali,
da le 37,5% anketiranih mladih živi v družinah brez tobačnega
dima in da se med prvim in tretjim letnikom srednje šole delež
otrok, ki poskušajo kaditi, poveča za 15%. Med srednješolci je
po navedenih podatkih le 42% tistih, ki še nikoli niso kadili,
kar 11% pa jih kadi že več kot dve leti (poprečna starost
celotnega vzorca je bila 15,9 let).
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 9/92) v 2. členu določa dolžnost vsakega,
da skrbi za svoje zdravje in da nihče ne sme ogrožati zdravja
drugih. V skladu s 4. členom navedenega zakona pa Republika Slovenija v okviru družbene skrbi za zdravje sprejema
predpise in ukrepe, ki spodbujajo krepitev in varovanje
zdravja, z ukrepi davčne in gospodarske politike pa spodbuja
razvijanje zdravih življenjskih navad.
Področje uporabe tobačnih izdelkov oziroma kajenja je v Sloveniji še dokaj neurejeno, saj kajenje na delovnem mestu
v določeni meri omejuje le zakon o varstvu pri delu (Uradni list
RS, št. 47/86 - preč. bes.), ki zavezuje delodajalce, da določijo prostore, v katerih kajenje ni dovoljeno. Ne glede na
kazenske sankcije pa navedeni zakon ne daje nikakršne zaščite nekadilcem, da zavrnejo delo v zakajenih prostorih.
Zakon o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne
rabe (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 58/85), ki se v Republiki
Sloveniji še uporablja, pa v 15. členu prepoveduje reklamirati
tobačne izdelke po tisku, radiu, televiziji in drugih sredstvih
javnega obveščanja. Na podlagi zakonskega pooblastila je bil
sprejet poseben odlok (Ur. I. SFRJ, št. 34/79 in 57/80), ki je
proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov dovolil obveščanje potrošnikov o prejetih nagradah in priznanjih ter
o kakovosti in lastnostih novih proizvodov; obveščanje je
lahko le enkratno in sočasno. Vendar je tudi takšna zaščita
potrošnika pomanjkljiva, saj so kršitve prepovedi reklamiranja
tobačnih izdelkov čedalje pogostejše.
Škodljivi vplivi kajenja oziroma uporabe tobačnih izdelkov
(pipo kadi v Sloveniji le 0,2% prebivalcev, obseg drugih oblik
uživanja tobačnih izdelkov - žvečenje in njuhanje - pa je
zanemarljiv) so nesporni, saj jih ugotavljajo WHO, kot tudi vse
razvite države. Sedanja zakonodaja ne zadovoljuje zahtev, ki
jih vsebujejo priporočila WHO in direktive Sveta Evrope, zato
je treba po vzoru razvitih evropskih držav celovito urediti
uporabo tobačnih izdelkov, s tem pa tudi preprečiti, da bi se
posamezni načini njihove uporabe med seboj nadomeščali
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zaradi parcialnih prepovedi oziroma zaščitnih ukrepov (omejitev zakonske ureditve zgolj na cigarete bi po izkušnjah razvitih držav lahko povzročila povečanje uporabe raznega tobaka
ali druge oblike uporabe tobačnih izdelkov).
Vsekakor pa za zmanjšanje uporabe tobačnih izdelkov ne
zadošča zgolj moderna zakonodaja, temveč mora biti njeno
izvajanje podprto z ustrezno družbeno klimo, ki mora kajenje,
pa tudi druge zdravju škodljive razvade, preprečevati in omejevati na vseh področjih.
II. CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA
Petletni program WHO z imenom Evropa brez kajenja (Smoke
free Europe), ki ga je sprejel leta 1987 Regionalni Evropski
komite, je predvidel, naj bi do leta 1995 bilo v vsaki državi
najmanj 80% nekadilcev, poraba tobačnih izdelkov pa naj bi
se zmanjšala za 50%. Te cilje je mogoče doseči z:
- zaščito nekadilcev in zavzemanjem za ozračje brez cigaretnega dima, zlasti na delovnem mestu in na javnih mestih;
- razvojem zdravstvene vzgoje in javnega informiranja;
- omejevanjem proizvodnje, propagiranja in prodaje tobačnih izdelkov;
- proizvodnjo tobačnih izdelkov, ki vsebujejo manj zdravju
škodljivih snovi;
- ustvarjanjem družbenih okoliščin, ki bodo vzpodbujale
zdravo življenje in opuščanje škodljivih razvad.
Zakon naj bi predvsem ustvaril pogoje, v katerih bo mogoče
s širšo, medpodročno usklajeno in stalno aktivnostjo vplivati
na mlade ljudi, da ne bodo začeli kaditi, kadilce pa odvrniti od
te škodljive razvade. Seveda pa teh ciljev ni mogoče doseči
brez ustreznih omejitev propagiranja in prodaje tobačnih
izdelkov, prav tako pa bo treba usklajeno ukrepati tudi na
področju javnih financ z ustreznimi davki oziroma javnimi
dajatvami.
Predlagani zakon naj bi celovito uredil ukrepe za omejevanje
uporabe vseh vrst tobačnih izdelkov, od cigaret do tobaka za
žvečenje in njuhanje. Podatki o uporabi tobaka na zadnja
navedena načina sicer niso zbrani in so po splošnih ocenah
zanemarljivi, vendar pa obstaja upravičena bojazen, da bi
samo z omejevanjem porabe cigaret ostalo neurejeno celovito področje, kar bi tobačna industrija in prodajalci tobačnih
izdelkov zagotovo izkoristili, s tem pa bi se osnovni cilji
zakona izjalovili. Zakon naj bi zato opredelil tobačne izdelke
v vseh njihovih oblikah, pri čemer pa se bo v praksi v glavnem
uporabljal le v zvezi s cigaretami.
Zakon naj bi uredil sedem vsebinskih sklepov:
- omejitev kajenja v javnih prostorih in na delovnih mestih;
- omejitev prodaje tobačnih izdelkov;
- prepoved propagiranja (reklamiranja) tobačnih izdelkov;
- omejitev vsebnosti škodljivih sestavin v cigaretah;
- način opozarjanja kadilcev na škodljivost kajenja;
- način medpodročnega usklajevanja aktivnosti v zvezi
z omejevanjem uporabe tobačnih izdelkov;
- financiranje aktivnosti za omejevanje uporabe tobačnih
izdelkov.
Kajenje naj bi bilo prepovedano v vseh javnih prostorih, ki jih
bo zakon tudi opredelil, nekatere le glede na dejavnost, ki se
tam opravlja, druge pa eksplicitno. Kajenje naj bi bilo prepovedano v vrtcih in drugih vzgojenovarstvenih organizacijah,
šolah, zdravstvenih in socialnih zavodih, pa tudi v vozilih
javnega prometa, v trgovinah, športnih in kulturnih dvoranah,
dvigalih, kabinskih žičnicah, čakalnicah in v vseh drugih prostorih, ki so namenjeni javni rabi bi kajenje v njih motilo ter
škodovalo nekadilcem. Takšna je ureditev tudi v večini razvi26

tih držav, največje razlike so le v omejitvah kajenja v 9°s
skih prostorih.
•h me5^'1"
Zakon naj bi dosedanjo ureditev kajenja na delovnin
dopolnil tudi s pravico nekadilcev, da lahko od deloc' s#ifi
zahtevajo ustezno zaščito pred cigaretnim dimom,
pa naj bi odslej delodajalci posebej določili prostore•Jjft
kajenje izrecno dovoljeno, sicer pa naj bi veljala SP
prepoved kajenja na delovnem mestu.

Po vzoru razvitih držav naj bi zakon omejil prodajo to&®|i|()i ^
izdelkov mladoletnim osebam, hkrati pa bi prepove" ^if
prodajo cigaret iz avtomatov, s čimer naj bi vsaj delnoo* \
porabo cigaret med mladimi. Večina razvitih držav je P'^ «(. ^
dala prodajo tobačnih izdelkov osebam, mlajšim zaK
od0it) ^
nekatere celo mlajšim od 18 let. Ker po naši
^ Ij
mladoletniki lahko poslovno sposobnost pridobijo že as jrf
(s sklenitvijo delovnega razmerja ali s sklenitvijo * M*
zveze), naj bi ta starost veljala tudi za možnost nakup®
nih izdelkov. Glede na predlog Zdravstvenega sveta je V ^ v ^
gana alternativa, da bi tobačne izdelke lahko kup0
i
polnoletni kupci.
^j
Prepoved oglaševanja oziroma propagiranja tobačn'^^#
kov naj bi bila skoraj absolutna, saj naj bi bili izjema '® inilfi) K
prenosni predmeti (obeski za ključe, vžigalniki, 0 .j trj tv
reklamni napisi na poslovnih prostorih proizvajalca #
tovca s tobačnimi izdelki, napisi na njihovih službeni"H
ter reklamni napisi na trafikah in v prodajalnah
izdelokov.
Takšnim omejitvam propagiranja se v svetu UP'. ko^0 T|
industrija z ugovori, da je prepoved reklame kratenje * JmU
alne svobode in s tem ene temeljnih pravic tržnih s" ■
Vendar pa komercialna svoboda predstavlja tudi vZ 0ja
do potrošnikov, saj takšen izdelek dokazano p° '
hovo slabše zdravje in celo prezgodnjo smrt.
V variantnem dodatku je predivdena možnost, da bi
ials*i t(ne
no pa
na trnnuri\
jalci
trgovci) tr»hai*nih
tobačnih i7Holtrnu
izdelkov lahko Vv O i_*li
Dv,r
obsegu obveščali potrošnike o novih proizvodih ali o .{ji*
vah proizvodov, ki so že na tržišču. Takšna akcija ob t
potrošnikov naj bi imela predvsem namen seznanit*na
škodljivimi tobačnimi izdelki, bila pa naj bi pod '
S
ministrstva, pristojnega za zdravstvo.
Proizvajalci tobačnih izdelkov v svetu nasprotujejo
(j k#
nemu opozorilu o škodljivih sestavinah In o šk°dlj'tev
,
nja zdravju na spodnji strani embalaže, češ da je s "v0nOjr
zaščita blagovne znamke, ki jo zagotavlja Pariška ko
Vendar pa se z obveznimi obvestili in opozorilom ^afnK'
ne posega v samo blagovno znamko, saj blagovne zn
predstavlja podoba sprednje strani škatlice cigaret
V skladu z direktivo Sveta evropske skupnosti naj hi
vsebnost škodljivih sestavin v cigaretah, predvsem *
nikotina, pri čemer bi morali vsaj prvi rok (direktiva
o
12. 1992) za določen čas preložiti ter s tem om°9°
industriji in trgovcem, da se prilagodijo zakonskim*
Embalaža cigaret naj bi imela natisnjeno opozorilo,
škoduje zdravju, pa tudi navedbo, koliko katrana
vsebuje posamezna cigareta. Glede na izkušnje razV
mora zakon dokaj natančno določiti obliko,
bino opozorila in obvestila, sicer ga proizvajal0
zlahka izigrajo.
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Predlagani zakon sledi usmeritvam dokumenotv^in®',.
predlaga vsem državam ustanovitev posebnega °a° ^oJ'1 j ?
telesa z nalogo koordiniranja in usklajevanja a n o 'fJSj tj
omejevanje kajenja na vseh področjih. Ker je zak°e
stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju * pri
Svet za zdravje kot medpodročno telo, ustanovljene naci"V
Republike Slovenije, bi lahko opravljal tudi nal°9 jrO^J J
nega organa za omejevanje kajenja. Za posamezne8 oSe<> i|<
naloge na tem področju pa bo lahko svet obliko*
skupine strokovnjakov.
v
•
hi
S postopno prilagoditvijo davčne zakonodaje naj 0o v r»
gočili, da bi maloprodajne cene tobačnih izd
/
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^ nai h' malo
Prodajne cene na sploh. Cene tobačnih izdelati k Preh'tevale inflacijo in po izkušnjah razvitih držav
,,
e in Avstralije) bi se ob zmanjšanem številu
fc°rafi *orala enaka ali večja količina sredstev v državnem
litice u' V predlaganih tezah sicer ni določbe o hitrejši
'»vi«! ne'obačnih
izdelkov od maloprodajnih cen. Usklajevalo n ,ako imenovane akcize je namreč urejeno z zakor me,nem davku Ur
alf
° sledi rasti maloprodajnih
( -' RS, št. cen
4/92)cigaret.
in sicer tako, da
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'čevanje nalog Sveta za zdravje bodo zago9fama ^ r*avnim proračunom na podlagi ovrednotenega
do
SSe2akona
'očbe naj bi predvsem zagotovile dosledno spo% ijj i kov
na področju prepovedi reklamiranja tobač. . na drugih področjih pa bodo za dosego zastavitev potrebni predvsem drugi, nerepresivni ukrepi.
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dokumenta
za vse do
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r Protii?a•en
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1990), s katerimi je omejila vsebnost katrana in nikotina
v cigaretah in določila roke za uskladitev nacionalnih zakonodaj.
Upoštevajoč navedene dokumente je večina evropskih držav
omejila oglaševanje tobačnih izdelkov in kajenje na javnih
mestih ter predpisala obvezna opozorila o škodljivosti kajenja
in o vsebnosti škodljivih sestavin cigaret. V Evropi imajo
podobno urejeno zakonodajo s tega področja zlasti Norveška,
Islandija, Belgija, Irska, Finska, Portugalska, Danska, Velika
Britanija, Malta, Nizozemska, Švedska in Španija, izven
Evrope pa Izrael, Burkina Faso, Singapur, Avstralija, Argentina, Senegal; Papua Nova Gvineja, Urugvaj ter seveda
Kanada in ZDA.
IV. MATERIALNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Največje finančne posledice predlaganega zakona bodo vsekakor za tobačno industrijo in trgovce s tobačnimi izdelki, saj
jim zakon predpisuje dodatne naloge (tiskanje obvestil, maksimum škodljivih snovi), hkrati pa jim onemogoča, da bi te
stroške poskušali pokriti z večjo prodajo, za katero bi seveda
morali napraviti ustrezno reklamo. Stroški s tiskanjem opozoril bodo za industrijo le enkraten večji strošek, trgovci pa
bodo seveda pri uvozu tobačnih izdelkov morali od tujega
uvoznika zahtevati, da pošiljke opremi s predpisanimi opozorili. Večje stroške bo tobačni industriji verjetno povzročila
zahtevana prilagoditev evropskim normam glede vsebnosti
škodljivih sestavin cigaret, zato zakon predvideva tudi daljše
obdobje za uveljavitev teh zahtev.

ZAKON o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
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' Republike
naloge: Slovenije, ki ima na tem
V 5iro'VP"v uP°ra,3e tobačnih izdelkov na zdravje prebiti.
skupin ljudi in predlaga ustrezne ukrepe;
hih, |za omejevanje škodljive razvade uporabe

- obravnava predpise v zvezi z izdelavo in prometom tobačnih izdelkov;
- opravlja druge naloge s področja omejevanja uporabe
tobačnih izdelkov, ki zahtevajo medpodročno reševanje ali
mednarodno sodelovanje.
II. STANDARDI ŠKODUIVIH SESTAVIN
6. člen
Katran po tem zakonu je suh, nerazredčen, breznikotinski
kondenzat dima, ki nastaja pri kajenju.
Prepovedana je izdelava in prodaja cigaret, ki vsebujejo več
kot 15 mg katrana na cigareto.
Od 31. 12. 1997 dalje je prepovedana izdelava in prodaja
cigaret, ki vsebujejo več kot 12 mg katrana na cigareto.
7. člen

*
Prepovedana je izdelava in prodaja cigaret, ki vsebujejo več
kot 1,2 mg nikotina na cigareto.
8. člen
Prepovedana je izdelava in prodaja cigaret, ki na škatlici
oziroma drugi embalaži nimajo na vidnem mestu na sprednji
ali zadnji strani natisnjenih podatkov o tem, koliko miligramov
katrana in nikotina vsebuje posamezna cigareta.
Podatki iz prejšnjega odstavka in opozorilo iz 9. člena tega
zakona morajo biti natisnjeni v barvi, ki se razlikuje od podlage ter v črkah, ki so velike najmanj 3 mm, tisk pa mora biti
širok najmanj 0,3 mm.
III. UKREPI ZA ZMANJŠANJE UPORABE TOBAČNIH
IZDELKOV
9. člen
Prepovedana je izdelava in prodaja tobačnih izdelkov, ki pa
embalaži nimajo natisnjenega opozorila z naslednjo vsebino:
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11. c člen

»Svet za zdravje opozarja: Kajenje je zdravju škodljivo«.
Opozorilo mora biti napisano s tiskanimi črkami, ki se
razločno barvno razlikujejo od podlage. Površina opozorila
ne sme biti manjša od 10% površine embalaže kjer je opozorilo natisnjeno, pri čemer opozorilo ne sme biti natisnjeno na
delu embalaže, ki se odpira ali na delu, ki se pri odpiranju
uniči.
Opozorilo mora biti natisnjeno na sprednji ali na bočni strani
embalaže.
Variantni dodatek:
Prepovedana je izdelava in prodaja tobačnih izdelkov, ki na
embalaži poleg opozorila iz prvega odstavka tega člena
nimajo natisnjenega še enega od naslednjiih opozoril:
Svet za zdravje opozarja:
- Kajenje povzroča raka na pljučih.
- Kajenje v nosečnosti škoduje razvoju otroka.
- Kajenje je najpogostejši vzrok srčnih smrti.
- Kajenje povzroča srčni infarkt.
- Kajenje skrajšuje življenje.
10. člen
Prepovedano je reklamiranje tobaka in tobačnih izdelkov
v tisku, po radiu, televiziji, s kinematografskimi diapozitivi,
s filmi, na panojih, tablah, nalepnicah, s svetlobnimi napisi in
z drugimi oblikami oziroma vrstami oglaševanja na javnih
mestih, objektih in prometnih sredstvih, v knjigah, revijah,
koledarjih ter s plakati in letaki, če so ločeni od embalaže
tobaka oziroma tobačnih izdelkov.
Za reklamiranje po prejšnjem odstavku se ne šteje objavljanje
obvestil o kakovosti in drugih lastnostih tobaka in tobačnih
izdelkov v strokovnih knjigah, revijah in publikacijah, ki so
namenjene izključno izdelovalcem in prodajalcem teh izdelkov.
..
11. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena je reklamiranje tobačnih izdelkov dovoljeno:
- na tekstilnih izdelkih, dežnikih, senčnikih, usnjeni galanteriji, priboru za kajenje in drugih majhnih predmetih v obliki in
podobi zaščitene blagovne znamke ali logotipa:
- na poslovnih prostorih izdelovalca ali trgovca na debelo
s tobačnimi izdelki;
- na službenih vozilih izdelovalca ali trgovca na debelo
s tobačnimi izdelki;
- na tarifikah in prodajalnah tobačnih izdelkov.
VARIANTNI DODATEK: dodajo se členi 11.a do 11.6
11.a člen
Ne glede na določbe 10. člena tega zakona lahko proizvajalci
tobačnih izdelkov z enkratnimi akcijami obveščajo potrošnike
o novih oziroma izboljšanih tobačnih izdelkih v sredstvih
javnega obveščanja oziroma na drug običajen način.
Obvestila proizvajalcev tobačnih izdelkov iz prejšnjega
odstavka ne smejo vsebovati elementov, ki bi se nanašali na
mladino in mladoletnike ali jih kakorkoli vzpodbujali k uporabi tobačnih izdelkov.
11.b člen

i

Če ministrstvo, pristojno za zdravstvo, na podlagi
Sveta za zdravje oceni, da akcija obveščanja potrošn^ f
v skladu s členom 11. a tega zakona, z odločbo akciF
pove.
iniKO""'
Zoper odločbo o prepovedi akcije obveščanja potrosi"
pritožbe.
11.6 člen
kCija
Vsi pisani ali natiskani oglasi oziroma obvestila v okviru8 ^
obveščanja potrošnikov morajo vsebovati podatke iz . ^
in opozorilo iz 9. člena tega zakona v obsegu najma"'
površine oglasa oziroma obvestila.
12. člen
Prepovedano je izdelovati, uvažati, prodajati ali re .,o
izdelke, ki po svojih zunanjih značilnostih spomini 1 ^
tobačne izdelke in bi lahko vzpodbujali ali napeljevali
rabi tobačnih izdelkov.
Varianta: ta člen se črta.
13. člen
Prepovedana je uporaba enake ali podobne blagovne * |j»l»
tobačnih izdelkov in živilskih proizvodov, ki bi lahko
v zmoto poprečnega potrošnika.
14. člen
m««*'
Prepovedana je prodaja tobaćnih izdelkov osebam,
od 15 (varianta: 18) let.
3it/
Prepovedana je prodaja tobaćnih izdelkov iz a'ivtom '
naprav.
dflrf
Prepovedana je prodaja posameznih cigaretI oziroma
OZiru""-8 .
proizva)
'
tobačnih izdelkov izven originalne embalaže
15. člen
delihPrepovedano je kajenje v javnih prostorih, razen v. 0,
",u V*
posebej oznaćeni in ločeni od prostorov, namenjen
dilcem.
jO*
isti
Prostori, namenjeni kadilcem, ne smejo prese9
skupne površine posameznega javnega prostora
reP
Upravljalec oziroma lastnik javnega prostora mora P
kajenja objaviti na vidnem mestu.
16. člen
V gostinskih obratih, ki gostom nudijo tudi hrano (9.0n«
restavracije), mora biti najmanj 50% prostora nam
nekadilcem. Lastnik, najemnik oziroma upravljal®
KJT
roS ra>
skega lokala mora vidno označiti prostor ali del ProS
)or0v °f
namenjen nekadilcem in ga ločiti od drugih P 'etil""
roma zagotoviti ustrezno prezračevanje, ki bo preP'
roma zmanjšalo dražeč vpliv cigaretnega dima.
V slaščičarnah in mlečnih restavracijah kajenje m u

Podrobnejše pogoje glede zagotovitve zaščite
^|'|rt^
potrebne opremljenosti gostinskih obratov predpis®
j(,if
rlS
pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom, P
gostinstvo.
17. člen

Akcija obveščanja potrošnikov iz prejšnjega člena lahko traja
nepretrgoma največ 15 dni.

rif.
V delovnih prostorih je kajenje dovoljeno le v prost01
določi delodajalec.

Organizator akcije obveščanja mora obliko in čas akcije prijaviti'ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo najmanj 15 dni pred
njenim pričetkom.

Prepovedano je kajenje v prostorih državnih organ
namenjeni stikom s strankami.
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neka

Kil''

18. člen
i y Pos en ilT|
il \0* ' ' a pravico zahtevati od delodajalca, da mu
r
opravljati delo v prostorih, kjer zrak ni onesnažen
®tnim dimom.
il fyj^°daialec v primeru iz prejšnjega odstavka ne more
°vni
zaposlenega s prerazporeditvijo v drug
W Pr°stor, v delovnem prostoru zaposlenega ne sme
kajenja.

8. ravna v nasprotju s 16. členom tega zakona;
9. ne omogoči zaposlenim opravljati dela v skladu z 18.
členom tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 5000 SIT se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Varianta: 2. točka prvega odstavka se črta.
VARIANTNI DODATEK: 10. ne prijavi akcije obveščanja
potrošnikov (člen 11. b)

SRe

dstva

22. člen

19. člen
Hi
•J,av| Za uresnićevanje nalog iz 5. člena tega zakona se
^"irn lar'° z d^avnim proračunom in se uporabijo v skladu
P °gramom, ki ga sprejme Svet za zdravje.
;(l
on

Z denarno kaznijo najmanj 5000 SIT se kaznuje za prekršek
posameznik, če:

20. člen
Hk
ad
"'stoin " izvrševanjem tega zakona opravlja ministrstvo,
, ln° za zdravstvo!

2. uporablja enako ali podobno blagovno znamko tobačnih
izdelkov in živilskih proizvodov v nasprotju z 12. členom tega
zakona;

En

SKE določbe
21. člen

S4 0° kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
*ilin, ^a ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samoPravljanjem dejavnosti, če:
)roc a a c

^^kona" '

' '

i9

arete v

nasprotju s 6. ali 7. členom

ali
12

Prodaja tobačne izdelke, ki nimajo natisnjenih
8- člena ali opozorila iz 9. člena tega zakona;

P aČne
da,ke
Vta°oačnih
P°
o vsebnosti
škodljivih
n K
izdelkov,aliki podatke
jih prodaja
ali izdeluje;

1. omogoči v nasprotju z 10. členom tega zakona oglaševanje
tobačnih izdelkov na zunanjosti stanovanjskih ali poslovnih,
prostorov, ki so v njegovi lastnini, najemu ali zakupu;

3. kadi v javnem prostoru, kjer je kajenje prepovedano (15.
člen);
4. kadi v delovnih prostorih, kjer to ni dovoljeno (17. člen);
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Natis podatkov iz 8. člena in opozorilo iz 9. Člena tega zakona
morajo izdelovaci in uvozniki tobačnih izdelkov zagotoviti
najkasneje eno leto po uveljavitvi tega zakona.
24. člen
Določbe drugega odstavka 6. člena in 7. člena tega zakona se
pričnejo uporabljati najkasneje 1.1. 1996.

reklanfie

široj?lu z 10. členom
oziroma
oglašuje tobačne izdelke
tega zakona;
JB
lk'"®luie
%
a. ' uvaža ali prodaja predmete iz 12. člena tega
if'Odaia
%a. w 'obačne izdelke v nasprotju s 14. členom tega

25. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 45. člen
zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80 in
25/86).
26. člen

^st?iavnitl
'PreP°vedi

kajenja na vidnem mestu ali ne zagoprostorov za nekadilce (15. člen);

I^a/ec

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLl^
SLOVENIJE IN VLADO IZRAELA O UKINITVI VIZUMOV ZA IMETNIKE
DIPLOMATSKIH ALI SLUŽBENIH POTNIH LISTOV - EPA 136
^
Vlada Republike Slovenije je na 11. seji dne 11/3-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO IZRAELA
O UKINITVI VIZUMOV ZA IMETNIKE DIPLOMATSKIH ALI
SLUŽBENIH POTNIH LISTOV,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike

Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o z°0>
njih zadevah.
4
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena Poos"*
-- (
nika Vlade Slovenije in na podlagi 220. in 221. č" (
poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1- C'
začasnega poslovnika Državnega zbora Republike riSl°
nije določila, da bosta kot njena predstavnika P ^
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije so
lovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIĆ, svetovalec ministra za zunanje zad®ve

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Izraela o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov
l.člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Izraela o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali,
službenih potnih listov, sklenjen z izmenjavo not z dne 17.
januarja in 10. februarja 1993.

Člen 4
Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka
pogodbenic ga lahko odpove s trimesečnim odP°0i)\fv
rokom. To obvestilo pošlje drugi državi pogodbenici V
matski poti.

2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku ter v slovenskem
prevodu glasi:
OPOMBA: Sledi tekst v angleškem jeziku
Vaša Ekscelenca,
čast Vam imam poslati naslednji predlog za sklenitev sporazuma med vlado Države Izrael in vlado Republike Slovenije
o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih
potnih listov pod naslednjimi pogoji:
Člen 1
Državljani držav pogodbenic, ki so imetniki veljavnega diplomatskega ali službenega potnega lista, lahko svobodno vstopijo v drugo državo pogodbenico in v njej ostanejo tri mesece
brez pridobitve vizuma.
Člen 2
1. Državljani obeh držav pogodbenic, ki so imetniki diplomatskih ali službenih potnih listov in opravljajo funkcijo člana
diplomatske misije v drugi državi pogodbenici ali državljani,
ki ostanejo v državi pogodbenici več kot devetdeset dni,
morajo zaprositi za dovoljenje za bivanje.
2. Isti pogoji se uporabljajo tudi za družinske člane oseb
omenjen^ v 1. odstavku, če so imetniki veljavnih diplomatskih ali službenih potnih listov.
Člen 3
Državi pogodbenici bosta poslali ena drugi po diplomatski
poti primerke novih ali spremenjenih diplomatskih ali službenih potnih listov, vključno z datumom njihove veljavnosti, vsaj
30 dni pred njihovo uvedbo.
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Člen 5
Sporazum je napisan v angleškem jeziku.

jt)'' r
»
Če je zgoraj naveden predlog sprejemljiv za Vlado K
Slovenije, predlagamo,
io, da
— ta nota
..— in nota
— Vaše E ® u„..
mrQ7i im moH
- odgovor tvorita sporazum
med nhoma
obema ulaHfldlfl
vladama ° iia!"
|js#' "
vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih pomO*"
ki bo stopil v veljavo trideset dni od datuma note ~~ 0
Vaše Ekscelence.
^
Sprejmite, Ekscelenca, zagotovila mojega najgloblji'
štovanja.
^
S spoštovnajem,
OPOMBA: Sledi tekst v angleškem jeziku

št. 921-95-273/92
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Ljubljana, 10. fet>rU'
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Vaša ekscelenca,
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čast imam potrditi prejem Vaše note z dne 17. jen1ua i
ki s
»Vaša Ekscelenca,

čast Vam imam poslati naslednji predlog za
•atfSŽI
zuma med vlado Države Izrael in vlado Republik®
o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih aH
potnih listov pod naslednjimi pogoji:
členi

gafcl
Državljani držav pogodbenic, ki so imetniki veljaj
matskega ali službenega potnega lista, lahko svot>^
|
pijo v drugo državo pogodbenico in v njej ostanejo
brez pridobitve vizuma.

člen 2
Drt v,
Hiti *® s|iani obeh držav pogodbenic, ki so imetniki diplomat*pl0
užbenih potnih listov in opravljajo funkcijo člana
jstske misije v drugi državi pogodbenici ali državljani,
v dr av
10 '°
%o
* dovoljenje
' pogodbenici
več kot devetdeset dni,
zaprositi za
za bivanje.
p

^'i ®9°ji se uporabljajo tudi za družinske člane oseb
sii v 1- odstavku, če so imetniki veljavnih diplomatslužbenih potnih listov.
.
Člen 3
^vj
bosta
•oti pri
ici
poslali ena drugi po diplomatski
!}> Potnih^®
novih
ali
spremenjenih
diplomatskih ali službeni oPr "8,ov' vključno z datumom njihove veljavnosti, vsaj
®d njihovo uvedbo.

Slovenije, predlagamo, da ta nota in nota Vaše Ekscelence
- odgovor tvorita sporazum med obema vladama o ukinitvi
vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov,
ki bo stopil v veljavo trideset dni od datuma note - odgovora
Vaše Ekscelence.
Sprejmite, Ekscelenca, zagotovila mojega najglobljega spoštovanja.
S spoštovanjem,
Šimon Peres
Čast imam sporočiti, v imenu Vlade Republike Slovenije, da
so zgoraj omenjena določila sporazuma o ukinitvi vizumov za
imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov za nas sprejemljiva.
Prosimo sprejmite, Vaša Ekscelenca, zagotovila mojega najglobljega spoštovanja.
Lojze Peterle

Člen 4

»J-

i® sklenjen
za nedoločen čas. Vsaka od držav
c
0
'^fn
'ahkpošlje
odpove
trimesečnimpoodpovednim
totj ■ tlo 'obvestilo
državispogodbenici
diplomatski
Člen 5
na isan v
P
angleškem
jeziku. za Vlado Republike
9°raj naveden
predlog
sprejemljiv

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
K
Sporazum začne veljati trideset dni od datuma zadnje note.
C /® bil sklenjen z izmenjavo not z dne 17. januarja in
Milil
'993.
Sporazum z zakonom ratificira državni zbor.
i"1 l>°tnihl<lis
'n'a'0 yizumi za imetnike diplomatskih ali službe"•esece 1 !ov'
bivajo v drugi državi pogodbenici do
Nj) h* P" daljšem bivanju, oz. če opravljajo imetniki teh
Ratifikacija ne narekuje spremembe predpisov ali izdaje
v5' ">or ,unkc'i° člana diplomatske misije v drugi državi,
novih.
i °vb ^Pridobiti dovoljenje za bivanje, kar velja tudi za
fa
irtsko
5?
Mane.
%rn*um' le možno
odpovedati s trimesečnim odpovednim

Izvajanje sporazuma ne narekuje dodatnega angažiranja proračunskih sredstev.
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Zakaj se ne usklajujejo denarna nadomestila za
čas brezposelnosti in izplačila razlik upravičencem
METKA KARNER-LUKAČ
Metka Karner-Lukač, poslanka Iz poslanske skupine SLS je
na 3. seji Državnega zbora republike Slovenije postavila
naslednje vprašanje:
1. Prosim, da vlada pojasni, zakaj se denarna nadomestila
za čas brezposelnosti ne usklajujejo tako, kot določa 24.
člen Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
2. Zakaj se ne upošteva pravnomočnost odločbe Ustavnega sodišča, ki nalaga uskladitev nadomestil s 24. členom
tega zakona in da se opravičencem izplača razlika denarnega nadomestila za nazaj v višini, do katere bi bili upravičeni po 24. členu?
3. Kdaj bo ta razlika izplačana?
Na postavljeno vprašanje odgovarjamo naslednje:
1. Zakon o zaposlovjKiju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. I. RS, št. 5/91 in 12/92) v 24. členu določa, da se
denarno nadomestilo med brezposelnostjo usklajuje z gibanjem povprečnih osebnih dohodkov vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji. Zakon je torej predpisal obveznost usklajevanja denarnih nadomestil, ni pa izrecno določil kako in v kakšnih časovnih obdobih se morajo le-ta usklajevati.
V času od uveljavitve zakona, to je od 16. 2. 1991 so se
denarna nadomestila povečala" štirikrat. V vseh primerih je
bilo povečanje denarnih nadomestil usklajeno z rastjo osebnih dohodkov v Republiki Sloveniji po zadnjih znanih podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko oziroma jo je
v posameznih primerih celo za nekaj odstotnih točk preseglo.
Denarna nadomestila so se torej usklajevala z gibanjem povprečnih osebnih dohodkov vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji, res pa je, da se niso usklajevala z gibanjem osebnih
dohodkov mesečno, kot to ugotavlja sprejeta odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
2. Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-l-21/
92-10 z dne 19. 11. 1992, s katero se odpravljajo sklepi
o povečanju denarnih nadomestil, ima pravne učinke po 414.
in 415. členu Ustave iz leta 1974. Po 414. členu Ustave iz leta
1974 se izvršilni predpisi zakonov, ki so po odločbi ustavnega
sodišča odpravljeni, ne uporabljajo od objave odločbe ustavnega sodišča. Po 415. členu Ustave pa ima tisti, čigar pravica
je bila kršena z dokončnim ali pravnomočnim posamičnim
aktom na podlagi predpisa, ki po odločbi ustavnega sodišča
ni v skladu z zakonom, pravico zahtevati od pristojnega
organa spremembo tega posamičnega akta. Oseba, katere
pravica je bila kršena, lahko v roku 6 mesecev od dneva
objave odločbe ustavnega sodišča v uradnem listu, vloži predlog za spremembo dokončne ali pravnomočne odločbe,
v kolikor od vročitve take dokončne ali pravnomočne odločbe
do vložitve pobude ali predloga za začetek postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti ni preteklo več kot eno leto.
Prej citirana odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije
je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 58 dne 4. 12. 1992,
kar pomeni, da se sklepi o povečanju denarnih nadomestil, ki
jih odločba odpravlja, s 4. 12.1992 ne morejo več uporabljati.
Pri tem je potrebno opozoriti, da po odločbi Ustavnega
sodišča odločb, s katerimi je bilo upravičencem priznano
denarno nadomestilo ni potrebno spreminjati, ker se ob vsakokratnem zvišanju denarnih nadomestil niso izdajale nove
odločbe, ampak so se denarna nadomestila samo usklajevala
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ra
glede na odstotek zvišanja. To pomeni, da so up
denarnega nadomestila upravičeni, da se jim den^be ^5l!
mestilo, ki so ga prejemali, od dneva objave odloc
nega sodišča poveča za znesek, ki jim pripada P°njaf''
valorizacije na osnovi ustreznega mesečnega zvis pOp0
osebnih dohodkov zaposlenih v Republiki Sloveniji- '
čuna za nazaj torej do izplačila razlike denarnega
stila, pa so prejemki denarnega nadomestila UP 0ku,|£
v kolikor vložijo v zgoraj omenjenem 6 mesečnem
do 4. 6. 1993, ustrezen zahtevek.

