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PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE

Vlada Republike Slovenije je na 30. seji dne 10. junija 1993
obravnavala:
- POROČILO O AKTIVNOSTIH ZA RACIONALIZACIJO
PRAVIC NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA IN SOCI-.
ALNEGA ZAVAROVANJA TER DELOVNOPRAVNE ZAKONODAJE
in določila besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH
S PREDLOGOM ZAKONA IN
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI S PREDLOGOM
ZAKONA,

usklajevanje navedenih zakonov z drugimi že sprejetimi
zakoni. Poleg tega pa bi združitev prve in tretje zakonodajne faze pomenila zmanjševanje posameznih materialnih obveznosti podjetij na eni ter proračuna Republike
Slovenije na drugi strani, kar je prav tako utemeljen razlog
za skrajšanje postopka.
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 bodo kot njene predstavnice pri
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije
sodelovale:
- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialno
politiko,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,

ki vam jih pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 222., 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in 1. člena začasnega
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Ana OSTERMAN, državna sekretarka v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve,

Skrajšani postopek utemeljujemo z dejstvom, da gre za
manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakonov ter za

- Polona BOBNAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Poročilo o aktivnostih za racionalizacijo pravic na področju socialnega
varstva in socialnega zavarovanja ter delovnopravne zakonodaje
- EPA 254
Državni zbor je ob oblikovanju proračuna in proračunskega
memoranduma za 1993. leto zadolžil Vlado Republike Slovenije, da pripravi predlog za racionalizacijo pravic na področju
socialnega varstva in socialnega zavarovanja oziroma racionalizacijo vseh oblik porabe proračunskih sredstev v te
namene. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je na
podlagi pregleda in analize socialnih transferjev ter na podlagi strokovnih predlogov projektne skupine, ki je bila v ta
namen imenovana pri ministrstvu, pripravilo predloge ukrepov za racionalizacijo veljavne ureditve v dveh skupinah:
predlogi, ki naj se realizirajo v čimkrajšem možnem času, da
se odpravijo najočitnejše slabosti sedanjega sistema, in predlogi, ki naj se realizirajo po rednem postopku potem, ko bo
pripravljena celovita politika za racionalizacijo sistema socialnega varstva in socialnega zavarovanja, na osnovi temeljite
primerjalne analize pravic, ki izhajajo iz veljavnega sistema.
Zato Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru,
da po skrajšanem postopku sprejme naslednja akta:
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o delovnih razmerjih, s predlogom zakona
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti s predlogom zakona.
Razlogi, ki so vodili k predložitvi teh aktov, so naslednji:
- zaostrena gospodarska situacija,
- nujnost pospešenega kadrovskega prestrukturiranja podjetij in zavodov,
- zožene proračunske možnosti,
- nekatere nedoslednosti sistema socialne varnosti in socialnega zavarovanja, ki omogočajo dostope do različnih socialnih pravic ob različnih vstopnih cenzusih,
- hkratno koriščenje več socialnih pravic,
- možnosti hkratnega uživanja socialnih pravic ter pridobivanja dohodkov s pogodbenim ali drugimi oblikami dela izven
sklenjenega delovnega razmerja.
2

Dodatni razlogi, ki so vodili k predložitvi teh aktov, so v zahtevku Državnega zbora, ki je ob sprejemu zakona o proračunu
za 1993. leto naložil Vladi pripravo predlogov za racionalizacijo vseh oblik porabe proračunskih sredstev.
Pri pripravi predlogov za izdajo zakonov po skrajšanem
postopku so bili zasledovani cilji za pospeševanje prestrukturiranja v organizacijah ter za nujne korekcije pri pravicah iz
socialnega varstva.
Namen Vlade je, da s predlaganimi ukrepi
- pospeši proces kadrovskega prestrukturiranja v podjetjih in
zavodih,
- spodbudi delavce, katerih delo je postalo trajno nepotrebno, da se sami čimprej angažirajo pri iskanju novih zaposlitvenih možnosti,
- pomaga delodajalcem pri zaposlovanju dodatnih delavcev
na novih programih,
- z nacionalno porabo proračunskih sredstev zagotovi ohranjanje zatečene ravni socialne varnosti skupin prebivalstva, ki
so potrebni socialnega varstva,
- prepreči možnosti dvojnega koriščenja socialnovarstvenih
pravic.
Da bi pospešili proces kadrovskega prestrukturiranja
v podjetjih in zavodih ter možnost uvajanja novih programov
in dodatnega zaposlovanja, so predlagani naslednji ukrepi:
- skrajšanje dolžine odpovednega roka delavcem, ki jim ni
mogoče trajno zagotoviti dela, s šestih na tri mesece, s čimer
se zmanjšujejo tudi stroški delodajalca v zvezi z nadomestili
plač za te delavce v odpovednem roku, za polovico,
- časovno skrajševanje pogodbenega dela od devetdeset na
šestdeset dni na leto ter od deseturnega na osemurno delo na
teden, zaradi prekomerne uporabe tega instituta v izogib
sklenitvi delovnega razmerja; s tem nameravamo spodbuditi
sklepanje delovnega razmerja, tudi za določen čas in s krajšim delovnim časom od polnega,
- povrnitev stroškov prispevkov na bruto plače organizacij
poročevalec
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oziroma delodajalcu, če zaposli iskalca prve zaposlitve ali
osebo, ki je dalj kot dve leti kot brezposelna prijavljena na
zavodu za zaposlovanje.
Načelo, naj delavec oziroma brezposelni v večji meri čimprej
sam poskrbi za svoj materialni in socialni položaj, je bilo
zasledovano pri skrajševanju odpovednega roka trajno presežnih delavcev ter pri zahtevi, da oseba, ki ji je potekla
pravica do nadomestila za brezposelnost, pa ji do upokojitve
manjka največ tri leta, sofinancira polovico potrebnega
dokupa delovne dobe za upokojitev.
Vlada s temi ukrepi, ki jih je predložila v postopek, ni želela
posegati v pravice, ki izhajajo iz zavarovanja, saj se zaveda, da
so te pravice lahko predmet sprememb le na daljši rok na
podlagi poglo6ljene razprave, zato ohranja pravico do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti in tudi ostale pravice
iz zavarovanja v nespremenjenem trajanju. Kljub temu so
predložene korekcije nekaterih pravic, ki imajo socialno varstveni značaj, saj je bilo ugotovljeno, da veljavna zakonodaja
dopušča hkratno uživanje večih pravic iz socialnega varstva
in s tem pridobivanje znatnih prejemkov izven dela. Iz tega
razloga so predlagani naslednji ukrepi:
- poenotenje vstopnega cenzusa za denarno pomoč za čas
brezposelnosti z vstopnim cenzusom za denarni dodatek za
socialno in materialno ogrožene,
- skrajšanje pravice do denarne pomoči, ki nastopi po prenehanju pravice do denarnega nadomestila, na šest mescev;
skrajšana pravica do denarne pomoči kljub svoji naravi socialnega karatkerja ostaja v sferi zaposlovanja. S tem omogoča
brezposelnim, da ostajajo v tesnejšem kontaktu s službami za
posredovanje dela, obenem pa so s skrajševanjem dobe prejemanja denarne pomoči spodbujeni k večji osebni angažiranosti, da si čimprej poiščejo delo,
- črtanje pravice do dodatka za vzdrževane družinske člane
k denarnemu nadomestilu za čas brezposelnosti oziroma
k denarni pomoči; s tem se skrb za vzdrževane družinske
člane prenaša v sfero socialnega varstva, zagotovljena pa je
tudi enotna odmera dodatka, sedaj imamo namreč v obeh
sistemih različne odmere,
- znižanje najvišjega možnega nadomestila za primer brezposelnosti s petkratnika 80% zajamčene (neto) plače na štiri-

kratnik (od 64.630 na 51.700 SIT),
- opredelitev dodatnih primerov, ko zavarovanec ne more
uveljavljati pravice do denarne pomoči za brezposelne, ki
nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.
Zelo pomembno je določilo, ki zahteva, da pravica do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti miruje, če oseba na.
podlagi pogodbe o delu ali drugega priložnostno opravljenega dela doseže dohodke, ki več kot 2x presegajo višino
denarnega nadomestila. Če so prejemki za več kot 50% večji
od nadomestila, se denarno nadomestilo ustrezno zmanjša.
Finančne posledice predloženih zakonov
Zaradi nižanja denarnega nadomestila, ukinitve dodatka za
vzdrževane družinske člane in krajšanja dobe prejemanja
denarne pomoči bo prišlo v letošnjem letu le do manjšega
zmanjšanja neposredne porabe proračunskih sredstev, saj je
vsem upravičencem, ki uživajo že odmerjeno pravico, le-to
zagotovljeno. Pričakujemo, da bo prihranek v drugem poletju
1993. leta 230 mio SIT, ob predpostavki uporabe teh sprememb zakona za nove urpavičence pa bi bil direktni prihranek
cca 380 mio SIT mesečno oziroma 4,54 mia SIT letno, kar pa
lahko pričakujemo šele po 1994. letu.
Pomembnejše fiinančne učinke predlaganih sprememb pričakujemo na podlagi ostalih navedenih ukrepov (krajšanje
odpovednega roka, subvencije za nove zaposlitve).
Subvencioniranje prispevkov delodajalcev, ki zaposlijo
iskalca prve zaposlitve oziroma osebo, ki je več kot 2 leti
prijavljena kot brezposelna, pomeni cca 220.000 SIT subvencije zavoda za zaposlovanje za dodatno zaposlenega delavca
na leto. Če bi v letošnjem letu vse prihranke, ki bodo nastali
zaradi oženja denarnih dajatev na področju brezposelnosti, bi
s temi sredstvi lahko subvencionirali plačilo prispevkov delodajalcev za 1000 novozaposlenih delavcev.
Spremembe zakona o delovnih razmerjih s krajšanjem odpovednega roka trajno presežnim delavcem bodo omogočile
organizacijam, da za polovico znižajo stroške v zvezi z nadomestili plač za te delavce v času odpovednega roka, kar
pomeni v povprečju prihranek okoli 180.000 SIT (bruto,
vključno s prispevki delodajalca) na delavca.

Predlog za izdajo zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
t

O DELOVNIH RAZMERJIH s predlogom zakona - EPA 255

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih
razmerjih
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Delovnopravni položaj delavcev v Republiki Sloveniji je urejen
z zakonom o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. I.
SFRJ, št. 60/89 in 42/90), ki se na podlagi 4. člena ustavnega
zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91-1) uporablja kot republiški predpis in z zakonom o delovnih razmerjih, ki je bil noveliran februarja 1991 (Ur. I. RS, št. 14/90 in 5/
91). Priprava nove delovnopravne zakonodaje, ki bo enotno in
celovito uredila to področje se predvideva v drugi polovici
letošnjega leta, njen sprejem pa v letu 1994.
Ne glede na navedeno, pa so se v tem trenutku pokazali
določeni razlogi, zaradi katerih je potreben hiter, manjši
poseg v veljavno zakonodajo. Predvsem je zaradi težkih
gospodarskih razmer nastopila potreba po določeni racionalizaciji pravic delavcev, ki jih je nujno prilagoditi možnostim
gospodarstva. Najpomembnejša predlagana sprememba se
poročevalec

nanaša na racionalnejše urejanje pravic pri razreševanju
trajno presežnih delavcev, s tem, da se predlaga uvedba
krajšega odpovednega roka za delavce, katerim ni mogoče
trajno zagotoviti dela v organizaciji oziroma pri delodajalcu.
Z novelo zakona o delovnih razmerjih je bila prvič uvedena
možnost odpuščanja presežnih delavcev. V tem času se je ta
problematika prvič sploh priznala in začela obravnavati. Iz
tega razloga je bil tudi postopek zelo natančno urejen, trajno
presežnim delavcem pa dan precej velik obseg pripadajočih
pravic, večji kot je praksa v drugih evropskih državah. Dejstvo
je tudi, da v času, ko se je prvič uredila problematika razreševanja presežnih delavcev, pri nas še ni bilo dobre organiziranosti sindikatov, poleg tega pa ni bila dana možnost sodelovanja delavcev pri upravljanju, kot je to urejeno drugod po
Evropi, kjer so ti mehanizmi izdelani tako, da se problemi
v podjetjih rešujejo s skupnim sodelovanjem in ne prihaja do
večjih šikan delavcev.
Po preteku določenega obdobja, ko je obstoječa ureditev
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v precej$nji meri oživela in se institut razreševanja presežnih
delavec dejansko uporablja kot sredstvo za zagotavljanje preživetja podjetij v krizi, ugotavljamo, da so sami postopki
ugotavljanja in razreševanje trajno presežnih delavcev in
s tem reševanja podjetja dolgotrajni, in da preveč obremenjujejo delodajalca, ki je že tako ali tako v težki gospodarski
situaciji. Dolgotrajno razreševanje obremenjuje tako podjetja
v njegovi poslovnosti kot tudi delavce ob dolgotrajnem negotovem položaju. Po drugi strani pa tudi delavci v obdobju
odpovednega roka v veliki večini prejemajo relativno nizka
nadomestila. Skupaj s predhodnim postopkom pripravljanja
programa za reševanje presežnih delavcev, ki traja v povprečju dva meseca, je skupna doba, ko delodajalec rešuje
problematiko presežnih delavcev približno osem mesecev ali
celo več, če gre za razreševanje večjega števila presežnih
delavcev. S predlagano spremembo zakona pa se za približno
polovico zmanjšujejo obremenitve organizacije oziroma delodajalca, ki jih ima le-ta v zvezi z zagotavljanjem nadomestil
plač v času odpovednega roka trajno presežnih delavcev. Na
ta način se želi spodbuditi prestrukturiranje podjetij, uvesti
prepotrebne ukrepe za razbremenitev gospodarstva, kar naj
bi pospešilo gospodarsko rast ter konec koncev tudi spodbuditi delavce, da bodo v večji meri aktivno sodelovali pri skrbi
za lastno nadaljnjo eksistenco.
Poleg navedenega je urgentno stanje, ki zahteva čimprejšnje
ukrepanje, tudi pri sklepanju pogodb o delu. Opaža se, da se
ta delovnopravni institut uporablja v preveliki meri, čeprav bi
bilo možno, da se v konkretnih primerih uporabijo ostale
možnosti zaposlovanja in sicer sklenitev delovnega razmerja
za določen čas ali s krajšim delovnim časom od polnega (part
time).
Ostale predlagane spremembe pomenijo uskladitev z zakoni
Republike Slovenije, ki so bili sprejeti po uveljavitvi delovnopravne zakonodaje (Zakon o praznikih in dela prostih dnevih
Republike Slovenije, Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o prekrških).

Težka gospodarska situacija in finančne težave organizacij
zahtevajo spremembo dolžine odpovednega roka trajno presežnim delavcem in sicer iz šestmesečnega na trimesečni
odpovedni rok.
3. Delavec ima pravico do počitka ob praznikih Republike
Slovenije, ki so določeni kot dela prosti dnevi in ob drugih
z zakonom določenih dela prostih dnevih.
Navedena sprememba je potrebna zaradi uskladitve z zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
(Ur. I. RS, št. 26/91).
4. Opredelitev prenehanja delovnega razmerja delavcu,
z dopolnitvijo pogojev za pridobitev pravice do polne starostne pokojnine.
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 12/92).
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je namreč
spremenil pogoje za starostno upokojitev.
Zaradi zagotovitve enakopravnega položaja delavk z delavci,
kar je opredeljeno že v Ustavi Republike Slovenije, pa je
potrebno v zvezi z nadaljevanjem delovnega razmerja,
v zakon vnesti posebno določbo za delavke, saj le-te izpolnijo pogoje za polno starostno pokojnino lahko že s 35 leti
pokojninske dobe.
5. Časovno skrajšanje pogodbenega dela.
Pogodbeno delo je potrebno skrajšati od devetdeset dni na
šestdeset dni, ter od deseturnega na osemurno delo zaradi
prekomerne uporabe tega instituta v izogib sklenitvi delovnega razmerja. S tem naj se vzpodbudi uporaba možnosti
delovnopravne zakonodaje v zvezi s sklepanjem delovnega
razmerja za določen čas in s krajšim delovnim časom od
polnega

II. POGLAVITNE REŠITVE

6. Obveznost obveščanja zavoda za zaposlovanje o sklenjeni
pogodbi o delu.

Glede na navedene razloge Vlada Republike Slovenije predlaga spremembe in dopolnitve veljavnega zakona o delovnih
razmerjih.

Ta obveznost je predvidena iz razloga, da se zavodu za zaposlovanje zagotovi podatek o sklenjenih pogodbah o delu
zaradi izvajanja določb zakona o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti (mirovanje pravic).

Poglavitne rešitve v predlaganem zakonu so sledeče:
1. Črtanje določil konkurenčne klavzule, ki se nanašajo na
delavčevo konkurenčno dejavnost po prenehanju delovnega
razmerja.
Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo št.
U-J—51/90—22 z dne 14. maja 1992 razveljavilo peti in šesti
odstavek 7. člena zakona o delovnih razmerjih. Predlagatelj
meni, da kaže zakon uskladiti z odločbo Ustavnega sodišča,
pri čemer pa je treba povdariti, da bo problematika prepovedi
konkurenčne dejavnosti ponovno podrobneje proučena in
obdelana v novem zakonu s področja dela.
2. Sprememba dolžine odpovednega roka delavcem, katerim
ni mogoče trajno zagotoviti dela v organizaciji oziroma pri
delodajalcu.

7. Uskladitev kazenskih določb s spremembami zakona o prekrških (Ur. I. RS, št. 13/93).
III. FINANČNE POSLEDICE
Samo izvajanje zakona ne bo povzročilo dodatnih stroškov.
Predlagane spremembe pa bodo pomenile prihranek za organizacije glede na skrajšanje odpovednega roka trajno presežnim delavcem in s tem zmanjšanje potrebnih denarnih sredstev za nadomestila osebnih dohodkov, ki jih delavec prejema
v času odpovednega roka.
Obstaja možnost hitrejšega priliva presežnih delavcev
v odprto brezposelnost, za katero pa menimo, da bo minimalna, ker bo krajši odpovedni rok pospešil procese samozaposlovanja in podjetništva.

PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih
1.člen
V zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/91 in 5/
91) se v 7. členu črtata peti in šesti odstavek.

V drugem odstavku 36.e člena se beseda »šestmesečni«
nadomesti z besedo »trimesečni«.

2. člen

3. člen

V prvem odstavku 36.e člena se beseda »šestih« nadomesti
z besedo »treh«.

V drugem odstavku 36.f člena se beseda »šestmesečnega«
nadomesti z besedo »trimesečnega«.

4

poročevalec

4. člen

9. člen

V prvem odstavku 63. člena se črta besedilo »praznikih SFRJ
in«.

V prvem odstavku 110. člena se za besedo »pa« vstavi besedilo: »zavod za zaposlovanje in«.

5. člen

10. člen

V 12. točki prvega odstavka 100. člena se beseda »šestih«
nadomesti z besedo: »treh«.

V prvem odstavku 132. člena se številka in beseda: »5000
dinarjev« nadomestita s številko in besedo »50.000 SIT«.

6. člen

V drugem odstavku in tretjem odstavku 132. člena se številka
in beseda: »500 dinarjev« nadomestita s številko in besedo
»5.000 SIT«.

V 101. členu se besedilo: »ko dopolni 40 let pokojninske
dobe« nadomesti z besedilom: »ko dopolni pogoje za pridobitev pravice do polne starostne pokojnine«.

11. člen

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

V prvem odstavku 133. člena se številka in beseda »3000
dinarjev« nadomestita s številko in besedo »30.000 SIT«.

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka delavka, lahko
nadaljuje z delovnim razmerjem dokler ne dopolni 40 let
zavarovalne dobe.«

V drugem odstavku 133. člena se številka in beseda »500
dinarjev« nadomestita s številko in beseda »5.000 SIT«.
12. člen

7. člen
V prvem odstavku 107. člena se številka »90« nadomesti
s številko »60«, številka »10« pa se nadomesti s številko »8«.

Delavci, ki so do uveljavitve tega zakona že pridobili pravice
na podlagi zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.14/
90 in 5/91), ohranijo te pravice v skladu z dosedanjimi določbami.

8. člen

13.člen

V prvem odstavku 100. člena se v 12. točki beseda »šestih«
nadomesti z besedo »treh«.

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

OBRAZLOŽITEV
Kljub temu, da je predvidena enotna in celovita ureditev
delovnopravne zakonodaje v naslednjem letu, je trenutno
stanje v gospodarstvu tako, da zahteva nekaj hitrih, manjših
posegov v veljavni zakon o delovnih razmerjih, ki bodo po eni
strani pripomogli k zmanjšanju obremenitev gospodarstva,
po drugi strani pa k povečanju aktivnosti delavcev in ustreznih služb za hitrejše zagotavljanje nove delovne eksistence.
Nekaj sprememb zakona pa je potrebno zaradi uskladitve z že
veljavno republiško zakonodajo.
Črtanje petega in šestega odstavka 7. člena zakona o delovnih
razmerjih je predlagano na podlagi odločbe Ustavnega
sodišča Republike Slovenije št. U-l-51/90-22 z dne 14. maja
1992, s katero sta razveljavljeni navedeni določbi. Razveljavitev učinkuje po poteku enoletnega roka od dneva objave
navedene odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Ta
rok poteče 12. 6. 1993.
V poglavju, ki opredeljuje razreševanje trajno presežnih
delavcev, se predlaga skrajšanje odpovednega roka delavcem, katerim ni mogoče trajno zagotoviti dela v organizaciji
oziroma pri delodajalcu s šestih mesecev na tri mesece.
S predlagano spremembo bi dosegli razbremenitev organizacij, ki težko nosijo bremena, ki izhajajo iz takšnega načina
razreševanja gospodarskih problemov. Trajno presežnim
delavcem bi tako prenehalo delovno razmerje po preteku treh
mesecev po dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja. V teh težkih gospodarskih razmerah se s strani organizacij pojavljajo močne zahteve po zmanjšanju obemenitev.
S predlagano rešitvijo bi vsekakor zmanjšali stroške organizacij, poleg tega pa še vedno zagotovili delavcem določen daljši
odpovedni rok za urejanje njihove nadaljnje materialne varnosti oziroma novega dela.
Po uveljavitvi zakona o praznikih in dela prostih dnevih
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/91) je prenehal
veljati nekdanji zakon o praznikih Socialistične federativne
poročevalec

republike Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 6/73), kar pogojuje
tudi spremembo 63. člena.
Predlagana sprememba besedila 101. člena zakona je pogojena z novimi pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine glede na nov zakon o pokojniskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92).
Zaradi zagotavljanja ustavne pravice enakopravnega položaja
delavk z delavci je potrebno uvesti posebno določbo za
delavke v zvezi z nadaljevanjem delovnega razmerja, saj le-te
lahko izpolnijo pogoje za polno starostno pokojnino že s 35
leti pokojninske dobe.
Pogodbeno delo, ki je časovno omejeno glede na trajanje
začasnih in občasnih del, je potrebno skrajšati zaradi ugotovitve, da se takšno delo močno širi in uporablja izven zakonskih
določb.
Pogodbeno delo je bilo vedno predvideno za opravljanje
začasnih oziroma občasnih del, ki se glede na delovni proces
ne opravljajo kot stalno in nepretrgano delo, temveč trajajo le
določen krajši čas, ali so potrebna le od časa do časa oziroma
za opravljanje trajnejših kratkotrajnih del. Takšno delo je bilo
tudi ustrezno omejeno glede na potrebe po takem delu oziroma glede na trenutno stanje na trgu delovne sile. V tem
trenutku, ko brezposelnost narašča in je že preko 120.000
iskalcev zaposlitve prijavljenih na zavodu za zaposlovanje, je
očitno, da se ta institut zlorablja in da se v tem okviru opravljajo dela, za katera bi bilo možno skleniti eno izmed oblik
delovnega razmerja. Zato predlagamo, da se pogodbeno delo
še bolj omeji in s tem vzpodbudi dejansko sklepanje delovnega razmerja, ki zagotavlja delavcem večjo socialno varnost.
Delovnopravna zakonodaja ponuja veliko možnosti v zvezi
s sklepanjem delovnega razmerja za določen čas ali s krajšim
delovnim časom od polnega (part time), česar bi se morali
delodajalci v bodoče bolj posluževati.
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S spremembo besedila 110. člena se omogoča Zavodu za
zaposlovanje, da spremlja in vodi ustrezne evidence sklenjenih pogodb o delu.

mum za pravne osebe 300.000 SIT, maksimum denarne kazni
za odgovorne osebe v pravni osebi pa 30.000 SIT.

Predlagatelj je v poglavju »Kazenske določbe« ustrezno
popravil višino denarnih kazni predvidenih za storjene prekrške, pri čemer je nova višina usklajena s spremembami
zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 13/93), ki določa maksi-

Za zagotovitev varstva pridobljenih pravic delavcev, predlagatelj predvideva posebno določbo, na podlagi katere delavci, ki
so pridobili pravice skladno s sedaj veljavnimi določbami
zakona o delovnih razmerjih, ohranijo te pravice tudi po
uveljavitvi predlaganih sprememb in dopolnitev zakona.

Predlog za izdajo zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
s predlogom zakona - EPA 256

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91 in 12/92) je bil sprejet januarja leta
1991 ter noveliran marca 1992. Z zakonom se ureja zaposlovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, upravljanje
sistema zaposlovanja in zavarovanja ter način izvajanja strokovnih nalog na tem področju. V primeru brezposelnosti daje
zakon zavarovancem naslednje pravice: denarno nadomestilo, denarno pomoč, povračilo prevoznih in selitvenih stroškov, pravico do zdravstvenega zavarovanja in pravico do
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pri čemer se slednji dve pravici uresničujeta po posebnih predpisih, prispevke
pa plačuje Republiški zavod za zaposlovanje. Poleg naštetih,
že uveljavljenih pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, pa so bili vgrajeni v nov sistem tudi ukrepi aktivne politike
zaposlovanja, ki naj bi preprečevali, odpravljali ali vsaj omilili
brezposelnost.
Veljavni zakon je bil sprejet v obdobju, ko so bila gospodarska
gibanja še relativno ugodna. Dve leti po uveljavitvi zakona
ugotavljamo, da so se razmere v Republiki Sloveniji spremenile. Vse kaže, da bo obdobje gospodarskih težav trajalo dalj
časa, zato bo glede na nove razmere potrebno izvesti racionalizacijo nekaterih pravic, določenih z veljavnim zakonom.
Predlagatelj se zaveda, da je potrebno v sistemu zavarovanja
za primer brezposelnosti spoštovati norme, ki izhajajo iz sprejetih mednarodnih konvencij na tem področju, predvsem konvencije Mednarodne organizacije dela o minimalnih normah
socialne varnosti, pri tem pa, kot izhaja tudi iz same konvencije, obseg in nivo pravic uskladiti z možnostmi družbe v določenem obdobju in ga prilagoditi razmeram v gospodarstvu.
Upoštevati moramo omejene proračunske možnosti na eni,
ter zahteve po razbremenitvi gospodarstva ter plač zaposlenih na drugi strani. S povečanjem cene dela, kar bi bila
logična posledica vztrajanja na vseh obstoječih pravicah, bi
se v bodoče še zmanjševala naša konkurenčnost. Zato Vlada
Republike Slovenije meni, da je potrebno pospeševati tiste
ukrepe, ki zagotavljajo rast gospodarstva, vključno z ukrepi
aktivne politike zaposlovanja, omejiti pa kaže pravice, ki
pomenijo pasivizacijo prebivalstva. Ob tem je treba poudariti,
da se želi s spremembo tega zakona doseči predvsem racionalizacijo tistih socialnih pravic, ki so za novo zakonodajo
na področju socialnega varstva že urejene in se državljanom
Republike Slovenije zagotavljajo po drugih predpisih.
Predlagane spremembe zakona se nanašajo na racionalnejše
urejanje pravic, ki izhajajo iz sistema zavarovanja za primer
brezposelnosti, pri čemer ostaja temeljno izhodišče da si
delavec v času delovnega razmerja s plačevanjem prispevka
zagotavlja določene pravice za primer, ko izgubi delo brez
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svoje volje ali krivde in postane brezposelen. Ne glede na to
pa mora biti nivo in obseg pravic določen tako, da stimulira
prejemnika za aktivno vlogo v procesu ponovnega pridobivanja dela in vključevanje v obstoječe in nove možnosti zaposlovanja. Ustrezno je treba prilagoditi predvsem nivo pravic, ki
imajo socialno-varstveni značaj. To v bistvu pomeni, da
temeljne pravice sistema zavarovanja za primer brezposelnosti (denarno nadomestilo, priprava za zaposlitev, preusposabIjanje) ostajajo z manjšimi spremembami, prilagajajo ali ukinjajo pa se tiste pravice oziroma del pravic, ki imajo socialno- varstveni značaj (dodatki na družinske člane), kar je urejeno
v zakonodaji s področja socialnega varstva.
II. POGLAVITNE REŠITVE
Glede na navedene razloge Vlada Republike Slovenije predlaga spremembe in dopolnitve veljavnega zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
Poglavitne rešitve v predlogu zakona so sledeče:
1. Predlaga se znižanje najvišjega denarnega nadomestila od
dosedanjega petkratnika 80% zajamčene plače na štirikratnik.
Dosedanje najvišje denarno nadomestilo, ki je določeno
v višini petkratnika najmanjšega denarnega nadomestila se
zniža na štirikratnik. Visoke plače prejemajo pretežno osebe,
ki zasedajo delovna mesta, na katerih se zahteva boljša usposobljenost. Raziskave v svetu in tudi v Sloveniji kažejo, da
imajo kandidati z več znanja in boljšo usposobljenostjo
bistveno večje možnosti za pridobitev novega dela na tržišču.
Visoko denarno nadomestilo jih k temu ne vzpodbuja. Zaradi
tega je po mnenju Vlade Republike Slovenije sprememba
maksimuma na približni nivo povprečne plače v Sloveniji
sprejemljiva tako z enega kot drugega vidika. 2. Ukinili naj bi
se denarni dodatki za vzdrževane družinske člane k denarnemu nadomestilu oziroma denarne pomoči.
Denarni dodatki za vzdrževane družinske člane v zakonu
o zaposlovvanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
nimajo več smiselne osnove. V dosedanji zakonski ureditvi so
dodatki povečevali osnovno pravico - denarno nadomestilo
in denarno pomoč tudi do 50% glede na število družinskih
članov. Možnosti preživljanja družinskih članov v primeru
nizkih dohodkov na družinskega člana se sedaj urejajo
z zakonom o socialnem varstvu, ki je bil sprejet konec leta
1992 (v postopku pa je tudi zakon o družinskih prejemkih),
zato ni razloga, da bi se le ti urejali še v drugih področnih
zakonih, zlasti pa ne v zakonu, ki ureja zavarovanje za brezposelnost po principih socialnega zavarovanja oziroma zavarovalništva.
poročevalec

3. Določitev enotne dobe prejemanja denarne pomoči 6 mesecev ne glede na doseženo delovno dobo upravičenca.
S spremembo zakona bi se denarna pomoč skrajšala na
obdobje šestih mesecev enako za vse kategorije zavarovancev. Dosedanja ureditev omogoča, da lahko zavarovanec prejema denarno pomoč v maksimalni dolžini dveh let in devet
mesecev, če ima najkrajšo dobo prejemanja denarnega nadomestila, ker je skupno skrajno trajanje teh dveh dajatev tri
leta. Predlagatelj meni, da je takšna rešitev neracionalna.
Izplačevanje denarne pomoči v sistemu zaposlovanja po
izteku denarnega nadomestila pomeni predvsem možnost, da
so kandidati, ki so socialno šibki, dlje v strokovnih obravnavah zavoda za zaposlovanje. Denarna pomoč sama po sebi pa
je socialnovarstvena kategorija. Po uveljavitvi tovrstne zakonske spremembe, bo del upravičencev, ki v tem času ne bodo
pridobili novega dela oziroma zaposlitve, dejnasko prešel
v obravnavo sistema socialnega varstva.
4. Zmanjševanje pravic, če zavarovnec opravlja dela po
pogodbi o delu, avtorski pogodbi ali če ima popoldansko
obrt.
Smisel določitve zmanjševanja pravic do denarnega nadomestila v času, ko upravičenec opravlja pogodbeno delo ali če se
ugotovi, da na drug način pridobiva dohodek, je v dejstvu, da
si upravičenec preko sredstev iz zavarovanja ne more zagotavljati boljšega materialnega statusa, kot ga je imel v delovnem razmerju. Razlog je tudi ta, da se tovrstno delo po
pogodbah močno širi in uporablja izven zakonskih okvirov,
posebej v stečajnih postopkih, pri zasebnih delodajalcih itd.
S predlogom sprememb so določeni deleži zmanjšanja izplačil denarnega nadomestila glede na višino zaslužka iz pogodbenega dela ali drugih virov dohodkov.
5. Predlaga se delitev stroškov dokupa v času podaljšanega
izplačevanja denarnega nadomestila med zavarovancem in
zavodom v polovičnih deležih.
Vključena je možnost, da zavarovanec, ki mu ob izteku roka
za izplačevanje denarnega nadomestila do izpolnitve pogojev
za upokojitev manjka največ tri leta, sam krije 50% stroškov
dokupa po odločbi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 50% pa krije zavod za zaposlovanje.
6. Opredelitev vrste dohodkov pri vstopnem cenzusu za pridobitev pravice do denarne pomoči.
Zakon je dosedaj samo na splošno določil, da zavarovanec,
če njegovi dohodki družinskih članov na osebo, v zadnjih treh
mesecih pred uveljavitvijo denarne pomoči, v povprečju ne
presegajo 80% zajamčene plače po zakonu, pridobi denarno
pomoč. Ni pa opredelil, kaj se šteje v dohodek. Predlagana
rešitev je uskladitev z zakonom o socialnem varstvu.
7. Povrnitev stroškov prispevkov na bruto plače organizaciji
oziroma delodajalcu če zaposli osebo, ki je več kot dve leti
prijavljena na zavodu kot brezposelna, ali iskalca prve zaposlitve.
Z vidika prizadevanj za oživitev gospodarstva je pomembno
uresničiti razbremenitve plačila prispevkov na bruto plače, ki

jih plačuje organizacija oziroma delodajalec v primeru, ko
zaposli dolgotrajne brezposelno osebo. Zato se v predlaganem 38.a členu predvideva enoletna povrnitev stroškov prispevkov organizaciji oziroma delodajalcu, če zaposli osebo,
ki je dalj kot dve leti prijavljena kot brezposelna pri zavodu za
zaposlovanje ali osebo, ki išče prvo zaposlitev in nima pogojev za opravljanje pripravništva.
8. Poleg vsega navedenega pa bi se s predlaganim zakonom
opravila tudi najnujnejša redakcija sedaj veljavnega besedila.
III. FINANČNE POSLEDICE
Materialne posledice zakona bodo prinesle prihranke pri
tistih določilih zakona, ki pomenijo racionalizacijo pravic, te
pa so:
1. Nižanje dosedanjega najvišjega denarnega nadomestila od
petkratnika na štirlkratnik zajamčenega nadomestila pomeni,
da bo cca 2% upravičencev, ki imajo najvišje nadomestilo pri
povprečni mesečni populaciji cca 30.000 upravičencev prineslo prihranek cca 7 700.000,00 SIT.
2. Ukinitev dodatkov za družinske člane k denarnemu nadomestilo oziroma denarni pomoči, ki ga sedaj prejema cca 1/3
upravičencev v višini cca 20% zajamčene plače v celotni
mesečni populaciji pomeni za 40.000 upravičencev prihranek
cca 308.000.000,00 SIT.
3. Krajšanje dobe trajanja denarne pomoči od dosedanje
najdaljše dobe 3 let (skupaj z denarnim nadomestilom) na
povprečno dobo 6 mesecev pomeni ob podatku, da je povprečni čas uživanja dajatve 10,4 mesece pri povprečni
mesečni populaciji za 16.000 upravičencev prihranek cca
65.000.000,00 SIT.
Ob predpostavki uveljavitve zakona in njegove uporabe za
nove upravičence bo direktni prihranek cca 380.700.000,00
SIT mesečno. Takšen znesek bo dosežen takrat, ko se bodo
iztekle pravice vsem upravičencem, ki jih uživajo po dosedaj
veljavnih določilih zakona. Po prehodnih določbah zakona
veljajo namreč določila zakona za upravičence, ki bodo šele
uveljavili pravico po sprejemu in objavi zakona. Ob predpostavki, da se bo zakon pričel uveljavljati v drugi polovici leta
1993, bo mesečno zmanjšana potreba le za približno desetino
zgoraj prikazanega zneska, kar bi pomenilo za leto 1993
skupaj cca 230.000 000,00 SIT. Poleg direktnih prihranov bo
finančni učinek zakona tudi zaradi ostrejših kriterijev pri odvzemanju denarnega nadomestila v času brezposelnosti oziroma prenehanja njegovega izplačevanja ob določenih
zakonskih pogojih, ostrejših kriterijih ukinjanja pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti (kot npr. mirovanje zaradi
opravljanja pogodb o delu, vezava pravic na stalno prebivališče, kontrola vstopnih cenzusov vsakih šest mesecev ipd.).
Določen strošek pa bo po predlogu zakona predstavljalo
kritje stroškov prispevkov organizacijam oziroma delodajalcem, ki bodo zaposlili dolgotrajno brezposelne osebe ali
iskalce prve zaposlitve, ki nimajo pogojev za opravljanje pripravništva (trenutno 25,56% na bruto plačo).

PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti
1. člen

2. člen

V 3. členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91 in 12/92) se besedilo
»Skupščina Republike Slovenije na predlog Izvršnega sveta
Skupščine republike Slovenije« nadomesti z besedilom
»Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije«.

Za tretjo alineo drugega odstavka 9. člena se doda nova četrta
alinea, ki se glasi:

poročevalec

»- kopijo pogodbe o delu ali avtorske pogodbe, najkasneje
v osmih dneh po sklenitvi take pogodbe«.
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Dosedanji četrta in peta alinea tega člena postanega peta in
šesta alinea.

32. člen

3. člen

»Zavarovanec je dolžan zavodu sporočiti vse spremembe, ki
vplivajo na pridobitev ali izgubo pravice v roku 15 dni od
nastanka spremembe.

V 15. členu se črta drugi odstavek, tretji odstavek pa se
spremeni tako, da se glasi:
»Pogoje za pridobitev pravic, vrsto in obseg pravic ter obveznosti iz prostovoljnega zavarovanja določi zavod. Zavarovalne
premije in pogoji za pridobitev pravic iz prostovoljnega zavarovanja se določijo s pogodbo, ki jo na podlagi splošnega
akta zavoda skleneta zavarovanec in zavod.«
4. člen
V 16., 20., 24., 33., 34., 35., 36., 42., 49., 55. in 56. členu se
besedi »osebni dohodek« v vseh stavčnih zvezah nadomestita
z besedo »plača« v ustreznem sklonu.
5. člen
V prvem odstavku 19. člena se za zadnjo alineo dodasta dve
novi alinei, ki se glasita:
»- z njegovim soglasjem v primeru, ko je po zakonu, kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi za prenehanje delovnega razmerja potrebno soglasje delavca,
t
- v nasprotju z zakonom, kolektivno pogodbo ali splošnim
aktom organizacije oziroma delodajalca in ni vložil zahteve za
varstvo pravic.«
6. člen
V 21. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Denarno nadomestilo ne sme biti nižje od 80% zajamčene
plače po zakonu, zmanjšane za davke in prispevke, ki se
obračunavajo od zajamčene plače in ne višje od štirikratnika
tako določenega najnižjega denarnega nadomestila.«.
7. člen
22. in 23. člen se črtata.
8. člen
V drugem odstavku 26. člena se pika nadomesti z vejico in
doda besedilo »tako, da mu zagotovi 50% sredstev za dokup
po odločbi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.«.
9. člen
Drugi stavek prvega odstavka 31. člena se spremeni tako, da
se glasi:
»če uveljavlja denarno nadomestilo po tem roku se zavarovancu skupna dolžina prejemanja denarnega nadomestila
zmanjša za čas prekoračitve roka, računajoč od 31. dneva
prenehanja delovnega razmerja dalje do vložitve zahteve.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če je zavarovancu prenehalo delovno razmerje zaradi nujnih
operativnih razlogov in se je z organizacijo oziroma delodajalcem sporazumel o skrajšanju odpovednega roka v skladu
s predpisi o delovnih razmerjih, se mu denarno nadomestilo
začne izplačevati po preteku odpovednega roka, določenega
z zakonom.«
10. člen
V prvem odstavku 32. člena se črta zadnja alinea.
11. člen
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:
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če zavod ugotovi, da zavarovanec ni sporočil spremembe mu
odvzame pravico z dnem, ko to ugotovi.«
12. člen
V 33. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se
glasi:
»Denarno nadomestilo se zavarovancu izplačuje v zmanjšanem deležu, če uživalec denarnega nadomestila s pogodbo
o delu, avtorsko pogodbo, opravljanjem popoldanske obrti ali
kako drugače dosega mesečne dohodke, ki presegajo 50%
zneska denarnega nadomestila v skladu z naslednjo lestvico:
Prejemki (v% od denarnega Odstotek zmanjš. denarnega
nadomestila)
nadomestila
do 50
0
80
20
110
40
140
60
170
8
200 in več
100
Med posameznimi zgoraj navedenimi razredi se izračuna
odstotek zmanjšanja denarnega nadomestila tako, da se upošteva sorazmerno povečevanje odstotkov med posameznimi
razredi, navedenimi v tabeli.
Denarno nadomestilo se začasno ne izplačuje, dokler prejemki iz navedene tebele presegajo 200% odmerjenega denarnega nadomestila.«
'

13. člen

V 35. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek,
ki se glasi:
»Denarna pomoč ne pripada zavarovancu, ki nima stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji.«
Dosedanji četrti odstavek tega člena postane peti odstavek.
14. člen
Za 35. členom se doda novi 35.a člen, ki se glasi:
35. a člen
V dohodek po drugem odstavku prejšnjega člena se štejejo
dediščine, darila in vsi dohodki ter prejemki posameznika in
njegovih družinskih članov, ki so viri dohodnine, kakor tudi
osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen:
- dodatka za pomoč in postrežbo;
- prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini;
- otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom;
- štipendij;
- dohodkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni
v institucionalno varstvo.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine,
odpravnine, nagrade, ipd.) se v letu, ko so izplačani, štejejo
v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni
delež.
Pri ugotavljanju dohodka po tem zakonu se odštejejo izplačane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova.«
15. člen
V 36. členu se črta drugi odstavek.
poročevalec

16. člen

»Tujec se lahko prijavi kot iskalec zaposlitve, če ima osebno
delovno dovoljenje.«

37. člen se spremeni tako, da se glasi:

23. člen

»Denarna pomoč se zavarovancu, ki izpolnjuje pogoje iz 35.
člena tega zakona izplačuje šest mesecev.

V 70. členu se doda nova enajsta alinea, ki se glasi:

Zavarovancu iz tretjega odstavka 35. člena se denarna pomoč
izplačuje devet mesecev.

»- kot tujec nima več veljavnega osebnega delovnega dovoljenja.«

Razlogi zaradi katerih se zavarovancu preneha izplačevati
denarno nadomestilo in se mu po prenehanju teh razlogov
izplačuje preostanek denarnega nadomestila po 33. členu
zakona, veljajo tudi za zavarovance s pravico do denarne
pomoči.«
17. člen

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

Za 36. členom se dodata novo podpoglavje in nov 38.a člen, ki
se glasita:
»Povračilo stroškov prispevkov organizaciji oziroma delodajalcu
38. a člen
Če organizacija oziroma delodajalec zaposli iskalca prve
zaposlitve ali osebo, ki je dalj kot dve leti kot brezposelna
prijavljena pri zavodu, lahko zavod za iskalce zaposlitve
takšni organizaciji oziroma delodajalcu povrne stroške plačila
prispevkov na bruto osebne dohodke, ki jih plačuje organizacija oziroma delodajalec za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za primer bolezni in poškodb izven dela, za primer
poškodbe pri delu in za zaposlovanje in sicer za obdobje
enega leta.
Organizaciji oziroma delodajalcu se prizna povračilo stroškov
iz prejšnjega odstavka, če gre za novo zaposlitev, ki povečuje
število delavcev v organizaciji oziroma pri delodajalcu in traja
najmanj dve leti.
Organizacija oziroma delodajalec in zavod uredita medsebojne pravice in obveznosti iz tega člena s pogodbo.«
18. člen
V 50., 64. in 65. členu se besede »Izvršni svet Skupščine«
nadomestijo z besedo »Vlada«.
19. člen

»V primerih iz osme in devete alinee prejšnjega odstavka se
brezposelna oseba ne more ponovno prijaviti kot iskalec
zaposlitve pred potekom šestih mesecev od dneva črtanja iz
evidence.«
24. člen
V 73., 74. in 75. členu se številka in beseda »10.000 dinarjev«
nadomestita s številko in besedo »100.000 SIT«, številka in
beseda »1000 dinarjev« pa s številko in besedo »100.000 SIT«.
25. člen
V 76. členu se številka in beseda »5.000 dinarjev« nadomestita
s številko in besedo »50.000«, številka in beseda »500 dinarjev« pa s številko in besedo »5000«.
Prehodne in končne določbe
26. člen
Zavarovancem, ki na dan uveljavitve tega zakona uresničujejopravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti, se te pravice zagotavljajo v obsegu in trajanju, skladno s predpisi, ki so
veljali do uveljavitve tega zakona.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se lahko zavarovancu:
- ukine pravica do denarne pomoči, če zavod v roku treh
mesecev po uveljavitvi tega zakona po uradni dolžnosti, ob
preverjanju ugotovi, da zavarovanec ne izpolnjuje pogojev iz
35. člena zakona;
- preneha izplačevati denarno nadomestilo iz razlogov navedenih v 11. členu tega zakona.
27. člen

V 51. členu se na koncu besedila črta pika in doda besedilo:
»in določi nosilca nalog oziroma izvajalca «
20. člen
V 54. členu se za besedo »podatkov« doda besedilo »če ne
sporoča sprememb, ki vplivajo na pridobitev ali ukinitev
pravic,«.
21. člen
V enajsti alinei 66. člena se podpičje nadomesti z vejico in
doda besedilo »za katere je pooblaščen;«.

Organizacije in delodajalci, pri katerih delavci na dan uveljavitve tega zakona opravlja delo po pogodbi o delu ali avtorski
pogodbi morajo v roku 15 dni po njegovi uveljavitvi posredovati zavodu pogodbe skladno z 2. členom tega zakona.
28. člen
Zavod določi pogoje za pridobitev pravic, vrsto in obseg
pravic ter obveznosti iz prostovoljnega zavarovanja najkasneje do 31. 12. 1993.
29. člen

22. člen
V 69. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

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

OBRAZLOŽITEV
delovna doba, večji prispevek). Dejstvo namreč je, da se
praktično ne more predpisati niti preverjati objektivnih ali
subjektivnih vzrokov pomanjkanja dela, odjave dejavnosti,
ustvarjanja dohodka in dobička ipd. Zato je smiselno, da se
pri prostovoljnem zavarovanju urejajo drugačni pogoji kot za
obvezne zavarovance. Z generalno opredelitvijo tega se bo
lahko prostovoljno zavarovanje z izvedbenim predpisom tudi
uredilo.

1. V 15. členu veljavnega zakona, ki govori o prostovoljnem
zavarovanju je vnešena bistvena sprememba. Sedanja
določba, da imajo osebe, ki se prostovoljno zavarujejo, enake
pravice kot zavarovanci iz obveznega zavarovanja nima
pravne osnove. Ob pripravi izvedbenega predpisa se je
namreč izkazalo, da je ta vrsta zavarovancev (obrtniki, podjetniki, samostojni poklici) dokaj rizična skupina, za katero naj bi
veljali ostrejši pogoji za pridobitev pravice (npr. daljša
poročevalec
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2. V 19. členu, ki taksativno ureja primere, kdaj zavarovanec
ne more pridobiti pravice do denarnega nadomestila, so
dodani še dodatni primeri, kar je bilo ob praksi izvajanja tega
člena oziroma ob priznavanju pravic ugotovljeno kot
pomanjkljivost zajetja vseh možnih primerov. Ti dodatni primeri so: če poda invalidna oseba ali starejši delavec soglasje,
da se uvrsti med presežne delavce, če zavarovanec tujec ni
vložil zahteve za osebno delovno dovoljenje, če je zavarovancu nezakonito prenehalo delovno razmerje in ni zahteval
varstva pravic in v primeru sporazumnega prenehanja delovnega razmerja za čas za kolikor traja sporazumno skrajšan
odpovedni rok.
3. V 21. členu se dosedanje najvišje denarno nadomestilo, ki
je določeno v višini petkratnika najmanjšega denarnega
nadomestila, zniža na štirikratnik tega. Sedaj določeno najvišje denarno nadomestilo, ki znaša trenutno 64.630,00 SIT
neto, je občutno previsoko v primerjavi s povprečnimi osebnimi dohodki iz delovnega razmerja, na kar naj bi se najvišja
nadomestila primerjala. Najvišje nadomestilo je po novem
največ 51.700 SIT.
4. Črtanje 22. in 23. člena pomeni, da se k izračunani višini
denarneg nadomestila (za prve tri mesece 70% , za preostale
mesece pa 60% osebnega dohodka zavarovanca) ne prištevajo več dodatki za družinske člane. Ti dodatki se sedaj
prištevajo k denarnemu nadomestilu, kar pomeni v bistvu
povečanje nadomestila do 50% , glede na število družinskih
članov. Ta dodatek ima izrazito socialno-varstveno funkcijo
in je vezan na številčno stanje nepreskrbljene družine in ne
izhaja iz temeljnega sistema zavarovanja za brezposelnost
zavarovanca, ki je oblika individualnega zavarovanja. Zato se
z vidika tega konteksta dodatki za družinske člane ukinjajo.
Tudi sicer se sistemsko reševanje družine obravnava in rešuje
v okviru otroškega varstva in socialno-varstvenih dodatkov
v socialnem skrbstvu.
5. V 26. členu veljavnega zakona se predlaga rešitev, da si
stroške dokupa delovne dobe za čas podaljšanega denarnega
nadomestila delita zavarovanec in zavod v enakih deležih, kot
je to urejend v 46. členu zakona, kjer velja pri dokupih princip
delitve stroškov med zavarovanca oziroma organizacijo ter
zavodom na polovična deleža. Dejstvo namreč je, da zavarovanec v času podaljšanega denarneg nadomestila čaka na
iztek le tega do upokojitve in da se želi čimpreje upokojiti
zaradi večjih prejemkov iz naslova pokojnine. Ker je to tako,
naj zavarovanec, ki je zainteresiran za takšen dokup, tudi sam
prispeva polovico sredstev.
S- V 31., 32. in novem 32.a členu se predlagajo spremembe, ki
pomenijo preciziranje določbe o sankcijah v primeru zamude
vložitve zahtevka ali nesporočanja sprememb, ki vplivajo na
pridobitev ali izgubo pravice ter črtanje starostne dobe pri
odvzemu pravice, ker se je le ta zvišala skladno s predpisi
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in jo ni potrebno
limitirati v tem zakonu.
7. V 33. členu se s predlogom sprememb uvaja bistvena
novost, da se namreč zavarovancu v času, ko dela po pogodbi
o delu, zmanjšajo ali mirujejo pravice iz zavarovanja za brezposelnost. Nesprejemljiva je namreč praksa, da si zavarovanci, ki prejemajo dajatve za brezposelnost, ob vse večji rasti
brezposelnosti, zagotavljajo dodatne vire zaslužka s pogodbenim delom, kar velja predvsem za privatni sektor, pa tudi
v fazah stečajnega postopka se z že odpuščenimi delavci
sklepajo ponovno pogodbe o delu. Prejemki iz dela in prejemki iz nadomestil se ne morejo podvojevati. Zato se predlaga, da v času, ko ima zavarovanec prejemke iz pogodbe
o delu, ki za več kot dvakrat presegajo denarno nadomestilo,
pravica do denarnega nadomestila za brezposelnost miruje.
Ce prejemki za več kot 50% presegajo višino denarnega
nadomestila, se nadomestilo ustrezno zmanjša.
Nasploh pa bo potrebno preko inšpekcijskih služb zaostriti
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opravljanje pogodbenega dela v organizacijah in ga omejiti le
na tiste primere, ki jih dovoljuje Zakon o delovnih razmerjih.
Delo inšpekcijskih služb bo lahko uspešno, če se bo Zakon
o delovnih razmerjih dopolnil še s sankcijami za delodajalce,
- kršijo določila Zakona o delovnih razmerjih glede pogodbenega dela
- zaposlujejo brezposelno osebo z denarnim nadomestilom,
in tega niso javili zavodu.
8. V 35. členu je vnešeno določilo, da se denarna pomoč, ki
ima socialno varstveni značaj in je vezana na bivanje osebe na
določenem teritoriju, ne more uporabljati za zavarovance
tujce, ki ne prebivajo na območju Republike Slovenije, kar
tudi pomeni, da se le ta ne more izplačevati zavarovancu, ki
prebiva v drugi državi.
9. V 35.a členu se opredeljujejo dohodki, ki predstavljajo
dohodkovni cenzus za pridobitev pravice do denarne pomoči.
Dosedanje izkušnje pri uporabi Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti so pokazale, da je
potrebno podrobneje opredeliti dohodke, ki se upoštevajo pri
ugotavljanju dohodka na družinskega člana v zvezi z uveljavljanjem pravice do denarne pomoči med brezposelnostjo.
Predlagatelj je mnenja, da je potrebno med dohodke vštevati
vse dohodke in prejemke, ki so viri dohodka kakor tudi
osebne prejemke, ki niso obdavčljivi razen dodatka za pomoč
in postrežbo, prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški
družini, otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom,
štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo in jih dobijo zunaj kriterijev
redne zaposlitve. Na ta način bi se denarna pomoč tudi glede
pogojev za njeno pridobitev izenačila z veljavno opredelitvijo
dohodkov družine, ki se presojajo pri dodelitvi denarnega
dodatka za kot socialnega korektiva.
10. V 36. členu, ki določa dodatke na družinskega člana se
enako kot pri denarnem nadomestilu le ti ukinjajo z enako
obrazložitvijo, kot je utemeljeno v 4. točki te obrazložitve.
11. S spremembo 37. člena se denarna pomoč skrajšuje na
obdobje šestih mesecev enako za vse kategorije zavarovancev. Nesprejemljiva je dosedanja ureditev, ko je lahko zavarovanec prejemal denarno pomoč v maksimalni dolžini dveh let
in devet mesece. Uvaja se tudi novost preverbe pogojev ali
zavarovanec po treh mesecih še izpolnjuje kriterije prejemanja pomoči.
, 12. Z vidika ustrezne proračunske politike za oživitev gospodarstva je pomembno uresničiti razbremenitve plačila prispevkov na bruto osebne dohodke, ki jih plačuje organizacija
oziroma delodajalec. Zato se v predlaganem 38.a členu predvideva enoletna oprostitev prispevkov organizaciji oziroma
delodjalcu, če zaposli iskalca prve zaposlitve ali osebo, ki dalj
kot dve leti prijavljena pa zavodu kot brezposelna. Za te
kategorije je smotrno, da se za njihovo zaposlitev daje subvencija organizaciji oziroma delodajalcu.
13. Spremembe 50., 51., 64., 65., 69., 70., 73., 74., 75. in
deloma 76. člena so redakcijskega značaja ali pa pomenijo
usklajevanje z zakonodajo, sprejeto na drugih področjih.
14. S prehodnimi in končnimi določbami se opredeljuje uveljavitev zakona, ki ne posega v že uveljavvljene pravice. Prav
tako se ureja dolžnost organizacij oziroma delodajalcev za
sporočanje podatkov o pogodbenem delu, kar se določa tudi
s spremembo 9. člena zakona. Pogoj, da bo lahko zavod
izvajal mirovanje pravic v primeru pogodbenega dela je
zaveza organizacij oziroma delodajalcev, da sporočajo
podatke, kar bo treba določiti kot obvezo tudi v zakonu
o delovnih razmerjih. Poleg tega pa se z zakonom določa tudi
skrajni rok za uvedbo prostovoljnega zavarovanja na tem
področju.