Upravni odbor Republiškega zavoda za zaposlovanj:
Ijana je zato na seji 22. 1. 1993 sprejel naslednje s
#
- vsem upravičencem, ki prejemajo denarno 1
cj
odmerjeno denarno nadomestilo poveča od 1. valoriz?,f ra
za znesek, do katerega so upravičeni po izračunu o5eC 5
na osnovi ustreznega mesečnega povečanja tiru
^
dohodkov v Republiki Sloveniji (mesečni indeksi)'
^^

- denarna nadomestila se v bodoče valoriziralo
je znan podatek o rasti povprečnega bruto iKOlfli |
dohodka, kar pomeni izvedbo s trimesečnim zam
i*
- poračun za nazaj se opravi le za tiste upravičen s|0|V'v- 1
vložili zahtevke pri Republiškem zavodu za fjijenS']
sama izplačila pa bodo izvršena, ko bodo zagot°
S,Va
'
•jKif
Republiški zavod za zaposlovanje pripravlja n r
gram za dvig osnov za mesec december in ?P 1^£j|U
izvršilo ob pogoju zagotovljenih sredstev pri izP
nih nadomestil v mesecu marcu.
..j pa ^.(1 -in
Za tiste upravičence, ki se bodo osebno zglaSI jorn® < vj(
zaradi vložitve zahtevka za poračun denarnega n ^
je zavod pripravil zaradi lažje obravnave obraze'^i
osnovne podatke in ga upravičenec vloži na °D
zavoda, kjer prejema denaro nadomestilo.
^
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odg0
vilo Ministrstvo za delo.
Ponovno o nakupu računalnikov
v zdravstvu
Dr. MATEJA KOŽUH-NOVAK je na prlstojn«
naslednja vprašanja:
1. Ali je ministrstvo za zdravstvo bilo
pom 2700 osebnih računalnikov; ali so pri izbirlrStvO
sodelovali eksperti, ki jih je imenovalo
1I0 ts tem, da se razpiše le|n
je ministrstvo strinjalo
2. Ali je bilo ministrstvo seznanjeno, da
, ključni
strokovnjak
o nakupu niso sodelovali
v zdravstvu? Zakaj ni pri nakupu sodeloval
medicine dela?

r

3. Ali je bil izdelan v ZZZS (Zavodu za zdrav««*®^
vanje Slovenije) projekt potreb zdravstvenuini»,r,J
uporabe načrtovanih računalnikov? Ali j® "J
zdravstvo vedelo, da ZZZS ni povabil k sod" 1 |#)»
stavnikov zdravstvene statistike? Zakaj ni uW r
početje ogrozilo kvalitetno delo ministrstva, * ,aj|?
stičnih podatkov in sprotnih analiz ne more o
j
I
»«
.1
4. Kaj je Ministrstvo za zdravstvo storilo, da *
odločitve ZZZS popravijo? Ali je od ZZZS
strokovno In finanančno tako pomembnih 00
y

4,
['II
Dri
k

i<r
^

1^
»t\
j0
(a,

s

<l*uv U,trazni ■trokovnjaki.? Ali ministrstvo ve, da podjetja
P»nlc razpolaga s priimki In imeni inkontinentnih
nis,rstv

o za zdravstvo je odgovorilo:

V
"i itv0 s Poslanskimi vprašanji, ki jih je Ministrstvu za zdravastavila
J ^i«LGnje
gospa dr. Mateja Kožuh Novak, vam sporočamo
odgovore:
J "akljo s,rstvo za zdravstvo je bilo seznanjeno z nameravanim
lov n rel? os
®bnih računalnikov za potrebe zdravstvenih zavo•Voji . J svojega člana v upravnem odboru ZZZS, ki je na
• 0- 11. 1992 nakup odobril, in začasne skupščine
12 1992 s ,em
iždalo 'udi
t 'e 8ustrezno
soglašala.
potrdilosklepom
za znižanje
uvoznihMinistrstvo
dajatev. je
I11y, ' Irl
/
u *' ni uporabnik republiškega proračuna, pri tem
I
'P° mnenju prodajalca tovrstne opreme ga nikakor ni
iivta Evro°pi) ozna
kot največji
računalniški
nakup
ni čiti
bil dolžan
izpeljatilanski
javnega
razpisa. Zaradi
(

kov drugih proizvajalcev, vendar do višine zneska, ki bo
določen kot standard.
V zvezi z vprašanjem, kaj je ministrstvo storilo za boljše
sodelovanje ZZZS s strokovnimi organi ministrstva, pa vam
sporočamo, da je Zdravstveni svet imenoval skupino svojih
članov, ki so zadolženi za sodelovanje z zavodom na strokovnem področju. Razen tega pa smo zavodu tudi predlagali, naj
pri določanju članov strokovnih skupin izbira predvsem med
člani razširjenih strokovnih kolegijev za posamezna področja.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa
|e pripravil pojasnila v zvezi s poslanskim
vprašanjem glede zagotavljanja pripomočkov
za nego inkontinenčnih oseb in
antidekubitusnih blazin
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Konec avgusta 1992 smo vam posredovali projektno nalogo
inkontinenca z vsemi analitičnimi podatki glede stanja, števila, strukture, pojava po socialnih zavodih in na terenu
(ocene) ter analizo stanja ponudnikov, plačilnih tokov ob
uvedbi vrednostnega okvirja s 1. 7. ter predvidene zamisli za
ureditev problema.
Na osnovi dejanskega stanja ink. populacije po kategorijah je
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v prvi fazi določil
vrednostni okvir oziroma 90 komadov plenic mesečno na
oskrbovanca. Socialni zavodi in zdravstveni domovi so prejeli
sredstva v mesečnem vrednostnem okvirju in glede na število
upravičencev po seznamu, izbor pripomočkov pa je bil prepuščen njim samim. Zaradi izredne agresivnosti trga (izredno
pestra ponudba ob pogledu kvalitete in cen) in zelo različnega odzivanja zavodov nanjo je bil učinek zagotavljanja
plenic v okviru določenega vrednostnega okvirja za posamezne upravičence v zavodih in individualnih uporabnikov
zelo različen, zaradi česar ni bil dosežen namen uvedbe
zagotavljanja plenic za inkontinentne osebe - čim enotneje
oskrbeti upravičence.
Prvotno določen obseg pripomočkov (mesečno število plenic
na upravičenca) se je zardi nesorazmernega naraščanja cen
plenic različnih ponudnikov različno realiziral, v nekaterih
primerih celo zmanjšal in tako ob istem vrednostnem okviru
omogočil različno preskrbo upravičencev (v pogledu kvalitete
in obsega).
Zaradi tega se je ZZZS odločil enotno urediti preskrbo za
upravičence v socilanih in mladinskih zavodih (cca 5.200) in
v domači oskrbi (cca 2.000). Ostali zdravstveni zavodi naj bi še
naprej zagotavljali pripomočke za nego ink. oseb, ki jih oskrbujejo oziroma negujejo v okviru materilanih stroškov in po
lastni izbiri.
Prilaganje mesečnega vrednostnega okvirja nekontrolirani
rasti cen ponudbe velikega števila dobaviteljev, ki so se pojavili na trgu po uvedbi te pravice, gotovo ne bi pomenilo
izenačenega uresničevanja pravic in večje racionalnosti pri
porabi sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Z javnim razpisom Ur. list št. 43 z dne 5. 9. 1992 je ZZZS
z izredno restriktivnimi elementi (priloga) določil pogoje
izbora ekskluzivnoga dobavitelja. Potencialni dobavitelj mora
s kvalitetnim in dovolj širokim sistemom pripomočkov za
nego ink. oseb, zagotoviti izenačeno preskrbo upravičencev
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v R Sloveniji ter ob
tem upoštevati tudi vlogo ZZZS kot dobrega gospodarja.
Izbirna komisija v sestavi: (dr. Boris Kravanja, v. d. vodje
Območne enote Ljubljana, Daniel Sivka, ekonomist v plansko
analitski zaslužbi Zavoda, Zdravko Kaučič tajnik Skupnosti
socilanih zavodov Slovenije, imenoval jo je v. d. direktorja
ZZZS), je glede na zahteve razpisa ocenjevala celovitost 17
prispelih ponudb za razpisane pripomočke z nalednjih vidikov:
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- raven kvalitete in sistema ponujenih pripomočkov,
- nivo ponudbenih cen,
- ponujeni načrt dobave in distribucije (služba, skladišča,
prevoz),
- ponujeni načrt usposabljanja in izobraževanja negovalnega
osebja (uvodno in kontinuirano usposabljanje oz. izobraževanje),
- bonitete ponudnika s sposobnostjo lastnega financiranja
enomesečnih potreb v višini cca 500.000 DEM ter glede
odnosa s proizvajalcem (neposredni),
- koncept ponudnika glede urejanja problema odpadkov.
Ob zavestni opredelitvi članov komisije, da ZZZS iz sredstev
obveznega zdravstvenega zavarovanja pri relativno obsežnem
problemu preskrbe ink. oseb ne bo zagotavljal vrhunske,
vsekakor pa solidno kvaliteto pripomočkov, ter da ob vsem
spoštovnaju pri odločanju ne bo upošteval dosedanjih zaslug
za uvajanje pripomočkov za nego teh oseb v Sloveniji, se je
komisija odločila za pondubo podjetja MERIT d. o. o. iz
Ljubljane, ekskluzivnoga zastopnika nemškega producenta
Hartmann.
Na podlagi predloga komisije je ZZZS s podjetjem Merit
sklenil pogodbo o ekskluzivni pravici za zagotavljanje inkontinenčnega programa firme Hartmann poskusno za dobo
6 mesecev (od 1. 11. 1992 dalje).
Firma HARTMANN je po vseh strokovnih merilih različnih
neodvisnih evropskih strokovnih komisij kot tudi po obsegu
prometa drugi največji evropski producent ing. programa.
Podjetje Merit je pred začetkom distribucije skladno
s ponudbo in določili pogodbe opravilo prezentacije programa z uvodnim izobraževanjem in usposabljanjem negovalnega osebja po posameznih regijah, ki so jo izvedli strokovnjaki firme Hartman. Sama operativna distribucija do izvajalcev poteka po začetnih težavah po izjavah večine zavodov
natančno v okviru naročil in dogovorjenih rokov.
Glede zahteve Zavoda, da socialni zavodi pošiljajo dobavitelju, podjetju Merit seznam oseb, upravičencev do pripomočkov - plenic, menimo, da je zahteva upravičena zaradi nadzora uresničevanja pravic in usmerjanja sredstev. Kot je bilo
navedeno tudi v ponudbi podjetja Merit, je le to tudi zaposlilo
strokovno delavko - višjo medicinsko sestro, ki vodi evidence
in odgovarja za upravljanje s poslanimi seznami upravičencev. Soglašamo pa, da je tak način možno spremeniti s ciljem
varovanja osebnih podatkov.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije je med razpisom (18.9.
1992) zaprosila člane za zapažanja glede kvalitete različnih
izdelkov, ki so jih do takrat uporabljali zavodi glede pogojev
dobaviteljev, ipd. Zapažanja bi služila kot dodatni vir informacij, ki jih je želela skupnost posredovati ZZZS.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je enako za
dobavo antidekubitusnih blazin programa Roho, firme Roho
International, ZDA sklenil pogodbo s firmo Orto Sana d.o.o.
Trzin, ki je ravno tako ekskluzivni dobavitelj navedenga izdelka.
Navedene blazine so namenjene in zagotovljene le za težje
oziroma najtežje oblike dekubitusa, ostale pripomočke za
preprečevanje nastanka oziroma nego dekubitusov pa z vodji
lahko zagotovijo iz dela sredstev namenjenih za materialne
stroške v ceni zdravstvene nege.
Očitki glede izbora plenic so subjektivni, saj ne upoštevajo
kompleksnosti preskrbe s pripomočki za nego inkontinentnih
oseb v celotni R Sloveniji in tudi ne zelo velikih razlik, ki so
bile pred uvedbo te pravice in tudi pred enotno ureditvijo
sistema dobave za upravičence v domovih za starejše občane,
mladinskih socialnih zavodih ter v domači oskrbi na območju
Slovenije.
Komisija je bila enotna v mnenju, da je s solidnimi pripomočki
potrebno zagotoviti izenačeno, permanentno, pravočasno, ne
najdražjo in kvalitetno oskrbo, torej urediti preskrbo inkonti34

nentnih oseb vključujoč tako strokovne, ekonomsk® v.
nične vidike. Gre za okrog 7 do 8.000 upravičene®^!
socialnih zavodih (v 61 enotah), v štirih mladinskih z®*
petih lokacijah in individualne upravičence na dort>uNa voljo je tudi kompletna ponudbena dokumentacij0.

Po štirimesečnem izvajanju Zavoda ocenjuje, da i®y |
popolnoma uspel v zagotavljanju inkontinenčnega P Mil l
v socialnih zavodih, za individualne zavarovane®
^
doma) pa bodo v bodoče zagotavljale ink. prograrn10 yI
drugi zavodi. Zavod za zdravstveno zavarovanje jin] .^6"
dneh določil cenovni standard za komplet plenic, k' Lfj>,
zavarovanci lahko prejeli na podlagi ustreznega fo'"1
;i
ga bo izdal izbrani zdravnik.
MNENJE O UPORABNOSTI
INKONTINENTNEGA PROGRAMA v Do*"
starejših občanov Polde Eberl v Izlakah
rtt^S
Od novembra 1992 uporabljamo inkontinente PrlRcpl'
firme HARTMANN, katerih distributer je podjetje ^
Ljubljane.
^

Naročanje in dobavljanje poteka tako kot je bilo do9^^ 'J&
V novembru je bilo dobavljeno 7. dan, dec. 2. dan, j®
ir»
isti dan, februarja 3. dan.
''s
i h51,1 ^
Navajam statistične podatke o številu inkontinentn
\
valcev v našem domu novembra 1992.
.is
- vsi oskrbovanci v domu
188
- inkontinentni stanovalci
74
49
- težko inkontinentni stanovalci
- srednje težko inkoninentni stanovalci
16
- lažje inkontinentni stanovalci
13
.■"S|
- pomični inkontinentni stanovalci
61 "
- nepomični inkontinentni stanovalci
t<* i.
Glede na zgoraj omenjene podatke uporabljamo ■ras
niče MOLICARE ULTRA v dveh velikostih (mediu"''
%
dveh kvalitetah (dnevne, nočne).
gl.^ Ji,
Poleg tega uporabljamo še MOLIFORM vložke
extra) in vložke MOLIMED skupaj z MOLIPANTS
n
Uporabne so tudi MOLINEA podloge. Od pi"0Par1?an UP vv ,
kože, ki se uporabljajo pri inkontinentnih ose t>a
^
ljamo LOTION za telo in ŠAMPON za nego las in
^
preparata sta izredno kvalitetna.
^Hy9|

Vse storitve, ki smo jih slišali na predstavitvi,rip
potrjujejo, vendar samo ob PRAVILNI IZBIRI P
\
STROKOVNI namestitvi.
J^
Plenice so anatomsko oblikovane, se dobro, prileg®i°
telesa, da se jih dobro pritrditi, trakovi zanesiJ'J^lil
plenico okoli nog, ne da bi se vtisnili v rsT
kožo l «<" s
plenica pravilne velikosti).
: pH V,'
Hartmann proizvode uporabljamo 4 mesece i"
uPfJ N
zasledili alergije ali drugih kožnih sprememb za gjjiI^Jj
plenic. Vpojnost plenice ustreza zagotovilom P, an. 3
plenica vpije količino urina, ki se izloči v štirih u
,A
iv)?3F
t
a
w
Pri obilnem enkratnem uriniranju (jemanje '"'"a pf ' V'
tudi zgodi, da je plenica prepojena hitreje
Izredno vpojne pa so plenice MOLICARE EXTRA/
pa so žal predrage za uporabo le-teh tudi P°dn
Ocenjujemo, da vsi izdelki iz palete proizvodov
ULTRA ustrezajo priporočilom proizvajalca.

jv
y
^

Inkontinentnim bolnikom pomagajo k
osebju pa lajšajo delo. Program inkontinentnih H p<%
je ogromna pridobitev, brez njega si sedaj
ga 1
ljamo nego inkontinentnih stanovalcev in za>
nimo.
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se slovenska policija »šopiri« tam, kjer ni

O Slavnikovi stavki in o prenosu vsega družbenega kapitala na sklad za razvoj

'oi,an L KUŽNIK je v imenu Slovenske nacionalne stranke
m,nlstra
^<vii'®ne Slovenije
vprašal,
ali namerava
tudi vpravnega
bodoče
spodbujati
k spoštovanju

ŽARE PREGELJ je v zvezi s stavko podjetja Slavnlk iz Kopra
In problemi, ki so nastali s prenosom celotnega družbenega
kapitala v Sklad Republike za razvoj, na republiško vlado
naslovil naslednje vprašanje:

%ei\ak4nim razkazovanjem moči, kot se je to zgodilo na
t«l0 ^ yhku (kordoni policajev, nekateri so bili na konjih in
i %n *'u**>enlmi psi), medtem ko je slovenska policija le
opazovalec kršitev ozemeljske celovitosti?
•»m
-^"Poslanec
tudi sprašuje, ali je bil našim policajam
niS
kih gozdovih res izdan ukaz, da se morajo ustaviti
Se . 0rno8me|
državno mejo, se pravi, da naše policijske
^au
e na slovensko mejo In če je to res, kdo je
'■
ukaz?
|^|'
C»>» za notranje zadeve je pripravilo naslednji od-

A
?.V>def'ans,<0
vprašanje Slovenske nacionalne stranke
°Va
nju policistov s službenimi psi in konjenice na
r
Y
hku
je
Ministrstvo za notranje zadeve pripravilo
n
jI1
li odgovor.
Policijskih psov in konjenice je ena od oblik prisilnih
ki ih do,
jSstva
'
oča Zakon o notranjih zadevah, in se kot
1
* ko f prevent'vne dejavnosti uporabljajo posebno v primem 90Če ričakovali
N'u t °
P
množične kršitve javnega reda
j Svb konkretnem primeru je bilo na osnovi ocene Mestne
«k60' * Pekc'isk'h služb
Ljubljana
pričakovati
množičen
^.„.""ogrBditeljev.
zato je
zahtevala
pomoč organov
za
'Saj18 zadeve pri izvajanju njenih postopkov. Organi za
zadeve so dolžni nuditi drugim državnim organom
\ Si ■ 'e ućinkovi,a v takšni meri, da sta zagotovljena
! Jja 0r 'palcev izvršbe in nemoten potek postopka držav0dbor
'iteu fedbe
črnograditeljev
napovedal
fizično
pre,S
postopka,
zato je jeUNZ
Ljubljana
odredila
no

,aey"°
policostov, opremljenih za opravljanje nalog
)'Nvo
'avne9a r®da miru, kamor sodijo tudi intervenn
,a s u ben
6D Sredno
' ' ' *uporabljeno
i psi in konji.
Nobenosredstvo
od teh sredstev
ni
(rjk Jono
kot prisilno
v postop$
državljane, uporabljena so bila le v preventivne
jI

V Sslg
I Ni .s Kršitvami
tkrSi, uP°rabo
policijskih
sredstev
na MalemgOZdO
Vrhkiirolnuitncti
uv snežniških
cno^ničl^j^
J'Dri terr,er
vami rt7omolickro
ozemeljske celovitosti
gozdo? Gre a naj bi bila slovenska policija le mireni opazovapf»iH y* dve popolnoma različni, med seboj neprimerljivi
primeru je policija nudila drugim državnim
N, Pomoč in po našem mnenju so bili ukrepi za izvršir
jo. \jr P ' izvajanju asistence načrtovani pravilno in stroDli' umskih ru9em primeru pa gre za opravljanje ene temeljnih
,1^1 dejavnosti - varovanje državne meje.
Viiču°Ldne' zara
delavci so sekali les v snežniških gozdovih na
r^a '
di neurejenega stanja v zemljiški knjigi oz.
0 jn „evidentiranja
v dveh katastrskih občinah (SO Cerar
j C'^stv
) sporno. Naše ministrstvo je posredovalo
23 zunan e
\c> C^ikiti
i zadeve informacijo s predlogom, da se
aSki
Vn$ki
posreduje protestna nota. Vsekakor pa so
tjl|e Policisti
prepovedali
vožnjo in obračanje tovornih
jrt n °rn na slovenskem ozemlju. Da bi se izognili more')^i%|jCj -'injim nevšečnostim na tem območju, je sloven" ?Ne sP°Stovala
dogovor, sklenjen med ministroma za
V* drt ve obeh držav, g. Peterletom in g. Škrabalom, da
V' Kak«V' 0vzko1
držita vseh dejanj, ki bi povzročila nadaljnje
V®'ilo
' drugačno ravnanje slovenske policije bi
" Sggj zaostrovanje odnosov med državama in poslabša laiska izhodišča pri določanju državne meje na tem

»Prejšnji teden je življenje v slovenski Istri močno prizadela
in večkrat ohromila stavka Slavnlkovih delavcev. S cestno
zaporo pri kamnolomu na Črnem kalu so dramatično opozorili na nemogoče stanje v katerem so se znašli:
Tri mesece jim že niso Izplačali osebnih dohodkov, ostali so
brez lanskega regresa za dopust, ne dobivajo dnevnic, ne
potnih stroškov, niti regresa za prehrano. Slavnikov Holding
ima blokirane skoraj vse račune, pesti ga velikanska izguba
1,5 mio SIT, ki je praktično presegla vrednost imetja
v podjetju. Upniki zahtevajo stečaj, delavci se tam upirajo in
iščejo sogovornika. Žal ga ne najdejo, ker je vodstvo, ki |e
zaposlenim še pred nekaj meseci obljubljalo rešitev v obliki
avstrijskega sovlagatelja odstopilo, podjetje pa s Pogodbo
o preoblikovanju in prenosu družbenega kapitala z dne 7.
10. 1992 prepustilo Skladu Republike Slovenije za razvoj
z ocenjeno vrednostjo družbenega kapitala 800 mio SIT.
Vse pogosteje smo priča podobnim primerom, ko podjetja
prenesejo na Sklad za razvoj celotni družbeni kapital in
postane država tako edini lastnik podjetja. Po našem mnenju s tem prevzame vse obveznosti delodajalca do delojemalcev, kakor tudi obveznosti, ki Izvirajo iz dolžniško upniškega razmerja. Iz 3. člena zgoraj omenjene pogodbe je
razvidno, da ima Sklad pravico do upravljanja in do dobička
v višini svojega deleža - to je pa celotni družbeni kapital
Slavnika International.
Opravljanje podjetja pomeni tudi prevzem odgovornosti za
obveznosti podjetja v katere sodi tudi izplačilo osebnih
dohodkov in drugih prejemkov zaposlenih, ki jih že več
mesecev niso prejeli.
Prosim za stališče Vlade do reševanja tega »Slavnikovega
problema«, ker se podobni zapleti pojavljajo tudi pri drugih
podjetjih, ki so družbeni kapital prenesla v Sklad.
Na razgovoru s stavkajočimi delavci Slavnik Internationale
nam je stavkovni odbor dal nekatere podatke, ki kažejo na
možnost nepravilnega poslovanja ožjega vodstva in direktorja pod|etja, ki pa ga je med tem zamen|al tričlanski
Upravni odbor. Delavci ne razumejo, kako |e lahko nastala
v slabem letu tako ogromna izguba, saj večina dejavnosti
razen turistične dela normalno, linijski promet na dolgih
progah pa celo prinaša dobiček.
Vlado prosim za izčrpno pojasnilo o stanju v Slavniku, ki naj
mu bodo priložena:
- poročila SDK o finančnem stanju Slavnika International
in ostalih Slavnlkovih družb,
- seznam upnikov In njihovih terjatev,
- delitvena bilanca premoženja pri preobrazbi Slavnika
v holdinško družbo ter
- realna ocena vrednosti vsega Slavnikovega premoženja.
Ker se bojimo, da se za nepravilnim poslovanjem omenjene
družbe lahko skriva tudi gospodarski kriminal ali divja privatizacija zahtevamo, da se pred nadaljnimi ukrepi v smislu
stečaja ali likvidacije opravi celovita revizija poslovanja
Slavnika International In njegovih družb, ki naj ugotovi, če
so bile na primer izstavljene fiktivne fakture Itd.
Obenem opozarjamo vlado, da sprejme nujne ukrepe za
zagotovitev delovanja javne službe mestnih in primestnih
avtobusnih prevozov v občinah slovenske Istre in južnoprimorske regije, ker prihaja do bistvenih ovir pri življenju ljudi
na tem območju«.
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Odgovor Vlade Republike Slovenije
Podjetje Slavnik International d. d. Koper se je prijavilo na
natečaj za pomoč pri prestrukturiranju in sanaciji podjetij, ki
ga je razpisala Vlada Republike Slovenije, in v skladu z razpisnimi pogoji 7. 10. 1992 sklenilo pogodbo s Skladom Republike Slovenije za razvoj in s tem nanj preneslo ves družbeni
kapital. Sklad je na podlagi svoje metodologije naročil izdelavo analize stanja v podjetju in kratkoročne projekcije denarnega toka s predlogi ukrepov za sanacijo podjetja, ki jo je
izdelalo podjetje FINOR d. o. o. Analiza je pokazala, da je bilo
podjetje že eno leto pred podpisom pogodbe s Skladom zrelo
za stečaj, vendar do njega ni prišlo zaradi »moratorija« nad
stečaji. V tem času se je položaj v podjetju še poslabšal. Zato
je novoizvoljeni upravni odbor na svoji prvi redni seji odstavil
direktorja in imenoval vršilca dolžnosti.
Vzroki, da je podjetje prišlo v tako slab položaj so po analizi
sklada tile:
- podjetje se ni prilagodilo spremenjenim razmeram na trgu
(izguba jugoslovanskega trga) z ustrezno reorganizacijo in
racionalizacijo ter zmanjšanjem števila zaposlenih. Zaradi
tega je ustvarjalo tekočo izgubo pri poslovanju (prihodki niso
pokrivali niti materialnih stroškov in plač).
- Izgubo iz tekočega poslovanja je podjetje pokrivalo z najemanjem posojil na »sivem« trgu pa visokih obrestnih merah in
plačevalo tudi visoke provizije finančnim posrednikom. Posojil podjetje ni moglo vračati iz rednega poslovanja, zato je za
plačilo obstoječih najemalo nova posojila. Celotne posojilne
obveznosti so ob koncu leta 1992 znašale preko 31 mio DEM.
- Obstaja tudi sum, da je direktor podpisal posojilne,
posredniške in storitvene pogodbe, ki so bile škodljive za
podjetje. Na podlagi tega je Uprava za notranje zadeve Koper
proti nekdanjemu direktorju podala kazensko ovadbo.
Kljub taki situaciji se je Sklad lotil sanacije podjetja. Novo
vodstvo podjetja je pripravilo program poslovanja, ki je zagotavljal pozitivno tekoče poslovanje, ob skrčenju voznega
parka na 80 avtobusov in števila zaposlenih na 160 (v oktobru
leta 1992 je bilo zaposlenih 335 delavcev). Na podlagi take
projekcije poslovanja je Sklad pripravil predlog pogodbe
z upniki, ki je predvideval delno konverzijo terjatev v trajni
kapital, delno konverzijo v obveznice z variabilno obrestno
mero (odvisno od dobička), en del terjatev pa bi se reprogramiral v petletno posojilo z devizno klavzulo in obrestno mero
12%. Ob pogoju, da bi 90% upnikov tak sporazum podpisalo,
bi Slavnik lahko pozitivno posloval ter odplačeval reprogramirane obveznosti. Vseh upnikov je bilo skoraj 100, njihova
posojila so bila dana po zelo različnih obrestnih merah in so
imela različne stopnje zavarovanja. Upnikom je bil dan rok za
podpis sporazuma do konca janurja, v nasprotnem primeru je
upravni odbor sklenil, da da podjetje v stečaj.

ClgVfl''
Se pred rokom za podpis sporazuma z upniki 0so =' ^
delavci začeli s stavko, v kateri so postavili POS )®^ p"
izplačilo zaostale plače in regresov ter razlike do ' Z/ft
v skupni višini preko 1 mio DEM (podjetje bi zal
Ijalo tekoče izplačilo 80% plač z enomesečnim Tj|als'
dogovora z upniki, med tem ko bi se zaostala izplaC jt, uP
reševala kasneje na podoben način kot terjatve
kov). Takih pogojev stavkovnega odbora upravn'.pod
sprejel, ravno tako pa tudi upniki niso bili pripravil®
^
sati sporazuma, zato je upravni odbor uresničil sv0)
prijavil podjetje v stečaj.
Z 9. 2.1993 je bil za podjetje Slavnik uveden stečajn' P^jf
pri Temeljnem sodišču Koper - enota v Kopru. SOc
Boris Sušeč, za stečajnega upravitelja pa je sodi»
valo g. Alda Kocjančiča.
V okviru stečajnega postopka zdaj normalno P°!®er«9
mestni in primestni avtobusni prevozi južnoprimof®
ki jih pokriva Slavnik.
jn$v
V prilogah so tudi dokumenti, ki jih poslanec zahteva
do tega datuma dosegljivi. Uradna cenitev vrednose ^
Slavnik ni bila izdelana. Po predhodni oceni l ^
podjetja negativna, saj so obveznosti do upnikov m
Ijev višje od premoženja podjetja.
Mnenje Vlade
1
Vlada Republike Slovenije meni, da je Sklad ReP^gst'
'
nije ravnal v skladu s pogoji natečaja za pomoč Prl.jiah5"
riranju in sanaciji podjetja in po opravljenih ana DOjt<v
podjetja Slavnik ravnal kot dober gospodar ob
«
tako interesov podjetja Slavnik (ohranitev V ste"1
podjetja, ki so sposobni za poslovanje brez izgu^'
s<jv.
ohranitve delovnih mest) kot širših družbenih iflt
® oV
reV z
zagotovitve lokalnih in primestnih avtobusnih P
slovenske Istre in južnoprimorske regije.
s",
Vse morebitne nezakonitosti in nepravilnosti.
v poslovanju Slavnika, pa se bodo obravnavale
r ' "
postopku, ki teče na Temeljnem sodišču *oD
Koper.
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Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Sklad nReP^gi s t
.
venije za razvoj in Ministrstvo za promets,eč' _t pO u, ®'
v skladu s svojimi pristojnostmi spremljali
j'0 R0P
podjetja Slavnik Koper in o tem obveščali Via"0
Slovenije.
,v0rl
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenl|e je odg"
vilo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.

POPRAVEK
Ministrstvo za zdravstvo je sporočilo:
V Poročevalcu Državnega zbora Republike Slovenije, št. 3, ki je izšel 19. 3. 1993, je na strani 76,
v prvem stolpcu 2. odstavka »ODGOVORA Ministrstva za zdravstvo na pobudo Maksa Lavrinca za
zagotovitev sredstev za izvajanje zdravstvenega
varstva za kritje obveznosti, prenošenih na občine« prišlo do napake; med drugi tekst tega odstavka se je vrinilo besedilo tretje alineje, ki ga
v originalu odgovora ni.
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Bralce prosimo, da te alineje ne upoštevajo.
pO

tik

gDG0V0R
B0nera'nega
sekretarja
državnega
zbora
jj^dana Biščaka na pobude skupine poslancev
|.5fVr)ega zbora za ustreznejšo prehrano v par" <^tarnem bifeju in o točenju alkohola

ODGOVOR
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo na
pobudo CIRILA PUCKA v zvezi s spremembami
in dopolnitvami zakona o sladkovodnem ribištvu

^4 • •
DoS|a Cev
®l' Državnega zbora Republike Slovenije je skupina
storit^6 v v|ožila dve poslanski pobudi, ki se nanašata na
0(jpra restavraciji državnega zbora. V prvi predlaga, da se
le
odredba, v kateri je določeno, da se v tej restavraciji
alkoho nih
Bosiannce,
' obroki
pijač, premočni
v drugi pa,indapremastni.
se spremeni jedilnik za
saj so

Zbori Skupščine občine Lendava so se na seji dne 16.11.1992
obravnavali Predlog ribiško gojitvenega načrta Ribške družine Lendava za obdobje 1991-1995 ter med drugim sprejeli
naslednji sklep:

DijJjl0 0 ukinitvi odredbe o prepovedi točenja alkoholnih
lat ?ramo zavrnit'iz is,ih razlogov, kot je bila sprejeta. Gre
lait» ,Ce'no odločitev, da alkoholu v državnem zboru ni mesto
!j „1° mu ni mesta v prenekaterem podjetju. Pri tem ne gre
n nezau
"tavli
.° pravic,panje
v poslance
njihovih
"racjj la"skih
ampak
preprostoali
za omejevanje
določitev tipa
resta' j. restavracije, v kateri se ne toči alkoholnih pijač.
J <avj 2 ° 0 spremembi jedilnika sprejemamo in bomo v poveVili
p,aci
'° kuhinje,
i® predvidena
v tem letu, zagotovisi' tudi ustreznejšo
izbiro kihrane
za poslance.
7
in

za
'1 nistrs
mednarodne odnose državnega zbora
Boj'
tva za okolje in prostor na pobudo dr.
K0R0 CA za
^
sprejem Baselske kon-

Jo na«? h skuP'na Zelenih je državnemu zboru predlagala, da
°iio t?asn'e s®j® državnega zbora pripravi predlog za ratifi®lske konvencije o pretoku odpakov v državah ES.
&0r a
^Pris,^ mednarodne odnose odgovarja:
Republike
Slovenije
k Baselski
konvenciji
o nadA '3ri|aUv°^izvoza
nevarnih
odpadkov
in njihovega
odstranjeVas e el
-^Ose Pobudo
* za
' pristop
obvestiti,
da je Odbor
za mednarodne
k navedeni
konvenciji
obravnaval
Jbor , a sei'. ki je bila 10. maca 1993 in se z njo strinjal.
\vnj edmednarodne odnose je navedeno pobudo uvrstil na
%ora
svoje v bistvu prve redne seje, saj je bila 1. seja
n, ne večena izk| učno
arn skupščine Sveta
i
razgovoru
s poročevalcem
ParlaEvrope
g. Richardom
Horcsikom.
0*9ov,0r
ministrstva za okolje in prostor:
vam da
i!'
>
je Vlada Republike Slovenije na podlagi
0 l^nua •akona o zunanjih zadevah (Ur. I. RS, št. 1/91-1) že
3dala
P°bud0 za Pr'st°P k Baselski konvenciji
r
U uvoza
1
Van
ar\ia ja in jo
/izvoza
odpadkov
in njihovega
poslalanevarnih
v ratifikacijo
Državnemu
zbory.

^°r 7= lnžerastruk,uro
obravnavala Odbor za mednarodne odnose in
, '
in okolje. Postopek za ratifikacijo
% 2 akonvencije torej teče v skladu s postopkom predpikonom o zunanjih zadevah.
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»Zbori ugotavljajo, da so nekatera določila obstoječega
zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76)
zastarela, zato predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije, da čimprej pripravi spremembe in dopolnitve Zakona, ki bi moral omogočati več
zasebne iniciative na tem področju.«
Obrazložitev:
Zakon o sladkovodnem ribištvu (Ur. I. SRS, št. 25/76) je star 17
let in kot tak zastarel. Tako npr. v 6. členu govori, da se lahko
z gojitvijo, varstvom in lovljenjem rib ukvarjajo samo ribiške
družine in organizacije združenega dela. Tako Zakon posamezniku ne dovoljujejo zasebne iniciative na področju gojenja, varstva in lova rib v komericalne namene, ampak samo
kot občanu v okviru društva - Ribiške družine.
V občini Lendava imamo poleg večjih in manjših vodotokov
tudi veliko število manjših gramoznic (površina vode do
1 hektarja), za del katerih je izražen vse večji interes za najem,
oziroma odkup. Ti zasebniki se bi želeli ukvarjati s komercialnim ribogojstvom in lovljenjem rib, s čimer pa bi istočasno
povečali skrb za čisto okolje (gramoznice in njih okolica več
ne bi mogle služiti kot črna odlagališča komunalnih odpadkov), popestrili bi turistično ponudbo (ribolov, čolnarjenje,...)
in dodatno zaposlovali, ali vsaj zagotavljali dodatni vir
zaslužka /prodaja rib/.
Vse ostale vode (večji in manjši vodotoki, večje gramoznice in
akumulacije) pa bi naj razen v izjemnih primerih še ostale
v upravljanju ribiških družin, čeprav ugotavljamo, da so
gospodarski in do določene mere tudi drugi učinki sedanjega
načina gospodarjenja s sladkimi vodami zanemarljivi.
Odgovor ministrstva je: Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo bo v letošnjem letu pripravilo predlog sprememb in
dopolnitev zakona o sladkovodnem ribištvu in pri tem upoštevalo pripombe iz posredovane pobude. Ob tem želimo seznaniti poslansko skupino SKD in poslance v DZ Cirila Pucka, da
je tudi po dosedanjem zakonu omogočeno zasebnikom, da se
ukvarjajo z gojenjem rib. Znano je, da je prav na tem področju
dosežen v zadnjih letih izjemen napredek in izgrajenih večje
število novih ribogojnih objektov v zasebni lasti. Proizvodnja
sladkovodnih rib v Sloveniji je povečana od 800 ton v letu
1989 na 1100 ton v letu 1992. V pripravi pa je še večje število
programov, ki jih pripravljajo pretežno zasebniki. V nekaj
primerih ribiške družine, ki po obstoječi zakonodaji upravljajo
z vsemi ribolovnimi vodami v Sloveniji, niso bile pripravljene
odstopiti del vode za intenzivno vzrejo rib. Ta problem je
razrešen z dogovorom Ribiške zveze Slovenije, po katerem
članice dajejo prednost gospodarskemu ribolovu pred športnim in odstopajo tudi zasebnikom vode, ki so primerne predvsem za vzrejo rib. Takšna je trenutna praksa, s spremembami
in dopolnitvami ribiške zakonodaje pa bomo ta problem tudi
zakonsko ustrezneje uredili.
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ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo CIRILA
PUCKA v zvezi z izumiranjem črne jelše v Črnem
logu v občini Lendava
Na pobudo g. Cirila Pucka v zvezi z izumiranjem črne jelše
v Črnem logu pri Lendavi odgovarjamo naslednje:
O sušenju črne jelše v Črnem logu so doslej že dvakrat
razpravljali republiška skupščina in njena delovna telesa.
Prvič je bila delegatska pobuda delegatke Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije Marija Pozsonec
obravnavana v juliju 1990, drugič pa je bil obširen odgovor
poslan tedanji Komisiji za varstvo okolja in naravne dediščine
pri Skupščini Republike Slovenije. Vsi odgovori so temeljili na
strokovnih podlagah, ki jih je poslal Inštitut za gozdno in
lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.
Temeljna ugotovitev je, da nastajajo spremembe v gozdovih
črne jelše zaradi spremenjenih ekoloških razmer, ki jih je
posredno ali neposredno povzročil vodni zadrževalnik Radmožanci. Po eni strani se je znižala višina talnice, po drugi
strani so obdobja poplavljenosti postala redkejša in obenem
intenzivnejša, Spremembe talnice in vodnega režima so
takšne, da izginjajo drevesne vrste, ki trajno zahtevajo več
vlage (npr. črna jelša) in jih postopno in po naravni poti
zamenjujejo drevesne vrste, ki uspevajo ob manjši vlažnosti
tal (npr. jesen, dob ali brest). Takšni procesi nastajajo tudi
v naravi takrat, kadar se po naravni poti spreminja višina
talnice, vendar je v tem primeru povzročitelj procesa, ki
poteka dokaj hitro, človek s hidroregulacijskimi posegi. Gozdovi črne jelše se bodo še naprej spreminjali, ker vzpostavitev
prejšnjih rastnih razmer ob današnjem stanju zemljišč in
funkcioniranju vodnega zadrževalnika ni več mogoča. Tudi
gozd, ki nastaja v teh ekološko spremenjenih razmerah, lahko
opravlja vse gospodarske funkcije gozda, zlasti še če s strokovnimi prijemi dosežemo, da je prehod iz ene vrste gozda
v drugo čim krajši. Seveda pa je treba pripomniti, da novi
gozdni ekosistem ne bo imel več povsem istih značilnosti,
predvsem pa ne more nadomestiti znanstvene, krajinske in
ekološke vrednosti, ki jo je imel obsežni naravni sestoj črne
jelše v Črnem logu za Prekmurje, Slovenijo in Srednjo Evropo.
O možnih posledicah gradnje zadrževalnika Radmožanci sta
dali gozdarska stroka in naravovarstvena služba opozorilno
mnenje že pred začetkom gradnje v letu 1976. Ni pa bilo
celovite presoje o posledicah gradnje in vplivu zadrževalnika
na krajinsko ekologijo in živi svet v samem zadrževalniku in
v nižje ležečem delu doline Ledave.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije Je odgovor pripravilo Ministrstvo za kulturo v sodelovanju z Ministrstvom za
kmetijstvo In gozdarstvo.

Ocena razvoja gozdnih sestojev v zadrževalniku
Radmožanci (Črni log) na temelju delnih raziskovalnih rezultatov.
Problem propadanja gozdov črne jelše v Črnem logu pri Dolgi
vasi se je pojavil dve leti po zgraditvi suhega zadrževalnika
Radmožanci, tj. nasipa okrog gozdnih sestojev črne jelše,
jesena, hrasta in še drugih nižinskih drevesnih vrst. Z zgraditvijo zadrževalnika je gozd v notranjosti tega nasipa postal
prostor za zadrževanje visokih voda Ledave in sicer tistih, ki
se pojavljajo v obdobjih, daljših od deset let. Zadrževalnik je
bil projektiran in zgrajen z namenom sprejeti v prostor znotraj
nasipa visoko vodo Lendave za krajši čas in s tem zaščiti
mesto Lendava pred poplavami pa tudi zaščititi velike meliorirane kmetijske površine pred visokimi vodami vodotokov na
tem območju.
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Problem bodočnosti gozdov črne jelše v Črnem
zastavil že pred gradnjo zadrževalnika, ko je bilo na
P°!'%
oceniti ekološke in gozdnogospodarske posledice r "hie1" •
nega vodnogospodarskega posega. Šlo je namreč zan3P ^ if
nenadnega močnega spreminjanja rastnih razmer °e{jiii
370 ha zelo kakovostnih gozdov, strnjenih v enega na)
gozdnih predelov v nižinskem področju Prekmurja.
je še bilo, da posredno lahko zadrževalnik vpliva na rast o
720 ha gozdov v Črnem logu.
i
Strokovno mnenje prof. dr. Dušana Mlinčka z Gozda^
oddelka Biotehniške fakultete v letu 1976, nedvomno "»lošega poznavalca gozdov črne jelše v Prekmurju, je bil° <ii •.
nilno. Predvidevalo je, da bodo gozdovi v zadrže^ ^
zaradi daljših obdobij stoječe poplavne vode v raS,"'nieCt *
uvs^ii hitro
Iiitiu piupauan.
Ii|cyu»u mnenje je un«
začeli
propadati. Njegovo
bilo , -| Ji
oceno: »Gozdovi Črnega loga so s predvideno v00^ rS
beno manipulacijo vode odpisani za gozdno gosp "®^ •ki
s tem je odpisana produkcija lesa in z njo vse Porn3ine)'' *
ib|
gozdnogospodarske funkcije gozda (varovalne in sod
krajino kot celoto.«

Podobne zaključke je prinesla tudi študija dr. Živka K^pji
narejena na Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo
Lt
zadrževalnika Radmožanci na gozdove Črnega loga.1 8 .
za gozdove v Črnem logu predvideva dve smeri razvo) '
red*
- zaradi zvišanja podtalnice in vodnosti zemlji^3 ^ pri'
deva nazadujoč razvoj gozdne združbe od jelševja
vrbovju in negozdnim - močvirskim združbam.
zadrževalnika bi torej lahko povzročila obsežne
spremembe take vrste, »da ni mogoče zagotoviti "".jj, > \
gozdov in donosov niti ohraniti splošno koristnih
jih ti gozdovi opravljajo.« V tem primeru bi dosedanja 9 IV
površine postale trajno z gozdom neporasle.
ođi
- zaradi znižanja podtalnice bi se iz jelševih razvili go*? p
sko zanimivejši dobovo-jesenovi in dobovi gozdov^
predlaga kot boljšo varianto vključitev gozdov v kofflP >!
hidromelioracijo z odvodnitvijo.
pjjt^
3
V tem primeru bi se gozdovi začeli hitro spreminj
'''
začaS
zamenjava drevesne sestave bi povzročila
I''
gozdne proizvodnje, ki pa bi lahko bil pri dobrem 9°.z1h ^ j J?1)1
tvenem načrtovanju, vendar ob poznavanju bodoči'3
®li\
gospodarskih posegov oz. končnega stanja vodneg
1 v(
širšega območja, kontroliran in minimalen.
,s.
...
Hkrati s to študijo je bil na Inštitutu za gozdno v S
gospoaarsivo
gospodarstvo izaeian
izdelan eiaoorat
elaborat o določitvi skou*
škode ^^
logu, ki bi v gozdovih in gozdarstvu nastala zaradii*»
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zadrževalnika Radmožanci (1978). Odškodnina je,6", n'Vi.
metodologiji določena v višini 35,2 milijona din,
malo.

Mnenja, ocene in študije so pripeljali do končne v3^
študije oziroma projekta Lendava - Akumulacij®
jMsl
žanci, ki je v precejšnji meri upošteval predhodne eK
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ekonomsko študijo. Gozdarstvo ga je ocenilo zas sv
in
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družbenimi interesi. Ta projekt je bil tudi uresničen-

Vzrokov za propadanje gozda v zadrževalniku leta
<A
je prvič pojavilo, zaradi kompleksnosti problemaer<\ r
ugotoviti, zato so predlagali, naj celoten prob} n v
?Ht
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo v Ljublja ■

Raziskovalno delo je bilo zaradi značaja raziskovali®^ A
blema - proučevanja odvisnosti gozda od
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podtalnice in posredno tudi od tal - zastavljen dol9 ^ c
obdobje vsaj petih let. V kratkem obdobju nekaj ' iSK
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postopoma spreminjali v sedanjega (znižana podtalnica, zelo
redke poplave), ki je najbrž primeren za bližnje meliorirane
kmetijske površine in urbana naselja, za gozd v Črnem logu
pa ne. Vsaj za gozd črne jelše, ki je prej dajal slikovit pečat
pokrajini ob nižinskih prekmurskih tokovih in razmeroma
dobro oskrboval prebivalstvo z lesom in gozdnimi dobrinami
vseh vrst.
Drugi dejavnik, ki je prav tako lahko vzrok za propadanje
črnojelševih prekmurskih gozdov so podnebne spremembe
širših razsežnosti, zaradi katerih kažejo znake propadanja
mnoge vrste gozdov pri nas in drugod v svetu. Za gozdove,
prilagojene na mokrotna rastišča, so to zlasti močne pomladansko-poletne suše, ki so v zadnjih letih tudi na proučevanem področju precej pogoste. Upoštevati je tudi treba, da je
skupni učinek obeh omenjenih dejavnikov lahko sinergističen.
Dosedanji raziskovalni rezultati kažejo, da se bodo v južnem
delu zadrževalnika Radmožanci gozdovi še naprej spreminjali, saj vzpostavitev prejšnjih rastnih razmer ni več mogoča.
Prišlo bo torej do propada manjšega dela gozda na mestih,
kjer so se že ali se še bodo ekološke razmere najbolj spremenile. Proces je razmeroma hiter, ker ne poteka v naravnih
časovnih razsežnostih, ampak ga je pospešila človekova
dejavnost. Tak razvoj nekaterih gozdnih sestojev v zadrževalniku pomeni prekinitev splošnokoristnega delovanja gozda
v človekovem okolju in izpad proizvodnje materialnih gozdnih
dobrin. V našem širšem interesu je, da je ta izpad oz. prehod
iz ene vrste gozda v drugo čim krajši. Zato propadajočih delov
gozda ne smemo prepustiti naravnemu razvoju, ki bi bil predolgotrajen. Razvoj propadajočih delov gozda je treba usmerjati in z umetno, t. j. nadzorovano premeno gozda čim prej
doseči naravnim rastnim razmeram najbolje prilagojeno
(seveda naravno) vrsto in obliko gozda, ki bo v dobršni meri
zadovoljeval človekove potrebe. Kot sestavni del jelševih gozdov v tem prostoru že rastejo drevesne vrste, ki so prilagojene
na manj mokre rastne pogoje. V gozdarski stroki pa obstajajo
tudi gozdnogospodarsko in še posebej gozdnogbjitveno znanje in izkušnje pri gospodarjenju s takimi vrstami dreves in
gozdov. Ob zagotovljenih vlaganjih, ki pri premeni gozda niso
majhna, je zastavljene cilje mogoče doseči.
mag. Igor Smolej
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo

MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi IVANA VERZOLAKA, CIRILA PUCKA, ALOJZA METELKA in
VIKE POTOČNIK za sprejem ustreznega zakona
v zvezi z oblikovanjem in delovanjem občinskih
»parlamentov«
Na 3. seji Državnega zbora Republike Slovenije, ki je bila 25.,
26. in 27. 1. 1993, so zboru posredovali pobude:
- poslanec Ivan Verzolak je zboru posredoval pobudo
Skupščine občine Nova Gorica za sprejem ustreznega zakona
v zvezi z oblikovanjem in delovanjem občinskih parlamentov;
- poslanec Ciril Pucko je vložil pobudo v zvezi s problemom
nesklepčnosti sej občinskih skupščin;
- poslanka Vika Potočnik je vložila poslansko pobudo za
pripravo zakonodaje s področja lokalne samouprave;
- poslanec Alojz Metelko pa je vložil pobudo za ukinitev
zbora združenega dela v občinskih skupščinah.
O pobudah Vlada Republike Slovenije meni naslednje:
Vlada se strinja s poslanci, ki opozarjajo na problematičnost
nadaljnjega obstajanja trodomnih občinskih skupščin potem,
ko je bila sprejeta Ustava Republike Slovenije, na podlagi
katere se vzpostavlja nova državna ureditev in lokalna samouprava. Nadaljnje obstajanje trodomnih občinskih skupščin
- do izteka njihovega mandata v aprilu 1994 - bi pomenilo
ohranjati stanje, ki bo motilo normalno funkcioniranje države
in lokalne samouprave. Razen tega pa obstajajo resne motnje
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v delovanju občinskih skupščin, na katere opozarjajo tudi
poslanci Državnega zbora, ki so dali pobude, da se z državne
ravni uredi ta problem.
Ustava Republike Slovenije zagotavlja lokalno samoupravo, ki
jo prebivalci Slovenije avtonomno uresničujejo v občinah in
drugih lokalnih skupnostih (138. člen). Pripravlja se zakon
o lokalni samoupravi, ki naj bi razčlenil nekatera ustavna
načela o lokalni samoupravi - kot je naprimer postopek za
oblikovanje občin, oblikovanje občinskih svetov in drugih
organov občine - vendar še ni bil vložen v zakonodajno
proceduro v Državni zbor.
Vlada je predlog za izdajo zakona o lokalni samoupravi
z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini Republike Slovenije
predložil Odbor za lokalno samoupravo Skupščine Republike
Slovenije, obravnavala na 33. seji, dne 19.11.1993. Vlada se je
strinjala, da je ta zakon potreben in da bi skupaj z zakonom
o državni upravi predstavljal osnovni sistemski skelet, na
katerega bi se lahko postavila celotna zgradba bodočega
javnega sektorja v Republiki Sloveniji. Z navedenima zakonoma bi bila po eni strani izvršena jasna razmejitev, po drugi
strani pa obenem tudi povezanost med državnimi in lokalnimi
zadevami v usklajenem mehanizmu javnega sektorja Republike Slovenije. Vlada je tudi menila, da bi bilo zaželeno, da se
zakon o lokalni samoupravi sprejme, in da se s sprejemanjem
tudi pohiti, da bi se skrajšalo obstoječe negotovo stanje na
terenu, ki je v škodo slovenski državnosti in ovira konsolidacijo njene oblasti, javnih služb in tudi gospodarstva.
Vlada Republike Slovenije se je strinjala s konceptom pristopa, kakor je razviden iz osnutka besedila zakona, z njegovimi izhodišči in tudi s temeljnimi rešitvami, ki jih ponuja.
Vlada pa je tudi menila, da so nekatera pomembna in aktualna
vprašanja premalo problematizirana v predlogu za izdajo
zakona in tudi pomanjkljivo urejanju v osnutku. Ta vprašanja
so: problematika mestnih občin, problematika pokrajine,
medobčinsko sodelovanje, prenos državnih pristojnosti na
lokalne skupnosti, nadzor države nad lokalnimi skupnostmi,
premoženje občine, položaj narodnih skupnosti in prehod na
novo ureditev.
Vlada je na podlagi navedenega predlagala, da zbori Skupščine Republike Slovenije sprejmejo predlog za izdajo zakona
o lokalni samoupravi, osnutek pa prekvalificirajo v teze. Zbori
Skupščine Repubike niso uspeli obravnavati tega zakona in
bo zdaj to naloga državnega zbora, gotovo pa bo zanj zelo
zainteresiran tudi državni svet. Čeprav bi si želeli čimprejšnji
sprejem tega zakona, bo potrebno še precej strokovnih naporov za njegovo dokončno pripravo in sprejem.
Za rešitev zagate oziroma problema, na katerega upravičeno
opozarjajo poslanci državnega zbora, obstaja več stališč in
sicer:
1. da bi čimprej sprejeli zakon o lokalni samoupravi in z njim
razrešili problem odprave dosedanjih občinskih skupščin
tako, da bi na podlagi tega zakona izvedli volitve (enodomnih)
občinskih in mestnih svetov že v sedanjih občinah. Ti sveti bi
imeli omejen mandat - do ustanovitve novih občin. Po časovnici, s katero so opredeljeni roki za posamezna opravila za
prehod v lokalno samoupravo v osnutku zakona o lokalni
samoupravi, bi do novih občin prišli nekako v dveh in pol letih
po uveljavitvi zakona o lokalni samoupravi. Že zgoraj pa smo
navedli, da bo potrebnega še precej strokovnega in drugega
dela za pripravo predloga zakona o lokalni samoupravi.
Razen tega pa obstaja tudi strokovno stališče, da bi morali
prej opraviti manjše ustavne spremembe v poglavju o lokalni
samoupravi - čl. 140 (delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti) in 143 (širše samoupravne lokalne skupnosti).
2. drugi predlog je, da bi državni zbor čimprej sprejel poseben (interventni) zakon o volitvah občinskih svetov, na podlagi katerega bi lahko izvedli volitve novih organov - enodomnih občinskih svetov.
Zaradi opisanih težav pri delovanju sedanjih občinskih skupščin kot tudi zaradi zahtevnih nalog, ki jih čakajo v procesu
reorganizacije lokalne samouprave, bi bilo smotrno, da bi se

■ ral1'
njihov položaj, struktura in način delovanja racional«
^
0
pred ustanovitvijo novih občin. Kaže, da bi bilo to PaK
' nSnJ
storiti čimprej. Zato bi bilo treba sprejeti začasno z ^0i>
ureditev, ki bi za čas, dokler ne bodo ustanovljen®
občine, vzpostavila racionalnejše predstavniške "Lp
v sedanjih občinah, kar bi omogočilo njihovo učink®e jjiii
delo. Zakon naj bi torej določil enodomna predsl'
telesa v občinah in določil način njihove izvolitve. C® . ^
dosegel svoj namen, bi seveda moral biti sprejet čimP|
bi omogočilo hitro izvolitev novih predstavniških teles0 p
nah ter na najbolj ustrezen način omogočilo učin*
delovanje občin.
3. tretje je stališče, da je mogoče neposredno na0
ustavnih določil o lokalni samoupravi spremeniti
|jSni'1,1
statute in vzpostaviti nov sistem občinskega uPrale
[ie
1
Problem pa je, ali bodo občinske skupščine lahko, 9 jk
znane blokade v njih, sprejele potrebne spremembe
^
skih statutov. S sistemskega vidika pa je tudi Proble?ljpe i
da bi nekatere občine odpravile trodomne skup' g S
izvedle volitve v enodomne občinske svete, druge fil
posebej je sporen predlog, da bi s spremembo ob
statuta ukinili le zbor združeneaa dela.
^
int
4. uujiaja
-t.
obstaja tudi
iuui ppredlog,
i ou , da
ua bi
ui Državni
uii.avni zbori t-z mo"ustavn«"
p V fl(* if
nom spremenil sedanje trodomne občinske skupšć,n
^
a |
domne občinske svete. Varianta tega predloga P r' zso<
z ustavnim zakonom ukinili zbore združenega dela ^
raipv/nih skupnosti
<;kiinnncti sedanjih
caHaniih občinskih
nh^inckih skupščin
clriin^^in. & . I
krajevnih
politične zbore pa spremenili v enodomne občinske s ^
dve rešitvi sta vsekakor zelo sporni, ker so bili vsi tfll
$
občinskih skupščin izvoljeni na zakonit način in i"13'
gati v njih nakovreden mandat.
^
Ce bi bil sprejemljiv predlog iz točke 2, bi lahko tak
zakon pripravili v relativno kratkem času, saj je del s ,
podlag zanj že pripravljenih. Hkrati pa bi seveda mo< ^fcji
zivno nadaljevati s pripravami za sprejem zakona e
samoupravi ter zakonov o občinskih volitvah ter o <
mih za določitev območij novih občin.
i!
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je "inenl® ^
vilo Ministrstvo za prevosodje v sodelovanju s
zakonodajo Vlade Republike Slovenije.
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DRŽAVNA UREDITEV
b) Državni svet
96. člen
(sestava)
Državni svet je zastopstvo nosilcev socialnih gospodarskih,
poklicnih in lokalnih interesov.
Državni svet ima 40 članov.
Sestavljajo ga:
- štirje predstavniki delodajalcev;
- štirje predstavniki delojemalcev;
- štirje predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev;
- šest predstavnikov negospodarskih dejavnosti;
- dvaindvajset predstavnikov lokalnih interesov.
Organizacijo državnega sveta sveta ureja zakon.

98. člen
(volitve)
Volitve v državni svet ureja zakon, ki ga sprejme držav"
z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev.
Člani državnega sveta se volijo za dobo petih let.
99. član
(odločanje)
Državni svet sklepa, če je na seji navzoča večina na ^
Državni svet odloča z večino opredeljenih glasov
.^
članov. Zahtevo za razpis referenduma sprejme državni
z večino glasov vseh članov.

91. člen
(razglasitev zakona
po njihovem sprejemu.
Državni svet lahko v sedmih dneh od sprejetja zakona i
In is pred njegovo razglasitvijo zahteva, da državni
zbor o njem Se enkrat odloča. Pri ponovnem odločanju
cev, razen če ustava za sprejem obravnavanega zakona
predvideva večje število glasov. Ponovna odločitev državnega zbora je dokončna.
Ustava RS, IV. poglavja DRŽAVNA UREDITEV
a) Državni zbor
97. člen
(pristojnosti državnega sveta)
Državni svet lahko:
- predlaga državnemu zboru sprejem zakonov;
- daje državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove
pristojnosti;
- zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona
o njem še enkrat odloča;
- zahteva razpis referenduma iz drugega odstavka 90. člena;
- zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena iz 93. člena.
Na zahtevo državnega zbora mora državni svet izreči mnenje
o posamezni zadevi.

100. člen
(nezdružljivost funkcije In imuniteta)
Član državnega sveta ne sme biti hkrati poslanec v drž*v
zboru.
Člani državnega sveta uživajo enako imuniteto "
poslanci. O imuniteti odloča državni svet.
101. člen
(poslovnik državnega sveta)
Državni svet ima poslovnik, ki ga sprejme z večino glas°v
članov.

O DRŽAVNEM SVETU
^ del

6. člen

V LITVe

°

V državni svet
'■ LOŠNE DOLOČBE

V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan
glasovanja.

^

Dan glasovanja na splošnih volitvah je lahko različen za
volitve predstavnikov različnih interesnih skupin, vendar
mora biti določen za volitve vseh članov državnega sveta
v istem tednu.

Sp

l.člen

e drŽavne a sve,a
C
9
kot zastopstva nosilcev socialnih,
or1
0r
9an' Zac e poklicnih in lokalnih interesov volijo interesne
jihSe'. !i oziroma lokalne skupnosti po volilnih telesih, ki
r
0rna i .'iai° izvoljeni predstavniki interesnih organizacij ozi'°kalnih skupnosti.

2. člen

P

iav?° Vo'',i in biti vol)en za člana državnega sveta ima
najsi i',ea,n Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osem< starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost.
%n
v
°lieni9°'ih iz Prejšnjega odstavka imajo pravico voliti in biti

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki
za volilna opravila.
Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

dr

Pridne državnega sveta - predstavnike delodajalcev,
'fvnike delojemalcev, predstavnike kmetov, obrtnikov in
de
lavn Ostl 'h poklicev oziroma predstavnike negospodarskih
%0fl a osebe, ki v Sloveniji opravljajo ustrezno dejavnost
- ja?] ne
so v delovnem razmerju,
0se
be t državnega sveta - predstavnike lokalnih interesov
p
raVjc' ^ajo stalno prebivališče v volilni enoti.
Cev
, ° Vo'iti člane državnega sveta - predstavnike delodajalkoy |^D redstavnike delojemalcev, predstavnike kmetov, obrtnidarsk samostojnih poklicev oziroma predstavnike negospoSloVe ..dejavnosti
imajo ob pogojih, ki veljajo za državljane
"Ost q lr
!e' 'udi tujci, ki v Sloveniji opravljajo ustrezno dejav* oma so v delovnem razmerju.
3. člen
se
"e,°akt Voli,ve
5v
pred

opravijo najprej dva meseca in najkasneje
«ta
petletne mandatne dobe državnega
"a, tki se' računaiztekom
od dneva njegove prve seje.
91 i jbii^e mandatna doba državnega sveta iztekla med vojnim
2r

m

še j, a ' stanjem, se podaljša za čas trajanja takega stanja
Sest mesecev po prenehanju vojnega ali izrednega
%gc in,0m primeru se splošne volitve opravijo najprej dva
najkasneje petnajst dni pred iztekom podaljšane
a
'ie dobe.

7. člen
Volitve v državni svet vodijo in izvajajo volilni organi, imenovani po zakonu o volitvah v državni zbor, kolikor ni s tem
zakonom drugače določeno.
8. člen
Ponovne volitve se opravijo, če pristojna volilna komisija
zaradi nepravilnosti, ki lahko vplivajo na izid volitev, razveljavi
volitve v volilnem telesu.
Ponovne volitve se opravijo tudi, če državni svet oziroma
ustavno sodišče v primeru pritožbe ne potrdi mandata člana
državnega sveta in republiška volilna komisija ugotovi, da je
potrebno opraviti ponovne volitve.
Ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur se opravijo
najpozneje v petnajstih dneh, ponovne volitve na podlagi
novih kandidatur pa najpozneje v šestdesetih dneh od dneva
razpisa volitev.
Ponovnevolitve razpiše pristojna volilna komisija.
9. člen
Stroški za izvedbo volitev se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije, razen stroškov za delo organov interesnih
organizacij in lokalnih skupnosti v zvezi z volitvami, ki jih
krijejo te organizacije in lokalne skupnosti same.
10. člen

"!0v6q93 Prejšnjega državnega sveta preneha s prvo sejo
državnega sveta.

Glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej urejena, se
primerno uprorabljajo določbe zakona o volitvah v državni
zbor.

4. člen
0orr>es,ne
S6h a
volitve se opravijo, če članu državnega sveta
Sv
eta mandat pred iztekom mandatne dobe državnega
Dre
2en če e do iz,eka
mandatneNadometsne
dobe državnega
sveta
volitve
se
»Dr;°staf manj ' kot šest mesecev.
J®a najkasneje petinsedemdeset dni po prenehanju manna državnega sveta.

II. VOLILNI POSTOPKI

9

5. člen
0 v

državni svet razpiše predsednik državnega zbora.

1. Skupne določbe

t
11. člen

Volilna telesa za volitve članov državnega sveta sestavljajo:
- člani predstavniškega organa interesne organizacije oziroma lokalne skupnosti, kadar se člani državnega sveta volijo
v posamezni interesni organizaciji oziroma lokalni skupnosti,

Si v°litve razpiše najprej sto petintrideset dni in najkasNg|^ '"sedemdeset
dni pred iztekom petletne oziroma
% L?"6 mandatne dobe državnega sveta. Od dneva raz6
tdeeset dni
doindneva
glasovanja
ne sme
ne manj
kot šestdeset
dni. preteči več kot

- izvoljeni predstavniki interesnih organizacij oziroma lokalnih skupnosti, kadar se člani državnega sveta volijo v dveh ali
več interesnih organizacijah oziroma lokalnih skupnostih.

K "om S,ne vo ,ve
t ^iu m
'' razpiše najkasneje petnajst dni po prene^do^Hdata člana državnega sveta. Od dneva razpisa voli^ "e r* aneva 9'asovanja ne sme preteči več kot šestdeset dni
i kot štirideset dni.

Za izvedbo volitev članov državnega sveta v interesnih organizacijah skrbi republiška volilna komisija.
Za izvedbo volitev Članov državnega sveta v lokalnih skupnostih skrbijo volilne komisije volilnih enot in republiška volilna
komisija.

12. člen

13. člen

20. člen

14. člen

Glasuje se tajno z glasovnicami. Vrstni red kandida^
glasovnici je enak vrstnemu redu na seznamu kandida
toli"0
Vsak član volilnega telesa lahko glasuje največ za ^
kandidatov, kolikor članov državnega sveta se voli v
telesu.
21. člen
. ni J«
Za člane državnega sveta so izvoljeni tisti kandidati,
dobili največ glasov.

Interesne organizacije oziroma lokalne skupnosti izvolijo
svoje predstavnike v volilno telo v skladu s svojimi pravili.

Če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako število 9 ,
odloči o izvolitvi med njimi žreb, ki ga opravi volilni 0»

Volitve v volilnem telesu vodi volilni odbor.
Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi
namestniki.
Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki so
lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico, in ne smejo biti
kandidati za člane državnega sveta.

Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo predložijo interesne organizacije oziroma lokalne skupnosti pristojni volilni
komisiji najkasneje trideset dni pred dnem glasovanja.

22. člen
Zapisnik o volitvah pošlje volilni odbor skupaj z drugirn
nim gradivom pristojni volilni komisiji.

15. člen

23. člen

Kandidate za člane državnega sveta določijo interesne organizacije oziroma lokalne skupnosti v skladu s svojimi pravili.

Republiška volilna komisija izda izvoljenim kandidate11
dilo o izvolitvi.

Kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandidatov predložijo interesne organizacije oziroma lokalne skupnosti pristojni volilni komisiji najkasneje trideset dni pred dnem
glasovanja.