poročevalec

Predlog za izdajo zakona o LOKALNI SAMOUPRAVI z osnutkom zakona
- EPA 265
Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. list RS št. 48/
92) podpisana skupina poslancev, članov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za lokalno samoupravo,
pošilja kot predlagatelj na podlagi 265., 266. in 267. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije (prečiščeno
besedilo, Uradni list RS št. 34/85) v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Uradni list RS št. 62/92) Državnemu
zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem besedilo
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI Z OSNUTKOM ZAKONA.
Predloženi predlog za izdajo zakona o lokalni samoupravi
z osnutkom zakona je pripravila Komisija za lokalno samoupravo Državnega zbora Republike Slovenije v sodelovanju s strokovno skupino Komisije za lokalno samoupravo
na podlagi sklepa Državnega zbora, sprejetega na njegovi
8. seji 2. junija 1993.
Državnemu zboru predlagamo, da na podlagi drugega
odstavka 265. člena poslovnika Skupščine Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije hkrati obravnava in
sprejme predlog za izdajo zakona in osnutek zakona.
Predlagatelji menimo, da je potrebno čimprej vzpostaviti

Komisija Državnega zbora za lokalno samoupravo Je
v novem mandatnem obdobju nadaljevala več kot dveletno strokovno delo Odbora Skupščine Republike Slovenije za lokalno samoupravo. Pri pripravi predloga za
izdajo zakona o lokalni samoupravi z osnutkom zakona
sta Komisija in njena strokovna skupina izhajali iz obširnega gradiva — Evropske listine lokalne samouprave,
Sklepov I. konference o Evropski listini o lokalni samoupravi (Barcelona, 23. do 25.1.1992) ter drugih dokumen-

z Ustavo Republike Slovenije in sprejetimi načeli Evropske
listine lokalne samouprave predvideno ureditev in hkrati
z zakonom o državni upravi obravnavati tudi zakon
o lokalni samoupravi. S sprejemom zakona bi omogočili
odpravo zastojev v delovanju občinskih skupščin in njihovih izvršnih svetov ter racionalno organiziranje in učinkovito delovanje samoupravnih lokalnih skupnosti. Komisija
za lokalno samoupravo ocenjuje, da je v pripravah predloga za izdajo zakona z osnutkom zakona uspela odgovoriti tudi na vrsto odprtih sistemskih in zakonodajnih vprašanj, ki se nanašajo na zagotovitev normativnih pogojev za
uvedbo lokalne samouprave v Republiki Sloveniji.
Kot predstavniki skupine predlagateljev bodo pri delu
delovnih teles Državnega zbora sodelovali :
- dr. Ciril Ribičič, predsednik Komisije za lokalno samoupravo Državnega zbora Republike Slovenije,
- Maks Sušek, podpredsednik Komisije za lokalno samoupravo Državnega zbora Republike Slovenije,
- Franc Černelič, član Komisije za lokalno samoupravo
Državnega zbora Republike Slovenije,
- Janez Podobnik, član Komisije za lokalno samoupravo
Državnega zbora Republike Slovenije,
- Anton Peršak, član Komisije za lokalno samoupravo
Državnega zbora Republike Slovenije in
- mag. Stane Vlaj, vodja strokovne skupine Komisije za
lokalno samoupravo Državnega zbora Republike Slovenije.

tov Sveta Evrope, mnenja strokovnjakov Sveta Evrope
o delovni zasnovi predloga za Izdajo zakona o lokalni
samoupravi z osnutkom zakona, ki jo Je pripravil skupščinski Odbor v prejšnjem mandatu, delovnega gradivaskupščinskega odbora za lokalno samoupravo, delovnega gradiva o možnem oblikovanju novih občin v Republiki Sloveniji ter mnenj, pripomb in pobud številnih slovenskih občin in njihovih krajevnih skupnosti.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O lokalni samoupravi
I. USTAVNA PODLAGA, OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA
IZDAJO ZAKONA
1. Ustava Republike Slovenije v Splošnih določbah zagotavlja
lokalno samoupravo v Sloveniji in določa, da je glavno mesto
Slovenije Ljubljana. V posebnem poglavju (V.) pa v sedmih
členih govori o uresničevanju lokalne samouprave, o občini,
o delovnem področju samoupravnih lokalnih skupnostih,
o mestni občini, o dohodkih občine, o širših samoupravnih
lokalnih skupnosti in o nadzoru državnih organov (členi 138
- 144).
Na lokalno samoupravo pa se nanašajo tudi nekateri drugi
členi ustave, ki govore o financiranju države in lokalnih skupnosti, o davkih, o nalogah upravnih organov, o sestavi državnega sveta, o varovanju naravne in kulturne dediščine,
o posebnih pravicah avtohtone italijanske in madžarske
narodne skupnosti v Sloveniji, o računskem sodišču, o usklajenosti pravnih aktov, o veljavnosti predpisov in njihovem
objavljanju, o upravnem sporu, o varuhu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin ter o pristojnostih Ustavnega sodišča
Republike Slovenije.
poročevalec

Prebivalci Slovenije po novi slovenski ustavi uresničujejo
lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih
(člen 138). Občina je torej postavljena kot temeljna oblika
lokalne samoupra-ve, poleg nje pa lahko obstajajo tudi ožje
(npr. krajevne oz. vaške skupnosti, četrti) in širše samoupravne lokalne skupnosti (npr. pokrajine). Območje občine
obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi
potrebami in interesi (2.odst. 139. člena).
Nove občine se bodo ustanovile z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na
določenem območju. Zakon tudi določi območje in ime
občine (3. odst. 139. člena).
Občina je pristojna za lokalne zadeve, ki jih lahko ureja
samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Ustava pa
tudi določa, da lahko država po predhodnem soglasju občine
ali širše samoupravne lokalne skupnosti z zakonom prenese
nanju opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti,
če za to zagotovi tudi sredstva. V teh zadevah opravljajo
državni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo
njihovega dela (140. člen).
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Nova slovenska ustava uvaja tudi mestno občino. Mesto lahko
dobi po postopku in ob pogojih, ki jih določa zakon status
mestne občine. Mestna občina pa opravlja kot svoje tudi
z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se
nanašajo na razvoj mest (141. člen).
Glede dohodkov bodoče občine ustava določa, da se občina
financira iz lastnih virov. Pri tem je še določeno, da država
v skladu z zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi
občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo
v celoti zagotoviti izvajanja svojih nalog, dodatna sredstva
(142.člen).
Naša ustava je sprejela rešitev, da se občine samostojno
■ odločajo o povezovanju v širše samoupravne lokalne skupnosti, tudi v pokrajine, za urejanje in opravljanje lokalnih zadev
širšega pomena. V sporazumu z njimi prenese država nanje
določene zadeve iz državne pristojnosti v njihovo izvirno
pristojnost in določi udeležbo teh skupnosti pri predlaganju
ter izvrševanju nekaterih zadev iz državne pristojnosti. Načela
in merila za prenos pristojnosti ureja zakon (143. člen).
Poseben člen ustave govori tudi o nadzoru državnih organov
nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti (144. člen).
Omeniti moramo še določbo Ustavnega zakona za izvedbo
ustave Republike Slovenije (5. člen) po kateri, dokler država
ne prevzame državnih funkcij, ki jih je doslej opravljala
občina, opravljajo te funkcije organi občine.
Ustavne določbe o lokalni samoupravi so splošne. Že same
napovedujejo, da bo posamezna vprašanja, ki so povezana
z uvajanjem lokalne samouprave, uredil zakon. Če ustava
ureja zgolj temelje nove ureditve, katere bistveni del je tudi
lokalna samouprava, ki se ponovno uvaja na našem prostoru,
je potrebno njeno podrobnejše urejanje z zakonom, ki bo
sistemsko uredil področje lokalne samouprave.
2. Na našem območju je bila lokalna samouprava uvedena že
sredi prejšnjega stoletja - z avstrijskim provizoričnim zakonom o občinah, ki ga je podpisal cesar leta 1849, tik po marčni
revo—luciji iz leta 1848. Prva občinska zastopstva so bila na
podlagi tega zakona na Kranjskem izvoljena leta 1850; leta
1862 je bil izdan okvirni državni zakon o občinah, na njegovi
podlagi pa deželni zakoni o občinah, npr. za Kranjsko leta
1866. Od takrat naprej lahko sledimo nepretrganemu nizu
zakonodajnega urejanja lokalne samouprave vse do leta 1955,
ko je bil uveden obstoječi komunalni sistem, za katerega
štejemo, da je likvidiral lokalno samoupravo. Danes jo lahko
ponovno obudi v življenje le zakon v skladu z ustavo, in sicer
v vseh njenih oblikah oziroma na vseh njenih nivojih.
V komunalnem sistemu je bila občina hkrati oblastna in samoupravna skupnost, večino nalog je opravljala za državo. Raziskave kažejo, da je bilo teh nalog preko 3.000 in da je 85
% dejavnosti občin-skih organov bilo delo za državo. Po
ustavni presumpciji je bila občina (komuna) pristojna za
opravljanje vseh javnih zadev na svojem območju, in sicer ne
glede na to, ali so lokalnega ali splošno državnega pomena,
razen tistih, ki so izrecno z zakonom dane v pristojnost širših
družbenopolitičnih skupnosti. Tako je funkcionirala občina
kot integralni del države, kot njena prva stopnja.
Da dosedanja občina ni bila naravnana na opravljanje lokalnih zadev in na zadovoljevanje lokalnih potreb prebivalstva,
očitno izhaja iz same strukture občinskih organov, zlasti pa
občinske uprave, v kateri prevladujejo organi in službe, ki so
v bistvu zgolj podaljški državnih resorov; enako sliko dobimo
tudi pri pregledovanju občinskih odlokov in drugih splošnih
aktov - velikanska večina teh normativnih aktov pomeni zgolj
izvajanje zakonov in drugih državnih predpisov.
Po tej koncepciji so nastale velike občine — v povprečju so
nekajkrat večje po teritoriju in številu prebivalcev od povprečne evropske občine. Današnja slovenska občina ima
v povprečju 31.740 prebivalcev in obsega 321 km2. To
pomeni, da je naša občina 4,5-krat večja po prebivalstvu in 10krat večja po površini od na primer novo oblikovane nemške
ja

občine Ker je Slovenija redkeje naseljena kot Nemčija, bi
u
"J9T.
P°rab' 'St'b kriterijev za oblikovanje - naša
občina po prebivalstvu v povprečju manjša od nemške. S tem
pa smo na hitro pri ugotovitvi, da so naše sedanje občine
v povprečju vsaj 5-krat prevelike. Iz teh podatkov torej izhaja,
da sedanja občina tudi po svoji teritorialni strukturi ni občina.
Za primerjavo navajamo podatke o velikosti občin po številu
prebivalcev in po teritorialnem obsegu v nekaterih evropskih
državah. Francija ima 37.983 občin; od tega jih ima 22 665
™njkot 500 prebivalcev, okoli 16.000 občin ima celo manj
kot 200 prebivalcev in 581 občin celo manj kot 50 prebivalcev
občina Marseille ima npr. preko 650.000 prebivalcev občina
Lucelle v Pirenejih pa le 92 prebivalcev; občina Pariz, ki
zajema komaj polovico prebivalstva pariške aglomeracije,
šteje okoli 3 milijone prebivalcev. Potemtakem ima 99% občin
v tej deželi manj kot 2.000 prebivalcev, povprečje pa znaša
1.300 prebivalcev na občino.
Zahodna Nemčija je v letih 1968-1983 izpeljala temeljito
teritorialno reformo lokalne samouprave. S to reformo je
zmanjšala število občin skoraj za trikrat, to je od 24 153
podeželskih na 8.505 takih občin; poleg teh je imela Zahodna
Nemčija še 91 velikih mestnih občin s položajem okraja. Pred
reorganizacijo je imela zahodnonemška občina v povprečju
2.400 prebivalcev in je obsegala 10,2 km2; če ti dve števili
pomnožimo s 3, ima nova občina v povprečju 7.200 prebivalcev'in obsega 321 km2. Predvojna Nemčija je imela leta 1933
51.246 občin; od tega jih je imelo 47.200 manj kot 2 000
prebivalcev, 32.143 pa manj kot 500 prebivalcev.
Podobno sliko kažejo tudi podatki o občinah v drugih evropskih deželah; tako je imela občina v povprečju v CSR 1.200
prebivalcev, v Grčiji 1.500, v Švici 1.900, v Avstriji 1.900 v DR
Nemčiji 1.900, na Danskem 3.700, na Madžarskem 3.500, na
Poljskem 3.500, v Španiji 3.700, v Belgiji 3.600, v Romuniji
4.700, na Norveškem 5.300 itd.
Tudi podatki o površini občin pokažejo isto
sliko; občina je
imela v povprečju: v ZR Nemčiji 10,2 km2, v ĆSR 10 6 km2
km
v DR Nemči 1 1 7 kr 2 v
" . Angliji 12,0
vlKi™?
Svic 13,0 km22, v VFranci|i 14,6 i'km,2,- na Holandskem
32,7 km2!
na Poljskem 35,0 km2, itd.

Navedeni podatki o velikosti evropske občine nam povedo
dvoje: prvič, da so občine v povprečju majhne, zlasti če jih
gledamo iz naše perspektive, kar pa samo dokazuje njihovo
naravno bit; drugič pa to, da glede njihove velikosti ne veljajo
nikakršna pravila racionalnosti, pač pa zgolj sociološka stvarnost obstoja naseljenih krajev najrazličnejših velikosti in najr
f ,
Pomena, kakor jih je oblikoval razvoj v dolgih
stoletjih. Ti podatki dokazujejo, da občina ni produkt zavestne
in racionalne družbene organizacije oz. reorganizacije; izoblikovalo jo je življenje samo, obstoječa zakonodaja pa jo je
sprejela in pravno sankcionirala njen obstoj.
Ob razpravah, kako preurediti slovensko upravno-politično
ureditev, si lahko pomagamo z nekaterimi tujimi zgledi. Zavedamo pa se, da so tovrstne primerjave tvegane, saj je šlo
v večini tujih primerov za združevanje, večanje in opuščanje
premajhnih občin - v našem primeru pa gre za razdelitev
prevelikih občin in oblikovanje občinske samouprave Primerjave so lahko vprašljive tudi zaradi drugačnih geografskih
razmer, veliko večje gostote prebivalstva in sploh večje obliudenosti ter drugačne tradicije. Hkrati pa na primer v Italiji
ugotavljajo, da se kljub finančnim ugodnostim manjše občine
ne žele združevati v večje. Naše bodoče občine predvidoma
v posebni izdaji Poročevalca Skupščine RS je bil 30.3.1992
objavljen poskusni model za oblikovanje novih občin v RS
ne bodo (pre)majhne (230 oziroma 249 občin). Pripravljen
pa je nov možni model prostorsko-družbene členitve Republike Slovenije (163 občin), ki omogoča jasnejšo predstavo
o možnih, ne pa s strani države zapovedanih občinah v Sloveniji.
3. Naše občine so bile s preoblikovanjem v komune odpravljene, lokalne skupnosti s svojimi problemi pa so ostale in se
poskušale celo uveljavljati. Kljub teritorialnim reorganizaciporočevalec

jam ni bilo mogoče spregledati oz. zanemariti problematike
ljudi v lokalnih skupnostih. Praznino, ki je nastala z umikom
občine v daljne centre, so zapolnili v lokalnih skupnostih
najprej krajevni odbori, pozneje pa krajevne skupnosti, ki so
dobile svojo potrditev v ustavi iz leta 1963, še bolj pa z ustavo
iz leta 1974.
V komunalnem sistemu je postala občina osnovna in družbena gospodarska celica z izjemnimi pooblastili na vseh
področjih družbenega življenja. Ker je bilo v socializmu ob
izostanku trga planiranje temeljni način uravnavanja socioekonomskoga razvoja, je občina prevzela skrb za upravljanje
celotnega gospodarstva in družbenih služb ter je postala
transmisija državne uprave. Z odpravo socialističnega
sistema ter uvajanjem trga in privatnega podjetništva je pričela sedanja občina - komuna postopoma izgubljati svojo
dosedanjo vlogo in številne funkcije, ki so ji bili dodeljene.
Krajevne skupnosti seveda niso nadomestek za občino. Njihova ureditev je bila tudi preohlapna in neopredeljena in jim
ni dajala sistemskega položaja, s katerim bi lahko uspešno
opravljale neobhodne naloge v lokalnih skupnostih. Naloge,
ki jih je treba opravljati v lokalni skupnosti, pa so nujno javne
naloge, ki se na sodobni stopnji družbenega razvoja morajo
opravljati; po eni strani zaradi interesov ljudi samih, po drugi
strani pa tudi zaradi interesa cele države.
Glede podeželskih krajevnih skupnosti bi sicer lahko rekli, da
so njihova območja lahko opora za razmislek o obsegu bodočih občin. V večini od teh območij so bile svoj čas občine.
Zlasti podeželske krajevne skupnosti so bile učinkovite pri
reševanju komunalnih in drugih zadev, ki so tudi tipična
vsebina lokalne samouprave.
Vsekakor pa bo pri oblikovanju novih občin treba spoštovati
in upoštevati obstoječe prometne in druge vezi, ki dejansko
vzpostavljajo lokalne skupnosti na določenih širših območjih,
kot je bilo to v preteklosti. Pri tem velja poudariti, da bo samo
občina, ki bo oblikovana v skladu z interesi prebivalcev, lahko
funkcionirala kot generator ustvarjalne energije v lokalni
skupnosti, občina kot birokratska izmišljotina pa bi bila
jalova.
II. POGLAVITNE REŠITVE
Cilji uvedbe lokalne samouprave v Republiki Sloveniji so:
- uveljavitev lokalne samouprave kot bistvenega elementa
parlamentarne demokracije, temelječe na načelih demokracije in decentralizacije oblasti;
- kakovostnejše življenje ljudi v lokalnih skupnostih;
- ponovna ugotovitev in uveljavitev identitete klasične občine
in drugih oblik lokalne samouprave;
- primerljivost s sosedi in Evropo;
- racionalna in učinkovita lokalna uprava;
- enakomernejši razvoj vse skupnosti.
Zakon o lokalni samoupravi Republike Slovenije je potreben,
ker se lokalna samouprava uvaja na novi podlagi in je zato
potrebno posamezna vprašanja njene organiziranosti in delovanja podrobneje opredeliti, ne pa do kraja podrobno in
obvezno predpisati. Ta zakon naj bi tudi zavaroval lokalno
samoupravo pred neupravičenimi državnimi posegi na njeno
področje.
Območje občine tvori bistveno sestavino te samoupravne
skupnosti. Za lokalno skupnost je navezanost na določen
fizični prostor konstitutivna značilnost. Določanje občinskega
teritorija mora zato izhajati najprej iz naravnih danosti ter
skupnih potreb in interesov prebivalcev takšne lokalne skupnosti.
Zakonske opredelitve občinskega teritorija in zakonski kriteriji za določanje območja občine so lahko le načelni in
splošni. Zakon naj bi nudil s svojimi normami le najbolj
temeljne kriterije za oblikovanje teritorialnega obsega občine
in zagotavljal potrebno sistemsko enotnost. Znotraj zakonskih norm pa lahko dodatna merila za oblikovanje obsega
poročevalec