2. Volitve predstavnikov delodajalcev
24 č en
' '
|j|(
Štiri člane državnega sveta - predstavnike delodajalc0^^
gospodarske zbornice in združenja delodajalcev, ki s°
zirana za območje države.

16. člen
Pristojna volilna komisija sestavi na podlagi potrjenih kandidatur seznam kandidatov po abecednem redu priimkov kandidatov, začenši s črko, ki se določi z žrebom.

Člane državnega sveta voli volilno telo, ki ga sestavi)8)
Ijeni predstavniki gospodarskih zbornic in združen)
jalcev.
1
Vsaka gospodarska zbornica in vsako združenje del°°daj®0|fif
izvoli v volilno telo po enega predstavnika na vsakih
nih desettisoč delavcev, zaposlenih pri članih gosp
zbornice oziroma združenja delodajalcev.

Če člane državnega sveta voli volilno telo, ki ga sestavljajo
člani predstavniškega organa interesne organizacije oziroma
lokalne skupnosti, pošlje pristojna volilna komisija seznam
kandidatov predsedniku predstavniškega organa interesne
organizacije oziroma lokalne skupnosti najkasneje petnajst
dni pred dnem glasovanja.
17. člen

V

Člane državnega sveta voli volilno telo na volilnem zboru na
podlagi seznama potrjenih kandidatur.
Volitve se opravijo, če je na volilnem zboru navzoča večina
vseh članov volilnega telesa.
Če volilni zbor ni sklepčen, se nov volilni zbor skliče v nadaljnih sedmih dneh. Na novem volilnem zboru se volitve opravijo
ne glede na število navzočih članov volilnega telesa.

25. člen
Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo Pr
gospodarske zbornice in združenja delodajalcev v tO
člena tega zakona republiški volilni komisiji. Seznaf"
žijo dokazilo o vpisu v register, pravila zbornice
združenja in podatke o številu delavcev, zaposlenih P
zbornice oziroma združenja.

jA
p#
jr<#
^

3. Volitve predstavnikov delojemalcev
18. člen
Volilni zbor volilnega telesa, ki ga sestavljajo člani predstavniškega organa interesne organizacije oziroma lokalne skupnosti, skliče predsednik predstavniškega organa najkasneje
deset dni pred dnem glasovanja. Vabilu priloži seznam kandidatov.

26. člen

1
errt«.I«*
Štiri člane državnega sveta - predstavnike deloi1
volijo reprezentativni sindikati za območje države.

Člane državnega sveta voli volilno telo, ki ga sestavij0'0
Ijeni predstavniki reprezentativnih sindikatov.
^

Volilni zbor volilnega telesa, ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki interesnih organizacij oziroma lokalnih skupnosti,
skliče predsednik pristojne volilne komisije najkasneje petnajst dni pred dnem glasovanja in o tem obvesti interesne
organizacije oziroma predstavniške organe lokalnih skupnosti.

Reprezentativna zveza oziroma konfederacija rs'^ eijj
izvoli v volilno telo toliko predstavnikov, koliko ' reZe,,
združenih reprezentativnih sindikatov. Posamezni £ \if
tativni sindikat, ki ni združen v zvezo ali konfederac I
v volilno telo enega predstavnika.
^

Vabilu oziroma obvestilu priloži seznam izvoljenih predstavnikov v volilnem telesu in seznam kandidatov.

Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka izvoli ^f^iiK'1''
federacija in posamezni sindikat še po enega predst®
vsakih dopolnjenih deset tisoč članov.

19. člen
Na volilnem zboru se izvoli volilni odbor, ki vodi volitve v volilnem telesu.

27. člen

dl
Hi/
Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno te,° ■0 V
reprezentativni
tativni sindikati v roku iz 14. člena tega za*
>

v
fcl
IVn olilni komisiji. Seznamu priložijo odločbo o reprezenosti sindikata, pravila in podatke o številu članov.

- enega predstavnika univerz, visokih in višjih šol volijo
univerze, visoke in višje šole,

pije predstavnikov kmetov, obrtnikov In samosto|nlh

- enega predstavnika za področje vzgoje in izobraževanja
volijo poklicne organizacije pedagoških delavcev,

28. člen

- enega predstavnika za področje raziskovalne dejavnosti
volijo poklicne organizacije raziskovalcev,

Stir'
in

državnega sveta - predstavnike kmetov, obrtnikov
dostojnih poklicev volijo:

to>r Preflstavnika kmetov volijo poklicne organizacije kme' 9anizirane za območje države,
K 3 predstavnika obrtnikov volijo poklicne organizacije
"brtnfi?
°v, organizirane za območje države,
Cr

reds,avnika
9an^9a
samostojnih poklicev volijo poklicne
ZaciPe
Obmr>A
' drugih samostojnih poklicev, organizirane za
0C
J® države.

29.člen
iejo^

Poklicne

organizacije v smislu prejšnjega člena se šte-

- enega predstavnika za področje zdravstva volijo poklicne
organizacije zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
- enega predstavnika za področje socialnega varstva volijo
poklicne organizacije strokovnih delavcev na področju socialnega varstva.
Za poklicne organizacije v smislu druge do šeste alinee prejšnjega odstavka se štejejo poklicne zbornice, združenja, društva, zveze in druge poklicne organizacije, organizirane za
območje države.
a) Volitve predstavnika univerz, visokih in višjih šol

2dru

ženja, društva, zveze in druge poklicne orga0r
9ani ■ kmetov, obrtnikov in drugih samostojnih poklicev
tirane za območje države,
CžkBCj£8amo8t
°inih poklicev v drugih poklicnih zbornicah,
lah, orn ' druž,vih. zvezah in drugih poklicnih organizaci'ganizirane za območje države.
30. člen
Dvi
C na dr
•eio (!f
iavnega sveta - predstavnika kmetov ali volilno
*aci'j |^® sestavljajo izvoljeni predstavniki poklicnih organi6n

cna
®9a Pok
organizacija kmetov izvoli v volilno telo po
r0 "
Prert
s( P dstavnika ne glede na število članov in po enega
avnika na vsakih dopolnjenih tisoč članov.

31. člen

Cla.
t«|0 a državnega sveta - predstavnika obrtnikov voli volilno
*a°'i obrUiS|fStaV''a'° izvo,'eni Pr®dstavniki poklicnih organi8n

®9a Poklicna
organizacija
v volilno
po
Predstavnika
ne gledeobrtnikov
na številoizvoli
članov
in potelo
enega
avnika na vsakih dopolnjenih petsto članov.

.

32. člen
rt
oiiv javnega sveta - predstavnika samostojnih poklicev
«acij Saa 0 ,e'°. ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki organi"iostojnih poklicev, organiziranih za območje države.
v

Co6 o^anizacija samostojnih poklicev izvoli v volilno telo
enega
"r®9staavnika
Predna
stavnika
glede na število
članov in po ei
vsakih ne
dopolnjenih
sto članov.
33. člen
štiri
i2Vol enih
t^licn
'
predstavnikov v volilnem telesu predložijo
v
oiii °[9anizac'ie v roku iz 14. člena tega zakona republin kom
M '.
V Dr
isiji. Seznamu
priložijoodokazilo
o vpisu v regiaviia organizacije
in podatke
številu članov.
,v

® Predstavnikov negospodarskih dejavnosti

34. člen
Alan
Hrt °v državnega sveta - predstavnikov negospodar""" nosti volijo:
t

- enega predstavnika za področje kulture in športa volijo
poklicne organizacije kulturnih in športnih delavcev,

35. člen
Člana državnega sveta - predstavnika univerz, visokih in
višjih šol voli volilno telo, ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki univerz, visokih in višjih šol.
Vsaka univerza ter visoka oziroma višja šola izvoli v volilno
telo po enega predstavnika .
b) Volitve drugih predstavnikov negospodarskih dejavnosti
36. člen
Druge predstavnike negospodarskih dejavnosti v državnem
svetu volijo volilna telesa, ki jih sestavljajo izvoljeni predstavniki ustreznih poklicnih organizacij.
Poklicne organizacije izvolijo v ustrezno volilno telo vsaka po
enega predstavnika ne glede na število članov in po enega
predstavnika na vsakih dopolnjenih sto članov.
37. člen
Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo predložijo
poklicne organizacije v roku iz 14. člena tega zakona republiški volilni komisiji. Seznamu priložijo dokazilo o vpisu v register, pravila organizacije in podastke o številu članov.
6. Volitve predstavnikov lokalnih Interesov
38. člen
Dvaindvajset članov državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov izvolijo lokalne skupnosti.
Za volitve predstavnikov lokalnih interesov se oblikuje največ
dvaindvajset volilnih enot. Volilna enota se oblikuje za
območje ene ali več lokalnih skupnosti. Volilne enote določi
zakon.
39. člen
Za volitve članov državnega sveta se v vsaki volilni enoti
oblikuje volilno telo, ki ga sestavljajo:
- člani predstavniškega organa lokalne skupnosti, če se
člani državnega sveta volijo v volilni enoti, ki obsega območje
ene lokalne skupnosti,
- izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti, če se člani državnega sveta volijo v volilni enoti, ki obsega območje dveh ali
več lokalnih skupnosti.

40. člen

Pečat hrani sekretar državnega sveta.

Predstavnike lokalnih skupnosti v volilnem telesu iz druge
alinee prejšnjega člena izvolijo predstavniški organi lokalnih
skupnosti.

II. KONSTITUIRANJE DRŽAVNEGA SVETA

Vsaka lokalna skupnost izvoli v volilno telo po enega predstavnika ne glede na število prebivalcev in po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih pet tisoč prebivalcev.

Prvo sejo državnega sveta skliče predsednik državnega
najkasneje dvajset dni po njegovi izvolitvi.

Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo predložijo
predstavniški organi lokalnih skupnosti v roku iz 14. člena
tega zakona volilni komisiji volilne enote .

Prvo sejo državnega sveta vodi do izvolitive
državnega sveta njegov najstarejši član.

41. člen
Kandidate za člane državnega sveta določijo predstavniški
organi lokalnih skupnosti.
Kadar se člani državnega sveta volijo v dveh ali več lokalnih
skupnostih, vsaka lokalna skupnost lahko določi največ toliko
kandidatov, kolikor članov državnega sveta se voli v volilni
enoti.
42. člen
Volilni odbor pošlje zapisnik o volitvah skupaj z drugim volilnim materialom volilni komisiji volilne enote.
Volilna komisija volilne enote pošlje republiški volilni komisiji
poročilo o izidu volitev v volilni enoti.
Drugi del
ORGANIZACIJA DRŽAVNEGA SVETA

48. člen

49. člen
8
Na prvi seji se najprej izvoli mandatno-imunitetna kOITI' '!"
lltvi'
Mandatno-imunitetna komisija pregleda potrdila o izv0.j| $1
morebitne pritožbe kandidatov, interesnih organizacij
lokalnih skupnosti zoper odločitve volilne komisije,
vplivajo na potrditev mandatov, ter sestavi poročilo za o ^
svet. Sestavni del poročila so seznam članov državnega
in potrdila o izvolitvi.
50. člen
O potrditvi mandatov članov državnega sveta odloča drl/
svet na predlog mandatno-imunitetne komisije.

O vsakem spornem mandatu odloča svet posebej.
Zoper odločitev državnega sveta, da se mandat ne p o'eitrdi
prizadeti pravico do pritožbe na ustavno sodišče v P Vt l)9r
v0|ja"
dneh od dneva odločitve. Ustavno sodišče lahkoa
odločitev državnega sveta in potrdi mandat ali P P
zavrne.
51. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE
43. člen
Državni svet ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvoli
z večino glasov vseh članov.
44. člen
Predstavnik predstavlja državni svet, pripravlja, sklicuje in
vodi seje državnega sveta ter usklajuje delo državnega sveta
z delom državnega zbora.
Podpredsednik pomaga predsedniku pri pripravljanju in
vodenju sej ter ga nadomešča v primeru zadržanosti.
45. člen
Državni svet ima mandatno-imunitetno komisijo.
Mandatno-imunitetno komisijo sestavljajo predsednik in štirje
člani, ki se izvolijo izmed predstavnikov interesnih skupin.
Državni svet ima lahko druga stalna in občasna delovna
telesa.
Sestava in naloge delovnih teles se določijo s poslovnikom ali
s posebnim sklepom. V sestavi delovnih teles so ustrezno
zastopani predstavniki interesnih skupin.
46. člen
Državni svet ima sekretarja, ki ga imenuje svet.
Sekretar vodi službo državnega sveta.
47. člen
Državni svet ima svoj pečat.
Pečat je okrogle oblike. V sredini ima grb Republike Slovenije, okrog grba pa napis »Državni svet Republike Slovenije«.

Po potrditvi mandatov državni svet izvoli predsednikain
predsednika ter imenuje sekretarja državnega sveta.
III. DELO DRŽAVNEGA SVETA
52. člen
Delo državnega sveta in njegovih delovnih teles je iavn°
Javnost se lahko omeji ali izključi samo, če tako za">w' t<
nih koristi odloči državni svet oziroma njegovo delov<>
53. člen
bUdo*
Predsednik sklicuje seje državnega sveta na lastno P°" #
po sklepu sveta, na zahtevo delovnega telesa sveta.
tevo predstavnikov ene ali več interesnih skupin a"
tevo petine članov državnega sveta.
■«*
Predsednik skliče sejo državnega sveta tudi v priro®?
mora državni svet na zahtevo državnega zbora izreč'
o posamezni zadevi.
54. člen
^

Predsednik državnega zbora obvešča predsednika <>
sveta o sejah državnega zbora in mu pošilja vsaZDb<,ra.
o zadevah, ki so na dnevnem redu seje državnega
^
Predsednik državnega zbora obvesti predsednika
sveta o sprejemu zakona in mu pošlje besedilo SP U fflp
zakona, preden pošlje zakon v razglasitev predsedni
blike.
55. člen
Predsednik državnega sveta obvešča predsednika 5pr»i
zbora o predlogih, mnenjih in zahtevah, ki jihzb I® in %
državni svet o zadevah iz pristojnosti državnega s°.0^°
pošilja te predloge, mnenja in zahteve v skladu s p°
državnega zbora.

£al»i VO dr
*8kon
žavnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo
sveta nr0 .n'em še ®nkrat odloča, pošlje predsednik državnega
M Pre
P ®dsedniku državnega zbora najkasneje v sedmih dneh
^
ietja zakona.
56. člen
&ri
in
' °<1 dr*'svet
njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati
ki m, ®vn
'h
organov
pojasnila in podatke v zvezi z zadevami,
ravna
Ori"°^
vajo.
n svet
te|9si ' r
in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi
"iihcv
ov " žavnega zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz
® pristojnosti.
|y ^
Rav
'ce in dolžnosti članov državnega sveta
'

57. člen

4

Cio
'•I 8vMavne9a 8ve,a ima pravico in dolžnost, da se udeležuje
' 'uje n., ■ njegovih delovnih teles, katerih član je, ter sode* ^ Pn njihovem delu in odločanju.

- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen
zapora, daljšo od šest mesecev,
- če nastopi funkcijo, ki je nezdružljiva s funkcijo člana
državnega sveta,
- če odstopi,
- v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Članu državnega sveta preneha mandat z dnem, ko državni
svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
Članu državnega sveta ne preneha mandat v primeru iz tretje
alinee prvega odstavka tega člena, če državni svet sklene, da
lahko opravlja funkcijo.

1

1

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
ll

'®Qovo*aVne
®a sve,a' ki ne more pri,i na sei° 8ve,a oziroma
8 e 0vne a
^
9 telesa, katerega član Je, mora o tem
fl
8no '
«lcw„
obvestiti predsednika sveta oziroma predsednika
ne
9a telesa.
^
58. člen

<£■ državnega sveta ima pravico predlagati državnemu
'
n uVnavozaV8ake9a vprašanja iz njegove pristojnosti in
' eiem
Predloge, mnenja oziroma zahteve, ki jih
' ^0ra
državni svet o zadevah iz pristojnosti državnega
.
59. člen
(j * avne
r,
Ve.
ga sveta je dolžan varovati podatke zaupne nada
iati
8pr

<t .
j

a

60. člen
nd 4
ržavnega sveta uživa imuniteto.

9las, L^avnega sveta ni kazensko odgovoren za mnenje ali
"9'0vni|^te|'e 'Zrekel na se'ah državnega sveta ali njegovih
tljfj j
8ve,a ne sme bi,i r rt
J6 »kiir Vne9a
P 'P niti 30 zoper njega, če
na
Sj
'®.
imuniteto,
ne
sme
začeti kazenski postopek
i k^nive °lienja državnega sveta, razen če je bil zaloten pri
m
i ^ |et dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad

64. člen
štiri člane državnega sveta - predstavnike delojemalcev
volijo sindikati, zveze oziroma konfederacije sindikatov, organizirane za območje države.
Seznamu izvoljenih predstavnikov v volilno telo priložijo sindikati, zveze oziroma konfederacije sindikatov iz prejšnjega
odstavka pravila in podatke o številu članov.
b) Volitve predstavnikov kmetov
65. člen
Dva člana državnega sveta - predstavnika kmetov volita
Zadružna zveza Slovenije in Slovenska kmečka zveza.
Vsaka organizacija iz prejšnjega odstavka voli enega člana
državnega sveta po volilnem telesu, ki ga sestavljajo člani
predstavniškega organa organizacije.
c) Volitve predstavnikov lokalnih interesov
66. člen
Člane državnega sveta-predstavnike lokalnih interesov volijo
volivci v volilnih enotah na neposrednih volitvah s tajnim
glasovanjem.

D

Kandidate za člane državnega sveta - predstavnike lokalnih
interesov lahko določijo skupščine občin v volilni enoti, politične stranke, organizirane v volilni enoti, in volivci v volilni
enoti. Za politične stranke in volivce se v postopku kandidiranja ustrezno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni
zbor, razen drugega odstavka 43. člena.

1av
8Vet lahko
Na Hi, 8e
prizna imuniteto tudi članu državnega
' Viu ,z nanio ni skliceval ali ki je bil zaloten pri kaznivem
i
tretjega odstavka tega člena.
^

61. člen

j ^rg^^nega sveta ne sme biti hkrati poslanec državnega
j
" ne sme opravljati druge funkcije v državnih organih.
k

62. člen

( "ikoji,a
^ .
ciana državnega sveta je častna.
/■ 'ari (jrtavn0 a
*
g sveta ima pravico do nadomestila izgublje"a stro<t ka za ^as opravljanja funkcije in pravico do povra®kov v zvezi z opravljanjem funkcije.
i i
63. člen
^ x .
ii ^ drrzavnega sveta preneha mandat:

;

1. Posebne določbe za prve volitve članov državnega sveta
a) Volitve predstavnikov delojemalcev

n

iega ®*j Pristojnega državnega organa za dovoljenje iz prejš|i \nu°. 8,avka odloči državni svet na predlog mandatnot ^hteVe komisije najkasneje v 30 dneh od dneva vložitve
'

Tretji del

6) Razpis volitev in sklic prve seje državnega sveta
67. člen
Prve volitve državnega sveta razpiše predsednik Skupščine
Republike Slovenije, ki skliče tudi prvo sejo na teh volitvah
izvoljenega državnega sveta.
2. Končna določba
68. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

'*9ubi volilno pravico,
t
7

KONSTITUIRANJE DRŽAVNEGA SVETA
REPUBLIKE SLOVENIJE

SKLEP O KONSTITUIRANJU DRŽAVNEGA SVETA
IV.
(glasovanje o več kanidatih)

(Mandatno-imunitetna komisija)
Državni svet izvoli Mandatno-imunitetno komisijo, ki jo
sestavljajo po en predstavnik vsake interesne skupine izmed
izvoljenih članov sveta.
Predsednika, podpredsednika in člane Mandatno-imunitetne
komisije izvoli državni svet na predlog predstavnikov interesnih skupin.
Mandatno-imunitetni komisiji se predloži poročilo Republiške
volilne komisije, potrdila o izvolitvi članov sveta in morebitne
pritožbe kandidatov za člane sveta, interesnih skupin ali lokalnih skupnosti.
(potrditev mandatov)
Državni svet potrdi mandate članov sveta na predlog Mandatno-imunitetne komisije, potem ko dobi poročilo te komisije o pregledu potrdil o izvolitvi in o morebitnih pritožbah
kandidatov, interesnih organizacij ali lokalnih skupnosti.
Državni svet potrdi mandate, ki niso sporni, v celoti. Član
državnega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati
o potrditvi svojega mandata.
Šteje se, da je državni svet odločil o pritožbi kandidata za
člana državnega sveta z odločitvijo o spornem mandatu.
III.
(volitve predsednika in podpredsednika državnega sveta)
Kandidata za predsednika in podpredsednika državnega
sveta predlaga skupina najmanj 5 članov državnega sveta.
Volitve vodi predsedujoči na seji, ki mu pomagajo še štirje na
seji izvoljeni člani državnega sveta.
Glasovanje o izvolitvi predsednika in podpredsednika je tajno.
Tajno se glasuje z glasovnicami.
O predlogu se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži
beseda ZA ali PROTI. Na dnu glasovnice je beseda »ZA« na
desni, beseda »PROTI« pa na levi strani glasovnice. Glasovnica, iz katere ni mogoče razbrati volje člana državnega
zbora, je neveljavna.
Rezultate volitev razglasi predsedujoči seje.
Kandidat za predsednika državnega sveta oziroma podpredsednika je izvoljen, če za predlog glasuje večina vseh članov
državnega sveta.
Predsednik in podpredsednik državnega sveta se volita za
dobo enega leta.

g)
Če je za predsednika oziroma podpredsednika
sveta predlaganih več kandidatov, člani državnega sve'
Rešujejo lz glasovnicami
aujeju
yidbuviiiudiiii tako,
temu, u<t
da uuruu^iju
obkrožijo sievnrvu
številko Pre3°
nom kandidata, za katerega glasujejo. Na listi kandid ' ^ii
predlagani kandidati navedeni po vrstnem redu, Kot s
predlagani.
Če je predlaganih več kandidatov, pa noben ..
(
glasovanju ni dobil potrebne večine, se opravi drug
kan
glasovanja. V drugi krog glasovanja se uvrstita dva 1 Kr0gi
ki sta dobila največje število glasov. Če v druge"
^ tfi
nobeden od obeh kandidatov ne dobi potrebne veči"f'3ta,
sta bila v prvem krogu predlagana le dva Kandid J
v naslednji krog glasovanja uvrsti kandidat z večjim
glasov.
Če je na prvem glasovanju dobilo dvoje ali več kan° ^liP
enako najvišje število glasov, se glasovanje o teh kan"
ponovi.
|[ie,
Če edini kandidat pri glasovanju ni dobil potrebne vec pi
ponovi kandidacijski postopek in postopek glasoma
podlagi novega predloga kandidature.
V.
(imenovanje sekretarja državnega sveta)
Državni svet imenuje sekretarja državnega sveta t jI*
glasovanjem na predlog predsednika državnega svetaSekretar državnega sveta vodi službo državnega sveta
VI.
Za organizacijsko, poslovno-finančno, administrativno
nično delo ter drugo delo, potrebno za nemoteno d17
državnega sveta uporablja državni svet službe o
zbora na podlagi enakopravnosti.

jP

v>(ijj

VII.

,ei"°
Ta sklep začne veljati, ko ga državni svet sprejme
glasov vseh članov.
^
Besedilo predlaganega sklepa so člani sveta sprejeli
$e
z3, 1
glasov (od prisotnih 38 članov je glasovalo: 37
vzdržal).

SKLEP O USTANOVITVAH IN NALOGAH KOMISIJ DRŽAVNEGA SVETA REPUBU&
SLOVENIJE
Na podlagi 45. člena zakona o državnem svetu (Ur. I. RS št. 44/
92) in 26. člena začasnega poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 5/93) je Državni svet Republike
Slovenije na seji dne 24. februarja 1993 sprejel
SKLEP
o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike
Slovenije

- Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za P
sistem;
:
• l° g°J
- Komisija Državnega sveta Republike Slovenije
darstvo;
HF
- Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za n'
darske dejavnosti;
0
- Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za, red' '
raZV0,:

Ustanovijo se:
8

..
- Komisija Državnega sveta Republike Slovenije
stvo, gozdarstvo in prehrano;

za
z

K«"'ir

N
a,Ko IS a

" n<H '' Državnega sveta Republike Slovenije za man^unitetna, poslovniška in administrativna vprašanja.

- področje kreditno-monetarnega sistema,

^

- zaposlovanje in delo,

"•
državnega sveta Republike Slovenije za politični

j krv
S a za
n
"ripravr"
P°,'t"
' sistem
(v nadaljevanju:
i 2akn ■ ''• prec"oge
zahtev,
predlogov
in mnenj komisija)
v zvezi
in dr
ugimi
n |fl

) področij:

akti, ki jih obravnava Državni svet iz

- izvajanje kreditno-monetarne politike,

- tehnološki razvoj:
(2) Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami iz navedenih področij in druge
zadeve, za katere jih pooblasti Državni svet.

°'ranje zadeve,
av

IV.

°sodni sistem,

j1>r44a'nn or9anizacije in delovanja upravnih organov in druga
I ia. povezana z upravnimi organi in njihovimi služlilno zakonodajo,
povezana z uresničevanjem človekovih pravic in
^ svoboščin,
^r®niba države,

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za negospodarske dejavnosti
(1) Komisija za negospodarske dejavnosti (v nadaljevanju:
komisija) pripravlja predloge zahtev, predlogov in mnenj
v zvezi z zakoni in drugimi zadevami, ki jih obravnava Državni
svet iz naslednjih področij:
- socialna politika,
- zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti,

Narodni odnosi in zunanja politika,
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^ar't"
slovenske manjšine
v Italiji,
■»kem '^
in pripadnikov
slovenskega
narodaAvstriji
v tujini,in na
nje s tujimi parlamentarnimi institucijami;

K)

- pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- invalidsko varstvo,
- zdravstvena politika.

!|Js
MaT'S''a ol)ravnava načelna
"°v Drienost
i° zakonov z ustavo
|n ne9a sveta za sprožitev

- varstvo pri delu,

(3) ^
obra
NumISiia
vnava in pripravlja predloge za razpis refe%) |"a (drugi odstavek 90. člena Ustave Republike Slovedl
SnL
^® °9e
!
ćlen za odredbo preiskav v zadevah javnega
^Uai
Ustave Republike Slovenije) ter sodeluje
NoJ! ' komisijami pri pripravi predloga zahteve za
S Kom0 °d|
očanje
o zakonu
obra
sv f'i3v zvezi
vnava
pobude in vprašanja članov Državz
N)e >»!?
zadevami
iz prvegaDržavni
odstavka
tega člena in
*adeve, za katere
jih pooblasti
svet.

- kultura in varstvo kulturne dediščine,

pravna vprašanja v zvezi
in predloge in pobude člapostopkov za oceno ustavzakonitosti pred Ustavnim sodiščem Republike Slove-

Sv« Dfiavnega sveta Republike Slovenije za gospoII) Kq . .
N'la^r!8''3 za gospodarstvo (v nadaljevanju: komisija) priNru^^log® zahtev, predlogov in mnenj v zvezi z zakoni
'očij1^1' akt'' ki jih obravnava Državni svet iz naslednjih
in

razvoj posameznih gospodarskih področij,

^V^j'e ° stra,e9'i° 'n na ukrep9 tekoče ekonomske politike
nor

nske odnose s tujino,

Vn

° ° Politiko in varstvo potrošnikov,
lns

ko preoblikovanje podjetij,

V ni

' sistem in davčna politika,
V sa
m
'^ tem
lavnih financ in zavarovalništva,
n

i® republiškega proračuna in zaključnega računa,

Venski

sis

'em in dejavnost Službe družbenega knjigo-

- družinska politika in varstvo otrok in mladine,

- predšolska vzgoja, osnovno, srednje, višje in visoko šolstvo
ter šport in športa vzgoja,
- znanost.
(2) Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami iz navedenih področij in druge
zadeve, za katere jih pooblasti Državni svet.

V
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za regionalni
razvoj
(1) Komisija za regionalni razvoj (v nadaljevanju: komisija)
pripravlja predloge zahtev, predlogov in mnenj v zvezi
z zakoni in drugimi zadevami, ki jih obravnava Državni svet iz
naslednjih področij:
- lokalna samouprava,
- policentrični regionalni razvoj,
- komunalna, prometna in gospodarska infrastruktura tet
pomorstvo kot elementi regionalnega razvoja,
- varstvo okolja in urejanje prostora,
- smotrna raba naravnih virov,
- stanovanjsko gospodarstvo.
(2) Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami iz navedenih področij in druge
zadeve, za katere jih pooblasti Državni svet.
9

VI.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano
(1) Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: komisija) pripravlja predloge zahtev, predlogov in
mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki jih obravnava Državni
svet iz naslednjih področij:
- kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
- živilska industrija;
- raba, izkoriščanje in varstvo kmetijskih zemljišč in gozdnih
površin;
- politiko in sistem cen osnovnih kmetijskih proizvodov;
(2) Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami iz navedenih področjih in druge
zadeve, za katere jih pooblasti Državni svet.
VII.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za mandatno-imunitetna, poslovniška In administrativna vprašanja
(1) Komisija za mandatno-imunitetna, poslovniška in administrativna vprašanja
- pregleda potrdila o izvolitvi in morebitne pritožbe kandidatov, interesnih organizacij in lokalnih skupnosti zoper odloči-

tve volilne komisije, ki lahko vplivajo na potrditev mand^'0"
ter sestavi poročilo za Državni svet;
- predlaga Državnemu svetu odločitve v zvezi s sklicevanji'
članov Državnega sveta na imuniteto na podlagi dolot"
člena zakona o državnem svetu;
- obravnava in pripravi predloge ustreznih aktov, ki ur®iaj$
pogoje za delo članov državnega sveta in druge zadev«'
katere jih pooblasti Državni svet;
- spremlja uresničevanje poslovnika in pripravlja more"'"1
njegove spremembe;
- pripravlja predloge za razlago določb poslovnika;
- kot častno razsodišče skrbi za ugled Državnega sveta t8*°'
-~
da lahko izreče opomin članu, ki ne opravičuje svojih u°snitt
kov z sej Državnega sveta in njegovih komisij ali kako drug
škoduje ugledu Državnega sveta;
- obravnava druga vprašanja, ki so poslovniškega zna48'8
VIII.
(1) Komisije imajo od pet do deset članov, ki se izvolijio0
članov sveta.
(2) Komisije izvoli Državni svet.
IX.
Ta sklep sprejme Državni svet Republike Slovenije z VleW°
glasov vseh članov in začne veljati z dnem sprejema

ZAČASNI POSLOVNIK DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE
1.člen
(začasnost poslovnika)
S tem poslovnikom se začasno, do sprejetja poslovnika
Državnega sveta Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
državni svet), v skladu z zakonom podrobneje urejajo vprašanja dela državnega sveta.
2. člen
(javnost dela)
Seje državnega sveta so javne.
Javnost se lahko omeji ali izključi samo, če tako zaradi splošnih koristi odloči državni svet oziroma njegovo delovno telo.
Državni svet lahko sklene, da so predstavniki sredstev javnega
obveščanja lahko navzoči na seji, na kateri se bo obravnavalo
določeno vprašanje brez navzočnosti javnosti. O takem vprašanju smejo dajati za javnost le tista obvestila, za katera tako
sklene državni svet.
^

3. člen
(sedežni red)

Državni svet sprejme stalni sedežni red.
Stalni sedežni red se določa tudi za vlado oziroma njene
predstavnike.
4. člen
(pristojnosti predsednika državnega sveta)
Predsednik državnega sveta podpisuje sklepe, ki jih sprejme
državni svet; skrbi za uresničevanje z ustavo, zakonom in
s tem poslovnikom določenih razmerij z državnim zborom;
skrbi za sodelovanje z državnimi organi, opravlja druge
naloge v skladu z ustavo, zakonom in poslovnikom in skrbi za
izvajanje poslovnika državnega sveta.
#
Predsedik državnega sveta v zahtevi državnim organom za
10

pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obrav^ 8
državni svet, določi rok, v katerem morajo ti organi zaht«
pojasnila in podatke predložiti državnemu svetu.
,^av
Člani državnega sveta lahko zahtevajo od predsednika e0 ^
nega sveta obvestila in pojasnila v zvezi z izvajanjem n) »
funkcije.
5. člen
(Interesne skupine)
Interesne skupine predstavljajo predstavniki delodaja |0
predstavniki delojemalcev, predstavniki kmetov, obrtni*^
samostojnih poklicev, predstavniki negospodarskih d0la
sti in predstavniki lokalnih interesov.
Vsaka interesna skupina izvoli izmed sebe predstavnika^
pine, ki ga v odsotnosti po njegovem pooblastilu nadom
eden od članov interesne skupine.
6. člen
(sklicevanje sej)
Predsednik sklicuje seje državnega sveta na lastno P°b ,deo*:
|0$*
po sklepu državnega sveta, na zahtevo delovnega
državnega sveta, na pisno zahtevo delovnega telesain
nega sveta, na pisno zahtevo predstavnika ene ali več vet»
nih skupin ali na zahtevo petine članov državnega
Predlagatelji morajo hkrati predložiti ustrezna gradiva- e
Seje državnega sveta so praviloma v sredo.
„0^\
Sklic seje s predlogom dnevnega reda in gradivi se0 K Nečlanom državnega sveta najmanj 14 dni pred dnem.
nim za sejo državnega sveta.
■ri"
Vsa gradiva za seje ter predloge, mnenja in zahteve, o) K*"!
bo odločal državni svet, se pošljejo članom državnega
vladi in predsedniku državnega zbora.
m 0>
Predsednik državnega sveta odredi, koga se lahkozaP?ve
sejo državnega sveta ali k obravnavi posamezne "®1
Kadar je na dnevnem redu državnega zbora sprejem ^o*'
glede katerega je bila v državnem svetu obravnavan® ef>
nost, da bi bila sprejeta zahteva iz tretje alinee P

**■». člena ustave (suspenzivni veto), predsedik skliče
davnega sveta praviloma tri dni po sprejetju zakona.
7. člen
(korespondenčna seja)
Cjsy

Primerih, ko je potrebno sprejeti odločitev v krajšem
e mo oće
9 sveta
sklicati
sejokorespondenčno
državnega sveta,sejo.
lahko
k '
V (j n,'
državnega
izvede
len
HrUg u '| ezen
se predsednik državnega sveta po telefonu ali na
°d niik
način posvetuje s člani državnega sveta in dobi
Vawd90vor
"""no
l Zadakores
Pon
denčno
sejoodgovoriti
mora biti jasno
nedvo•rig,: ta*°
je na
njega
mogoče
samo zin»da«
ali
ali
0011
0 ko}«
"P
")
"av6de °ndenčni seji se sestavi zapisnik, v katerem se
1^® vzr
ok, postavljeno vprašanje in odgovori članov
s«ji p®9asveta. Ta zapisnik potrdi državni svet na naslednji
Sute
dni* mora na naslednji seji državnega sveta pose"leljitj vzroke za izvedbo korespondenčne seje.
8. člen
(predlog dnevnega reda)
Ijli s 9 dnevnega reda seje določi predsednik po posvetovaPrert> ec'sedn'korn predstavniki interesnih skupin, če
^fiin dn'k sk,'^e sejo državnega sveta na lastno pobudo,
00
^Iooh^'
dnevnega reda predsednik državnega sveta.
Z err
nevne a
9 reda že sklicane seje se lahko razširi le
,r' ' >om na
6ba Q
podlagi pisno obrazloženega predloga, ki ga je
"an r)rt!rtdlož't' Predsedniku državnega sveta najkasneje en
®d dnem, določenim za sejo.
9. člen
(vodenje seje)
V8®9 sveta dr*avne9a sveta odpre, vodi in zaključi sejo držav^asvfUa zad
ržanosti predsedika in podpredsednika državna se,: ■ v°di sejo eden izmed članov državnega sveta, ki ga
"nenuje državni svet.

^

10. člen
(prijava k besedi In dodelitvi besede)

avne a
l^o i|?
9 sveta se prijavljajo k razpravi za določeno
r>:nevne9a reda od začetka seje do konca razprave o tej
msn
o ali ustno.

Nio n3
'0' delovnih teles in predstavniki predlaganih zadev
ravico
e
Šnf
9a reda.do obrazložitve na začetku razprave o točki
fioyQ
"ikUrt"* sme govoriti po tem, ko mu je dal besedo predsedavnega sveta.
S
''flavU"*86 najprej predstavi z imenom in priimkom in pove,
Predstavnik je.
v f
K
° nik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu.
Si
lahko opomni na red ali mu seže v besedo le
Sdnik državnega sveta.
"M

državnega sveta skrbi, da govornika nihče ne moti

11. člen
(prekinitev seje)
S £ n'k
državnega sveta lahko prekine delo državnega
"•n'ia 80 Posebna posvetovanja, če je potrebno pridobiti
Naivefa v drugih primerih, če to predlagajo člani držav-

12. člen
(trajanje razprave)
Državni svet lahko časovno omeji razpravo in trajanje replik.
Replika sme trajati največ dve minuti, predsednik pa jo lahko
podaljša na največ pet minut.
Govornik lahko o istem vprašanju govori le enkrat in sicer
največ 15 minut, in ima pravico do dveh replik. Predstavnik
skupine lahko o istem vprašanju govori dvakrat.
13. člen
(vrstni red razprave)
Vrstni red razprave določi predsednik državnega sveta.
Predlagatelj določene zadeve, ki je sprejeta na dnevni red
seje, lahko da na začetku obravnave podrobno oziroma
dopolnilno obrazložitev.
Za njim dobijo besedo poročevalci delovnih teles, člani državnega sveta in drugi povabljeni udeleženci seje državnega
sveta, ki so se prijavili k besedi.
Predsednik daje besedo članom državnega sveta po vrstnem
redu, kakor so oddali prijave za razpravo.
Če člana državnega sveta, ki se je prijavil k razpravi, ko mu da
predsednik besedo, ni v dvorani in svoje odsotnosti ni predhodno opravičiti predsedniku, izgubi pravico do besede. Če je
član državnega sveta predhodno opravičil svojo odsotnost,
mu lahko predsednik kasneje po svoji presoji da besedo.
Članu državnega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali
o kršitvi dnevnega reda, da predsednik besedo takoj, ko jo
zahteva. Govor tega člana ne sme trajati več kot dve minuti,
predsednik pa ga lahko podaljša na največ pet minut. Predsednik da po tem govoru pojasnilo glede kršitve poslovnika
oziroma dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom,
odloči državni svet o vprašanju brez obravnave.
Če zahteva član v državnem svetu besedo, da bi opozoril na
napako oziroma popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni
točna in je povzročila nesporazum, mu da predsednik besedo
takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora član omejiti le na
pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več kot dve minuti,
predsednik pa ga lahko podaljša na največ pet minut.
14. člen
(zaključek razprave)
Predsednik državnega sveta zaključi razpravo, ko je lista
razpravljalcev izčrpana in ni več prijavljenih k besedi.
Če državni svet o zadevi, ki jo je obravnaval, obravnave ni
zaključil ali če je bila obravnava prekinjena, se nadaljevanje
obravnave te zadeve preloži na eno od naslednjih sej.
15. člen
(vzdrževanje reda na seji)
Za red na seji državnega sveta skrbi predsednik državnega
sveta. Za kršitev reda se smejo izrekati na seji naslednji
ukrepi: opomin, odvzem besede in odstranitev iz dvorane.
Opomin se izreče govorniku, ki govori, čeprav mu predsednik
državnega sveta ni dal besede, če se govornik ne drži dnevnega reda, če seže drugemu v besedo ali če ne drugačen
način krši red na seji in določbe tega poslovnika.
V primeru, da je predsednik že dvakrat opomnil govornika, naj
se drži obravnavane teme, mu lahko odvzame besedo do
konca razprave.
Zoper odvzem besede lahko govornik ugovarja. O ugovoru
odloči državni svet brez razprave.
Predsednik lahko odredi, da se odstrani iz dvorane vsak, ki
krši red na seji državnega sveta.
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V primeru, če ni mogoče zagotoviti reda, lahko predsednik
prekine sejo.
16. člen
(obrazložitev glasu pred glasovan|em)
Član državnega sveta ima pravico obrazložiti svoj glas pred
glasovanjem. Njegova obrazložitev ne sme trajati dalj kot pet
minut.
17. člen
(odločanje)
Število prisotnih na seji državnega sveta se ugotavlja z vpisom
članov državnega sveta v listo prisotnih. Predsednik na
začetku seje ugotovi, ali je podana sklepčnost.
Državni svet sklepa, če je na seji navzoča večina članov.
Sklepčnost ugotovi predsednik državnega sveta z uporabo
tehničnih naprav ali s poimenskim klicanjem.
Sklepčnost je potrebna pri glasovanju in pri volitvah.
V primeru nesklepčnosti predsednik državnega sveta prekine
sejo in določi, kdaj se bo nadaljevala.
Državni svet odloča z večino opredeljenih glasov navzočih
članov. Člani glasujejo tako, da se opredelijo »ZA«, »PROTI«,
»VZDRŽAN«.
Odločitev je sprejeta, če je na sklepčni seji Število oddanih
glasov »ZA« večje od Števila oddanih glasov »PROTI«, pri
čemer je sklep sprejet, če je zanj glasovalo najmanj enajst
članov državnega sveta.
Državni svet glasuje javno praviloma z uporabo glasovalne
naprave.
Vsak član lahko zahteva, da se njemu ali vsem članom izroči
računalniški izpis poteka javnega glasovanja.
18. člen
(prever|anje stopnje soglasja)
Pred odločanjem o predlogu sklepa lahko predstavniki interesnih skupin predlagajo, da se preveri stopnja soglasja
s predhodnimi izjavljanji. O tem, ali naj se preveri stopnja
soglasja s predhodnimi izjavljanji, odloči predsednik državnega sveta.
19. člen
(poimensko glasovan|e)
Poimensko se izjavljajo člani v državnem svetu, če tako odloči
državni svet na predlog predsednika državnega sveta ali člana
državnega sveta.
Poimensko se glasuje tako, da se vsak poklicani član državnega sveta izjavi »ZA« ali »PROTI« ali pa se vzdrži glasovanja.
Po končanem glasovanju se zaradi preverjanja ponovno
pokličejo člani državnega sveta, za katere v seznamu ni zaznamovano, da so glasovali.
Klicanje članov državnega sveta opravlja sekretar državnega
sveta.

21. člen
(ponovitev glasovanja)
Če član državnega sveta ugovarja poteku glasovanja, se
sovanje lahko ponovi. O ponovitvi glasovanja odloči drza
svet brez razprave.
Član državnega sveta lahko neposredno po opravljenem
sovanju zahteva, da se nejasnost glasovanja preveri na P
lagi računalniškega izpisa.
O rezultatih glasovanja na podlagi računalniškega aP'S$e
odloči predsednik državnega sveta. Če je rezultat nejasen
glasovanje ponovi.
22. člen
(pobude in vpraSanja članov državnega sveta kot po*'*t>n»
točka dnevnega reda)
bili
Na dnevnem redu vsake seje državnega sveta mo»?|aanoV
posebna točka dnevnega reda za pobude in vpraSanja £
državnega sveta.
is"1
Pobude in vpraSanja morajo biti praviloma predložena v P1
obliki.
23. člen
(zapisnik)
O delu na seji državnega sveta se piSe zapisnik.
sKl«"
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti sa
o ..
pih, ki so bili na seji sprejeti, in o izidih glasovanja o p°
nih zadevah.
hrjte^
Na dnevnem redu vsake seje mora biti prva točka od0
°prairt1
zapisnika prejSnje seje. Vsak član državnega sveta ® Ypisvico predlagati pri tej točki dnevnega reda pripombe k z
niku.
t flfl
O utemeljenosti pripomb k zapisniku odloči državni s^j§gj0
seji brez obravnave. Če so pripombe sprejete, se zap
v zapisnik ustrezne spremembe.
ta iP
Sprejeti zapisnik podpišeta predsednik državnega sve0
sekretar državnega sveta.
Za zapisnik skrbi sekretar državnega sveta.
24. člen
(magnetogram seje)
O delu na seji državnega sveta se vodijo tudi dobe
zapiski.

j5K®
Vsak govornik ima pred objavo pravico pregledati te zaP ^ji
in pravico do redakcijskih popravkov svojega govora n |p
državnega sveta. Popravki ne smejo spremeniti sf
bistva njegovega izvajanja.
Vsak govornik s svojim podpisom potrdi pregled zapis
Dobesedni zapiski se priložijo k zapisniku, če to zahte"0
državnega sveta.
25. člen
(akti državnega sveta)

Državni svet tajno glasuje o izvolitvi predsednika in podpredsednika državnega sveta in o zadevah, za katere se tako
odloči večina prisotnih članov državnega sveta.

Državni svet sprejema v zadevah iz svoje pristojnosti sKieP*
i«0'
Sklepe, ki se nanaSajo na zadeve iz pristojnosti
zbora, poSlje predsednik državnega sveta predsedniku
nega zbora.

Tajno se glasuje z glasovnicami.

Sklepe državnega sveta podpisuje predsednik dfZ
sveta.

Glasovnica, iz katere se ne da ugotoviti, kako je član državnega sveta glasoval, ni veljavna.

Državni svet glasuje ločeno o delih sklepa, če to »

20. člen
(tajno glasovan|e)
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v

zaht®

I(llg .
Prjoj °d ć'an°v državnega sveta. Sprejete dele sklepa je
uvn
totinu!?.
sveta dolžan dati na glasovanje
o kot državnega
celoto.
Kot amanc t,a se
«dvje!JI
obravnava
tisti predlog,
m
a ali'[ spreminja
del prvotnega
sklepa.ki zgolj dodaja,
ar

>dma mora biti vložen v pisni obliki.

9

is
P'8]6* 8k'epu dan amandma, se o amandmaju glasuje naj«ti8t ® I® amandmajev več, državni svet najprej glasuje
bi%a ^prvotn
amandmaju,
ki je vsebinsko najbolj oddaljen od
Oddali
ega skl®Pa in nat0 0 amandmaju, ki je manj
"y8eh n 0(1 bistva vsebine prvotnega sklepa. Tako se glasuje
amandmajih, ki so predloženi k določenemu sklepu.

Če je sprejet eden ali več amandmajev, se da na to na
glasovanje dopolnjeni sklep kot celota.
26. člen
(delovna telesa državnega sveta)
Državni svet lahko ustanavlja delovna telesa s posebnim sklepom, s katerim določi sestavo in pristojnosti teh teles.
27. člen
(veljavnost)
Ta poslovnik sprejme državni svet z večino glasov vseh članov
in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

°RQANIZACIJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE
JSurvi
"9 n
J U/JoM145 Mena zakona o državnem svetu (Uradni list RS,
%vni Jvn°t'■na seji sklepa
konstituiranju
dne 23.o decembra
1992državnega sveta je

Podpredsednico
in članeSlovenije
Mandatno-lmunltetne
^^»llm'JfH:
'• državnega
aveta Republike
: dr. Avgusta Majeriča.
ednlco:
tl*nm?c
MajdoViadimirja
Šlajmer-Japelj.
■ Franca Grašiča,
Tkalca, Simona Toplaka.
INaton"®'
'e na S0>' 23 12 1992' obravnaval poročilo
I'0e"rehl!™unitetne Emisije o pregledu potrdil o izvolitvi
) *nit,
Pritožb s predlogom za potrditev mandatov, za
■J^kdu °KfP°rn'h mandatih in za odločanje o pritožbah in
v
m
o u.tur/ioni
državnem
svetu OfJlOJVI,
sprejel,
I nr'°o
"9 P'^^datno-imuriitfitna
/hflnJ
Ičlenom Zakonaknmiciia
JVUIU
noolaWnio
c^/ana- na
to PtU'tožh* nSatno'imunit0tne komisije,
naslednja
sklepa.
Slovenske zbornice obrti in podjetništva se zaS J"«" na
potrjuje
volitva mandate vseh članov državnega
Ji. logoh predstavnikov lokalnih interesov,
V
0 volitvah
' '0• io
"]J?
predstavnikov
funkcionalnih intere'2. 1992.
^
——______
člena
zakona
to

o državnem svetu (Uradni list RS,
av
i/
si/.
čke
sklepa
o
državnega sveta je
^ at na seji, dne 23. konstituiranju
decembra 1992,
v

1

^*nWRlsTAHAavn08a

,V9,a r,e ubllke

P

Imenoval
za sekretarko državnega siteta Republike Slovenije
mag. Marijo DROFENIK.
Na podlagi 45. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS.
št. 44/92 je državni svet na seji, dne 23. decembra 1992,
Izvolil
predsednika, podpredsednika in člane Komltl/e za pripravo
poslovnika državnega aveta Republike Slovenije
za predsednika: dr. Ivana Kristana
za podpredsednika: Zoltana Jana.
za člane: dr. Petra Čeferina,
dr. Petra Glaviča,
Andreja Hrastelja,
Gregorja Mikliča,
Marcela Stefančiča,
Franca Zavodnika.
Na podlagi prvega odstavka 25. člena začasnega poslovnika
(Uradni list Republike Slovenije št. 5/93) je Državni svet Republike Slovenije na seji dne 15. januarja 1993 sprejel
sklep
•
Funkcija predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
se opravlja profesionalno.

Slovenije

if^Oc1laai .
J4 9pj 'n , člana zakona o državnem svetu (Uradni list RS.
i 1 / »uLi točke sklepa o konstituiranju državnega sveta je
0
09 SO dn 23 decembra
lil
i'' ° ~
1992,
^PSčT'k'

driavn ga

'

"veta Republike Slovenije

(''»O (J/
bfoifn \,6 i,ena zakona o državnem svetu (Uradni list RS.
^W)i -?et točke sklepa o konstituiranju državnega sveta je
na seji, dne 23. decembra 1992,
13

Na podlagi 45. člena zakona o državnem svetu (Ur. I. RS št. 44/
92) in 26. člena začasnega poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 5/93) je Državni svet Republike
Slovenije na seji dne 24. februarja 1993 in 17. marca 1993
sprejel

Boris ŠuštaršiC,
dr. Miha Tišler.
Za sekretarja komisije se imenuje: Zvezdana Veber-Hsrt"'1^
IV.

SKLEP

Komisija Državnega sveta Republike Slovenijali
regionalni razvoj:

o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij
Državnega sveta Republike Slovenije ter imenovanju sekretarja komisij Državnega sveta Republike Slovenije
I.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za
politični sistem:
predsednik: dr. Ivan Kristan,
podpredsednik: Gregor Miklič,
člani: Danijel Božič,
Miroslav Cerar,
dr. Peter Čeferin,
Branko Matkovič,
Dragan Mozetič,
Vladimir Tkalec,
dr. Jože Zupančič.
Za sekretarja komisije se imenuje: mag. Suzana Vičlč.
II.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za
gospodarstvo:
predsednik: mag. Dagmar Šuster,
podpredsednik: Franc Ban,
člani: Sandi Češko,
dr. Peter Glavič,
Andrej Hrastelj,
Danilo Kovačič,
Dušan Milenkovič,
Aleš Ocepek,
Albert Vodovnik,
dr. Franca Vodopivec.
Za sekretarja komisije se imenuje: Miro Podllpec.
III.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za
negospodarske dejavnosti:
predsednik: Zoltan Jan,
podpredsednik: Erih Šerbec,
člani: Polde Bibič,
Franc Grašič,
dr. Jože Magdič,
dr. Janko Sušnik,
Majda Šlajmer-Japelj,
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predsednik: dr. Dušan Plut,
podpredsednik: Branko Brumen,
člani: dr. Ivo Benkovič,
Danijel Božič,
Franc Glinšek,
Fedja Klavora,
Branklo Matkovič,
Jože Resman,
Marcel Štefančič,
Franc Zavodnik.
Za sekretarja komisije se imenuje: Primož Halnz.
V.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenij0**
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
predsednik: Tone Hrovat,
podpredsednik: Jože Resman,
člani: Aleš Ocepek,
Evgen Sapač,
Marcel štefančič,
Simon Toplak,
Franc Zavodnik.
Za sekretarja komisije se imenuje Emil Žllčar.
VI.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenij6**
mandatno-imunitetna, poslovniška in
administrativna vprašanja:
predsednik: dr. Avgust Majerič,
podpredsednik: Franc Glinšek,
člani: Franc Grašič,
Majda Šlajmer-Japelj,
Vladimir Tkalec,
Simon Toplak.
jti.
Za sekretarja komisije se imenuje: Zdenka Jordan Sli
VII.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep 0n ^
litvi mandatno-imunitetne komisije Državnega sveti 1
blike Slovenije, ki ga je Državni svet Republike Slo
sprejel na 1. seji, dne 23. decembra 1992.
VIII.
Ta sklep sprejme Državni svet Republike Slovenijo zve#<»
glasov vseh članov in začne veljati z dnem sprejema

ftva aliena 97. člena ustave Republike Slovenije
" državni svet predlaga državnemu zboru sprejem zakonov
P skladu s prvo alineo prvega odstavka 97. člena ustave
epublike Slovenije je Državni svet Republike Slovenije na
dne 17. 3. 1993, določil besedilo
hnnDL0GA ZA IZDAJO ZAKONA O PSREMEMBAH IN
""POLNITVAH ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVELE.
S PREDLOGOM ZAKONA,
Va
m ga pošiljam v obravnavo in sprejem na podlagi 312.
na
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi

z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovanja Državnega zbora Republike Slovenije.
Državni svet predlaga, da se predloženi zakon sprejme po
skrajšanem postopku kot predlog za izdajo zakona s predlogom zakona, ker gre za manj zahtevne spremembe in
dopolnitve zakona o vladi Republike Slovenije.
Pri delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije bo sodeloval predsednik Državnega sveta Republike
Slovenije, dr. Ivan Kristan.

-^dlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike
jovenjje
Drja .
V razpravi je bilo izraženo stališče, da je v postopkih dajanja
^PuK,',Zborover|
Republike Slovenije je sprejel zakon o vladi
zakonodajne iniciative, mnenj, predlogov in zahtev sveta
0V|adi re S'
ije (Ur. I. RS. št. 4/93). V razpravi o zakonu
u
v zvezi z zadevami, ki jih bo svet obravnaval iz pristojnosti
i9g,".12P blike Slovenije je bilo na seji državnega sveta 15.
zbora, nujno treba, da ima vlada možnost sodelovati tudi
razloga, da v zakonu ni opredeljeno razmerje do
sve
ta, sklenjeno, da bo svet oblikoval zakon o sprev razpravah državnega sveta, saj bi se le tako lahko sproti
n c,0
n tvah
opredeljevala za ali proti razlogom za sprejem predlaganih
P°' '
zakona o vladi Republike Slovenije in
PrvPredi '
mneaj, predlogov in zahtev svetnikov.
6Qa 0c s,av
državnemu zboru v sprejem v skladu s prvo alineo
*We na *
ka 97. člena ustave Republike Slovenije.
iistav
Pristojnosti državnega sveta, navedene v 97. členu
V primeru obravnave zakona, ki je bil že sprejet v državnem
epUblike
svet
p?
'mauiAaviicvja
P^ice,
ki mu
omogo
zboru in ki je dan v obravnavo državnemu svetu z možnostjo,
na delo
in
državnega
zbora
(lahko
daje
'tja,.V
ušiviSlovenije,
ni odločitve
uuiuviivc
tui/ia
^launu
uajc
erTIU
da se svet odloči, da ga vrne zboru v ponovno odločanje
lostj lrna
zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristoj(odložni veto), je nujno, da vlada kot predlagatelj zakona
9tiye'
Pravico zakonodajne iniciative, ima pravico inicisodeluje v razpravi na seji delovnega telesa in sveta, s čimer
1,8
2a ton a
spro■ ern* zal<ona
°d jr»inreferendum,
pravico suspenzivnega veta
ima možnost pojasniti svoje razloge, ki bi evetualno vplivali na
re
tudi
P iska\J
'
pravico iniciative za parlamentarno
drugačno
odločitev državnega sveta v zvezi z odložnim
W
,u °'' hkrati pa se kaže potreba po neposrednem sodez vlado.
vetom.

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije
1. člen
*ako
'"''Ud11 ° V'ac" RePub|ike Slovenije (Ur. I. RS, št. 4/93) se za
Vje dPo
0 9'avjem doda novo III. a poglavje z naslovom »Razdržavnega sveta« in 13. a člen, ki se glasi:
'h |<0 dolžna sodelovati pri delu državnega sveta in njego\,8t>rei 'Sl'' kadar se obravnavajo zakoni, ki jih je predložila
) ^ im" driavnemu zboru.
, hley jr Pravico predstaviti stališča do mnenj, predlogov in
frlev 'na l'b da državni svet ob obravnavi zakonov in drugih
" sejah sveta in njegovih komisij.
• "»'nistri in drugi predstavniki državnih organov, sode-

lujejo pri obravnavi pobud in dajejo pojasnila v zvezi z odgovori, ki jih zahtevajo svet in njihove komisije.«
2. člen
V prvem odstavku 26. člena se besedilo spremeni tako, da se
drugi stavek v celoti črta.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Č/g
- v primeru obravnave zakona, ki je bil že sprejet v državnem
S t /® opredeljeno razmerje med državnim svetom in
zboru in ki je dan v obravnavo državnemu svetu z možnostjo,
4eiu SVe ie zagotovljeno neposredno sodelovanje vlade
ta v naslednjih primerih:
da se svet odloči, da ga vrne zboru v ponovno odločanje
(odložni veto), je nujno, da vlada kot predlagatelj zakona
rav
sodeluje v razpravi na seji delovnega telesa in sveta, s čimer
*tere
navi zakonov, katerih predlagatelj je vlada in na
ima možnost pojasniti svoje razloge, ki bi eventualno vplivali
SoPkaVet daje mnenja v začetni fazi zakonodajnega
na drugačno odločitev državnega sveta v zvezi z odložnim
v
v "ibe /Predlo
zboru (osnutek), predloge za sprevetom.
jo tak
9 zakona) in morebitne zahteve za odložni
- pri obravnavi in določanju besedila zakonov, ki jih bo
ko /e bil zakon ie
fi^om
sprejet
v
državnem
zboru.
državni svet kot predlagatelj predložil državnemu zboru
1 Pr
en enih fazah
a ai
a"
'
ecH
zakonodajnega
postopka
bi
predstavv sprejem, bi bilo produktivno, da se s svojimi pojasnili vklju/*av0e 9 te//a, torej vlade, na samih sejah delovnih teles in
a sveta
čijo predstavniki pristojnih državnih organov glede na
s$r
9urrjl
dajali
pojasnila
in
tako
imeli
možnost,
da
v
področje, ki ga svet z zakonom ali s spremembo zakona želi
®ta, ft P1' tudi vplivajo na mnenja članov delovnih teles oz.
bodo predložena državnemu zboru;
urediti, tako da bi že v fazi oblikovanja zakona lahko skupaj
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razjasnili določena vprašanja oziroma dileme;
- pri obravnavah pobud svetnikov o zadevah iz pristojnosti
zbora, bi bila tako dana neposredna možnost, da se člani
delovnih teles in sveta obračajo na predstavnike državnih
organov za tolmačenje njihovih odgovorov, pojasnil oziroma
podatkov. V teh primerih bi bilo nujno, da na sejah delovnih
teles sodelujejo predstavniki tistega državnega organa, ki je
pojasnila pripravil, da se bo razjasnilo ali je pobudniku
o zadevi pojasnjeno ali pa bo delovno telo preko sveta nadaljevalo s postopkom in pobudo poslalo v obravnavo delovnim
telesom državnega zbora.
V 26. členu zakon delegira odločene pristojnosti, ki jih vlada
ureja z izvršnimi predpisi. V drugem stavku prvega odstavka
26. člena je podana možnost, da lahko vlada na podlagi

zakonskega pooblastila, ureja način uresničevanja pravlC
obveznosti državljanov
. ^
Taka določba je vprašljiva glede na 37. člen ustave, ki f
zuje državni zbor, da določa pravice in obveznosti državi ^
in drugih oseb samo z zakonom. Prav tako drugi odstavek .j
člena ustave določa, da je mogoče z zakonom preop'
način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svobos
kadar tako določa ustava ali če je to nujno zaradi same na
posamezne pravice ali svoboščine.
.sti
Obe ustavni določbi določata, da so pravice in obvezn^
državljanov in drugih oseb ter način uresničevanja teh p
zakonska materija in jih torej ni možno urejati z izvrsU
predpisi, zato je v 2. členu predlagano črtanje besedila
gega stavka.

Druga alinea 97. člena ustave Republike Slovenije
~ državni svet daje državnemu zboru mnenje o vseh zadevah |
njegove pristojnosti

Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k osnutku zakona
o notariatu
Državni svet Republike Slovenije je na 5.
seji dne 17. 2.1993 ob obravnavi osnutka
zakona o notariatu sprejel

da se tako spremenjenemu prvemu odstavku 47. člena doda drugi odstavek, ki
se glasi:

SKLEP

»Pogodbe, navedene v točkah od 1. do 6.
prvega odstavka tega člena, lahko sestavljajo tudi odvetniki s tem, da morajo
biti overjene po notarju. Pred overovitvijo
mora notar oceniti skladnost pogodbenih določil z zakonom in z voljo pogodbenih strank ter stranke poučiti o pravnih
posledicah
sklenjenega
pravnega
posla.«

da v skladu z drugo alineo prvega odstavka 97. člena ustave Republike Slovenije
in na podlagi prvega odstavka 55. člena
zakona o državnem svetu daje Državnemu zboru Republike Slovenije naslednje
MNENJE
k osnutku zakona o notariatu.

UTEMELJITEV

Ni utemeljenih razlogov za to, da se odvetništvu onemogoči opravljanje določenih storitev pravne pomoči, zaradi česar
je potrebno:

Ni se mogoče strinjati z besedilom 47.
člena osnutka zakona o notariatu, ki dopušča sklepanje nekaterih pravnih poslov izključno v obliki notarskega zapisa.
Predvidena rešitev brez utemeljenih razlogov onemogoča, da bi take pravne
posle zapisovali odvetniki.

da se v prvem odstavku 47. člena osnutka
zakona o notariatu črta točka 4., dosedanje točke 5., 6. in 7. pa postanejo točke
4., 5. in 6.;

Odvetništvo je že dosedaj uspešno

nt P°
opravljalo tovrstno pravno Port1 00p|iM
dosedanji ureditvi se je posebna a|i
(sklenitev pogodbe pred sodnik"
vjoverovitev pogodbe po sodniku)za aod'
la pri darilnih obljubah in darilnih P ;•
bah za primer smrti, pri sporazum"
delitvi skupnega premoženja zaa k%sK®
pridobljenega v času trajanja z jgdc
zveze, pri odpovedi neuvedenem" jjy
vanju, pri pogodbi o dosmrtnem
FLj ifi
Ijanju ter pri sporazumu o >zr0
razdelitvi premoženja za življenja,»
^\.
pa je odvetnik te listine lahko se6®eda'
overovitev pred sodnikom je po ' vf)e<j'
nji ureditvi zagotavljala zaščito i®
interesa.
Zato se je mogoče v celoti strinja''
d>
liščem Odvetniške zbornice Sloven j^o
bi tudi v bodoče take pogodbea ^
sestavljali tudi odvetniki s tem, °k
rale (namesto pred sodnikom, °
daj) biti overjene pri notarju.
Prav tako tudi ni nobenega raZ^o<^5
razloga za ureditev, da bi se P igh*
o kmetijskih zemljiščih v bodoč®'
sklepale le v obliki notarskega zap

Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu za izdajo zakon3
o stvarnih pravicah tujcev na nepremičninah z osnutkom zakona
Državni svet Republike Slovenije je na 5.
seji dne 17. 2. 1993 ob obravnavi predloga za izdajo zakona o stvarnih pravicah
tujcev na nepremičninah z osnutkom zakona sprejel
SKLEP
da v skladu z drugo alineo prvega odstavka 97. člena ustave Republike Slovenije
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in na podlagi prvega odstavka 55. člena
zakona o Državnem svetu daje Državnemu zboru Republike Slovenije naslednje
MNENJE
k predlogu za izdajo zakona o stvarnih
pravicah tujcev na nepremičninah z osnutkom zakona.

Državni svet Republike Slovenije ^ it
zema za načeloma normativen 5
pridobivanje stvarnih pravic tuje«'
. Dl s*
premičninah, sistem koncesij Pa n
uporabljal le izjemoma.
Izhajati bi kazalo iz vnaprejšnje °Pa dr'
tve območij, kjer nihče, ne
iastfl"I
žavljanstvo, ne bi mogel pridobi'1 j vsr
ske pravice na nepremičnini C&'

tva

naravne znamenitosti), in
^ n» e območij, kjer lastninske pratile , 11 Premičnini nebi mogli pridobili (razlogi nacionalne varnosti).
, n

° ce?ni!' Primer'b, ko bi uporabljali
'"icsm na s's,em dodeljevanja pravic
9i^r' c,' i odločitev ne bi bila v popolni
|ski presoji upravnega organa.
tuio zak°na izhaja iz stališča, da lahne®c Pridobi le tiste stvarne pravice
Pod0|rn'ćn'nzavz
'' ki mu 'ih ta zakon izrec*
vs
emamo
se za staliče,
"^„„.dovoljeno,
kar ni izrecno
prepoIn
^terj. s Varn
da bi bilo treba določiti le,
®obi|j. !
'h pravic tujec ne more pri^ na lz,ema
velja le za klastninsko
pravi^On J1epremiCninal1
' ier bi moral ta
s
'iti p.^0,e
kladu z 68. členom Ustave dolo'"Icj ** za njeno pridobitev s strani
..

ie navedeno, da se osnutek
[*8y0 " slanja v osnovi na Švicarsko
"'nak ndar
švicarsko
pravo
dovoljuje
Hl^P
zemljišč
s strani
tujcev,
res pa
Vno in na
^ Pa 0 tu
P°dlagi koncesije, pri
Ca
V"
i°em nakup
Prepovedali
že z kakršnegakoli
ustavo.
a

Dietne
PRIPOMBE:
C
^i,
ir| l. D.
edla
ti r,..^
gamo, da se sprejme variN f?k»°9 ~ tr,an
)e točke c); podjetij
zaščito
ustanavljanjem
u
ipj * jcev z Izključnim namenom na>utkaepremičnin
vsebuje že 33. člen
\ ri®a: ,a člen bi bilo mogoče dopolniti
Jki L bi vseboval tudi večinski kapitalcu i Uprav'jalski delež, naveden v 2.
• c.).
'• Q'
i «rtan1Predla9amo sprejem "• variante
J'iCfivJ ® Prepovedi pridobivanja pravic
°brne ni• m obmejnem prostoru. Izvze' Ras je preširok, saj tam stoji

vrsta pomembnih podjetij (železarne
itn.).

k čl. 23: menimo, da je koncesijski sistem
še posebej neustrezen za primer, da pridobi tujec poslovni prostor ali stanovanje
le v najem.

k čl. 8: predlagamo, da se namesto dosedanjega vnese naslednje besedilo: »Nepremičnine, ki so posebnega družbenega pomena za državo Republike Slovenijo in pomenijo spomeniško, nacionalno
ali kulturno vrednoto, tujci ne morejo kupovati «

Veljati bi morala enaka ureditev kot za
slovenske državljane, saj z najemom tujec ne pridobi nikakršne stvarne pravice.
Tukaj ne gre za stvarno - ampak za obligacijsko razmerje.

Nujno je potrebno omejiti interese tujcev
za lastništvo na omenjenih dobrinah posebnega družbenega pomena, med katere spadajo predvsem gradovi, toplice,
zdravilišča, spomeniki in narodni parki.

K čl. 24: ne strinjamo se, da bi Vlada
lahko z odlokom predpisovala pogoje za
izdajanje dovoljenj/soglasij za pridobitev
lastninske in stvarnih pravic tujcev na
nepremičninah.

k čl. 10: predlagamo sprejem variante
(črtanje vključevanja Javnega pravobranilca). Predlagamo, da naj se Javnemu
pravobranilcu vroči odločbo v primerih,
v katerih se tudi sicer tako postopa - kadar gre za družbeno lastnino.