občine nudijo ustrezne stroke in posplošene življenjske izkušnje.
Pri številu prebivalcev je izredno težko postaviti nek objektivni
kriterij, čeprav je po drugi strani prav to število zelo
pomembno za opredelitev in delovanje občine. Zato so nekateri zakoni v preteklosti določili, koliko prebivalcev mora imeti
najmanj občina; takšno določilo pa imajo tudi nekateri danes
veljavni zakoni. Zakon o občinah Kraljevine Jugoslavije je na
primer določal, da mora imeti občina praviloma najmanj 3.000
prebivalcev, kar je prisotno v zgodovinskem spominu ljudi
v bivših občinah, veljavni italijanski zakon o lokalni samoupravi pa zahteva za občino najmanj 10.000 prebivalcev.
V našem zakonu bi bilo zato utemeljeno določiti neko najmanjše potrebno število prebivalcev občine, pri čemer bi
dopustili izjeme od tega pravila, ki bi bile utemeljene iz določenih prostorskih, ekonomskih ali socialnih razlogov. Če bi se
naslonili na razmere, ki so obstajale na tem področju v predvojnem obdobju, bi lahko določili minimalno število prebivalcev občine na 3.000. S tem bi zagotovili neko racionalnost
v teritorialnem organiziranju, primerljivost s sosednjimi državami, obenem pa vzpostavili ponovno kontinuiteto v prostorsko-socialni organiziranosti našega ozemlja. Obstaja pa tudi
variantni predlog, da bi bilo minimalno število prebivalcev
najmanj 5.000.
V občini morajo biti prebivalcem zagotovljeni osnovni pogoji
za življenje, kot so: osnovna preskrba z življenjskimi potrebščinami (trgovina), dostopnost primarne zdravniške in socialne
oskrbe, osnovno šolanje, minimalna komunalna opremljenost
in s tem povezane lokalne javne službe, kulturna in športna
dejavnost, prostori za izvajanje lokalnih upravnih in političnih
dejavnosti, požarna varnost, civilna zaščita, osnovne prometne in komunikacijsko-informacijske povezave (pošta),
banka oziroma hranilnica ter prostori za izvajanje lokalnih
upravnih in političnih dejavnosti.
Lokalne skupnosti so organizirane v občine, mesta in širše
lokalne skupnosti. Občina ali mesto pa se lahko zaradi skrbi
za posebne pravice in koristi delov občine oz. mesta razdelita
na ožje enote (krajevne oziroma vaške skupnosti in četrti
- v mestnih občinah), ki tvorijo po svojem položaju in velikosti naravne medsebojno razmejene enote.
Tipične javne lokalne zadeve so zlasti komunalne zadeve kot
so npr. upravljanje občinskega premoženja, omogočanje
pogojev za gospodarski razvoj občine, planiranje razvoja
občine, predpisovanje lokalnih davkov, lokalne javne službe,
lokalne javne ceste, javna snaga, urejanje zelenih površin,
skrb za okolje, pokopališka dejavnost, dejavnost socialnega
skrbstva, zlasti skrb za osnovno varstvo otroka in družine,
skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele, pa tudi organiziranje lokalne policije z vidika zagotavljanja javnega reda in
miru ipd..
Organi lokalne uprave pa lahko izvajajo tudi državne naloge.
Po predhodnem soglasju z občino lahko država z zakonom
prenese na občino posamezne naloge iz državne pristojnosti
ter sredstva za njihovo opravljanje.
Sicer je eno temeljnih vprašanj nove lokalne samouprave
vprašanje izvajanja državnih nalog preko njenih organov.
Primerjalni pregled nam pokaže, da obstajata glede rešitve
tega vprašanja dve ekstremni možnosti: da organi lokalne
uprave ne izvajajo nalog centralne uprave in se le-te izvajajo
preko njenih območnih organov, ali pa organi lokalne uprave
izvajajo vse naloge centralne uprave razen tistih, ki so izrecno
pridržane njenim organom. Med tema dvema ekstremoma so
možne različne rešitve.
Bodoča občina naj bi imela zlasti naslednje naloge:
- omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine;
- upravljanje občinskega premoženja;
- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne
javne službe;
- urejanje komunalnih zadev - javna snaga, urejanje zelenih
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površin, urejanje in gospodarjenje s komunalnimi napravami
idr.;
- gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, javnih
poti in drugih javnih površin.
Mestna občina v okviru svoje pristojnosti opravlja poleg nalog
navadne občine še naloge, ki se nanašajo na razvoj mesta:
- skrbi za smotrn razvoj na območju mesta kot celote;
- določa namembnost mestnega prostora in usklajuje rabo
prostora z mejnimi občinami;
- urejuje mestni promet;
- zagotavlja delovanje kulturnih, znanstvenih, socialnih, varstvenih in zdravstvenih ustanov na območju mesta, ki imajo
pomen za širšo samoupravno lokalno skupnost ali za republiko;
- določa posebne davke v skladu z zakonom.
Mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene
naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta.
Zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena
se občine povezujejo v širše samoupravne lokalne skupnosti,
tudi v pokrajine. Pokrajina se ustanovi na širšem geografsko
zaokroženem območju, na katerem se odvija večji del družbenih, gospodarskih in kulturnih odnosov tam živečega prebivalstva, in na katerem je - glede na površino ozemlja, število
prebivalstva ter obstoječih in potencialnih gospodarskih
zmogljivosti - mogoče planirati razvoj, ki bo pospeševal
gospodarsko, kulturno in socialno ravnotežje v pokrajini in
v republiki. V območje pokrajine morajo biti vključena celotna
območja posameznih občin.
S statutom pokrajine občine opredelijo lokalne zadeve širšega pomena, ki jih opravlja pokrajina. Za prenesene lokalne
zadeve širšega pomena, za katere je tako določeno v statutu
pokrajine, lahko občine dajejo soglasje pri urejanju teh zadev.
Pokrajina opravlja lokalne naloge širšega pomena, ki se nanašajo na komunalni, gospodarski, kulturni in socialni razvoj
svojega območja, na zadovoljevanje skupnih potreb prebivalstva in gospodarstva na tem območju, na krepitev lokalne
samouprave v občinah in na izravnavo njihovega razvoja.
Pokrajina skrbi za graditev in vzdrževanje komunalnih, energetskih, prometnih in drugih infrastrukturnih objektov ter za
funkcioniranje ustreznih dejavnosti regionalnega pomena.
Skrbi za graditev in vzdrževanje objektov in za funkcioniranje
služb na področju družbenih dejavnosti (šolstvo, kultura,
zdravstvo, socialno varstvo itd.), ki so pomembne za razvoj
pokrajine in niso del obveznih nalog republike na teh področjih. Dalje, pokrajina lahko skrbi za odstranjevanje komunalnih
in drugih odpadkov, za kontrolo in urejanje odplak in za
druge oblike varstva okolja z napravami regionalnih zmogljivosti idr.
Kadar je ustanovljena pokrajina, država v sporazumu z njo
prenese na pokrajino določene zadeve iz državne pristojnosti.
Prenesene zadeve iz državne pristojnosti ureja in opravlja
pokrajina kot svoje izvirne pristojnosti. Pri prenosu pristojnosti od države na pokrajino je potrebno v posameznih zakonih
upoštevati naslednja načela in merila:
- da se zagotavlja ustrezen in enakomeren gospodarski,
kulturni in socialni razvoj pokrajin;
- da se upoštevajo interesi republike v odnosu do pokrajin in
v razmerju do občin;
- da republika omogoča večjo dostopnost ter decentralizacijo - upravnega odločanja in zagotavlja učinkovitost upravnega delovanja.
Prenesene državne pristojnosti v izvirno pristojnost pokrajine
so lahko z zakonom določene zadeve zlasti z naslednjih
področij:
- varstva okolja (varstvo tal, zraka, morja, vodni viri, odlagališča odpadkov, hidrogeološko varstvo, odpadne vode idr.);
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- urejanja prostora (regionalni prostorski plan);
- naravne in kulturne dediščine (kulturne dobrine, zaščita
flore, favne, parkov in naravnih rezervatov idr.);
- manjšinske politike;
- prometa in zvez (ceste, železnice, prevozi, telekomunikacije
idr);
- oskrbe z energijo;
- služb za širše območje na področju zdravstva, socialnega
varstva, šolstva in poklicnega usposabljanja;
- kmetijstva in ribolova;
- preskrbe, turizma in gostinstva idr.
Pristojnosti organov občine, njihovo oblikovanje ter oblike
neposredne demokracije v občini je tudi zahtevno vprašanje
pri vzpostavljanju lokalne samouprave v naši ureditvi. Organi
občine naj bi bili občinski svet, eden ali več občinskih odborov in župan. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh
zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Odloča pa tudi
v skladu z zakonom o zadevah, ki jih je občini poveril zakon,
če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski
organ. Občinski odbor skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Župan predstavlja in zastopa občino ter skrbi za
izvajanje odločitev občinskega sveta in občinskih odborov.
Manjše občine bi lahko imele tudi skupno občinsko upravo
- takšna ureditev je n.pr. v deželi Hessen v Nemčiji.
Financiranje bodočih občin se naslanja na ustavno določbo
(146. člen), po kateri država in lokalne skupnosti pridobivajo
sredstva za uresničevanje svojih nalog z davki in drugimi
obveznimi dajatvami. V skladu s tem je potrebno določiti tudi
avtonomne vire - davke, s katerimi bo občina lahko financirala izpolnjevanje svojih funkcij. Le-te pa ne morejo biti
odvisne od vsakokratnega urejanja v posameznih predpisih,
s katerimi se predvidevajo davki in druge dajatve. Ti posebni
finančni predpisi bodo sicer v smislu 147. člena ustave lahko
določali finančne vire občine oziroma omogočali predpisovanje davkov občini, vendar pa bi bil finančni položaj občine
povsem negotov, če bi bila občina odvisna od vsakokratnega
spreminjanja sistema davkov oziroma javnih financ. To terja
da se nekateri stalni viri (npr.dohodnina), ki jih v obliki davkov
pobira občina, predvidijo z zakonom.
Občina skrbi za zagotavljanje javnih dobrin v okviru lokalnih
javnih služb.
Javne dobrine, ki jih občina obvezno zagotavlja, določa
zakon.
Zakon ureja tudi vprašanje nadzora državnih organov, varstva
lokalne samouprave in opredeljuje časovni potek aktivnosti,
ki so povezane s ponovnim uvajanjem lokalne samouprave.
Državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov občin in
izvajajo strožji državni nadzor v zadevah, ki jih na občine
prenese država.
Na področju varstva lokalne samouprave in pravic posameznikov ter organizacij ima močno vlogo po ustavi Ustavno
sodišče Republike Slovenije, ki presoja ustavnost in zakonitost predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj
in pravice lokalne skupnosti.
III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Finančne posledice uvedbe lokalne samouprave bodo znane
šele, ko bo izpeljan celotni ustavni koncept novega organiziranja funkcij državne uprave in na drugi strani lokalne samouprave. Z gotovostjo pa je mogoče pričakovati, da bo vzpostavitev lokalne samouprave dolgoročno pomenila zmanjševanje
stroškov države, saj se te funkcije v veliki meri, glede na
obstoječe stanje, prenašajo na neprofesionalne funkcionarje,
upravni podsistem lokalne samouprave pa bo zaradi svoje
teritorialne in populacijske zoženosti funkcioniral z bistveno
manjšimi stroški. Znano je, da veliki sistemi pogojujejo tudi
vrsto dejavnosti, ki v majhnih sistemih niso potrebne, čeprav
se v njih prav tako opravljajo učinkovito in še bolj neposredno
vse zamišljene funkcije.
Upoštevati je tudi potrebno, da mora materialna bilanca deliporočevalec

tve sredstev sedanjih občin omogočiti delitev premoženja
občine tudi med državo in lokalnimi skupnostmi in ne samo
med novimi občinami, ki bodo nastajale na območju dosedanje oblasti občin.
Obstaja tudi predlog, da bi se upravne funkcije države, ki
bodo prešle od sedanjih občin nanjo, še naprej opravljale na
sedežih dosedanjih občin. To pa bi hkrati pomenilo ugodnost
za državljane, ki so navajeni na dosedanjo dostopnost
državne uprave in doseženega standarda upravnih storitev
niso pripravljeni zniževati. To pa bo tudi omogočala enotna
uporaba kompatibilnih računalniških sistemov in dosedanjih
baz podatkov, glede katerih je potrebno nujno doseči njihovo
skupno uporabo tako z vidika potreb države kot potreb
lokalne samouprave.
Racionalnost v finančnem pogledu pa je odvisna tudi od
racionalnosti v hkratnem pristopu k preoblikovanju državne
uprave in lokalne samouprave ter sistema javnih financ. V ta
namen je pričakovati, da se Državnemu zboru predložijo
v obravnavo istočasno temeljni zakonski predpisi z naštetih
področij, ker ni mogoče voditi učinkovite razprave o novih
občinah, ne da bi bil znan sistem organiziranja državne
uprave na nivoju republike in na nižjih upravnih nivojih
(upravni okraji).
Teritorialna organizacija je dolžnost države. Pravica državljanov pa je, da si organizirajo lokalno samoupravo. Zato mora
država ugotoviti interese teh ljudi na referendumih o novih
bodočih občinah in v ta namen zagotoviti tudi potrebna sredstva.
***
Evropska listina lokalne samouprave postavlja pravico do
lokalne samouprave kot enega ključnih demokratičnih načel.
Pravica državljanov, da sodelujejo pri opravljanju javnih
zadev se lahko najbolj neposredno izvršuje na lokalni ravni.
Lokalna samouprava pa po tej listini označuje pravico in
sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in
opravljajo bistveni del javnih zadev v lastni pristojnosti in
v korist lokalnega prebivalstva. To pravico izvršujejo sveti ali
skupščine, sestavljene iz članov, ki se izvolijo s svobodnim,
tajnim glasovanjem na temelju neposredne, enakopravne in
splošne volilne pravice, in imajo lahko izvršilne organe, ki so
njim odgovorni. Te določbe na noben način ne vplivajo na
zbore državljanov, referendume, ali kakšno drugo obliko
neposredne udeležbe državljanov, ki jo dopušča zakon.
V listini se tudi poudarja, da obstoj lokalnih oblasti z dejanskimi pristojnostmi lahko zagotovi upravo, ki je hkrati učinkovita in obenem blizu državljanom. Listina se zavzema za
zaščito in ponovno uveljavitev lokalne samouprave, ki je
v različnih evropskih državah pomemben prispevek k izgradnji Evrope, temelječe na načelih demokracije in decentralizacije oblasti.
Evropska listina se zavzema za to, da bo načelo lokalne
samouprave priznano v domačih zakonodajah in, kjer je to

možno, v ustavah. Zelo pomembno se nam zdi opozoriti, da
listina terja, da bodo temeljna pooblastila in pristojnosti lokalnih oblasti določene v ustavi ali v zakonu. Pooblastila lokalnim oblastem morajo biti običajno polna in izključna. Ne sme
jih spodkopavati ali omejevati druga, osrednja ali pokrajinska
oblast, razen če zakon tako določa.
Na prvi konferenci o Evropski listini o lokalni samoupravi so
udeleženci v sklepnem dokumentu zapisali, da menijo, da
Evropska listina lokalne samouprave zagotavlja podlago krajevne demokracije, postavlja vodilna načela za razvoj lokalne
samouprave in s tem prispeva k utrjevanju demokracije in
človekovih pravic. Konferenca pa je opozorila na probleme pri
uresničevanju nekaterih členov listine in pri tem zavzela tudi
stališča, da:
- področje lokalne samouprave ne bi smelo biti okrnjeno
z določbami področne zakonodaje ali s procesi ponovne
centralizacije;
- domači predpisi ne smejo omejevati pravice lokalnih oblasti, da same izbirajo svoje osebje in ga usmerjajo na način, ki
ga smatrajo za najbolj primernega;
- nezadostnost finančnih virov lokalnih oblasti lahko spodkoplje lokalno avtonomijo kot tako idr.
Med sprejetimi sklepi se nam zdi pomembno navesti še sklep,
da učinkovit sistem lokalne demokracije in upoštevanje
lokalne avtonomije terjata, da bi morale biti lokalne oblasti
zmožne sodelovati pri pripravi notranje politike in zakonodaje, ki zadeva njihovo področje pristojnosti.
Zakone o lokalni samoupravi imajo številne države - Nemčija,
Italija, Avstrija, Francija, Španija, Portugalska, skandinavske
države, Madžarska in druge. V njih urejajo načela za oblikovanje in ureditev občin in drugih enot lokalne samouprave,
določajo njihove funkcije, medsebojne odnose med ožjimi in
širšimi lokalnimi skupnostmi, lokalne volitve, odnose med
lokalnimi in državnimi oblastmi in drugo. Običajno so ti
zakoni, zlasti najnovejši, precej obširni - s sto in več členi (na
primer Zakon o občinah Dežele Koroške iz leta 1982 - 107
paragrafov; Temeljni zakon o lokalni samoupravi Republike
Madžarske iz leta 1990 - 115 členov; italijanski zakon o ureditvi lokalne samouprave iz leta 1990 - 64 obsežnih členov).
Predvojna Jugoslavija je imela zakon o občinah iz leta 1933
s 149 paragrafi (s stvarnim kazalom) ter še zakon o mestnih
občinah iz leta 1934 (s 162 paragrafi).
Primerjalni pregled pove, da zakoni o lokalni samoupravi
oziroma o občinah običajno vsebujejo poglavja:
-

splošne določbe;
območje občine;
delokrog občine;
organi občine;
druga oziroma tretja stopnja lokalne samouprave;
občinsko gospodarstvo in gospodarjenje;
upravni akti in varstvo samouprave;
mesto in glavno mesto;
lokalna samouprava in centralni državni organi;
končne in prehodne določbe.