Zavzemamo se za objektivne kriterije, ki
morajo biti določeni z zakonom, ne pa
z odloki, odvisnimi od stališča trenutne
Vlade.

k čl. 11: predlagamo črtanje drugega odstavka, ker je bila predlagana II. varianta
k 8. členu.
k čl. 17: menimo, da bi v omejenem obsegu seveda, lahko dopustili nakup stanovanja/stanovanjske hiše tudi tujcu brez
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. To bi povečalo zaslužek turizma, trgovine itn. Upoštevati bi bilo potrebno,
da bi bilo ustrezno omogočiti tujcem
brez stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji, zaposlenim v slovenskih podjetjih (do tega bo prihajalo zlasti v podjetjih s tujim deležem), nakup stanovanja/stanovanjske hiše.
k čl. 22: menimo, da dolgoročni najem ne
spada v zakon, ki se v naslovu omejuje na
stvarne pravice tujcev; pravno razmerje
ne more biti stvarnopravno razmerje zaradi same dolgoročnosti, ampak gre za
obligacijsko razmerje.

k čl. 26: določanje kvot za tujce, ki lahko
pridobijo stvarne pravice za vsako leto,
se nam ne zdi primerno.
Zadoščala bi določitev objektivnih kriterijev, na podlagi katerih lahko tujec pridobi nepremičnino, kar bi bilo ustrezneje
s stališča pravne varnosti.
k čl. 30: menimo, da bi bilo potrebno
proučiti, ali v kontekst tega zakona sodi
točka a) prvega odstavka tega člena.
k čl. 32: urejanje kupoprodaje nepremičnin med slovenskimi državljani glede na
naslov tega zakona ne more biti predmet
tega zakona, ki naj bi urejal le stvarne
pravice tujcev.
k čl. 37: vacatio legis 15 dni je prekratek
za zakon, s katerim bi se morale seznaniti
tuje osebe.

e

P državnega sveta, da da državnemu zboru mnenje k predlogu za izdajo zakona
v®Jovnih in socialnih sodiščih
Re
o!''ža
Publike Slovenije je na 5.
H izti 10 2z' 1993 ob obravnavi predlo'nortu^
akona o delovnih in sociala
'Sčih sprejel
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varstva kadar gre za nezakonitosti pri
postopkih v podjetjih, zavodih in delodajalcih. Ustrezna zakonska ureditev tega
področja ni samo v interesu zaposlenih
in delodajalcev, temveč je tudi pomemben element pravne države. Svet zato
predlaga združitev prve in druge faze,
tako, da se predlog za izdajo zakona
obravnava z osnutkom.
2. Svet posebej opozarja na naslednja
vprašanja, ki morajo biti v zakonu ustrezno urejena:
- Sodišča, ki bodo reševala delovne in
socialne spore, morajo biti organizirana
tako, da bo dostopnost do sodnega varstva pravic zaposlenim in drugim upravičencem zagotovljena. Zato bi bilo potrebno proučiti možnost, da ostanejo delovna sodišča glede na lokacijo enako
organizirana, kot so sedaj sodišča združenega dela, socialno sodišče pa bi imelo enote na sedežih delovnih sodišč;
- Glede postopka pred delovnimi in so-

cialnimi sodišči svet meni, da je priprava
ločenega postopnika za delo teh sodišč
nujna, dokler pa tega ni, naj se uporablja
civilni postopek, če ni z zakonom drugače določeno;
- svet se zavzema za to, da se v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči
opusti plačevanje taks, da se v zakonu
zagotovi brezplačno sodno varstvo, saj
se pred sodišči pogosto pojavljajo delavci, ki so se zaradi prenehanja delovnega
razmerja ali nizkih plač že znašli v zelo
težkem socialno ekonomskem položaju.
Uvedba taks, tudi relativno nizkih, bi
kljub možnosti povračila teh stroškov delavcev odvračala od odločitve, da pred
sodiščem uveljavijo svoje pravice. Proučiti pa je treba možnost, da se s spremembami v postopku varstva pravic ne
dopusti več sodnega varstva v vseh tistih
primerih, ko socialno ekonomski položaj
delavca ni bistveno ogrožen.
- Svet opozarja tudi na zahteve po bolj
konkretni opredelitvi kolektivnih sporov
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in potencialnih udeležencev v teh sporih,
da bo jasno definirano. Kdaj gre za primer kolektivnega spora in kdaj za individualni spor;
- Pravim službam v okviru sindikata je
potrebno v zakonu zagotoviti možnost,
da v postopkih pred delovnimi in social-

nimi sodišči zastopajo delavce, ne da je
to izključna pravica odvetnika. Gre za to,
da so pravne službe pri sindikatih z dejanskimi razmerami praviloma dobro seznanjene in da sodi pravica zaščite članov
v delovnih sporih v sporih tudi med tako
imenovane sindikalne svoboščine in pra-

ii\0
vice. Svet se zato zavzema za osno ^
besedilo 16. člena osnutka zakon ■
pravice predstavnika sindikata v po l(i
ku pred sodiščem enači z odvetnico y8
zavrača variantni predlog, ki predv
črtanje tega člena.

Sklep državnega sveta, da da državnemu zboru mnenje k predlogu zakona
o reprezentativnosti sindikatov
Državni svet Republike Slovenije je na 5.
seji, dne 17/2-1992, ob obravnavi predloga zakona o reprezentativnosti sindikatov na podlagi 25. člena začasnega poslovnika Državnega sveta sprejel

danih amandmajih Vlade Republike Slovenije k 6. členu in k prehodnim in končnim določbam. Poleg tega predlaga Državni svet še naslednje spremembe in
dopolnitve:

SKLEP

K. 7. členu:

da v skladu z drugo alineo prvega odstavka 97. člena ustave Republike Slovenije
in na podlagi prvega odstavka 55. člena
zakona o Državnem svetu daje Državnemu zboru naslednje
MNENJE
K predlogu zakona o reprezentativnosti
sindikatov
1. Predložene zakonske rešitve pridobitve lastnosti pravne osebe in pridobitve
reprezentativnosti sindikatov naj bi pomenile podlago za priznavanje posebnega položaja posameznim sindikatom
v odnosih z državo in delodajalci, vendar
je bilo v dosedanjem postopku obravnave in sprejemanja teh zakonskih rešitev
izraženo večinsko nasprotovanje sindikatov predloženemu zakonu, tako z vidika načelnih pomislekov o skladnosti posameznih rešitev z ustavo, ki v načelu
zagotavlja svobodo ustanavljanja in delovanja sindikatov in z vidika skladnosti
s konvencijo Mednarodne organizacije
dela o sindikalnih svoboščinah in varstvu
sindikalnih pravic, kot tudi različna stališča do posameznih določb zakona.
Glede na te načelne pomisleke Državni
svet predlaga, da Državni zbor obravnava
predloženi zakon v fazi osnutka zakona
in pri tem ponovno preveri ustavno podlago predlagane zakonske ureditve ter
v primeru, če se bodo ta vprašanja ob
obravnavi osnutka razčistila, upošteva
v nadaljevanju navedene konkretne pripombe k posameznim rešitvam.
2. Posamezne določbe bilo treba dopolniti z že predlaganimi dopolnitvami in
spremembami v amandmajih začasnega
delovnega telesa po 3. odstavku 17. člena začasnega poslovnika Državnega zbora za delo in socialne zadeve in v napove-
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Za besedama »Reprezentativni sindikati«
se doda besedilo »v skladu s posebnimi
predpisi«; to besedilo se na koncu besedila tega člena črta.
Obrazložitev:
Predlagana sprememba besedila je potrebna zaradi večje jasnosti.
K 8. členu:
Beseda »člani« se črta in nadomesti z besedo »sindikati«.
Obrazložitev:
Sprememba je potrebna zaradi večje jasnosti besedila, saj se v zveze ali konfederacije sindikatov za območje republike
povezujejo sindikati, ne pa člani.

tud'
»V organizaciji je reprezentativen |6()a
sindikat, ki izpolnjuje pogoje iz »•
in v katerega je včlanjenih najmanj
delavcev v organizaciji «
Obrazložitev:
Z dopolnitvijo prvega odstavka je "fjpcs1
vana. zahteva, da je reprezenta«^
^ ]
zvez in konfederacij sindikatov, ki
* 50
prezentativni na ravni republike, °°,
0t,v
od števila včlanjenih delavcev na 0
nem nivoju.
o i^
Z dopolnitvijo drugega odstavka s ^
neje oblikovane določbe, ki zago'a^e
samostojnim sindikatom panoge. . zj
nosti ali poklica idr., ki so organiz'l^r
območje republike in niso združen'^
ze ali konfederacije, reprezenta«
p
pri odločanju o vseh vprašanjih ,z
na zakona.
fl r*v'
Z novim tretjim odstavkom je tudi fl ^1 1
ni organizacije upoštevana zaht®y^1j0n '
seganju določenega števila vel
delavcev v sindikat, kot pogoju za
zentativnost.

K 9. členu:
Besedilo prvega odstavka tega člena se
spremeni tako, da se glasi;
»V panogi, dejavnosti, poklicu, občini
oziroma širši lokalni skupnosti ali v organizaciji so reprezentativni sindikati, ki so
združeni v zvezo ali konfederacijo sindikatov, ki je reprezentativna na območju
republike, pod pogojem, da ima v panogi, dejavnosti, poklicu, občini oziroma
širši lokalni skupnosti ali v organizaciji
včlanjenih najmanj 10% delavcev.«
Besedilo drugega odstavka tega člena se
dopolni tako, da se pred besede »V panogi« doda naslednje besedilo: »Ne glede
na določbe 8. člena je«. V skladu s tem se
za besedo »skupnosti« črta beseda »je«.
Besedilo tretjega odstavka tega člena se
črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

K 10. členu:
- V prvem odstavku tega člena ^
besedo »podlagi« doda besedilo r
zahteve sindikatov in«.
- Določbe tega člena naj se
tako, da bodo za spore glede °° j
reprezentativnosti sindikata, ne 9]
to, ali je odločitev sprejel pristoj"'3 sQ()tS'
ni organ ali delodajalec, pristojn
ča za spore iz delovnih razmerij
ki5®
- Doda naj se tudi nov 10. a č|en'
glasi:
ti s'°'
»Izrek odločbe o reprezentativno® v„pli'
dikata se objavi v Uradnem listu H
ke Slovenije.
diK*'"
Odločitev o reprezentativnosti sl0Cjiaj®<1
se objavi v organizaciji na
način.«

Skl,eP državnega sveta, da da državnemu zboru mnenje k osnutku zakona
|
.»^delovanju delavcev pri upravljanju
»eji H« s17
ret Republike Slovenije je na 5.
ka »at
- 2.1993, ob obravnavi osnut0
avii=nau na
sodelovanju delavcev pri
pj, ' . podlagi 25. člena začasneSsSS
'ovnika Državnega sveta sprejel
S

*LEP

^ 97 ®du z drugo alineo prvega odstavla n S13 Ustave Republike Slovenije
h ' Prvega odstavka 55. člena
Mu 0 Dr*avnem svetu daje Državnemu naslednje
Nnje
<u
% or?"
zakona o sodelovanju delavPn
"Pravljanju.
1. §
ni*<?'aganim zakonom se na ustreDr
aVjc 'n določa minimum temeljnih
J'Prj.ij delavcev do sodelovanja pri
h Pravi'"
'n P°9°i' za uresničevanje
»Obju lc v sedanjem prehodnem ob5
restrukturiran a
'»trier Je
i gospodarstva,
dana možnost,
da se s kon-

kretnimi dogovori in drugimi akti določijo tudi drugi načini sodelovanja delavcev
in večji obseg soupravljalskih pravic.
Konkretne zakonske rešitve naj bi v skladu s tem načelom izhajajo iz temeljnega
cilja sodelovanja delavcev in delodajalcev, to pa je učinkovito gospodarjenje in
doseganje čim boljših ekonomskih in
s tem tudi socialnih rezultatov.

žan obveščati svet delavcev (npr. z zdravstvenim in tehničnim varstvom delavcev),
vsebine vprašanj, za katere se zahteva
skupno posvetovanje, ter vsebine odločitev, ki jih mora delodajalec predložiti
v soglasje svetu delavcev (npr. usposabljanje in izobraževanje delavcev, poklicno usposabljanje mladine);

2. V zvezi s posameznimi določbami osnutka zakona Državni svet meni, da je
treba upoštevati predvsem naslednje pripombe in predloge:

- z zakonom bi bilo treba zagotoviti sodelovanje delavcev pri upravljanju kapitalsko povezanih družb na najvišji ravni,
saj se v teh družbah najpomembnejše
odločitve, ki zadevajo delavce družb,
sprejemajo na tem nivoju;

- v skladu z načelnim stališčem naj bi
zakon dopustil možnost, da se uresničevanje pravic iz tega zakona podrobneje
ureja ne le z dogovori med svetom delavcev in delodajalcem, ampak tudi s kolektivnimi pogodbami;

- v določbah o nadzornem svetu je treba zagotoviti enakopravnost dela in kapitala pri nadzoru z ustrezno sestavo nadzornega sveta ter obveznostjo, da je podpredsednik nadzornega sveta predstavnik delojemalcev;

- vsebino uresničevanja pravic delavcev pri upravljanju družbe bi bilo treba
podrobneje razčleniti, zlasti glede vsebine vprašanj, o katerih je delodajalec dol-

- kazenske določbe zakona naj se še
dopolnijo z ustreznimi sankcijami za fizične osebe, višina kazni pa prilagodi
pomenu v tem zakonu določenih pravic.

®P državnega sveta, da da državnemu zboru mnenje k osnutku zakona o varstvu

Re
^ii, dno
publike Slovenije je na 5.
*®kon a ^ 1s*93 ob obravnavi osnuto varstvu okolja sprejel

3. Predlagam, da predlagatelj ponovno
prouči sprejemljivost meril za razmejitev
pristojnosti med republiko in lokalnimi
skupnostmi, s posebnim pogledom na
predvidena široka pooblastila ministra.

a

*'av|<a
du z drugo alineo prvega od-veqa člena ustave RS in na podlagi
(?Vn«iTi« avka 55- č,ena zakona o drSe
daje Državnemu zboru na<*nu,kll,
zakona o varstvu okolja.
Drj
o° s i s?' SVet P°c'P'ra sprejem celoviVars
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Pr|
<e°''a nad°Se9rajevan
iu sistema varstva
u
(PHlike
P°stevajo gmotne razmere
r
stvg ' Posebne sposobnosti gospo-

4. Zavzemamo se za učinkovito pravno
varstvo, zaradi česar smatramo, da je potrebno črtai drugi odstavek 15. člena osnutka zakona, sicer je prvi odstavek 15.
člena, ki uvaja pomemben institut populacijske tožbe, brez vsakega učinka.
5. Zavzemamo se za retroaktivnost 12.
člena zakona (uresničitev načela obveznega subsidiarnega ukrepanja republike).
6. Menimo, da zaradi komplementarnosti integralnosti dejavnosti varstva okolja
ne bi bilo primerno za te namene ustanavljati posebnih zborničnih organov
(99. člen).

7. Z zakonodajno-tehničnega stališča
predlagamo, da se zamenja vrstni red VI.
in VII. poglavja.
8. Menimo, da je treba med lokalne vire
onesnaževanja eksplicitno uvrstiti tudi
delovno mesto (70. člen).
9. Predlagamo, da se prouči potreba po
opredelitvi pojma sumiranje škodljivosti
(5. člen).
10. Besedilo v 59. členu, tč. 2, se v tretji
vrsti te točke spremeni in glasi; » .. .najkasneje v enem mesecu...«.
Državni svet predlaga Državnemu zboru,
da pri obravnavi osnutka zakona o varstvu okolja upošteva to mnenje.
OPOMBA;
Pri navajanju členov je bilo uporabljeno
prečiščeno besedilo zakona o varstvu
okolja.

državnega sveta, da da državnemu zboru mnenje k predlogu za izdajo zakona
z osnutkom zakona

o

o!''1 tln'eSV!^fePub
''ke Slovenije je na 5.
3 ob
obravnavi predlo0
^ ?aL„' zakona o revidiranju z osnut°na sprejel

8k|

adu z drugo alineo prvega odstav-

ka 97. člena ustave Republike Slovenije
in na podlagi prvega odstavka 55. člena
zakona o Državnem svetu daje Državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu za izdajo zakona o revidiranju
z osnutkom zakona.

1. Za uveljavitev tega zakona in vrste drugih razlogov je nujno čimprejšnje sprejetje zakona o gospodarskih družbah.
2. Prouči naj se vprašanje ustanoviteljev
Inštituta za računovodstvo in revizijo, ki
bi ga naj ustanovila vlada Republike Slovenije in Zveza društev računovodskih in
finančnih delavcev Slovenije.
"»
—
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3. Državni svet Republike Slovenije ne
soglaša z rešitvijo, po kateri bi delovanje
inštituta za računovodstvo in revizijo bremenilo republiški proračun.
4. Državni svet predlaga, da se Gospodarska zbornica Slovenije opredeli kot
nosilec registra pooblaščenih revizorjev
in revizorjev ter register podjetij za revizijo. Podrejeno predlaga, da zakon zagotovi Gospodarski zbornici Slovenije možnost uporabe ažurnih podatkov registrov
za posredovanje teh podatkov svojim članicam v okviru zborničnega informacijskega sistema.
KONKRETNE PRIPOMBE:
1. Izraz »revizijsko podjetje« se nadomesti z besedmi »revizijska gospodarska
družba«.
2. Prvi odstavek 4. člena se dopolni tako,
da se črta pika in doda besedilo: »in
zadružne zveze v skladu s predpisi o zadrugah (revizijske zadružne zveze).«
Drugi odstavek istega člena se dopolni
z novim stavkom, ki se glasi: »Naloge
revidiranja v revizijski zadružni zvezi lahko opravljajo osebne, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom in posebnimi predpisi, ki uravnavajo dejavnost zadružništva.
Dopolnitev predlaganih določb je potrebna zaradi vsebinske uskladitve zakona
o revidiranju z že sprejetimi rešitvami
v zakonu o zadrugah (Ur. I. RS, št. 13/92).
V 51. členu zakona o zadrugah je namreč
določeno, da zadružno revizijo opravljajo
zadružne zveze ali revizorska podjetja, ki
izpolnjujejo s predpisi določene posebne
pogoje.

3. 5. člen se črta.
4. 6. člen in naslov drugega poglavja naj
bo: »Inštitut za rev'zijo«
- v drugem odstavku se črta beseda
»vlada« tako, da se stavek glasi: »Inštitut
ustavnih Republik Slovenije in Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.«
5. 7. člen: V uvodu se črta beseda
»zlasti«;
- v peti alinei se črta beseda »in odvzema potrdila«,
- doda se šesta alinea: »- izdaja in odvzema pooblastila za delo (licence) pooblaščenim revizorjem«,
- doda se deveta alinea: »- letno objavlja seznam revizijskih družb, ki so vpisane v register pri Inštitutu«.
6. 8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Revizijo opravljajo osebne družbe, ustanovljene po določbah zakona o gospodarskih družbah, če s tem zakonom ni
določeno drugače.«
7. 8. člen se dopolni z novim stavkom, ki
se glasi:
»Ustanovitev in delovanje revizijskih zadružnih zvez urejajo predpisi o zadrugah.«
8. 9. člen: v prvi alinei se beseda »vsega«
kapitala nadomesti z besedo »osnovnega«;
- druga alinea se glasi: »- v revizijski
družbi mora delež pravnih oseb, ki se
ukvarjajo z revidiranjem in fizičnih oseb,
ki so pooblaščeni revizorji, presegati
75%«,
9. 10. člen: Črta se »in po dva nižja revizorja na enega pooblaščenega revizorja«.

10. 12. Člen: Črta se druga alinea.
j;
11. 14. člen se popravi tako, da se fl'® t
»Plačilo, ki ga revizijska družba doD
revidiranje letnih računovodskih 12
posamezne pravne osebe, ne sme Pr®.
gati 25% letnih prihodkov iz takšne
javnosti revizijske družbe «
12. 16. člen: Na koncu se doda »l®*^.
računovodskih izkazov«.(2) N®čin ' v
no obveznega zavarovanja določi
Republike Slovenije.
13.17. člen se spremeni tako, da se 9
»Revizijska družba opravlja dejavnos
vidiranja, ko izpolnjuje pogoje j*1 Z,
v register revizijskih družb pri Inst«
14. 19. člen: Črta se (1) nižji revizor, „
- (2) Črta se alinea »- da je drža
Republike Slovenije«,
- doda se četrto alineo: »-da i"18 "
blastilo, ki ga obnavlja na dve
- da je vpisan v register pri inštitui .
- črtata se tretji in četrti odstavek K>
15. 20. člen: Na koncu drugega °°s\bese besedi »kot revizor« nadomestit® |n
sedami »na področju računovodst
revizije«.
dU
16. 21. člen: Na koncu se črta »v sK
z 8. smernico Evropske skupnosti"- f\
17. 22. člen: (2) Besede »postope*^,
opravljanju« se nadomesti z bese°
»potek opravljanja«.
p
18. 37. člen: (1) doda se alir<oa:<0"a p«
opravlja dejavnost revidiranja,
^
izpolnjuje pogoje za vpis v regist®
zijskih družb pri Inštitutu«.
^
19. 44. člen: odstavek (1) se ne
stavek (2) se črta.

Sklep državnega sveta, da da državnemu zboru mnenje k predlogu zakona
o zunanjetrgovinskem poslovanju
Državni svet republike Slovenije je na 5.
seji dne 17. 2. 1993 ob obravnavi predloga zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju sprejel
SKLEP
da v skladu z drugo alineo prvega odstavka 97. člena ustave republike Slovenije in
na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o Državnem svetu daje Državnemu
zboru naslednje
MNENJE
k predlogu zakona o zunanjetrogvinskem poslovanju.
Državni svet Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da ob obravnavi predloga zakona
o zunanjetrgovinskem poslovanju upošteva naslednje konkretne pripombe:
1. V tretjem odstavku 8. člena predloga
zakona se na koncu doda naslednji stavek, ki naj glasi: »Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj predpiše postopek
v zvezi z izdajo izvoznih dovoljenj (licenc)
pri reeksportu tistega blaga, za katerega
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to "tuja država izvoza izrecno zahteva «
Predlog utemeljujemo z naslednjim:
ZDA, v zadnjem času tudi ZRN, pa tudi
druge države evropske skupnosti, želijo,
da jim naši uvozniki občutljivega blaga,
ki je na seznamu COCOM kluba predložijo, ne več spričevalo o končnem koristniku blaga, temveč mednarodno uvozno
spričevalo. Teh spričeval prej SFRJ, sedaj pa Slovenija nista nikoli izdajala. Pogoj za njihovo izstavitev je po zahtevah
ZDA, tudi navedba člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju, kjer obstaja
obveza z naše strani, da omenjene občutljive proizvode lahko reeksportiramo le
na osnovi posebnih izvoznih dovoljenj.
ZDA so največji izvoznik proizvodov visoke tehnologije ter hkrati država, ki bistveno vpliva na seznam občutljivih proizvodov v COCOM listi, zato predlagamo, da
Slovenija že v tem trenutku vključi v zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju
pravno podlago za izstavitev mednarodnih uvoznih spričeval.
2. Prvi odstavek 18. člena naj se spremeni tako, da se bo glasil: »Če je v pogodbi
s tujo osebo, v predpisih tuje države ali
v mednarodni pogodbi določeno, da je
treba poslati z blagom, ki se izvaža ali
uvaža, določena spričevala, oziroma določene overjene listine, izda oziroma overi ta spričevala oziroma listine gospodar-

ska zbornica na način, ki se določl pi
spodarski zbornici, če s predpisi *tiW
določen upravni organ ali druga z
nom pooblaščena organizacija.
Predlog utemeljujemo z nasie «.
Predlog zakona določa pristojnost ,n ni
dajanje in overjanje spričeval i" ' f0^
jih je v mednarodnem blagovnem P
tu potrebno poslati z blagom upra1 ^<r
organu, gospodarski zbornici aH
nom pooblaščeni organizacijiločitev pristojnosti pa ni umestna nr
dveh razlogov. Enostavno zapored „o*
števanje treh različnih pristojnih
brez tega, da se obenem navede p
organ je na splošno pristojen za . po
nje in overjanje potrdil in spri"
ustvarjalo zmedo pri mednarodne
slovanju, hkrati pa predlog zakon ^ p
minja do sedaj uveljavljeno pra^^S
nanjetrgovinskem prometu, saj j®
doslej izdajala in overjala razna sp'
la in listine v zunanjetrgovinskem P tj[1 P.
tu. Ker je izdajanje in overjanj®"
pa j®
potrdil strokovno delo, sistem ,0®.avlJ%
na gospodarski zbornici že kater
vzp° ^i ,rs®
Državni svet daje predlog, s
snod '
določila domneva pristojnosti 0
ske zbornice za izdajanje in insK®^9
listin in spričeval v zunanjetrgo
e$
prometu, razen v primerih, ^ađafvn!^eg» 0
izrecno določi pristojnost upra

L
z

zakonom pooblaščene organily
C enu se doda nov dru
^.ki«
' asi:
9' ods,a"
Jpr
veQ
"Nosilec
realizacije
a ^'
'Ha g» odstavka je Gospodarska nalog
zbor(fjn, linije,
pri čemer mora za pro,na
W 2 ' nčni načrt pridobiti soglasje
So ^blike
Slovenije.«
"t?meljujemo z naslednjim: Dr|e
delo
upošteval mnenje začasneS^Hega telesa Državnega zbora za
Pr6
arske zadeve ki
dloQ
.
i® obravnavalo
Nov? n ?al<ona
o zunanjetrgovinskem
u da
Svn J ' bi uspešnejšo promotivno
laho
Sva*'
skupno soij nie Vladezagotavljalo
Republike Slovenije
in

Predlog zakona v 29. členu ne določa
nosilca splošne gospodarske promocije
in splošne turistične informativne dejavnosti do tujine. Ker pa promocija gospodarstva in turizma v tujini ne terja zgolj
administrativno državnega urejanja, ni
primerno, da se s promocijo ukvarjajo le
posamezni državni organi oziroma ministrstva, marveč zahteva po tujem vzoru
strokoven in usklajen pristop.
Ker zakon o GZS kot eno temeljnih dejavnosti GZS določa tudi organiziranje aktivnosti na področju ekonomskih odnosov s tujino, s posebno usmerjenostjo
v promocijo blaga in storitev, ekonomsko
propagando, organiziranje sejmov, sode-

lovanje pri razvijanju zunanjetrgovinske
mreže, sodelovanje pri pospeševanju zunanjetrgovinskih poslov in gospodarsko
sodelovanje z zbornicami podjetji in
ustanovami drugih držav, še zlasti pa, ker
je Valda Republike Slovenije še spomladi
1992 utemeljevala potrebo po uvedbi posebne davščine za izravnavo davčne
obremenitve uvoženega blaga tudi s tem,
da bo 0,5% od tako zbranih sredstev namenila gospodarski promociji v tujini,
predlagamo, da se v tem zakonu opredeli
GZS kot nosilca splošne gospodarske
promocije in splošne turistične promocije do tujine, pri čemer pa mora za program in finančni načrt pridobiti soglasje
Vlade Republike Slovenije.

0®p državnega sveta, da da državnemu zboru mnenje k osnutku zakona
^P°darskih družbah
^Vni
!*li dno i ,et2Re1993
Publike
Slovenije je na 5.
ob
r! Gospodarskih
obravnavi
0
družbah osnutka
sprejel
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"
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zakona » gospodarakih
S^l svet predlaga Državnemu
,'^bah sPrejme zakon o gospodarskih
08
l993^aSne'e do konca nieseca
k

*etne PRIPOMBE:
S*
VflgjJ
nov 9.a člen, v katerem se
ik| j
i® obvezni poslovni jezik sloenu
Sw
v ki opredeljuje prepoved
Ce
('»ko . ' naj se tretji odstavek dopol86 ,asi; Akt 0
^ ar" sklep9 organa
* družbe,
ustanovitvi
določe-

nega v statutu, lahko določi pogoje, ob
katerih je osebam iz prvega odstavka tega člena dopustno sodelovati v konkurenčni družbi.«

tetno sestavo nadzornih svetov, ki jih določa zakona o sodelovanju delavcev pri
upravljanju podjetij, število članov nadzornih svetov parno.

Potrebno je dopustiti možnost določitve
pogojev sodelovanja konkurenčni družbi
tudi na podlagi sklepa organa, določenega v statutu družbe.

V tem členu naj se doda nova 3. točka
z naslednjim besedilom: »V nadzornem
svetu morajo biti tudi predstavniki delojemalcev, v skladu z določbami, ki jih
glede tega vsebuje zakon o sodelovanju
delavcev pri upravljanju.«

3. V 44. členu se doda nov tretji
vek, ki se glasi: »Podatke o vpisu
ster sodišče po uradni dolžnosti
v evidenco Gospodarski zbornici
nije.«

odstav regipošlje
Slove-

4. V 96. členu naj se v prvem odstavku
namesto 5% določi procent v višini
obrestne mere za vezane hranilne vloge
nad eno leto. Če namreč ne bo določena
najmanj takšna obrestna mera kot za vezane hranilne vloge, ne bo interesa posameznega družbenika, da bi vložil večji
delež kapitala kot ostali družbeniki, kar
bo lahko motilno delovalo na poslovanje
družbe.

7. K 296. členu: Zakon bi moral predvideti za sprejem posameznih odločitev različne potrebne večine in upoštevati pri
tem tudi varstvo manjšinskih delničarjev.
8. V prvem odstavku 409. člena se doda
besedilo: »Ta pogodba se lahko sklepa
tudi pred odvetnikom s tem, da se overi
po notarju«.
Besedilo 457. člena se dopolni s stavkom: »Akt o ustanovitvi se lahko sestavi
tudi pred odvetnikom s tem, da se overi
po notarju«.

5. Peti odstavek 246. člena se spremeni
tako, da se glasi: »Večina članov uprave
mora imeti državljanstvo Republike Slovenije.«

V prvem odstavku 501. člena se doda
besedilo: »Ta pogodba se lahko sklene
tudi pred odvetnikom s tem, da se overi
po notarju.«

6. V prvem odstavku 262. člena naj se
število članov nadzornega sveta poveča
na štiri člane, saj mora biti glede na pari-

9. V drugi vrsti 569. člena se za besedama »poslovnim letom« dodata besedi
»usposablja in«.

&o'i!P davnega sveta, da da državnemu zboru mnenje k osnutku zakona o prisilni
^naviin stečaju
k.
Sii
se svet zavzema za to, da se v zakonu
MNENJE
!«li!(ln1,9617e,2oF,epublike Slovenije je na 5.
upošteva eno od temeljnih načel pravne
b>r6 Q
1993 ob obravnavi osnutka
države in tržnega gospodarstva, to je
iei
Prisilni poravnavi in stečaju
k osnutku zakona o prisilni poravnavi in uravnoteženje pravic in obveznosti kapiK.
tala in dela, kar se neposredno izraža
stečaju.
v odnosu delodajalec - delojemalec.
1. Svet se strinja z ugotovitvami, da je
^5k)a
treba sedanji, za tržno gospodarstvo po- 2. Svet se strinja, da ni osnovni namen
vsem neustrezen zakon o prisilni porav- zakona, da z neposrednimi socialnimi
1ćln* 2 dru
90
alineo
prvega
odstavnavi, stečaju in likvidaciji, nadomestiti korektivi razrešuje socialno ekonomski
it Bodi .us,ave Republike Slovenije
z novim, ki bo prisilno poravnavo in ste- položaj delavcev, ki ostanejo brez delov' a o nUr9' prve9a odstavka 55. člena
čaj uredil skladno z zahtevami pravne nega razmerja, vendar pa kljub temu me*boriu, n zavnem svetu daje Državneaslednje
države in tržnega gospodarstva. Ob tem ni, da predlagatelj ni v zadostni meri upo21

števal položaja zaposlenih, ki v primeru
stečajnega postopka preidejo v položaj,
ko so brez svoje krivde izgubili delo in
delovno razmerje. Predloženi osnutek
zagotavlja delavcem bistveno manj pravic, kot jih določa konvencija št. 173
o zaščiti delavcev v primerih delodajalčeve nesolventnosti, ki je bila sprejeta na
79. konferenci Mednarodne organizacije
dela leta 1992 in o katere ratifikaciji se
mora Državni zbor Republike Slovenije
izreči do konca junija 1993. Socialno'
ekonomske pravice delavcev, ki ostanejo
brez dela je (vsaj za prehodno odobje) do
sprejema ustreznega zakona treba urediti v tem zakonu.
3. Svet podpira uvedbo novega instituta
»finančne reorganizacije« v okviru prisilne poravnave in se zavzema za jasnejšo
opredelitev namena in cilja predlaganega instituta. Namen reorganizacije v okviru prisilne poravnave je ohranitev dejavnosti, čim večjega obsega zaposlenosti
ter hkratno poplačilo upnikov. Pri tem
opozarja, da mora biti tisti del finančne
reorganizacije, ki se izvede z odpustom
delavcev, izveden v skladu z določili konvencije Mednarodne organizacije dela št.
158. Nedopustno bi bilo, če bi zakon dopuščal možnost take finančne reorganizacije, ki bi v praksi pomenila, da se bodo
podjetja v težavah reševala najprej tako,
da bodo odpuščala svoje zaposlene, ne
da bi izkoristila ali vsaj poskusila izkoristiti vse druge možnosti (uvedbo novih
programov, boljše proizvodne postopke,
iskanje novih tržišč). Vsako zmanjševanje števila zaposlenih mora potekati
skladno s predpisi o delovnih razmerjih.
4. Svet predlaga, da bi moral dolžnik aktivno sodelovati pri izdelavi načrta reorganizacije in ga predložiti že ob predložitvi predloga za prisilno poravnavo, najkasneje pa v roku treh mesecev. V naslednjih mesecih naj bi dolžnik dosegel
potreben sporazum z upniki, sicer naj se
poizkus poravnave z reorganizacijo smatra za neuspešen.
5. Predlagatelj naj ponovno prouči mesto
in vlogo zaposlenih, ko gre za upnike

v stečajnem postopku in jih opredeli kot
enakopravne upnike. V dosedanjih postopkih se je pokazalo, da so zaposleni
pomemben upnik podjetja. Če gre za
večje število delavcev, jim je treba omogočiti, da imajo svojega predstavnika
v upniškem odboru. Zakon mora določiti
obveznost predlagatelja stečajnega postopka, da o predlogu za začetek stečaja
obvesti organ, ki predstavlja delavce, in
sindikate v podjetju, zoper katerega se
predlaga uvedba stečaja. Smiselno enako obveznost je treba določiti tudi, ko gre
za uvedbo postopka prisilne poravnave.
Denarne terjatve v višini, določeni
s splošno kolektivno pogodbo, uveljavljajo delavci prednostno iz stečajne mase, denarne terjatve nad zneski, določenim s splošno kolektivno pogodbo, pa
kot ostali upniki.
6. Kot razlog uvedbe stečaja naj se določi
zgolj plačilna nesposobnost, ne pa tudi
prezadolženost. Prav tako naj se opusti
kriterij »dalj časa trajajoče« plačilne nesposobnosti, saj je gospodarski subjekt
dolžan redno poravnavati svoje obveznosti.
7. Svet se zavzema za to, da je potrebno
primarno zavezati vodilne delavce podjetja v stečajni situaciji k obveznemu
ukrepanju, kadar plačilna nesposobnost
traja določeno obdobje. Za primere, ko
kljub pretečim socialnim in gospodarskim posledicam ne bi nihče ukrepal, pa
je potrebno predvideti tudi predlagatelja
v javnem interesu, pri čemer ni najbolj
pomembno, kdo naj se opredeli kot takšen predlagatelj.
8. Predlagatelj bi se moral opredeliti tudi
do problemov stroškov stečajnega postopka in predvideti vire in način zagotovitve predujma stroškov postopka za vse
primere, v katerih bi bilo to potrebno.
Predvidena ureditev in poenostavitev
vprašanja stroškov postopka, bi med finančnimi posledicami zakona utegnila
pomeniti formalno oviro, zaradi katere se
stečajni postopki ne bi uvedli.

za
9. Predlaga se, da se v novem
*4jji
namesto »obresti« opredeli Pr'rn®r8«c)j«
institut - ustrezna oblika revalof'* ^.
terjatev zoper dolžnika v stečajne"1 r
stopku.
e po
10. Osnutek pozna situacijo, da
I .8
e a
uvedbi stečajnega postopka P' fa ® n»i
in sklenjena prisilna poravnava. ^ rlLerH
se v zakon vnese določilo, da ste
vP
sklenitve prisilne poravnave v
^e|a''
postopku oživijo delovna razmerja
° u
cev. S tem se prepreči zloraba s,e
fa L ^
D0,a
načina odpuščanja delavcev.
:Jjii"
po začetku stečajnega postopka na ^
jejo z delom v podjetju v stečaj"'^
sklenejo delovno razmerje za °°
čas, pogodbeno delo pa naj ne bo o
čeno, svoje pravice pa naj dela^'n ^
Ijavljajo v obsegu v skladu s splo»
lektivno pogodbo.