OSNUTEK ZAKONA o lokalni samupravi

SPLOŠNE DOLOČBE

Pokrajine oziroma druge širše samoupravne lokalne skupnosti so lokalne skupnosti dveh ali več občin, ki se po volji občin
ustanovijo nj geografsko in gospodarsko zaokroženih območjih.

1.člen
Ta zakon določa načela za ureditev lokalnih skupnosti in
njihove funkcije.
2. člen

3. člen

I. P o g I a v j •

Občine so temeljne lokalne samoupravne skupnosti.
poročevalec

Občina samostojno ureja in opravlja lokalne zadeve javnega
pomena, ki se nanašajo na življenje in delo prebivalcev na
njenem območju.
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Po predhodnem soglasju občine lahko država z zakonom
prenese na občino opravljanje posameznih nalog iz svoje
pristojnosti, če za to zagotovi tudi sredstva.
4. člen
Širše samoupravne lokalne skupnosti urejajo in opravljajo
lokalne zadeve širšega pomena, ki presegajo zmogljivosti
občin.
Po predhodnem soglasju oziroma sporazumu s širšo samoupravno lokalno skupnostjo država z zakonom prenese na
širšo samoupravno lokalno skupnost opravljanje posameznih
nalog iz svoje pristojnosti, če za to zagotovi tudi sredstva.
5. člen

Lokalne skupnosti uporabljajo pečat, ki mora vsebovati
označbo in ime lokalne skupnosti.
13. člen
Osebe, ki imajo na območju lokalne skupnosti stalno prebivališče, so člani lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občani).
Lokalna skupnost lahko podeli častno občanstvo ali odlikuje
osebe, ki so zaslužne za lokalno skupnost.
II. Poglavje
OBMOČJE IN DELI OBČINE

Mesto lahko dobi po postopku in ob pogojih, ki jih določa ta
zakon, status mestne občine.

14. člen

6. člen

Območje občine obsega območje naselja ali več naselij, ki so
povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev.

Občine, na območjih, kjer živijo pripadniki madžarske in italijanske narodne skupnosti, se oblikujejo tako, da je v njih
zagotovljeno uresničevanje posebnih pravic narodnih skupnosti.
7. člen
Prebivalci lokalnih skupnosti odločajo o zadevah lokalne
samouprave preko svetov, sestavljenih iz članov, ki jih volijo
svobodno in tajno na podlagi neposredne, enake in splošne
volilne pravice.
Prebivalci lokalnih skupnosti odločajo o zadevah lokalne
samouprave tudi neposredno - na svojih zborih, z referendumom in z drugimi oblikami neposrednega odločanja.
8. člen
Lokalne skupnosti sodelujejo med seboj na načelih prostovoljnosti in solidarnosti, lahko združujejo v ta namen sredstva
in obliku jejo skupne organe, organizacije in sKjžbe za
opravljanje skupnih zadev.
Lokalne skupnosti sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi
drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih
skupnosti.

15. člen
Občina je naravna in gospodarsko-družbena enota, ki je
sposobna zadovoljevati potrebe svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom.
Šteje se, da je občina sposobna zadovoljevati potrebe in
izpolnje-vati druge naloge iz prejšnjega odstavka, če zagotavlja:
- osnovno preskrbo z življenjskimi potrebščinami;
- dostopnost primarne zdravniške in socialne oskrbe;
- osnovno šolanje;
- minimalno komunalno opremljenost in s tem povezane
lokalne javne službe;
- osnovne prometne in komunikacijsko-informacijske povezave (pošta);
- prostore za izvajanje lokalnih upravnih, društevnih in političnih dejavnosti;
- osnovne pogoje za športno in kulturno dejavnost;
- banko ali hranilnico;
- splošno izobraževalno knjižnico;
- požarno varnost;
- civilno zaščito.
16. člen
Občina ima praviloma več kot 3.000 prebivalcev.

9. člen
Lokalne skupnosti so osebe javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

Zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali
gospodarskih razlogov sme imeti občina izjemoma tudi manj
kot 3.000 prebivalcev.

10. člen

17. člen

Lokalne skupnosti se financirajo iz lastnih virov.
Občinam, ki zaradi slabše razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti izvajanja z zakonom določenih nalog, zagotovi potrebna
dodatna sredstva država.
11. člen
Občine imajo svoje ime, ki ga določi zakon.

Državni zbor določi območje občine z zakonom v skladu
z izraženo voljo polnoletnih prebivalcev na referendumu.
Državni zbor lahko odloči izjemoma tudi v nasprotju z referendumsko izraženo voljo polnoletnih prebivalcev določenih krajevnih skupnosti oziroma naselij, če niso izpolnjeni temeljni
pogoji, določeni v 15. členu zakona ali če so si referendumske
odločitve v nasprotju.

12. člen

Pred določitvijo območja občine se z referendumom ugotovi
volja polnoletnih prebivalcev določenih krajevnih skupnosti
oziroma naselij o vključitvi v določeno občino.

Lokalne skupnosti imajo pravico do uporabe lastnega grba in
zastave. Grb in zastava se morata razlikovati od grbov in
zastav drugih lokalnih skupnosti.

Pri določanju območja občine je praviloma treba upoštevati
meje katastrskih občin, tako da meje občine ne sekajo mej
katastrskih občin.
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poročevalec

18. člen

24. člen

Dvoje ali več občin se lahko združi v eno občino, če se na
referendumu izreče za združitev večina volilcev vsake občine.

Občina lahko v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna in
druga podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj
proračun.

Občina se lahko razdeli na dvoje ali več občin, če je vsaka od
novih občin sposobna izpolnjevati s tem zakonom določene
naloge.
Varianta: Občina se lahko razdeli na dvoje ali več občin, če se
je na referendumu večina polnoletnih prebivalcev v posameznem delu občine odločila za predlagano delitev.
Združevanje ali razdruževanje občin z zakonom potrdi
Državni zbor.
19. člen
Občina na območju mesta, kjer je potrebno enotno prostorsko in urbanistično urejanje, zadovoljevanje komunalnih
potreb in plani ranje razvoja, se ustanovi kot mestna občina.
Na mestno občino država prenese opravljanje določenih
nalog iz svoje pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta.
Mesto lahko dobi status mestne občine, če ima najmanj
10.000 prebivalcev in je geografsko, gospodarsko in kulturno
središče svojega gravitacijskega območja.
Izjemoma lahko pridobi status mestne občine mesto iz zgodovinskih razlogov.
O zahtevi mesta, da dobi status mestne občine, odloči Državni
zbor. Z zakonom se določijo ime in meje mestne občine.
20. člen
Območje občine je lahko v naravi označeno z ustreznimi
prometnimi in neprometnimi znaki.
21. člen
Območje občine je lahko v skladu s statutom občine razdeljeno na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, če je to utemeljeno iz prostorskih, zgodovinskih, upravno-gospodarskih ali
kulturnih razlogov in če je to v interesu prebivalcev dela
občine.
Interes prebivalcev za četrtne skupnosti se ugotovi z referendumom.
V krajevni, vaški ali četrtni skupnosti se v skladu s statutom in
z zagotovitvijo finančnih sredstev opravlja del nalog, ki jih ima
po tem zakonu občina.

25. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena,
ki se določijo s splošnim aktom občine in z zakonom.
Občina:
1. upravlja občinsko premoženje:
2. omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine;
3. predpisuje lokalne davke:
4. planira razvoj občine;
5. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje
najemnega socialnega sklada stanovanj;
6. v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne
javne službe;
7. skrbi za službe socialnega skrbstva, za osnovno varstvo
otroka in družine, socialno ogrožene, invalide in ostarele;
8. sprejema prostorske izvedbene akte in prostorsko dokumentacijo;
9. skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge
dejavnosti varstva okolja;
10. ureja in vzdržuje vodoyodne in energetske komunalne
objekte;
11. skrbi za vzgojno-izobraževalno, knjižnično-informacijsko, društveno in drugo kulturno dejavnost na svojem območju;
12. skrbi za razvoj športa in rekreacije;
13. gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti,
rekreacijske in druge javne površine;
14. opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
15. organizira lokalno policijo in v skladu z zakonom skrbi za
javni red in mir;
16. skrbi za požarno varnost;
17. zagotavlja izvensodno poravnavo sporov;
18. organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in
drugih nesreč;
19. organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službo;
20. določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi
se kršijo predpisi občine;
21. sprejema statut občine in druge splošne akte;
22. organizira občinsko upravo;
23. ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
Občina lahko urejanje in opravljanje dela svojih nalog prenese na pokrajino.
26. člen

22. člen

Poleg nalog občine mestna občina opravlja še naloge, ki se
nanašajo na razvoj mesta:

Statut občine podrobneje določa naloge, ki jih ožji deli občine
opravljajo samostojno, način njihovega financiranja, ter
načela za organiziranost in delovanje njihovih organov.

- skrbi za smotrn razvoj na območju mesta kot celote;
- skrbi za mestne prometne naprave in mestne javne
zgradbe;
- določa namembnost mestnega prostora in usklajuje rabo
prostora z mejnimi občinami;
- urejuje mestni promet;
- zagotavlja delovanje knjižnično-informacijskih, kulturnih,
znanstvenih, socialnih, varstvenih in zdravstvenih ustanov, ki
imajo pomen za širšo lokalno skupnost ali za republiko;
- zagotavlja varstvo naravnih in kulturnih spomenikov na
območju mesta;
- določa posebne davke v skladu z zakonom, za opravljanje
funkcij mesta;
- ustanavlja službe za širše območje na področju vzgoje,
izobra- ževanja, poklicnega usposabljanja, socialnega skrbstva in otroškega varstva ter druge službe javnega pomena.

III. Poglavje
NALOGE OBČINE
23. člen
Občina skrbi za skupne koristi svojega prebivalstva.
V okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje
zadevi, in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.
poročevalec
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27. člen
Mestna občina opravlja zadeve, ki izhajajo iz nalog občine in
mesta.
Mestna občina, ki je povezana v širšo samoupravno lokalno
skupnost, lahko opravlja upravne funkcije širše lokalne
skupnosti, če tako odločijo občine.
28. člen
Po predhodnem soglasju z občino lahko država z zakonom
prenese na občino izvajanje posameznih nalog iz državne
pristojnosti.

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih
zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh
zadevah odloča drug občinski organ.
33. člen
Občinski odbor:
- predlaga občinskemu svetu sprejem odločitve iz njegove
pristojnosti;
- nadzoruje in usmerja delo občinske uprave;
- nadzoruje delovanje občinskih javnih služb;
- sprejema pravilnike in druge akte iz svoje pristojnosti.

Za prenesene naloge zagotavlja država občini tudi ustrezna
sredstva za njihovo opravljanje.

Občinski svet lahko poveri odboru posamezne zadeve iz svoje
pristojnosti. Odločitev o tem sprejme svet z dvotretjinsko
večino navzočih članov.

Variantni dodatek: Občina lahko sproži spor pred arbitražo
glede višine sredstev iz prejšnjega odstavka.

34. člen

Državni organi opravljajo nadzor nad primernostjo in strokovnostjo dela v zadevah, ki jih je država prenesla na občino.
29. člen
Kadar je izražen poseben interes države za ohranitev in razvoj
posameznih območij - gorska, obmejna, narodnostno
mešana in demografsko ogrožena območja - se lahko
z zakonom občinam na teh območjih podeli poseben status.

Nadzorni odbor v občinah, kjer je ustanovljen:
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih
sredstev;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih
sredstev.

O tem, katere občine izpolnjujejo pogoje za pridobitev posebnega statusa, odloča Državni zbor.

Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, občinski uradniki in drugi javni uslužbenci ter člani poslovodstev
organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

30. člen

35. člen

Občine s posebnim statusom opravljajo poleg funkcij občine
tudi druge funkcije, določene z zakonom.
Država zagotavlja posebna sredstva za razvoj občin s posebnim statusom.

Župan predstavlja in zastopa občino.
Župan skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega
sveta in občinskih odborov.

Občine s posebnim statusom sprejmejo razvojni fyogram,
odobri pa ga Državni zbor.

Župan mora zadržati izvajanje nezakonite odločitve občinskega sveta ali občinskega odbora.

IV. P o g I a v | e

Župan mora navesti razloge za zadržanje odločitve iz prejšnjega odstavka na seji organa, ki je sprejel odločitev. .

31. člen

Če se odločitev sveta oz. odbo.ra nanaša na zadevo, ki je bila
z zakonom poverjena občini, mora župan opozoriti pristojno
ministrstvo na nezakonitost oz. neprimernost take odločitve.

Organi občine so občinski svet, župan, ter po potrebi eden ali
več občinskih odborov in nadzorni odbor.

36. člen

ORGANI OBČINE

32. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah
v okviru pravic in dolžnosti občine.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet:
- sprejema statut občine;
- sprejema odloke in druge občinske akte;
- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;
- sprejema občinski proračun in zaključni račun;
- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na
občino;
- voli člane občinskih odborov;
- voli enega ali več podžupanov;
- nadzoruje delo odborov, župana, podžupana in občinske
uprave;
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut
občine.
18

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu
ogroženo življenje in premoženje občanov, občinski svet pa
se ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu
svetu takoj, ko se ta lahko sestane.
37. člen
Občinski svet in občinski odbori odločajo na sejah.
38. člen
Občinski svet sklicuje župan.

•
Župan mora sklicati sejo, če to zahteva najmanj četrtina
članov sveta. Sklicati jo mora najkasneje v osmih dneh. Gradivo je treba poslati članov sveta najkasneje v treh dneh pred
sejo.
poročevalec

39. člen
Člani sveta imajo pravico na seji sveta dajati pobude in predloge ter postavljati vprašanja županu in predsednikom odborov. Na vprašanja morajo dobiti odgovor najkasneje na
naslednji seji.
Občinska uprava in občinske javne službe morajo dati članom
sveta na njihovo zahtevo na voljo vse podatke, ki jih ti potrebujejo pri svojem delu.

46. člen
Župana se voli na neposrednih tajnih volitvah.
Variantni dodatek: Statut občine lahko določi, da župana
izvoli občinski svet.
47. člen

40. člen

Občinski odbor sestavljajo člani, ki jih na svoji prvi seji izvoli
občinski svet izmed sebe. Izvolitev mora biti opravljena pred
potekom mandatne dobe prejšnjih članov odbora.

Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino glasov
navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji
navzočih najmanj polovica članov.

Število odborov in njihovih članov ter organizacijo njihovega
dela določa statut občine.

41. člen

48. člen

Seje sveta so javne. Javnost se lahko izključi samo pod
pogoji, ki jih določa statut občine.

Način volitev občinskega odbora in njegovega predsednika
ter župana in podžupana podrobneje določi statut v skladu
z zakonom.

Varianta: prvi odstavek se črta.
Občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejema
z dvotretjinsko večino navzočih članov.
42. člen
Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volilne
pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo državljani, ki imajo v občini stalno
prebivališče.
Podrobneje se volitve v občinski svet uredijo v posebnem
zakonu.
43. člen
Število članov sveta določi statut občine.
Varianta: člen se črta.
44. člen
Na narodnostno mešanih območjih, določenih z zakonom,
kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost,
imata v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika.
S statutom občine se lahko določi neposredna zastopanost
narodnih skupnosti tudi v drugih organih občine.
t
Zaradi uresničevanja posebnih pravic narodnih skupnosti se
v teh občinah oblikujejo tudi posebni organi, katerih pristojnost določa statut.
Na območjih, kjer živi stalno naseljena romska skupnost,
imajo Romi v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika.

49. člen
Na predlog najmanj četrtine svojih članov lahko občinski svet
izreče nezaupnico občinskemu odboru. Nezaupnico lahko
izreče le tako, da obenem z večino glasov vseh članov sveta
izvoli nov odbor.
50. člen
Neposredne oblike sodelovanja občanov pri izvajanju občinske oblasti so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
51. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za njen
posamezen del. Skliče ga župan na lastno pobudo, na
pobudo sveta ali na zahtevo določenega števila (odstotka)
volilcev v občini oziroma v njenem delu, ki ga določi statut.
Na zboru občanov poroča župan, predsednik nadzornega
odbora, po potrebi pa tudi predstavniki drugih občinskih
organov. Na zboru občanov se lahko z večino glasov sprejmejo splošne smernice za delo občinskih organov.
52. člen
Občinski svet lahko o kakšnem svojem aktu ali drugi odločitvi
razpiše referendum na lastno pobudo, mora pa ga razpisati,
če to zahteva najmanj pet odstotkov volilcev v občini.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo
pravico voliti člane občinskega sveta. Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volilcev, ki so
glasovali.
Podrobneje določi način glasovanja na referendumu statut
občine v skladu z zakonom.

45. člen

53. člen

Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandatna doba
članov občinskega sveta se začne s potekom mandatne dobe
prejšnjih članov sveta, traja pa do prve seje novo izvoljenega
sveta.

Občinski svet oziroma župan lahko razpišeta svetovalni referendum o posameznih vprašanjih posebnega pomena iz
občinske pristojnosti, da se ugotovi volja občanov.

Članu občinskega sveta preneha mandat, če umre, če zaradi
daljše bolezni ne more opravljati svojega dela, če se trajno ne
udeležuje seje sveta in v drugih primerih, ki jih v skladu
z zakonom določa statut občine.
poročevalec

Svetovalni referendum ne zavezuje občinskih organov.
Referendum se razpiše za vso občino ali za njen del. Statut
občine lahko določi, da se referendum razpiše tudi na zahtevo
določenega števila volilcev, ki ga predpiše statut.
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54. člen
Najmanj pet odstotkov volilcev v občini lahko zahteva izdajo
ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oz. drugih občinskih organov. Tako
zahtevo lahko postavi tudi del volilcev, ki ga določi statut
občine, na delu območja občine.
Organ, na katerega je naslovljena zadeva iz prvega odstavka,
je dolžan v roku, ki ga določi statut občine, najkasneje pa
v treh mesecih odločiti o zahtevi.
V. P o g I a v J e
OBČINSKA UPRAVA
55. člen
Organizacijo in delovno področje občinske uprave določi
občinski svet na predlog župana.
Občinsko upravo lahko vodi predstojnik (Varianta : tajnik), ki
ga imenuje občinski svet na predlog župana. gnManjše
občine imajo lahko skupno občinsko upravo.
56. člen
Občinski svet določa načrt delovnih mest v občinski upravi na
predlog župana.
Položaj in zaščito zaposlenih v občinski upravi ureja zakon.

1.
2.
3.
4.

davek od premoženja,
davek na dediščine in darila,
davek na dobitke od iger na srečo,
davek od prometa nepremičnin.

Občina lahko predpiše dodatno plačilo dohodnine o;iroma
davek na promet nepremičnin zavezancem s svojega
območja, ki skupaj ne smeta presegati četrtine zneskov oziroma stopenj, določenih z zakonom.
Varianta: Občini pripada za financiranje lokalnih zadev javnega pomena četrtina sredstev dohodnine in davka na promet
nepremičnin, če' gre za zavezance oziroma nepremičnine
z njenega območja.
60. člen
Dohodki od premoženja občine so zlasti:
1. dohodki od zakupnin in najemnin za zemljišča in objekte, ki
so občinska lastnina,
2. dohodki od vlaganj kapitala,
3. dohodki od vrednostnih papirjev in drugih pravic občine,
4. dohodki od rent, dobička javnih podjetij in koncesij.
61. člen
Občina lahko najame posojilo samo, če služba, pristojna za
revizijo oceni, da vračilo obveznosti iz njenega posojila ne bo
ogrozilo financiranja lokalnih zadev javnega pomena,
v nasprotnem primeru pa samo, če za vračilo jamči država.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za primer razpisa
javnega posojila ali obveznic, ki jih razpiše občina.

VI. Poglavje
PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
57. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari
v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.

62. člen
Država zagotavlja občini dodatna sredstva:
- do minimalne ravni opravljanja nalog občine; •
- za financiranje nalog, ki jih prenese v opravljanje občini;
- za sofinanciranje lokalnih zadev javnega pomena, kadar
ima poseben interes za njen razvoj.

Odsvojitev delov premoženja občine je dopustna le proti
plačilu, ki postane del premoženja občine, razen če se del
premoženja podari za humanitarne, znanstvenoraziskovalne,
izobraževalne ali druge tovrstne namene.

Z državnim proračunom se za posamezno proračunsko
obdobje ob upoštevanju čimbolj enakopravnega regionalnega razvoja določi višina finančnih sredstev, ki se dodelijo
posamezni občini zaradi nemotenega izvajanja lokalnih zadev
javnega pomena iz tretje alinee prvega odstavka 62. člena.

Vrednost premoženja izkazuje občina v premoženjski bilanci
v skladu z zakonom.

Višina sredstev iz drugega odstavka 62, člena se za posamezno občino določi zlasti glede nar

58. člen

- število prebivalstva,
- teritorialne značilnosti,
- status občine z vidika posebnih interesov države za njen
razvoj,
- stopnjo družbenega proizvoda glede na državno povprečje.

Lokalne zadeve javnega pomena financira občina iz lastnih
virov, posojil in sredstev države.
Lastni viri občine so:

63. člen

1. davki in druge dajatve,
2. dohodki od njenega premoženja,
3. denarne kazni za prekrške, ki jih sama predpisuje.

•
Dohodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne
porabe občine morajo biti zajeti v proračunu občine, ki ga ta
sprejme v skladu z zakonom.

Kot lastni davek se šteje tudi del sredstev dohodnine.

Občina lahko razpolaga samo s tistimi dohodki, ki so bili
vplačani v proračun do konca proračunskega leta.

59. člen
Občina lahko predpiše lastne davke in druge dajatve (takse,
komunalne takse, nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
idr.) ob pogojih, določenih z zakonom.
Lastni davki, ki jih lahko predpiše občina, so:
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Za izdatke, ki v tekočem letu niso predvideni v proračunu
občine, je potrebno pridobiti predhodno soglasje občinskega
sveta.
Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se
začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun.
poročevalec

Če občinski proračun ni pravočasno sprejet, se javna poraba
občine začasno financira po proračunu za prejšnje leto.

Statut sprejme svet z dvotretjinsko večino vseh članov. Če
statut ni sprejet, se najprej v tridesetih dneh, najkasneje pa
v šestdesetih dneh ponovno odloča o njegovem sprejemu.

64. člen
Nadzor nad izvrševanjem proračuna občine in njenim finančnim poslovanjem opravlja občinski svet oziroma nadzorni
odbor.
Porabo sredstev iz prvega odstavka 61. člena in prvega ter
drugega odstavka 62. člena nadzoruje tudi ministrstvo, pristojno za finance.
Ministrstvo, pristojno za finance lahko zahteva, da z zakonom
določena služba za nadzor pregleda finančno poslovanje
občine glede varčnosti, gospodarnosti in smotrnosti porabe
sredstev občinskega proračuna.
Župan mora poročilo o pregledu predložiti občinskemu svetu
in komisiji iz prvega odstavka tega člena ter v treh mesecih
ministrstvu sporočiti na podlagi poročila o pregledu sprejete
ukrepe.

70. člen
Občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, odredbami,
pravilniki in navodili.
Zadeve iz prenesene pristojnosti ureja občina z odloki in
drugimi predpisi, določenimi z zakoni.
Predpisi iz prejšnjih odstavkov morajo biti v skladu z ustavo in
z zakonom.
71. člen
Statut in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni, veljati
pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače
določeno.
%
Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu.

65. člen
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za pokrajine, uredijo pa se v sporazumu o povezovanju, če posamezna
vprašanja s posebnim zakonom niso urejena drugače.
VII. Poglavje

72. člen
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti, lastne pristojnosti in na podlagi javnih
pooblastil.

OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

Posamični akti organov občine in nosilcev javnih pooblastil
morajo temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu.

66. člen

73. člen

Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi
in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne
javne službe).

Organi občine in nosilci javnih pooblastil odločajo v upravnih
stvareh in o drugih pravicah, obveznostih in pravnih koristih
posameznikov in organizacij v upravnem postopku.

Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina:

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh
iz prenesene pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil,
odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.

- neposredno v okviru občinskih služb (občinske uprave);
- z ustanavljanjem javnih gospodarskih in drugih javnih zavodov ter javnih gospodarskih služb;
- z dajanjem koncesij;
- z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega
prava.

74. člen
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občine
odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

67. člen
Način in pogoje opravljanja lokalnih javnih služb predpiše
občina, če zakon ne določa drugače.

75. člen
Materialni akti in akti poslovanja občine morajo temeljiti na
zakonu in drugem zakonitem predpisu.

68. člen
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za pokrajino, uredijo pa se v sporazumu o povezovanju, če za posamezna vprašanja poseben zakon ne določa drugače.
VIII. Pob I av]e
SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
69. člen
Občina sprejme svoj statut.
Statut občine določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov,
organizacijo občinske uprave in javnih služb, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in druga
vprašania skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon.
poročevalec

76. člen
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za
splošne in posamične akte pokrajine in drugih oblik povezovanja lokalnih skupnosti, če za prenesene naloge in za izvrševanje javnih pooblastil s posebnim zakonom ni določeno
drugače.
IX. P o g I a v j e
POKRAJINA
77. člen
Zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena
se občine lahko povezujejo v pokrajine.
Pokrajina se ustanovi na širšem geografsko zaokroženem
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območju, na katerem se odvija pomemben del družbenih,
gospodarskih in kulturnih odnosov tam živečega prebivalstva,
in na katerem je - glede na površino ozemlja, število prebivalstva ter obstoječih in potencialnih gospodarskih zmogljivosti
- mogoče planirati razvoj, ki bo pospeševal gospodarsko,
kulturno in socialno ravnotežje v pokrajini in v republiki.
V območje pokrajine so vključena celotna območja posameznih občin.
Narodnostno mešane občine in občine, ki so zainteresirane
za povezavo z njimi, se povezujejo v pokrajino, kjer se rešujejo širša vprašanja, ki zadevajo uresničevanje v ustavi določenih pravic in položaja narodnih skupnosti.
Mesto, ki ima več kot 100.000 prebivalcev, opravlja naloge
širše samoupravne lokalne skupnosti.
Pokrajina je oseba javnega prava.

82. člen
Pri prenosu pristojnosti iz prejšnjega člena je potrebno upoštevati naslednja načela in merila:
- da se zagotavlja ustrezen in enakomeren gospodarski,
kulturni in socialni razvoj pokrajin;
'
- da se upoštevajo interesi republike v odnosu do pokrajin in
v razmerju do občin;
- da republika omogoča večjo dostopnost ter decentralizacijo upravnega odločanja in zagotavlja učinkovitost upravnega delovanja.
83. člen
Prenesene državne pristojnosti v izvirno pristojnost pokrajine
so z zakonom določene zadeve zlasti z naslednjih področij:

79. člen

- varstva okolja (varstvo tal, zraka, vodni viri, morje, odlagališča odpadkov, hidrogeološko varstvo, odpadne vode idr.);
- urejanja prostora (prostorsko urejevalska dokumentacija
regionalnih in nižjih ravni);
- naravne in kulturne dediščine (kulturne dobrine, zaščita,
flore, favne, parkov in naravnih rezervatov idr.);
- manjšinske in socialne politike;
- prometa in zvez (ceste, železnice, prevozi, telekomunikacije
idr);
- oskrbe z energijo;
- služb za širše območje na področju zdravstva, socialnega
varstva, šolstva in poklicnega usposabljanja;
- kmetijstva in ribolova;
- preskrbe, turizma in gostinstva.

Pokrajina se ustanovi z zakonom na podlagi odločitve občinskih svetov.

84. člen

78. člen

0
S statutom pokrajine občine opredelijo lokalne zadeve širšega pomena, ki jih pokrajina opravlja v svoji pristojnosti,
organe pokrajine in način njenega financiranja.
Za prenesene lokalne zadeve širšega pomena, za katere je
tako določeno v statutu pokrajine, lahko občine dajejo
soglasje pri urejanju teh zadev.

Varianta: Pokrajino se ustanovi z zakonom na podlagi referenduma v občinah.
Pokrajina opravlja lokalne naloge širšega pomena,ki se nanašajo na komunalni, gospodarski, kulturni in socialni razvoj
svojega območja, na zadovoljevanje skupnih potreb prebivalstva in gospodarstva na tem območju, na krepitev lokalne
samouprave v občinah in na izravnavo njihovega razvoja.
80. člen
Pokrajina v skladu z 78. členom zakona na podlagi svojih
programov:
- skrbi za graditev in vzdrževanje komunalnih, energetskih,
prometnih in drugih infrastrukturnih objektov ter za funkcioniranje ustreznih dejavnosti širšega pomena;
- skrbi za graditev in vzdrževanje objektov in za funkcioniranje služb na področju družbenih dejavnosti (šolstvo, kultura,
zdravstvo, socialno varstvo, itd.), ki so pomembne za razvoj
regije in niso del obveznih nalog republike na teh področjih;
- skrbi za odstranjevanje komunalnih in drugih odpadkov, za
kontrolo in urejanje odplak in za druge oblike varstva okolja
z napravami regionalnih zmogljivosti;
- pospešuje razvoj gospodarstva, zlasti pa kmetijstva, obrti in
turizma na svojem območju;
- organizira in vzdržuje dejavnosti, službe in naprave, s katerimi lahko zagotavljajo pomoč občinam pri opravljanju njihovih nalog in pomoč pri krepitvi lokalne samouprave v občinah.
Pokrajina opravlja navedene naloge:
- z lastnimi organi, sredstvi in službami;
- z organizacijskimi ukrepi v sodelovanju z občinami, z usklajevanjem njihovim pobud in aktivnosti.
81. člen
Prenesene zadeve iz državne pristojnosti ureja in opravlja
pokrajina kot svoje izvirne pristojnosti.
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Na področjih iz prejšnjega člena pokrajina v okviru načel, ki
jih določa zakon, ta področja ureja, opravlja upravne naloge
ter izdaja konkretne upravne akte.
85. člen
Pokrajina lahko v okviru sporazuma, ki ga država in pokrajina
skleneta pred izdajo zakona iz drugega odstavka 4. člena,
predlaga prenos posameznih zadev iz tega člena oziroma
lahko Državni zbor predlaga tak sporazum pokrajini.
V primeru spora med državo in pokrajino, glede zadev, ki se
naj prenesejo oziroma obsega prenešenih zadev, se izvede
postopek pred pristojnim parlamentarnim telesom, ki predlaga odločitev Državnemu zboru.
86. člen
Pokrajina sodeluje tudi pri predlaganju in izvrševanju drugih
zadev iz državne pristojnosti, tako da jo republika pooblasti za
izdajanje posameznih predpisov.
87. člen
Pokrajina sodeluje pri urejanju zadev iz državne pristojnosti
tudi preko svojih predstavnikov v Državnem svetu.
88. člen
Država lahko z zakonom poveri pokrajini izvrševanje posameznih zadev iz državne pristojnosti.
Zadeve iz prejšnjega odstavka pokrajina opravlja kot državne
zadeve po navodilih in s sredstvi države.
Predpise za urejanje zadev iz prvega odstavka izdajajo pristojni državni organi, razen če zakon za njihovo izdajanje ne
pooblašča pokrajinskih organov.
poročevalec

89. člen

XI. P o g I a v j e

Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za druge
oblike širših samoupravnih lokalnih skupnosti in povezovanja
občin.

VARSTVO LOKALNE SAMOUPRAVE IN PRAVIC
POSAMEZNIKOV TER ORGANIZACIJ
98. člen

90. člen
Organi pokrajine so pokrajinski svet, predsednik in po potrebi
pokrajinski odbori.
91. člen
Pokrajinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah
v okviru pravic in dolžnosti pokrajine.
92. člen
Pokrajinski svet se voli na podlagi splošne in enake volilne
pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Volilno pravico
imajo vsi državljani, ki imajo volilno pravico v občinah.
Vsaka občina ima v pokrajinskem svetu enako število predstavnikov, po položaju pa so člani pokrajinskega sveta tudi
župani občin, ki se združujejo v pokrajino.
93. člen
Predsednik predstavlja in zastopa pokrajino.
Predsednik skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev Pokrajin
skega sveta in pokrajinskih odborov.
X. P o g I a v J e

Občina oziroma širša lokalna skupnost lahko vloži zahtevo za
presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države pri Ustavnem sodišču, s katerimi se posega v ustavni položaj in pravice
lokalne skupnosti.
99. člen
Občina oziroma širša lokalna skupnost lahko pred pristojnim
upravnim sodiščem v upravnem sporu spodbija konkretne
upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo
oblastni nadzor.
100. člen
Občina ima v postopku, v katerem se odloča o pravicah in
obveznostih posameznikov in organizacij pred državnimi
organi položaj stranke, če so s temi akti neposredno prizadete
pravice in koristi lokalne skupnosti, določene z ustavo in
zakoni.
101. člen
Državni zbor lahko pred izdajo zakonov in drugih predpisov,
ki se v skladu z ustavo tičejo koristi občin, pridobi njihovo
mnenje. Če se predpis nanaša na posamezne občine oziroma
posega v koristi posamezne občine mora izdajatelj predpisa
pred njegovo izdajo seznaniti prizadeto občino o namenu
takšnega urejanja.

NADZOR DRŽAVNIH ORGANOV
94. člen
Državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov občin.
V zadevah, ki jih na občine prenese država, pa opravljajo
državni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo
njihovega dela.

XII. Poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
102.člen
Referendumi za določitev območij občin, ki se organizirajo po
tem zakonu, se izvedejo v devetih (varianta: šestih) mesecih
po volitvah občinskih svetov spomladi 1994.

95. člen
Državni nadzor nad delom organa lokalnih skupnosti izvršujejo vlada in ministrstva.

Varianta: Referendumi za določitev območij občin, ki se
organizirajo po tem zakonu, se izvedejo v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

96. člen

Referendume razpiše Državni zbor v skladu s posebnim zakonom v tistih občinah oziroma delih občin, kjer so državljani
zahtevali ustanovitev svoje občine.

Župan mora odloke, s katerimi občina ureja zadeve iz prenesene pristojnosti države brez odlašanja, najpozneje pa hkrati
z objavo, predložiti vladi oziroma ustreznemu ministrstvu.
Vlada oziroma ministrstvo odloke, za katere meni, da so
nezakoniti, lahko zadrži glede izvrševanja in jih predloži
Ustavnemu sodišču.
97. člen

Občine, ki izpolnjujejo temeljne pogoje iz 15. člena zakona
lahko izpeljejo preobrazbo in razpišejo referendum za določitev območja občine v skladu z 19. členom zakona takoj, ko
zakon stopi v veljavo oziroma še pred rednimi volitvami občinskih svetov.
103.člen

Če občina ne izvaja prenesenih nalog ali nalog na podlagi
javnih pooblastil ji pristojno ministrstvo naloži izpolnitev
naloge z odločbo.

V posameznih delih občine državljani na svojih zborih oblikujejo zahteve po ustanovitvi svoje občine.

Če občina ? odločbo v določenem roku ne izpolni naloge,
sprejme ministrstvo potrebne ukrepe na stroške občine. v

Zbore občanov skliče za območja sedanjih krajevnih skupnosti oziroma dele občine predsednik občinske skupščine oziroma župan.
V morebitnih sporih med posameznimi deli občine glede
ustanovitve samostojnih občin posreduje arbitraža, ki jo
sestavljajo predstavniki sprtih strani ter predstavniki vlade.

poročevalec
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- obstoječa bremena občin ter terjatve, ki bodo dospevale
v naslednjih letih.

104.člen
Na območju mesta se izvede referendum glede oblikovanja
mesta in četrti.
105. člen
Državni zbor sprejme zakon o določitvi območij in meja novih
občin v šestih (varianta: treh) mesecih po izvedenih referendumih o ustanovitvi občin.

Če pride do spora glede delitve premoženja sprte strani oblikujejo arbitražo, v kateri sodeluje predstavnik vlade, ter enako
število predstavnikov sprtih strani.
Če spora ni mogoče rešiti na način iz prejšnjega odstavka,
odloči Vrhovno sodišče v upravnem sporu meritorno.
108. člen

106. člen

Občine, na območju katerih ne bodo oblikovane nove občine
po tem zakonu, nadaljujejo z delom po tem zakonu.

Nove občine morajo v šestih (varianta: treh) mesecih po
uveljavitvi zakona iz prejšnjega člena izvoliti občinski oziroma
mestni svet. Ta pripravi in sprejme statut in druge akte
potrebne za prevzem funkcij po tem zakonu v treh mesecih po
konstituiranju sveta.

109. člen

Za volitve in sklice prvih sej občinskih oziroma mestnih svetov
se uporabljajo določbe zakona o volitvah občinskih svetov.