11. Podpira se uvedba skrajšanega8^
čajnega postopka, ki naj bi
spešitev postopka in zmanjšanje e
lizma postopanja. Vendar pa se P' ravi!
da se skrajšan postopek ne bi ^
v stečajih manjše vrednosti, tem^^
de stečajev, ki so z vidika Qospof^oe^
manj pomembni. Za uvedbo skra)
postopka bi kazalo upoštevati nas
kriterije:
^
- manjši obseg zaposlenosti (npr
delavcev);
oi\cP
- obseg prihodkov v zadnjem P
nem letu (do določenega zneska).
- vrednost aktive podjetja.
12. Potrebno bi bilo vzpostaviti ''®
čajnih upraviteljev, ki naj bire9,
bi
dokument, v katerem bi bili
fnjeva"
kot upravitelji kandidati, ki bi izP^ , \i<r
posebej splošno določene kriterij® ^
brazbe, izkušenj. Preprečiti je P°. v v*
da je ista oseba stečajni upravite i
podjetjih istočasno.
«
13. Zakon mora predvideti, da bi P^^r
čaju, ko gre za invalidsko podje '
konu določili poleg obveznosti
tudi obveznosti države.

Sklep državnega sveta, da da državnemu zboru mnenje k osnutku zakona
o sodelovanju delavcev pri upravljanju
Državni svet Republike Slovenije je na 6.
seji, dne 24. 2. 1993, ob obravnavi osnutka zakona o sodelovanju delavcev pri
upravljanju na podlagi 25. člena začasnega poslovnika Državnega sveta sprejel
SKLEP
da v skladu z drugo alineo prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije
in na podlagi prvega odstavka 55. člena
zakona o Državnem svetu daje Državnemu zboru naslednje
MNENJE
k osnutku zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
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1. S predlaganim zakonom se na ustrezen način določa minimum temeljnih
pravic delavcev do sodelovanja pri
upravljanju in pogoji za uresničevanje
teh pravic v sedanjem prehodnem obdobju prestrukturiranja gospodarstva.
Zakon pa ne sme omejiti možnosti, da se
z dogovori med predstavniki delodajalcev in predstavniki delojemalcev dogovorijo drugi načini sodelovanja delavcev
pri upravljanju, večji obseg samoupravIjalskih pravic in ugodnejši pogoji za
uresničevanje teh pravic.
Konkretne zakonske rešitve naj v skladu
s tem načelom izhajajo iz temeljnega cilja sodelovanja delavcev in delodajalcev,
to pa je učinkovito gospodarjenje in doseganje čim boljših ekonomskih in s tem
tudi socialnih rezultatov.

2. V zvezi s posameznimi dol°c . 6» t
nutka zakona Državni svet me> • j0p
treba upoštevati predvsem nas'®"
pombe in predloge:
- v skladu z načelnim stalište^r#
zakon dopustil možnost, da sej! ^ PJ
vanje pravic iz tega zakona
drobneje ureja z dogovori ind0P°®
ceV
- vsebino sodelovanja
'aj,ob%
upravljanju družbe je treba P°■.
mL
razčleniti za vsako pravico p o9®
dopolniti (od 88. do 95. člena y
zakona);
0ra 'i V
- sodelovanje delavcev prios0
mora biti izvedeno preko P
in p'%
gana, ki predstavlja delavcena
predstavnikov delavcev v
svetu in v upravnem odboru; P' 0^\e
kom delavcev mora biti za9v .
možnost, da vplivajo na odlot"
/

Irtjj^sznimi
zakonskimi rešitvami je
Sty*®fl°toviti, da v svetu delavcev ka,r
v
P° 8zanih
vM»»'avniki
delavcevdružb
vseh sodelujejo
kapitalsko
"*anlh družb:

- pri oblikovanju vsebinskih rešitev
v tem zakonu, je potrebno upoštevati
zahtevo, da se z določbami tega zakona
ne more zniževati raven varstya pravic in
dela in delovnih razmerii:

- kazenske določbe zakona naj se še
dopolnijo z ustreznimi sankcijami za fizične osebe, višina kazni pa prilagodi
pomenu v tem zakonu določenih pravic.

g®P državnega sveta, da da državnemu zboru mnenje k predlogu zakona
"ti

SVe

* Republike Slovenije je na 8.
ol3ravnav red,
^ ^akong o ^gozdovih
°k sprejel
' P °"
Sk
lep
Sj!k|adu z drugo alineo prvega odstav'lena ustave Republike Slovenije
prvega odstavka 55. člena
\ r0 državnem svetu daje Državneu Republike Slovenije naslednje
VJE
Ni'°9u zakona o gozdovih.
sv

®t meni, da predlog zakona na
6
01
men
h"
n^
^'3e P°
funkcije
iuvji i-z gozda
laouir
J•• P0me ' da jw
' ^uvc^ana
povezana tudi
lastnii 8ov0T ? 9°zda in lastništva zahteva
lahk0
kSiča
k kam
posameznik
gozd
'ije | *• Na
eni strani je
smoter pridobila i

drugi strani pa je država
°a dobr° vzdrževati, še pred
d? * kona i® potrebno razčistiti
3 Pnvatne lastnine gozda, v primerov ■? oSnim družbenim pomenom
v'9,?
'a od dva 'as,n
inska interesa nakai a la r,0s1
9°zdov za vse državljane,
nike;
? žaprio 3
obstaja možnost zapore
u a zato predlagatelj po»i*str.T^
v strm, kot
yflozda,
^ «, zaio preaiagaiei) po«int°
koordinatorja med tema
olik _ :®r®soma v okviru dogovora
Ov
avni
^ orit' a zavod, kjer se je mogoče
Nem * Pravila igre. Vgrajen je inPo katerem bi naj nelastniki
tlele}
Proračun prispevali dolok
z za negovanje gozdov.
n

Sv
, iaVno
n «t ugotavlja, da je gozd sploš!
ne kn r,s
, obr°. kjer samo določen del
?bd|dr*~
ip
lastnikov, ostali HpI
del je
in8,iti del lastnikov
Alj.®'dol
pravic pa prispevajo tudi
1
i'da i kolikšen del pravic ima lastnik
iT«dla koliko ostali, je nakazano
Jh^iein i.1-*1 zakonskih rešitvah, ki zaV ^Drt t da bi na' naSi 9ozdovi bi"
' k°l i® to primer v zahodnih
' državah.

&V6ta ie k posameznim členom
"lohp - * kona oblikoval naslednje
i. 9e "n or'E
Pripombe:
9°zda se naj v prehodnih do' y8roH ,eva stanje katastra, ki je naj"ostojen.
»^•riu:
Q

< ,re no

PretP ?. ^ še proučiti in natančtrJavio ®"ti- Če je namreč gozd sploš'ci "ama °br0, i® potrebno ugotoviti
8,
na,
iik a 2Največjo
ančnoškodo
opredelitvijo
prav gozdovih

trenutno povzroča divjad, nestrokovne
sečnje so v primerjavi s to škodo zanemarljive. Zato je v zakon potrebno vgraditi načrtovanje, torej tisto sestavino in
usmeritev, ki bi naj zagotavljala ravnotežje.
k 10. členu:
V 1. točki, četrti alinei, se za besedami
»njenim okoljem« vnese »na podlagi bioloških kazalcev«, saj edino biološki kazalci lahko objektivno ugotovijo, ali je
število divjadi ustrezno sonaravnemu
gozdu.
k 17. členu:
Kot razmišljanje se postavlja vprašanje
odločbe v upravnem postopku. Čeprav
vse nastaja sporazumno in zaradi varovanja lastnikovih pravic, bi se morda strokovno lahko definiralo, kaj je ta izbira
drevja za posek,
k 23. členu:
Za škodo v gozdovih, ki nastane od divjadi, so odškodninsko odgovorne lovske
organizacije oz. država za škodo, ki jo
povzročajo trajno zaščitene živali.
Te podrobnosti bo moral reševati zakon
o lovstvu in divjadi. Za trajno zaščitene
živali (npr. medvede) država že namenja
škodo.
V tem členu je potrebno opredeliti, da
zaščito in škodo po divjadi plača koristnik.
k 24. členu:
V 2. točki je potrebno dopolniti glede
ograditve za površine za posebno namembnost z besedo »nasadi«.
k 25. členu:
Ta člen sedaj ni ustrezen; vzpostaviti bi
bilo potrebno režim ali pa z izvršilnim
predpisom omejiti ali prepovedati dejavnosti.
k 29. členu:
Potrebno ie še proučiti, ali je omejevanje
potrebno. Ob cilju, da se doseže sodelovanje med lastnikom in stroko, omejevanje verjetno ni potrebno.
k 31. členu:
Potrebna je terminska uskladitev; rok za
izdajo dovoljenja (3. točka), 2 dni za gašenje gozdnih požarov, je nesmiselna.
k 32. členu:
Doda se drugi stavek, ki se glasi: »Dovoljena je organizirana oz. nadzorovana paša živine.«
k 37. členu:
Priti je potrebno do sistema, da bo vsa

stvar funkcionirala; pri vzdrževanju in načrtovanju gozdnih cest jih je potrebno
vezati na gozd. Režim mora biti znan in
se mu morajo podrejati vsi, pri čemer je
potrebno dati pretežni interes gozdu. Pri
zavarovanju javnih dobrin gre za konflikt
med dvema interesoma, naravnim in gospodarskim, kjer je potrebno ustvariti
ravnotežje.
k 38. členu:
Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»Vzdrževanje gozdnih cest se financira
skladno z višino oz. deležem pomena za
javni značaj ceste «
k 44. členu:
V drugem odstavku se v drugi vrstici za
besedo »turistična« doda vejica in vnese
besedilo »trajno raziskovalna funkcija«.
k 46. členu:
Ni zagotovljeno spravilo lesa, ko gre za
gozd s posebnim pomenom, zato se
v tretjem odstavku, v peti vrsti za besedo
»povračila«, dopolni z besedami »in pa
pogoji«.
k 47. členu:
V 3. točki se naj spremeni zadnji stavek
tako, da se glasi: »Če lastnik mejaš ne
uveljavlja predkupne pravice, jo imajo
ostali interesenti lastniki gozdov (kmetje)
in šele potem Republika Slovenija oz.
lokalna skupnost na območju katere se
nahaja gozd, ki se prodaja.
k 48. členu:
Jasneje bi morali opredeliti možnost, da
kmetje uporabljajo gozdove v zaščitenem območju, saj je to pomembno za
njihovo vzdrževanje in ne gre mešati lastnino in uporabo.
k 49. členu:
V drugi alinei prvega odstavka se beseda
»sofinancira« nadomesti z besedilom:
»izvirno sofinancira s 70%«.
k 50. členu:
Ta člen se v celoti črta.
VII. poglavje se spremeni tako, da se
glasi:
»VII.
GOZDARSKA
SLUŽBA«.

SVETOVALNA

k 51. členu:
Javni zavod bi moral biti zavod, ki je
ločen od pridobitniških dejavnosti. Glede
izobraževanja in kvalifikacij gozdarskih
delavcev (gozdarskih inženirjev in tehnikov), ki bodo zaposleni v zavodu za gozdove, bo potrebna še strokovna opredeli23

tev. Glede zaposlenih v javnemu zavodu
je razpis umesten, pri čemer je potrebno
izbrati najboljše kadre.
k 62. členu:
Drugi odstavek naj se spremeni tako, da
se glasi: »Polovico članov sveta območne enote sestavljajo lastniki gozdov, drugo polovico pa sestavljajo predstavniki
lovstva, kmetijstva, varstva narave in varstva naravne ter kulturne dediščine, ustanovitelja in lokalnih skupnosti z gozdnogospodarskega območja«
k 76. členu:
Gozdarski inšpektor naj bo uniformiran.

k 82. členu:
V prvem odstavku se v prvi vrstici za
besedo »in« naj doda beseda »gozdnogospodarske«.
k 83. členu:
V tretjem Qdstavku naj se za besedo »sestavi« črta vejica in vstavi besedilo: »in
ne gre za primer iz prejšnjega odstavka «
V 2. točki tega člena naj se za besedo
»oziroma« vnese »in drugih zadrug, ki bi
prevzele to dejavnost in člane«.

k 86. členu:
;n
Problematika naj se rešuje sk'a(^nkrnevzporedno z nastankom svetovalne *
tijske službe.
k 87. členu:
^
V drugem odstavku naj se beseda »'
nadomesti z besedo »šestih«.
K 95. a členu:
^
Na koncu prvega odstavka se Pika .ni0rri:
mesti z vejico in nadaljuje z besed'in ^
»skladno z določbami 37. do 42.,
do 51. člena tega zakona.«

Sklep državnega sveta, da da državnemu zboru mnenje k predlogu zakona
o trgovini
Državni svet Republike Slovenije je na 8.
seji, dne 17. 3. 1993 ob obravnavi predloga zakona o trgovini sprejel
SKLEP

Doda se nov 4. člen, ki se glasi:
»Trgovsko dejavnost ni dovoljeno opravljati kot postranski poklic, razen izjemoma v demografsko ogroženih ali gorskih
(višinskih) krajih, po predhodnem soglasju pristojnega ministra.

da v skladu z drugo alineo prvega odstavka 97. člena ustave Republike Slovenije
in na podlagi prvega odstavka 55. člena
zakona o državnem svetu daje Državnemu zboru Republike Slovenije naslednje

Upravni organ prve stopnje, pristojen za
trgovino, lahko v tem primeru dovoli
opravljanje trgovske dejavnosti kot postranski poklic. Izjemno dovoljenje vključuje tudi možnosti odstopanja od določil
podzakonskih predpisov.«

MNENJE

UTEMELJITEV

k predlogu zakona o trgovini.

Predlog je utemeljen z dejanskimi razmerami na izrazito zapostavljenih območjih,
kjer so v redko poseljenem prostoru odmaknjena in težko dostopna naselja brez
javnih prometnih povezav in običajno
brez vsake opreme. Kupna moč prebivalcev je najnižja, obseg prometa zato ne

1. Državni svet predlaga Državnemu zboru, da sprejme predlog zakona o trgovini.
2. Ob tem Državni svet predlaga naslednji
amandma:

omogoča posamezniku, da bi se P^'je
Ijal kot redni trgovec. Mala trgov"1 ^
veliko olajšanje za običajno ostai
pulacijo in edini javni program, ^
psihološko velik pomen. Ukinjanjer t ,
javnosti pa tudi predpisovanje
®|njir>
obratovanja, ki je prilagojen nor,?ianj«
okoljem, je grobo (birokratsko) sla"'
življenjskih pogojev v takih krajih. ie po3. Državni svet tudi ugotavlja, da 1
dročje kazenskih določb v predlog ^
kona neprimerno koncipirano.
se za strožji sistem sankcij, tsiko da
kazenske sankcije kot grožnja ody
kršilcev od prekrškov. To pa bi
doseči, če bi se v predlog zakon®
institucija prepovedi pravice °Pr ensK»
dejavnosti, pri čemer se mora kaZk0d'
zakonodaja ustrezno prilagoditi.0</r
bodo kazenska določila zakona o v jCt
ni lahko učinkovito posegala v P
kršilcev zakona.

Sklep državnega sveta, da da državnemu zboru mnenje k predlogu za izdajo zakona
o visokem šolstvu s tezami
Državni svet Republike Slovenije je na 8.
seji, dne 17. 3. 1993 ob obravnavi predloga za izdajo zakona o visokem šolstvu
s tezami sprejel
SKLEP
da v skladu z drugo alineo prvega odstavka 97. člena ustave Republike Slovenije
in na podlagi prvega odstavka 55. člena
zakona o državnem svetu daje Državnemu zboru Republike Slovenije naslednje
MNENJE
k predlogu za izdajo zakona o visokem
šolstvu s tezami
Državni svet meni, da je področje visokega šolstva nujno urediti v posebnem zakonu, priprave nanj potekajo že vrsto let,
še bolj pospešene pa so zaradi novih
sprememb v evropskem prostoru, v katerega se povezujeta naši univerzi. Obe
univerzi sta se v priprave tega zakona
24

vključevali in zaradi mnogih usklajevanj
nimata več bistvenih pripomb k predlogu
za izdajo zakona. Menil je, da je dan
poudarek avtonomiji univerze s tem, da
je univerzi dana strokovna svoboda, saj
oblikuje nacionalni program, kot tudi
svoboda notranje organiziranosti, ki si jo
določi s statutom (pristojnosti članic univerze). Glede novosti v zakonu, ustanovitve sveta za visoko šolstvo RS pri Vladi
RS meni, da je svet mišljen kot posvetovalni organ za povezovanje med univerzo
in vlado. Bistvena novost zakona je
v vzpostavitvi univerze v klasičnem
evropskem pomenu, saj se v njenem okviru povezujeta izobraževalna in raziskovalna dejavnost.
Državni svet ugotavlja, da bo predlagatelj
v času priprav osnutka tega zakona teze
zakona še dogradil, glede na vprašanja,
ki jih je prejel v številnih razpravah, organiziranih v zadnjih treh mesecih. V zakonu poudarjena integracija obeh univerz
povzroča pomisleke glede novega statusa fakultet - članic univerze, vendar bo
treba v prehodnem obdobju z ustanovi-

tvenimi akti regulirati elemente 0
vo samostojnost (ohranitev gosP
ij
samostojnosti omogočajo že
77. teza zakona). Poleg fakultet za' vr«
novo opredeljuje tudi visoke str
šole, ki niso članice univerze.
«
eza m zaK
Državni svet je v razpravi k t -rlo0^.
oblikoval naslednje konkretne P "vZgOl*
- naloga univerze je predvsem v t*
kvalitetnih strokovnjakov, vendan
^
zah opredeljena podrejeno napra
skovanju;
^
- v zvezi z merili za habilitacijo j j |<n
doseči primerljivost z mednarodn
leri i;
'
■ Ao\0te°
- v zadnji alinei 29. teze je 0 11<*r
trajanje študija in sicer za dokto ^o
nosti šest let, ni pa zapisan rok * /fiikrj
vor po oddaji doktorskega dela ^
tudi ni določeno, ali bo za
■j
študij uvedena šolnina in kaks
kriteriji);
- naloge sveta za visoko šolstvo "zapi**
Republike Slovenije so v 40. teZnje*,r
ne premalo obvezujoče, ker daja

vtiii, mnenj mora imeti za posledico
"Vda3 od,oč'tve'.
Pfto ,ezi naj se zapiše, da v primeru iz
teti9Poa ods,avka pristojni senat mora priv a stopek, ne pa lahko;
u«, soupravljanje študentov je treba
lah đa
H°vi'' Studentske svete na fakulte' bi njihovi predstavniki sodelovali

v upravnih odborih;
- kriteriji za šolnino morajo biti jasno
zapisani npr. za programe izven nacionalnega programa in jih določi pristojno ministrstvo:
- v zakonu ali statutu naj se posebej
opredelijo možnosti za študij invalidnih
ljudi.

Državni svet meni, da je treba urediti področje visokega šolstva s posebnim zakonom, tako da priporoča državnemu
zboru čimprejšnjo obravnavo predloga
za izdajo zakona o visokem šolstvu s tezami.

6p državnega sveta, da da državnemu zboru mnenje k predlogu zakona
gospodarskih javnih službah
Ortg
svet
osnutka zakona naj predlagatelj upošte- Po predlagani ureditvi bi vsa podjetja, ki
^ii h°'
Republike Slovenije je na 8.
va naslednje pripombe;
Ja>s.ne 17- 3.1993 ob obravnavi predloopravljajo dejavnost posebnega družbe„^ona o gospodarskih javnih službah
nega pomena, kot izključno dejavnost,
- k 65. členu:
V napovednem stavku prvega odstavka postala v celoti last republike. Nesprenaj se za besedo »se« doda »za postopek jemljivo je, da bi to veljalo tudi za objekte
in sredstva, ki so jih delavci ustvarili
LEp
lastninjenja«.
?
v
breme svojih osebnih dohodkov.
kjz drugo alineo prvega odstavKot izhaja iz vsebine predlaganega zakoili . • fena ustave Republike Slovenije
na, se določila VII. poglavja nanašajo le — k 71. členu:
na lastninjenje, ne pa tudi na opravljene
^ko aP°d'a9i prvega odstavka 55. člena
ffiy ? o državnem svetu daje Državnedejavnosti, ki se bodo štele za javne služ- Na koncu prve alinee prvega odstavka
'Doru Republike Slovenije naslednje
be. Državni svet zato predlaga navedeno naj se beseda »ali« črta in nadomesti
spremembo, s čimer bi se nedvoumno z besedo »in«.
opredelil namen prehodnih in končnih
P
^ENje
Državni svet meni, da naj bi postala lastdoločb.
^ Preci i
nina republike avtomatično le tisti del
U zakona 0
gospodarskih javnih
infrastrukturnih objektov in omrežij, na- k 66. členu:
Doda naj se nov peti odstavek, ki se glasi: menjenih za izvajanje dejavnosti oz. zasvet Re
»Ne glede na določbe predhodnih od- dev, ki so naštete v 5. členu predloga
^Dr»'avr,
Publike Slovenije predlaje, j
emu zboru Republike Sloveni- stavkov se iz družbenega kapitala izloči zakona in so bili financirani iz združenih
premoženje, pridobljeno s sredstvi skla- sredstev ali neodplačno preneseni. Zato
iavnjk Podlog zakona o gospodarskih
da
skupne porabe (objekti družbenega bi morala biti za podržavljanje izpolnjena
Hat
*bah, 9'ede na njegov pomen in
dajn 6re
standarda) in se lastnini po predpisih, ki oba pogoja, torej namembnost objekta in
,a nedodelanosti, vrne v zakono*o osnutka zakona. Pri pripravi
način, kako je bil objekt financiran.
veljajo za lastninjenje teh objektov.«
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P državnega sveta, da da državnemu zboru mnenje k predlogu za izdajo zakona
sj^uhu človekovih pravic s tezami za osnutek zakona
»en' ivet

Re
Publike Slovenije je na
17. 3. 1993 ob obravnavi
a za zc
Sv,2 r ' l®|o zakona o varuhu člo. P avlc s tezami za osnutek za* »Prejel

v
*
Vi^u z drugo alineo prvega odNlei« at,ena ustave Republike SlojS4 " podlagi prvega odstavka 55.
Sv »koia o državnem svetu daje
zboru Republike Slovenije
^Nje
rv®kouH,U za 'zdal° zakona o varuhu
^na
pravic s tezami za osnutek
Scen',svet
Republike Slovenije podpira
*akona, saj se s sprejemom tega
bSa UMUresniči|
a ustavna norma 159.
?* 9ot V ea' a Predvideva institucijo, ki
'1 tor!! '' ' varovanje človekovih pra^9Vr
>ih
svoboščin v razmerju do
s uPrav6orin9an°v. organov lokalne savir'S k 0
nosilcev javnih pooblastil.
zagotovljen
formalen prehod
y stya Prav
X kar
'c na varuha človekovih pra9
Pa
6vr0 obenem pomeni tudi prehod
Pski sistem varstva človekovih

pravic in temeljnih svoboščin. Svetu za
varstvo človekovnih pravic in temeljnih
svoboščin je mandat že potekel, konec
leta 1993 pa se izteče tudi rok iz 1. člena
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije za uskladitev predpisov
z novo ustavo. Zato je nujno, da se pospeši sprejem tega zakona in s tem uresniči ustavno normo nadzora nad izvršilno
oblastjo. Neformalno varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin je nujno
urediti tudi z vidika skorajšnjega članstva
Republike Slovenije v Svetu Evrope in
v ustavi določene neposredne uporabe
načel mednarodnega prava in s tem obveznosti za spoštovanje Evropske konvencije o človekovih pravicah, določb
Evropske socialne lisfine in standardov,
ki so nastali v odločbah evropske komisije ter judikature evropskega sodišča za
človekove pravice.
Državni svet Republike SLovenije opozarja, da bi bilo potrebno v teku zakonodajnega postopka proučiti vprašanje, ali
je smotrno za posamezna področja zaščite človekovih pravic in temeljnih svoboščin določiti posebne varuhe pravic
državljanov ali je primerneje v okviru instituta varuha človekovih pravic izpeljati
le specializacijo po določenih področjih
(npr področje varovanja ekonomskih in
socialnih pravic, področje varovanja
okolja).

Glede na predlog poslanca Državnega
zbora Republike Slovenije Zorana Thalerja za dopolnitev 3. odstavka 55. teze,
pa se Državni svet Republike Slovenije
zavzema za samostojno reševanje problematike družbenega pravobranilca samoupravljanja in sicer ločeno od sprejemanja zakona o varuhu človekovih
pravic.
Pri oblikovanju pristojnosti varuha človekovih pravic pa Državni svet Republike
Slovenije opozarja, da bi bilo primerno
dati posebno mesto varstvu ekonomskih
in socialnih pravic zaposlenih in vseh
državljanov Republike Slovenije.
Državni svet Republike Slovenije poudarja potrebo po čimprejšnjem sprejemu tega zakona, predvsem izhajajoč iz ugotovitev Memoranduma Sveta za varstvo
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
★ ★ ★
V zvezi z obravnavo te problematike Državni svet Republike Slovenije skladno
s prvim odstavkom 55. člena zakona o državnem svetu Republike Slovenije
ZAHTEVA
da Državni zbor Republike Slovenije čimprej izvede zakonodajni postopek in
sprejme zakon o Ustavnem sodišču Republike Slovenije.

Tretja alinea 97. člena ustave Republike Slovenije
- državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakon*
o njem še enkrat odloča

Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o spremembah
zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Na podlagi 3. alinee prvega odstavka 97. člena Ustave
Republike Slovenije je Državni svet Republike Slovenije na
seji dne 2. februarja sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije zahteva, da Državni zbor
Republike Slovenije ie enkrat odloča o zakonu o spremembah zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, ki je bil sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije dne 26. januarja
1993.
UTEMELJITEV:
Zakon o spremembah zakona o prispevkih za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje
(v nadaljnjem besedilu: citirani zakon), spreminja zakon o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje tako, da ureja v 3. poglavju le
še stopnjo prispevkov za zaposlovanje. V skladu z zakonom
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju oziroma o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa prispevne stopnje odlok o stopnjah prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, oziroma odlok o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Državni svet je zato
citirani zakon obravnaval v povezavi z obema odlokoma.
Državni svet se je odločil, da predlaga državnemu zboru
ponovno odločanje iz naslednjih vsebinskih razlogov:
1. Citirani zakon in oba odloka ohranjata praktično (kumulativno) nespremenjeno višino prispevkov za zaposlovanje,
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje, pri čemer se stopnje prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje ter zaposlovanje povečujejo, stopnje
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje pa znižujejo.
Tako se še nadalje ohranja izjemno visoko obremenitev plač,
ki je med najvišjimi v Evropi, pa tudi enako visoka obremenitev delodajalcev.
Sprejete prispevne stopnje za vsa tri področja v svoji posledici
poleg drugih dajatev zadržujejo previsoko ceno delovne sile
v Sloveniji kar med drugim povzroča nekonkurenčnost slovenskega gospodarstva, zmanjševanje zaposlenih in vedno
večji obseg zaposlovanja na črno ter padec gospodarske
aktivnosti.
2. Sprejete oziroma sedanje stopnje prispevkov niso sorazmerne z ekonomsko močjo slovenskega gospodarstva, saj ga
siromašijo na račun realno vedno večje porabe v javnem
sektorju. Brez celovite ocene ekonomskih razmer, kratkoročnih in dolgoročnih razvojnih možnosti Republike Slovenije na
vseh sektorjih proizvodnje in porabe ni mogoče vzdrževati
sedanje ravni porabe v javnem sektorju in jo je nujno znižati.
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3. Povečanje prispevka za zaposlovanje po dosedaj * j!
predvidevanjih ne pomeni hkrati tudi povečanja sreo» ^
zaposlovanje v letu 1993. Če so ugotovitve državnefl®
J(1li
točne, bo največji del sredstev za zaposlovanje a"nl8lz ]n|nr!
obeh prispevkov za zaposlovanje in se bo s tem d,0t
delež sredstev iz drugih virov proračuna za to P° <0it
Prispevka za zaposlovanje sta prihodek »integralnega*
^>1
čuna Republike Slovenije, kar ne zagotavlja njune Kam
porabe.
. ggptf
4. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanj®
s<
tako povečujejo ob nespremenjeni ravni pravic, ob
še vedno nadaljuje trend povečevanja števila upokop
preteklih let.
jjpf
Eden izmed najpomembnejših razlogov za povečanje
P ^ni'
nei
nih stopenj je po mnenju državnega sveta
* |n8K"''
obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za pokoj"' efl'
invalidsko zavarovanje. Te obveznosti je Republika °
sprejela s svojimi predpisi, skupno jih je 16.
Republika Slovenija dolguje za preteklo obdobje iz
gitr
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pr®* j|<0
jard tolarjev. Ni mogoče pristajati na to, da RepubliK®j||ne'
nija s svojimi predpisi določa vedno nove obveznosti*
realizira.
5. Stopnje prispevkov določene z odlokom za obvez"®j|#
stveno zavarovanje, so po oceni državnega sveta v
razmerah primerne. Nujno potrebno pa je rešiti
razmerja, ki so povezana z delom in razvojem zdrav »'
organizacij. Gre zlasti za vzdrževanje, nadome«® ^s\f
modernizacijo objektov in opreme, torej pogojev v
delajo zdravstveni delavci in se zdravijo bolniki.
(/
Državni svet je ocenil, da lahko ohranjanje sedani
porabe v javnem sektorju zaradi nadaljnjega upada nj»
darske aktivnosti privede do novih povečanih ob .A iA
plač in gospodarskih subjektov. Pri tem je eden
gov za upadanje gospodarske aktivnosti prav nesof^KM
visoka obremenitev plač in gospodarskih subjektov z
prispevki.
..».vC?!
V državnem svetu se nismo zadovoljili z odločitvijo ^ m'
zbora, da bo ob obravnavi proračuna Republike Slo
L, M
leto 1993 ponovno obravnaval stopnje prispevkov, kl0' ir1 d*,
čajo citiran zakon in oba odloka. Stopnjo prispevk
kov ni mogoče določati mehanocistično s pomočjo sir,|i
tičnih operacij, ampak morajo biti uravnovešena
jeir
gospodarskih možnosti trenutnih in razvojnih P°,re
Zato državni svet, ko predlaga državnemu zboru P
v odločanje o citiranem zakonu utemeljeno prittK^^fijJ
državni zbor obravnaval vse zgoraj navedene
v fl0le. ^
razloge in utemeljitve za suspenzivni veto ter sPre,r8i
!z\o9
tev, ki bo upoštevala v državnem svetu izražene
utemeljitve.

j^'ep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o Skladu
!l®Publike Slovenije za sukcesijo
te"«' 3Dr
- alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike
'»hrn.i
'®
^avni svet Republike Slovenije na seji dne 2.
ar a
i 1993 sprejel naslednji
sklep
H»Duhi'ii*vet Republike Slovenije zahteva, da Državni zbor
"*DuKi!i!Kee Slovenije še enkrat odloča o zakonu o Skladu
Hm J Slovenije za sukcesijo, ki je bil sprejet v Državru Republike Slovenije 26. januarja 1993.
UTe

MELJITEV
ea

Rep ? V/' i uveljavljanje terjatev in poravnavanje obveznosti
^Puhi'L Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z območja
°^e?n
Slovenije
v postopku
delitve
premoženja,
pravic ne
in
Ur8j. 0s,i le
do federacije
in njenih
nekdanjih
subjketov,
Pa v rašan
l®ktov P
ja premoženja gospodarskih in fizičnih subHr6ln ® Republike Slovenije, ki niso po lastni krivdi izgubili
^ °«nja na ozemlju bivših jugoslovanskih republik.
SSM.
je torej imelni pred
očmi le in
premoženje
Uredil 'i® in zakona
njenih organizacij,
pa upošteval
zakonsko
celotne gospodarske škode, ki je nastala z razpadom

bivše države. Skupno premoženje slovenskih podjetij je po
popisu, ki ga je opravila Služba družbenega knjigovodstva na
dan 31. 12. 1991, znašalo 29,1 mlrd tolarjev oziroma 780 mio
DEM. Od tega je vrednost materialnih naložb in zalog po
poslovnih knjigah znašala 24,4 mlrd tolarjev, izven poslovna
sredstva (stanovanja, počitniški domovi) pa so znašali 4,7
mlrd tolarjev; tržna vrednost premoženja je bila za 140,8%
višja in je znašala 58,7 mlrd tolarjev. Poslovni prihodki slovenskih podjetij v letu 1991 so znašali 28,8 mlrd tolarjev. Med 10.
10. 1990 in 15. 4. 1992 je ocenjeno, da je od premoženja,
popisanega na dan 31. 12. 1991, odtujenega 42%.
V komisiji za sukcesijo v Bruslju so bile sprejete ugodnejše
rešitve kot izhajajo iz zakona. Tako naj bi države naslednice
priznale in jamčile premoženjske pravice, ki so jih na zakonit
način pridobili državljani nekdanje SFRJ. Še zlasti bodo spoštovane premoženjske pravice fizičnih in pravnih oseb. Povrnjeno bo namreč sekvestrirano, konfiscirano in drugače
razlaščeno premoženje ali pa se bo plačala odškodnina. Tudi
premoženjske pravice iz kupoprodajnih pogodb, kjer je bila
uporabljena sila, ne bodo imele pravnega učinka. Ker je
v sukcesijskih postopkih razširjena odgovornost držav na
slednic Jugoslavije na premoženje in premoženjske pravice
fizičnih in pravnih oseb, bi skladno s tem morali ravnati tudi
v zakonu o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo.

ta0P. d^avnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o Skladu
^gtijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Slov. 'a9i 3. alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike
'H>ru.!!e le Državni svet Republike Slovenije na seji dne 2.
1993 sprejel naslednji
S

KlEp

f|

Chii,.#vet Republike Slovenije zahteva, da Državni zbor
Slovenije pred razglasitvijo še enkrat odloča
S|
ove»?.u 0 Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slov«#n!'•• k' je bil sprejet v Državnem zboru- Republike
'i« 27. januarja 1993.
ELJITEV:
n

0? ® opredeljuje splošnih nalog, zlasti okoljevarstvenih
K7*nos
ti, kar Se Posebej velja za naravovarstvena
H>lo ? 'n- Pr Triglavski narodni park, Arboretum Volčji
W V ospredju je popiačevanje pravic glede denacionalini a
P opredeljen način financiranja za opravljanje
°Varstvenih funkcij.
!

«ti\|L1? zakona
s predlaganim obsegom prenosa kmetijskih1
n
"tistoi ' gozdov ter zlasti nezazidanih stavbnih zemljišč iz
Ci
ioin • °sti občin v last Republike Slovenije krepi centralizaI® zato v nasprotju s težnjami o enakomernem regionalH^oju.
Občinam bi po tekstu zakona ostala le tista
%lj,j®' ki so jo imele na dan 6. 4.1941, odvzeta pa bi jim bila
!
%i|- a : ki 80 i'h pridobile kot dobri gospodarji z nakupom,
' 'i z dedovanjem.
'tak naćin
Su
bi bil občinam odvzet pomemben instrument
a Pomike, predvsem zaradi tega, ker so v »podržav* * ieta nezazidana stavbna zemljišča. Gospodarjenje

s kmetijskimi zemljišči (vključno z nepozidanimi stavbnimi
zemljišči) naj ostane v pristojnosti občin, nacionalno
pomembne vidike urejanja prostora pa naj opredeli bodoči
prostorski plan Slovenije. Zakon je tudi šel v proceduro brez
kakršnekoli kvantifikacije oz. ocene koliko hektarov zemljišč
bi na tak način prišlo iz lasti občin v last Republike Slovenije.
V Zakonu je potrebno upoštevati zgodovinske in druge
posebnosti posameznih slovenskih pokrajin. Zakon nacionalizira tudi optantsko zemljo (obsega med drugim tudi zemljo
kolonov) in se ne vrača nekdanjim lastnikom, ker se to rešuje
v meddržavnih pogodbah. Obstaja realna možnost, da sklad
optantsko zemljo (občinsko) razproda, zato da bi v drugih
predelih Slovenije izplačal odškodnino. Gre za večino površine obalnih občin. Poleg tega gre za srenjsko zemljo na
Primorskem, ki je bila nacionalizirana neposredno po 1. svetovni vojni in postala last občin in kolonov, zato je potrebno
predhodno razčiščevanje teh vprašanj in jih rešiti že v tem
zakonu. Drugi odstavek 20. člena v določeni meri ustreza,
vendar ne zajema oz. razrešuje vseh teh zapletenih primerov.
Datum 6. april 1941 za Primorsko ne more veljati, ker je šele
jeseni 1943 Kraljevina Italija razpadla. Zato je potrebno za
Primorsko določiti datum 18. november 1918 ali drugi ustrezen datum (npr. v letu 1947).
Tretji odstavek 20. člena je zelo nejasen in je potrebno dikcijo
spremeniti tako, da bo nesporno prioriteta dana nekdanjim
lastnikom (srenjam, agrarnim skupnostim).
Državni svet se-strinja z vsemi pripombami Splošnega združenja gozdarstva Slovenije na predlog zakona, z dne 22.1.1993,
ki so priloga utemeljitvi.
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Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o plačah
sodnikov Ustavnega sodišča

UTEMELJITEV:

uj|
Zakon o poslancih predstavlja začetek procesa neeri
a ih
r n
pristopa pri urejanju plač funkcionarjev v državnih ° 9® jjiit"
delavcev v državni upravi, saj se z njim in vsemi kasn
zakoni ustvarja nekonsistenten in nepregleden sistem o
nja osnov za njihove plače.
Rešitev teh problemov ni v kopici posebnih zakonov, *ki 6®^
^
določevali plače za posamezne veje in podveje oblas' ■ jpo
tev je v splošnem zakonu, ker bo le tako lahko upo^
načelo pravne enakosti. Ta zakon pa mora določevati ^
za plače vseh zaposlenih, ki se financirajo iz proračuna
blike Slovenije oziroma iz drugih virov javne porabe-

Navedeni zakon prispeva k nadaljnjemu razgrajevanju enotnega sistema za oblikovanje plač vseh delavcev, katerih plače
se izplačujejo iz sredstev proračuna in drugih virov javne
porabe. Navedeni zakon pa vnaša neenotnost tudi v samo
sodstvo, saj ne ureja plač vseh sodnikov, pač pa le plače
sodnikov Ustavnega sodišča.

Zaradi nesistemskega pristopa pri določanju plač ^pr«^
Ustavnega sodišča, Državni svet Republike SlovenU „(d
laga Državnemu zboru Republike Slovenije, da ob P°"|0g«''
odločanju upošteva vse zgoraj navedene vsebinske ta*
Vi K
utemeljitve za suspenzivni veto ter sprejme tako od}in0'
bo upoštevala v državnem svetu izražene razloge
Ijitve.

Na podlagi 3. alinee prvega odstavka 97. člena Ustave
Republike Slovenije je Državni svet Republike Slovenije na
seji dne 2. februarja sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije zahteva, da Državni zbor
Republike Slovenije še enkrat odloča o zakonu o plačah
sodnikov Ustavnega sodišča, ki ga |e Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 26.1.1993.

Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o načinu
obračunavanja in izplačevanja plač
r

Na podlagi 3. alinee prvega odstavka 97. člena Ustave
Republike Slovenije je Državni svet Republike Slovenije na
seji dne 3. marca 1993 sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije zahteva, da Državni zbor
Republik« Slovenije še enkrat odloča o zakonu o načinu
obračunavanja in izplačevanja plač, ki ga je Državni zbor
Republike Slovenije sprejel na seji dne 25. februarja 1993.
UTEMELJITEV:
1. Zakonska intervencija na področju plač suspendira socialno partnerstvo in sistem kolektivnega dogovarjanja kot
osnove za urejanje materialnega in socialnega položaja zaposlenih. Določitev izhodiščnih plač in njihove rasti je rezultat
dogovora med delodajalci in delojemalci, ki v skladu z zakonom avtonomno urejajo tiste medsebojne pravice in obveznosti na področju delovnih razmerij, za katere jih je pooblastil
zakon. Država je kot zakonodajalec prepustila delodajalcem
in delojemalcem, da sami postavijo pravo svojih medsebojnih
razmerij, ki veljajo za vse zaposlene. Tako v kolektivni
pogodbi za gospodarstvo kot v kolektivni pogodbi za negospodarstvo so se partnerji obvezali za izvajanje kolektivne
pogodbe in spoštovanje kolektivnih določb. Zato ni razlogov,
da država uvaja nadzor in sankcionira aneks k splošni
pogodbi kolektivne pogodbe za gospodarstvo, saj sta se
o spoštovanju svojih obveznosti partnerja že dogovorila
v kolektivni pogodbi in vmešavanje države ni utemeljeno.
S tem država zanika legalnost in legitimnost kolektivnega
dogovarjanja in postavlja pod vprašanj tudi zagotavljanje
socialnega miru.
2. Z aneksom h kolektivni pogodbi za gospodarstvo je sprejeta upočasnjena rast plač, ki ima za posledico realno zniža-
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v
nje plač delojemalcev in velja za vse zaposlene v 9°fla
nf?
stvu - ne glede na lastninska razmerja v podjetjih in 1
cijah, medtem ko zakon velja le za podjetja s pretep
beno lastnino, kar pomeni, da zakon neenako o"' „j«^
posamezne dele gospodarstva oziroma zaposlene j( i*
Medtem ko se na področju gospodarstva zakon sk" „ji*
sprejeti aneks h kolektivni pogodbi za gospodarstvo^/
področju negospodarstva z zakonom razveljavlja kv°zaK5|1a
pogodbo, podpisano oktobra 1992 in s tem, ko
M
določa višino in rast izhodiščnih plač, enostrans*
razmerja, ki bi v skladu s sistemsko zakonodajo m°
predmet dogovora s sindikati, podpisniki kolektivne P
za negospodarstvo.
Jff
Hkrati se s tem zakonom zamrzne 33% nižja izhodiš^
za negospodarstvo v primerjavi z izhodiščno plačo rzfZjdr"
darstvo, določeno z aneksom, kar bo glede na P zapo5
načine usklajevanja v zakonu, razkorak med plačan"
nih v gospodarstvu in negospodarstvu, še povečaloZa del zaposlenih, ki prejemajo plače po posebnih
(npr. o poslancih, o Vladi RS, o plačah sodnikov
sodišča in sodniških plačah), neposredna omejitev
ni uzakonjena. Glede na te razlike med zaposlenimi
darstvu, negospodarstvu in tistimi, ki v zakonu nls°8
postavlja načelno vprašanje enakopravnosti državi)

^

tj
„0sr
jflti,

^

3. Zakon je edini ukrep ekonomske politike za
medtem ko celovitih predlogov za ohranjanje sociain^
5
nosti in spodbujanje gospodarske rasti Vlada Repu°
venije še ni predložila.
^
4. Državni svet ugotavlja, da bi bilo treba probleme
plač razrešiti med enakopravnimi socialnimi Part?e.riflfl3
tivnim pogajanjem in čimprejšnjo sklenitvijo socia|n
razuma.

Skli
^'ačah r^aVne^a
mi
"

sveta

'

0,3

državni

zt)or

še enkrat odloča o zakonu o sodniških

3. alinee prvega odstavka 97. člena Ustave
Slovenije je Državni svet Republike Slovenije na
®iel naslednji

oll
*e
pr

sklep
Chl6,V*t Republike Slovenije zahteva, da Državni zbor
W»j,h , Slovenije še enkrat odloča o zakonu o sodniških
tboruu Din drugih prejemkih, ki je bil sprejet v Državnem
"»publike Slovenije 26. 1. 1993.
^MELJITEV:
^OSPH a)■ s,a 23
lih jn ® |avn
funkcionarje in zaposlene v državnih orgaPlac L|
ih negospodarskih službah v veljavi dva sistema
Poioj . *aposlene v teh sektorjih postvljata v neenakopraven
»Udi dr,u
določata različne osnove za določanje plač, pa
9e pravice in ugodnosti.
Sjj n tret0 sodniških
plačah in drugih prejemkih pa se
tanje >?/ '' sis,em določanja plač, ker je osnova za dolo^skiart
določena v fiksnem znesku, ki se povečuje
adu
z inflacijo.
T,k
Zas
'aviiSt°P- ^ ureianiu Plač v državnih organih ruši enotno
sis<em ki e bil v
"^bah"Zakona
'0 i
veljavi do sprejetja zakona o sprean
^bah
v državni
upravi in
zakona o sprezakona o delavcih
funkcionarjih
v državnih
organih.
r

tO
|?Pj 9|ernu
-i«uiu zi
zakona o sodniških plačah in drugih prejemkih
y r
0fi._°Sn°ve za določanje plač. Ena - povprečna plača
9l,
,aars,vu e kot osnova
* 0nu v a '
določena v zakonu o poslancih,
fcuga _° ' di in zakonu o sodnikih ustavnega sodiščih,
Polovica
"H L
povprečne plače v gospodarstvu za mesec
c a m 6r 1992
' ćah j'n drugihi® prejemkih,
določena kot
osnova- vvrednost
zakonu oizhodiščne
sodniških
in tretja

plače za prvi tarifni razred po kolektivni pogodbi za negospodarstvo je določena kot osnova v zakonu o spremembah
zakona o funkcionarjih v državnih organih, zakonu o spremembah zakona o delavcih v državni upravi, v zakonu o plačah delavcev v zakonu o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih ter v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ki velja za vse ostale zaposlene v javnih negospodarskih dejavnostih.
Z zakonom o sodniških plačah in drugih prejemkih, ki je
začasnega (interventnega) značaja se torej poleg že dosedanjih uveljavljajo nove razlike, nove neenakosti med zaposlenimi v javnem sektorju.
Poleg tega pa ta zakon povečuje plače sodnikom ne glede na
sedanje materialne razmere in tudi ne glede na materialne
možnosti proračuna Republike Slovenije in je v osnovi
v nasprotju s proklamirano politiko najvišjih organov oblasti
Republike Slovenije, da se njegove obveznosti ne povečujejo.
Rešitev teh problemov ni v kopici posebnih zakonov, ki bodo
določevali plače za posamezne veje in podveje oblasti. Rešitev je v splošnem zakonu, ker bo le tako lahko upoštevano
načelo pravne enakosti. Ta zakon pa mora določevati merila
za plače vseh zaposlenih, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije oziroma iz drugih virov javne porabe.
Državni svet predlaga državnemu zboru ponovno odločanje
o zakonu o sodniških plačah in drugih prejemkih in utemeljeno pričakuje, da bo sprejel tako odločitev, ki bo upoštevala
načelo pravne enakosti, to pomeni sprejem splošnega
zakona, ki bo določal merila za plače vseh tistih, ki jih financira proračun. Ob tem se državni svet zavzema za to, da bo
v tem zakonu upoštevan poseben položaj sodnikov glede na
njihovo neodvisnost, nezdružljivost njihove funkcije z opravljanjem drugih pridobitnih dejavnostih in njihove vloge
v sistemu delitve oblasti.

*avne9a sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o spremembah
v9r "a 0 prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno
^-*tvo
in zaposlovanje
^PUKml8®' 3*

Državni svet se je odločil, da predlaga državnemu zboru
ponovno odločanje iz naslednjih vsebinskih razlogov:

s

1. Citirani zakon in oba odloka ohranjata praktično (kumulativno) nespremenjeno višino prispevkov za zaposlovanje,
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje, pri čemer se stopnje prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje ter zaposlovanje povečujejo, stopnje
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje pa znižujejo.
Tako se še nadalje ohranja izjemno visoko obremenitev plač,
ki je med najvišjimi v Evropi, pa tudi enako visoka obremenitev delodajalcev.

prvega odstavka 97. člena Ustava
... Državni svet Republika Slovenije na
februarja sprejel naslednji

*LEr

K^ftVnl 8vet
S>Ub|j.
Republike Slovenije zahteva, da Državni zbor
^ Zak nas'°venije še enkrat odloča o zakonu o spremembe ° o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavaro>D
avstveno varstv0 in
zaposlovanje,
je bil sprejet
„^vnnem zboru Republike Slovenije
dne 26.kijanuarja
1993.
^MELjiteV:
Sn
0 Sprer e
.Slifjg,
n mbah zakona o prispevkih za pokojninsko in
10 7fl\/BmuaniA -rHraweh/ann worehin in fan/Mil/Mianln
\V . *0
zavarovanje,
zdravstveno varstvo in zaposlovanje
,Klh' )em besedilu: citirani zakon), spreminja zakon o pria
oko
zdravšlo
ininsko in invanuai\u
invalidsko zavarovanje,
jL""O
v/. . Pkv^ujmiiioru
^avaiuvaiijo, i.uiavv
o st°DnarS,V0 'n zaposlovanje tako, da ureja v 3. poglavju le
: P°k0;J° Prispevkov za zaposlovanje. V skladu z zakonom
ern ln
invalidskem zavarovanju oziroma o zdravin
r®v,>s MVarstvu
zdravstvenem zavarovanju določa prin
P invaij?°P i° odlok o stopnjah prispevkov za pokojninsko
2avar a
r *a oh zno
°v nje, oziroma odlok o stopnjah prispevali » t
zdravstveno zavarovanje. Državni svet je zato
zakon obravnaval v povezavi z obema odlokoma.

Sprejete prispevne stopnje za vsa tri področja v svoji posledici
poleg drugih dajatev zadržujeji previsoko ceno delovne sile
v Sloveniji, kar med drugim povzroča nekonkurenčnost slovenskega gospodarstva, zmanjševanje zaposlenih in vedno
večji obseg zaposlovanja na črno ter padec gospodarske
aktivnosti.
2. Sprejete oziroma sedanje stopnje prispevkov niso sorazmerne z ekonomsko močjo slovenskega gospodarstva, saj ga
siromašijo na račun realno vedno večje porabe v javnem
sektorju. Brez celovite ocene ekonomskih razmer, kratkoročnih in dolgoročnih razvojnih možnosti Republike Slovenije na
vseh sektorjih proizvodnje in porabe ni mogoče vzdrževati
sedanje ravni porabe v javnem sektorju in jo je nujno znižati.
29

3. Povečanje prispevka za zaposlovanje po dosedaj znanih
predvidevanjih ne pomeni hkrati tudi povečanja sredstev za
zaposlovanje v letu 1993. Če so ugotovitve državnega sveta
točne, bo največji del sredstev za zaposlovanje alimentiran iz
obeh prispevkov za zaposlovanje in se bo s tem zmanjšal
delež sredstev iz drugih virov proračuna za to področje.
Prispevka za zaposlovanje sta prihodek »integralnega« proračuna Republike Slovenije, kar ne zagotavlja njune namenske
porabe.
4. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se prav
tako povečujejo ob nespremenjeni ravni pravic, ob čemer se
še vedno nadaljuje trend povečevanja števila upokojencev iz
preteklih let.
Eden izmed najpomembnejših razlogov za povečanje prispevnih stopenj je po mnenju državnega sveta neizvrševjane
obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje. Te obveznosti je Republika Slovenija
sprejela s svojimi predpisi, skupno jih je 16.
Republika Slovenija dolguje za preteklo obdobje iz proračuna
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje preko 8 milijard tolarjev. Ni mogoče pristajati na to, da Republika Slovenija s svojimi predpisi določa vedno nove obveznosti, ki jih ne
realizira.
5. Stopnje prispevkov, določene z odlokom za obvezno zdravstveno zavarovanje, so po oceni državnega sveta v sedanjih

razmerah primerne. Nujno potrebno pa je rešiti mate/i
razmerja, ki so povezana z delom in razvojem zdravs**® j(l
organizacij. Gre zlasti za vzdrževanje, nadomeščali^
modernizacijo objektov in opreme, torej pogojev, v k
delajo zdravstveni delavci in se zdravijo bolniki.
Državni svet je ocenil, da lahko ohranjanje sedanje ^
porabe v javnem sektorju zaradi nadaljnjega upadanja 9 ^
darske aktivnosti privede do novih povečanih obrerj«
plač in gospodarskih subjektov. Pri tem je eden izmed
gov za upadanje gospodarske aktivnosti prav nesortfJJIJ
yt
visoka obremenitev plač in gospodarskih subjektov z oa
prispevki.
V državnem svetu se nismo zadovoljili z odločitvijo drž*' ^ #
zbora, da bo ob obravnavi proračuna Republike Slo^?
leto 1993 ponovno obravnaval stopnje prispevkov, ki I'"
čajo citiran zakon in oba odloka. Stopnjo prispevkov ' ^
kov ni mogoče določati mehanocistično s pomočjo n"® t
tičnih operacij, ampak morajo biti uravnovešena '^jj.
gospodarskih možnosti trenutnih in razvojnih potreb i"
Zato državni svet, ko predlaga državnemu zboru P jgtf
v odločanje o citiranem zakonu utemeljeno pričakuje. _|<»
državni zbor obravnaval vse zgoraj navedene
razloge in utemeljitve za suspenzivni veto ter sprejel ° "
tev, ki bo upoštevala v državnem svetu izražene raz|0»
utemeljitve.
gj

Pobude državnega sveta državnemu zboru

Pobuda člana državnega sveta Borisa Šušteršiča Vladi Republike Slovenije in
državnemu zboru za nadaljevanje prenavljanja zavodov za Invalidsko mladino
mladinskih vzgojnovarstvenih zavodov
Državni svet Republike Slovenije je na seji, dne 17/3-1993, na
podlagi 58. člena zakona o državnem svetu obravnaval
pobudo člana državnega sveta Borisa Šušteršiča Vladi Republike Slovenije in Državnemu zboru za nadaljevanje prenavljanja zavodov za invalidno mladino in mladinskih vzgojnovarstvenih zavodov in sprejel.
SKLEP
da v skladu z drugo alineo 97. člena Ustave Republike Slovenije in na podlagi prvega odstavka 55. zakona o državnem
svetu predlaga Državnemu zboru in pristojnim delovnim telesom Državnega zbora, da navedeno problematiko obravnavajo in ob obravnavi republiškega proračuna za leto 1993
obravnavajo in upoštevajo naslednje
PREDLOGE
1. Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravstvo na eni strani ter
Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na drugi strani naj izdelajo
usklajen program razvoja in kvalitetnega delovanja oziroma
poslovanja zavodov za invalidno mladino in mladinskih vzgojnovarstvenih zavodov, pri čemer naj primerno pozornost
posvečajo vmesnim vsebinskim področjem, ki se običajno
zanemarjajo.
2. Ministrstvo za šolstvo in šport kot naslednik Izobraževalne
skupnosti Slovenije naj pripravi pisno poročilo, iz katerega bo
razviden dosedanji potek posodabljanja obravnavanih zavodov in strokovno evalvirani doseženi rezultati.
3. Ministrstvo za šolstvo in šport naj poroča, ali se možnosti za
izobraževanje invalidnih otrok in mladine ujemajo z razpisi, ki
30

so bili ravnokar objavljeni
i šolali pod nemogo
če ministrstvo do jeseni stanja ne popravi.

4. Pri usklajevanju državnega proračuna za leto 1
ua se
jo vendarle
ro/luai ic7 tudi
iuui ta
io
proučijo možnosti, da
za »iou«v /jn'
"
navedenih zavodov dodeli nekaj več sredstev, ki P' ^i#.
čala vsaj izvedbo kakšne podfaze - strokovna služb' f ^n
stva razpolaga z dovolj verificiranimi projekti: rP°,Mtl
,,
proračunski logiki se bo program iz leta 1986 izv*!9
petnaist let.
5. Ministrstvo za šolstvo in šport naj v svojem -.
^
r
gramu posebej prouči obvladovanje in urejanje PStS
oroSZd
v tistih zavodih, v katerih se izvajajo učno-vzgojn'^)^
invalidnih otrok in mladine. K temu spada tudi Pro"^gci^
študentov, ki uporabljajo invalidski voziček in
položaj študentk, ki so samohranilke.
OBRAZLOŽITEV:

A
V Sloveniji je bil leta 1986 po daljših pripravah
ij/rt
strokovni proučitvi sprejet družbeni dogovor, ki
novo in izgradnjo zavodov za invalidno mladino in ^ (pj/K
vzgojnovarstvenih zavodov, in sicer v srednjeročno"' ^
do konca leta 1990. Sredstva so se zbirala na oS a0sP°\i(
nega deleža v prispevni stopnji pri stanovanjskemj 0
stvu, izvajanje postavljenega programa pa je blio^ji |j
odboru podpisnikov in Izobraževalni skupnosti S>o1
&
V seznam je bilo uvrščeno 21 zavodov, od katerihe! jjg 0 oJ
v prenovo ali celotno novogradnjo, vendar jih i ."Dr$ .
med njimi obnovljenih le do prve faze. Že lani pa
pozabljanja na to področje, saj je bil v republiški P
yV
s
—

■

uv

r6ćen le Vzgojni zavod Logatec, in še to samo
znesku, zaradi česar sklepam, da se bo njegova
i nadaljevala tudi v letu 1993.
ifa~?P°ložljivih podatkih so povsem nedokončani še tile
frM 'v: prehodni mladinski dom Ljubljana, Vzgojni zavod
Ig .° °r,
Vzgojni zavod Višnja gora in Vzgojni zavod Draga
itn™*1. zavodi, v katerih je bila izpeljana samo prva faza
pa e
i ^razito kričeč primer Zavod za usposabljanje
tr
os( r ■
Kamnik (šolski prostori za izobraževanje in
!8l6s° ' z napravami za ohranjanje zdravja oziroma optimalni
razvoj) ter komplementarni programi Doma dva topola
za obmorsko rehabilitacijo, rekreacijo in šolo v naravi,
na

v kar se v sodelovanju s slepimi vključujejo invalidni otroci
Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, Zavoda
za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla-Vojka
v Vipavi in Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani.
Ker je torej finančni vir v državnem integralnem proračunu za
opisani program pravzaprav že minimalen in se krčijo tudi
sredstva za prenovo obravnavanih zavodov, bi bilo treba sprejeti navedene predloge z namenom, da določena namenska
sredstva ne bi usahnila v sistemu javnih financ, katerih obveznosti da tega področja nesporno izhajajo iz več členov slovenske ustave.

fyuda članice državnega sveta Majde Šlajmer Japelj naj državni zbor čimprej
<$!iuči v svoj program dela plan zdravstvenega varstva Republike Slovenije
^8Vni svet Republike Slovenije je na seji dne 17/3-1993 na
""VOJIJ
*.avi »OMI jroiu
awi iavai
"oboi?Mena zakona vo ui
državnem
svetu obravnaval
° &anice
državnega sveta Majde Šlajmer-Japelj, naj
Ve
' ®e ' Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
da i/iiiiviei
čimprej vključi
svoj program
dela
"li >J * Slovenije,
—»»viiiib, ua
rniiuvi vv urvj
um wv
ravstvenega varstva Republike Slovenije in sprejel
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ijt u du z drugo alineo 97. člena Ustave Republike Slov&J**
a Podlagi prvega odstavka 55. zakona o državnem
i* Državnemu zboru naslednji

PREDLOG
Državni svet Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da čimprej obravnava in sprejme plan
zdravstvenega varstva Republike Slovenije. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki velja od 1. 3.
1992, v 105. členu določa, da sprejme Skupščina Republike
Slovenije ta akt v šestih mesecih po uveljavitvi zakona. Glede
na to, da je rok že potekel in glede na odprta vprašanja, ki se
ob izvajanju zakona pojavljajo v zvezi z dostopnostjo do
zdravstvene službe in zmožnostjo dispanzerskega dela, bi
bilo treba plan zdravstvenega varstva, ki bo urejal tudi ta
vprašanja, čimprej sprejeti.

ude državnega sveta Ustavnemu sodišču Republike Slovenije

^lo9 za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odlokov o stopnjah
iJpevk°v za zdravstveno zavarovanje in za pokojninsko in invalidsko
s
>^ovanje
"Pub/ 7«" Ufugega odstavka 411. člena ustave Socialistične
Nav« o slovenije in 7. člena ustavnega zakona za izvedbo1
u9'-/) efiub,'ke Slovenije (Uradni list Republike Slovenije št.
Hi/u državni svet Republike Slovenije daje Ustavnemu
Republike Slovenije
V0G
^ 0%6k Postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odlot°ininPi?iahIn Prispevkov za zdravstveno zavarovanje in za
invalidsko zavarovanje, ki sta objavljena
yne W lis,u Republike Slovenije št. 7/93 in do sprejetja
°dločitve z začasno odredbo zadrži nujno izvrše^**6LJITEV
-

/

k e, .e vložil
K
r> '
suspenzivni veto na zakon o spremembi, j,/e, a 0 Prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavaroSfveno
*
varstvo in zaposlovanje z utemeljitvijo, da
i,
''ev gospodarstva in plač s prispevki previsoka in
V°° ter sea P°staia slovensko gospodarstvo nekonkusi/ .
ko sposobno vključiti v svetovne trge.
0 a t?f la f0SV® s suspenzivnim vetom želel opozoriti Državni
<
C 8fvo
Vi°,*Wžal
'?i osporavane
apeliratistopnje.
da bi ob ponovnem odločanju

Namen veta je v tem, da Državni
Republike Slovenije
ponovno odloča o visoki obremenitvi delodajalcev in delojemalcev, kar nedovmno prispevek k nižji konkurenčni sposobnosti slovenskega gospodarstva in zadržuje previsoko ceno
delovne sile ter zmanjšuje zaposlenost na račun zaposlovanja
na črno. Prispevne stopnje tudi niso sorazmerne z ekonomsko močjo slovenskega gospodarstva, ker ga siromašijo na
račun realno vedno večje porabe v javnem sektorju.
Če gospodarstvo zaradi previsokih obremenitev ne bo sposobno na evropskih trgih ustvarjati dohodka, jutri celotna
javna poraba - tudi tisti, ki so z osporavanim zakonom in
odloki zahtevali višje prispevne stopnje - ne bo dobila več
lega, kar dobiva danes. Gre torej za razmislek o odgovornosti
za našo skupno usodo.
Ugotovitev o previsokih obremenitvah pa se ni nanašala samo
na zakon, ampak tudi na oba odloka oziroma na odlok o prispevnih stopnjah za pokojninsko zavarovanje (to je navedeno
v obrazložitvi suspenzivnega veta na zakon). Zato so posamezni člani predlagali suspenzivni veto tudi na oba odloka.
Državni svet pa je smatral, da bo Državni zbor upošteval
vsebinsko povezanost osporavanoga zakona in obeh odlokov
in da bo zaradi tega počakal z objavo odlokov do ponovnega
odločanja o zakonu.
S tem, ko je Državni zbor objavil oba odloka je obšel in izničil
smisel suspenzivnega veta, hkrati pa povzročil zmedo pri
obračunavanju prispevkov.
Državni svet meni, da določanje prispevkov ne more biti
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urejeno v odlokih, ker po 87. členu ustave Republike Slovenije pravice in obveznosti državljanov ter drugih oseb, Državni
zbor Republike Slovenije določa samo z zakonom.

prispevkov, ki jih plačujejo delojemalci in delodajalci in ^
kategorije zavezancev.

Določanje prispevkov je s staliSča 37. člena ustave imanentna
zakonska materija, ker se s temi prispevki ne določajo samo
pravice in obveznosti državljanov, ampak v končni konsekvenci usodno vpliva na naše gospodarstvo, na njegovo konkurenčno sposobnost, s tem pa tudi na pogoje našega celotnega nadaljnjega razvoja.

PjlJ
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavaro*
(Ur. I. RS št. 9/92) je razveljavil določila o višini prispe*
zdravstveno varstvo, ki so opredeljena v zgoraj c l,oj(0if
zakonu o prispevkih, ki so bile na novo določene z °
o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavaro
(Ur. I. RS št. 9/92).
ioP"
Odlok objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije °L |,
njah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanjetjp
RS št. 7/93) je pravno pomanjkljiv, ker ne vsebuje ° l
o prenehanju veljavnosti zgoraj citiranega odloka z dne
1992 (Ur. I. RS 9/92).

Glede na vse navedeno izhaja, da ima Državni svet izkazan
pravni interes za sprožitev postopka pred ustavnim sodiščem
tudi v primeru, če mu Ustavno sodišče Republike Slovenije ne
bi priznal položaja predlagatelja postopka in bi nastopal le kot
pobudnik iz prvega odstavka 411. člena Ustave Republike
Slovenije iz leta 1974. Menimo pa, da je smiselno Državni svet
Republike Slovenije iz leta 1974. Menimo pa, da je smiselno
Državni svet Republike Slovenije šteti za organ po prvi točki
drugega odstavka 411. člena ustave Republike Slovenije iz
leta 1974.
Razen našega načelnega ugovora zoper določanje prispevkov z odloki s stališča 37. člena ustave pa opozarjamo na
zmedo, ki je nastala po objavi obeh spornih odlokov v Ur. listu
št. 7/93 in sicer z veljavnostjo že tri dni po seji Državnega
sveta, to je od 5. 2. 1993 dalje.
Zakon o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Ur. I. RS št. 48/90)
določa v III. poglavju, členi od 11 - 14., določa stopnje

56. člen zakona o državnem svetu
-

V omenjenem zakonu čas veljavnosti stopenj ni omejen

3
Stopnja prispevka za pokojninsko in invalidsko zavaro*
. jt
r
še vedno določena v citiranem zakonu o prispevkih, aV
ožji obseg pravic iz pokojninskega in invalidskega *
nia, ki je bila določena z odlokom (Ur. I. RS 23/92).

Odloka, ki sta objavljena v Uradnem listu RS št 7/93 Inffi
čata prispevne stopnje za obvezno zdravstveno zaV*r°spi*
in pokojninsko in invalidsko zavarovanje sta povzroči'*^
menjeno plačevanje prispevnih stopenj za navedene *
vanja, zato je nujno, da Ustavno sodišče Republike Sj° Jt
do odločitve o razveljavitvi citiranih odlokov, zadri'
izvajanje.
Vi

,

državni svet in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati o°

državnih organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, Ki f
obravnavajo

Sklep
da državni svet zahteva, da ministrstvo za pravosodje v tridesetih dneh pojasni
o pripravi predpisa za ustreznejše nagrajevanje občinskih sodnikov za prekrške^
Na podlagi prvega odstavka 56. člena zakon o državnem svetu
(Uradni list RS št. 44/92) je državni svet Republike Slovenije
na seji dne 2. 2. 1993 sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republik« Slovenije zahteva, da Ministrstvo za
pravosodje v tridesetih dneh (od 2. 2.1993) pojasni ali, kdaj
in na kakšen način namerava pripraviti In predložiti Državnemu zboru Republike Slovenije predpis za ustreznejše
nagrajevanje občinskih sodnikov za prekrške.
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