Do ureditve položaja in zaščite zaposlenih v občinski upravi
po 56. členu tega zakona se uporabljajo določbe zakona
o delavcih v državni upravi.
110. člen

107. člen
Občinski sveti morajo v treh (varianta: v šestih) mesecih po
prevzemu funkcij po prejšnjem členu urediti medsebojna premoženjskopravna razmerja.
Osnova za delitev premoženja je zlasti:
- število prebivalstva;
- udeležba posameznih delov občine v zagotavljanju premoženja občine:
- lastna udeležba posameznih delov občine pri izgradnji ali
oblikovanju premoženja v občini;

Delavci občinskih upravnih organov, razen delavcev, ki opravljajo državne funkcije, ki jih prevzame država, in tajniki ter
drugi zaposleni v organih krajevnih skupnosti imajo ob reorganizaciji lokalnih skupnosti po tem zakonu pravice, ki jih
zakon zagotavlja delavcem v državnih organih za primer reorganizacije ali spremenjenih pristojnosti upravnih organov.
111. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Osnutek zakona o lokalni samoupravi obsega enajst poglavij
s 111 členi.
/
1. V splošnih določbah je poudarjeno, da ta zakon določa
načela za ureditev lokalnih skupnosti in njihove funkcije.
S tega vidika so grajena vsa naslednja poglavja zakona,
s čemer je omogočeno občinam in drugim lokalnim samoupravnim skupnostim samourejanje določenih vprašanj.
V tem poglavju so dana načelna izhodišča za urejanje posameznih vprašanj v nadaljevanju zakona. Določeno je, da so
občine temeljne lokalne samoupravne skupnosti, ki samostojno urejajo lokalne zadeve javnega pomena, ki se nanašajo
na življenje in delo prebivalcev na njihovem območju. Širše
samoupravne lokalne skupnosti pa so lokalne skupnosti dveh
ali več občin, ki se ustanovijo na geografsko in gospodarsko
zaokroženih območjih. Te skupnosti naj bi urejale in opravljale lokalne zadeve širšega pomena, ki presegajo zmogljivosti občin.
Pomembna in v skladu z načeli Evropske listine lokalne
samouprave je določba, da prebivalci lokalnih skupnosti
uresničujejo svojo pravico do lokalne samouprave preko svetov, sestavljenih iz članov, ki jih volijo svobodno in tajno na
podlagi neposredne, enake in splošne volilne pravice. Prebivalci lokalnih skupnosti pa odločajo o zadevah lokalne samouprave tudi na svojih zborih in z referendumom.
V splošnih določbah so načelno opredeljena še vprašanja kot
so sodelovanje lokalnih skupnosti med seboj ter preko državnih meja, lokalne skupnosti kot samostojne gospodarske
enote, ime, grb, člani in drugo.
2. V poglavju, ki se nanaša na območje In dele občin so
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opredeljeni kriteriji oziroma pogoji za oblikovanje občine,
posebej za mestne občine, notranja členitev občin na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti in drugo. Občina je naravna
in gospodarsko-družbena enota, ki je sposobna zadovoljevati potrebe svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge.
S takšno določbo je dano izhodišče za racionalno oblikovanje
občin, ki bodo uspešno funkcionirale. Konkretnejši kriteriji pa
so:
- da mora imeti občina najmanj 3.000 prebivalcev (izjemoma
tudi manj);
- da je zagotovljena osnovna preskrba z življenjskimi
potrebščinami (trgovina);
- dostopnost zdravniške in socialne oskrbe;
- osnovno šolanje;
- minimalni komunalni in stanovanjski pogoji za bivanje;
- prostorsko poselitveni pogoji;
- osnovne prometne in komunikacijsko-informacijske povezave (pošta);
- prostori za izvajanje upravnih in političnih dejavnosti
(občinska stavba);
- osnovni pogoji za športno in kulturno dejavnost;
- banka ali hranilnica.
Za mestno občino, ki se ustanovi na območju mesta, kjer je
potrebno enotno prostorsko in urbanistično urejanje, zadovoljevanje komunalnih potreb in planiranje razvoja, pa je določeno, da mora imeti najmanj 10.000 prebivalcev in da je
geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega območja; ali da za to govore zgodovinski razlogi.
Območje občine določi z zakonom Državni zbor v skladu
z Izraženo voljo polnoletnih prebivalcev na referendumu.
Pred tem pa je potrebno z referendumom pridobiti mnenje
poročevalec

prebivalcev določenih naselij o vključitvi v določeno občino.
Ob tem se zastavlja več vprašanj. Eno takih je, ali naj referendumsko odločanje po tem zakonu uredi ta zakon ali pa naj bo
to prepuščeno posebnemu zakonu ali splošnemu zakonu
o referendumu. Pomembno vprašanje je tudi, ali se referendum izvede hkrati v vseh slovenskih občinah, ali pa so lahko
posamezni referendumi z določenimi časovnimi zamiki, tako
da ne bi bil prehod v lokalno samoupravo hkraten za vso
Slovenijo. Slednja rešitev bi bila z vidika racionalnega pristopa in glede že opravljenih priprav za prehod v posameznih
občinah in krajevnih skupnostih ugodnejša, vendar pa bi
prišlo s tem do neenotnosti izvajanja oblasti, saj bi republika
v nekaterih občinah že prevzela funkcije bivših občin, medtem ko bi v drugih občinah te funkcije opravljale še obstoječe
občine. S tem bi pa bilo prizadeto ustavno načelo enakosti
državljanov in drugih oseb glede izvajanja tako oblasti kakor
tudi lokalne samouprave. To torej terja, da se referendumsko
odločanje o oblikovanju novih lokalnih skupnosti opravi istočasno v vsej Sloveniji. Občine, ki se ne bodo opredelile za
teritorialne spremembe, bodo po sprejemu zakona o določitvi
območij in imen novih občin, prevzele funkcije lokalnih skupnosti v sedanjih teritorialnih okvirih.
Komisija za lokalno samoupravo predlaga, da se referendumska procedura za določitev območij občin, ki se organizirajo
po zakonu o lokalni samoupravi, zakonodajno uredi v posebnem zakonu o referendumu za določitev območij občin.
Predlaga, da posebna strokovna skupina takoj prične s pripravljalnimi dejanji za pripravo tega zakona.
Pomembna je tudi določba, da je pri določanju območja
občine praviloma treba upoštevati meje katastrskih občin.
Zakon tudi določa, da se na območjih, kjer živijo pripadniki
madžarske in italijanske narodne skupnosti, oblikujejo
občine, v katerih bo zagotovljeno uresničevanje posebnih
pravic narodnih skupnosti. Komisija se bo glede vsebine
določb zakona, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih
pravic narodnih skupnosti v samoupravnih lokalnih skupnostih posebej posvetovala s predstavniki obeh skupnosti in
s Komisijo za narodnosti Državnega zbora Republike Slovenije.
V tem poglavju je opredeljen tudi postopek za združevanje ali
razdruževanje občin.
Pomembna pa je tudi načelna določba, ki jo bodo razdelali
statuti novih občin, da je območje občine lahko razdeljeno
še na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, če je to utemeljeno iz prostorskih, zgodovinskih, upravno-gospodarskih ali
kulturnih razlogov in če je to v interesu prebivalcev dela
občine.
3. Zakon v poglavju o nalogah občine opredeljuje, da so
tipične naloge občine naloge kot so:
- upravljanje občinskega premoženja;
- omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine;
- ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj;
- določanje pogojev poslovanja lokalnih javnih ustanov in
zavodov;
- skrb za varstvo okolja;
- gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, javnih
poti in drugih javnih površin itlr.
Pri tem ne gre za taksativno naštevanje nalog občine, saj se
bodo le-te razlikovale tudi glede na stopnjo razvitosti, velikost, ekonomske možnosti itd. posameznih občin. Naštevanje
nalog občin po nekaterih stališčih ni stvar tega zakona, vendar je treba upoštevati, da takšno naštevanje predstavlja omejitveni faktor za državo, da ne bi s posameznimi področnimi
zakoni posegala v izvirne funkcije lokalnih skupnosti.
Pri mestni občini so prav tako primeroma naštete še naloge,
ki izhajajo iz specifičnosti mest in mestne občine. Na primer
urejanje mestnega prometa, zagotavljanje delovanja kulturnih, znanstvenih, socialnih, varstvenih in zdravstvenih ustanov na območju mesta, ki imajo pomen za širšo lokalno
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skupnost ali za republiko, zagotavljanje spomeniškega varstva, itd.
Tudi v bodoče naj bi občine - po svojem predhodnem
soglasju -lahko opravljale posamezne naloge Iz državne
pristojnosti, za katere zagotavlja sredstva država. Tu gre za
takoimenovane odstopljene pristojnosti, ki ne predstavljajo
izvirnih pristojnosti občine, zato bo država zagotavljala neposredni nadzor nad njihovim izvajanjem. Seveda ta določba
države ne omejuje, da takšne prenesene pristojnosti zoži ali
razširi s tem zakonom ali s posebnimi zakoni. Pri izvirnih
prenesenih pristojnostih, kakršne so predvidene za pokrajine,
pa pokrajina samostojno izvaja te naloge, seveda v okviru
zakonskih načel, vendar pri tem ni v drugih razmerjih
z državo. To pomeni, da bo v okviru zakonskih načel pokrajina
lahko tudi normativno urejala posamezna vprašanja.
Zelo pomembna je tudi opredelitev občin s posebnim statusom.
4. V poglavju o organih občine je določeno, da so to občinski
svet, po potrebi eden ali več občinskih odborov in župan.
Organi pokrajine pa so pokrajinski svet, pokrajinski odbori in
predsednik. Opredeljene so naloge občinskega sveta kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in
dolžnosti občine. Občinski odbor skrbi za izvajanje odločitev
občinskega sveta, lahko pa mu občinski svet poveri tudi
posamezne zadeve iz svoje pristojnosti.
Župan predstavlja in zastopa občino, skrbi in odgovarja za
izvajanje odločitev občinskega sveta in občinskih odborov in
je varuh zakonitosti. Določene so še druge pristojnosti
župana, način dela občinskih organov, volitve občinskega
sveta in župana itd.
Obstajajo tudi zahteve po še bolj podrobnem urejanju
sestave, števila, načina delovanja občinskih organov, kakor
tudi nasprotne stališča, da bi to pomenilo kršenje osnovnega
koncepta lokalne skupnosti, da samostojno samoupravno
urejajo notranja razmerja, tako v funkcionalnem kot v vsebinskem smislu. Upoštevati pa je vendarle potrebno, da je minimalna zakonska enotnost potrebna že zaradi varstva interesov posameznih državljanov in oseb civilnega prava in tudi
siceršnjih interesov, ki izhajajo iz strukturiranosti posameznih
občin. S tem lahko zakon opravi tudi pomembno usmerjevalno funkcijo in pomoč glede na to, da se teži k čimvečji
deprofesionalizaciji opravljanja funkcij lokalnih skupnosti. 43.
člen tako na primer posebej ne konkretizira števila članov
občinskega sveta, ampak to prepušča statutu občine, ki to
število določi na podlagi števila prebivalcev v občini. V evropskih državah, npr. v sosednji Italiji, štejejo občinski oziroma
mestni sveti do 80 članov in sicer 35 članov v občinah oziroma
mestih, kjer je od 5.000 do 10.000 prebivalcev, 45 članov tam,
kjer je od 10.000 do 20.000 prebivalcev, 51 tam, kjer je preko
20.000 prebivalcev in 81 tam, kjer je od 50.000 do 150.000
prebivalcev. Mestni sveti na Švedskem štejejo od 31 do 61
članov, na Norveškem od 13 do 85 članov, v Grčiji štejejo
mestni sveti od 11 do 41 članov, občinski sveti pa od 7 do 11
članov, mestni svet Budimpešte pa ima npr. 111 članov.
V sosednji avstrijski Koroški pa se giblje število čalnov občinskih svetov od 9 do 35. Število članov sveta je v večini občin in
mest evropskih držav neparno.
Zastavlja se tudi vprašanje, ali je potrebno način volitev organov lokalnih skupnosti urediti s posebnim volilnim zakonom
ali pa bi moralo biti to rešeno že z zakonom o lokalni samoupravi. V tem zakonu so dane osnovne usmeritve glede volitev
občinskih organov in smiselno organov pokrajine, podrobno
urejanje pa je prepuščeno statutom lokalnih skupnosti in
posebnemu zakonu o volitvah občinskih organov, ki bi moral
biti sprejet do izvedbe lokalnih volitev, ki naj bi bile predvidoma ločene od državnih.
Pomembna je določba o zastopanosti Italijanske oz. madžarske narodne skupnosti v občinskem svetu In v drugih organih občine. Komisija za lokalno samoupravo bo skupaj
s Komisijo za narodnosti pregledala celotni osnutek zakona
o lokalni samoupravi z vidika uresničevanja ustavnih pravic
narodnosti v lokalni samoupravi.
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Tudi Romi naj bi imeli v občinskem svetu najmanj po enega
predstavnika, na območjih, kjer živi romska skupnost.
5. Predlagatelj zakona veliko pozornost namenja v šestem
poglavju premoženjskim vprašanjem in načinu financiranja
občin. Občina ima kot samostojna gospodarska enota pravico, da poseduje, pridobiva in upravlja premoženje vseh vrst.
Zakon zasleduje koncept občine, ki glede gospodarjenja
s sredstvi in pridobivanja dohodka v bistvu izhaja iz logike
podjetništva, kar predstavlja racionalnost in učinkovitost
v porabi sredstev in v gospodarjenju z njimi. Takšen je trend
tudi v Evropi - n.pr. v Franciji, Avstriji in Nemčiji.
Viri financiranja funkcij občine so zlasti:
-

dohodnina, davki in druge obvezne dajatve;
dohodki od premoženja občine;
vlaganja zasebnega kapitala;
posojila, javna posojila in obveznice;
zagotovljena sredstva države za prenesene naloge;
dodatna sredstva države.

Avtonomnost lokalne samouprave se izkazuje v možnosti
občine, da za financiranje svojih temeljnih funkcij predpiše
posebni občinski davek in pri tem ni vezana na pogoje, ki jih
sicer predpisuje davčna zakonodaja, medtem ko je pri predpisovanju drugih davščin , kot so takse, komunalne takse ipd.
vezana na zakonske pogoje. Glede na to, da bo tudi lokalna
skupnost vezana na sistem javnih financ, predstavljajo tudi te
določbe o premoženju občine sistemski okvir za normativno
urejanje javnih financ, kakor tudi glede državne kontrole nad
porabo sredstev, ki se ji seveda ne more izogniti tudi občina.
6. Občinske javne službe, o katerih govori sedmo poglavje
zakona, so sicer urejene s posebnim zakonom, s tem zakonom pa je predvideno, da občina zagotavlja lokalne javne
službe za zagotovitev javnih dobrin in je hkrati omogočeno,
da ustanovi javna podjetja in javne zavode, ki so potrebni
glede na specifične razmere v posamezni občini. Glede na to,
da občina gospodari s svojim premoženjem, ji je dana možnost, da daje koncesije za izkoriščanje teh nepremičnin kakor
tudi da določi posebno pravico uporabe na javnem dobru ob
pogojih zakona, vendar tako, da se okrni splošna dostopnost
javnega dobra vsem ljudem.
7. V osmem poglavju so predvideni akti, s katerimi ureja
občina notranjo organizacijo in delovanje ter akti, s Katerimi
ureja zadeve iz svoje pristojnosti in iz prenesene pristojnosti.
Pri tem je omejena samo s splošnim ustavnim principom
o skladnosti teh aktov z ustavo in zakoni.
8. V poglavju o širši samoupravni lokalni skupnosti oziroma
pokrajini je predlagatelj poizkušal razrešiti nedorečenost
člena 143. ustave Republike Slovenije. Po tem členu širše
samoupravne skupnosti nastanejo na prostovoljni podlagi.
Občine se namreč samostojno odločajo o povezovanju vanje.
Predlagatelj zakona ohranja odločilno voljo občin za takšno
povezovanje. Če pride do ustanovitve širše lokalne skupnosti
- pokrajine - nastanejo že po ustavi obveznosti tako za
državo, ki je dolžna določiti izvirne pristojnosti, kot za takšno
skupnost pri izvrševanju zadev iz državne pristojnosti, ter
pravice takšne skupnosti pri predlaganju njihovega urejanja.
Občine s statutom pokrajine opredelijo lokalne zadeve širšega pomena, ki jih pokrajina opravlja v svoji lastni pristojnosti, organe pokrajine in način njenega financiranja. Z zakonom je predvidena smiselna uporaba določb tega zakona, ki
veljajo za občinske organe, tudi glede oblikovanja organov
pokrajine. To seveda ne pomeni nikakršne uniformiranosti
teh organov, saj bo statut lahko upošteval tudi specifičnosti
posamezne pokrajine in njenih potreb.
V zakonu so navedene naloge, ki se nanašajo na komunalni,
gospodarski, kulturni in socialni razvoj pokrajine. Prav tako
so konkretizirana načela in merila za prenos zadev iz državne
pristojnosti v izvirno pristojnost pokrajine in navedene tipične
zadeve iz prenesene državne pristojnosti. To so zlasti zadeve

26

s področij varstva okolja, urejanja prostora, naravne in kulturne dediščine, manjšinske in socialne politike, kmetijstva in
ribolova, oskrbe z energijo itd.
V tem poglavju je tudi določeno, da republika lahko pokrajino
pooblasti za izdajanje posameznih predpisov, kar je v skladu
z drugim stavkom prvega odstavka 143. člena ustave Republike Slovenije. Glede na že omenjeno v zvezi z izvirnimi
pristojnostmi pokrajine, je potrebno opozoriti še na pravico
pokrajine, da izdaja tudi podzakonske predpise, seveda na
podlagi posebnega pooblastila, ker bi sicer bilo to v pristojnosti Vlade in uprave.
9. Deseto poglavje govori o nadzoru državnih organov. Zakon
zagotavlja osnovni nadzor, pri čemer državni organi pri izvajanju zadev iz pristojnosti lokalnih skupnosti nadzorujejo le
zakonitost dela organov občine, medtem ko glede prenesenih
zadev država opravlja nadzor tudi nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
10. V zakonu je dana v desetem poglavju lokalnim skupnostim
pomembna možnost, da se zavarujejo pred posegi države
v funkcije lokalne skupnosti, s tem da lahko vložijo zahtevo
za presojo ustavnosti In zakonitosti predpisov države pri
Ustavnem sodišču. S tem se lokalna skupnost postavlja
v enakopravni položaj v odnosu do države, saj pred Ustavnim
sodiščem nastopa kot enakopravni subjekt z državo.
V tem poglavju je urejeno tudi izpodbijanje upravnih aktov
države pred pristojnimi upravnimi sodišči glede izvrševanja
oblastnega nadzora.
Posebnost predstavlja, skladno z Evropsko listino lokalne
samouprave in sklepi Prve konference o uresničevanju Evropske listine lokalne samouprave v Barceloni, tudi dolžnost
Državnega zbora, da pridobi mnenje lokalnih skupnosti
o zakonih, ki se tičejo njihovih koristi. Predviden pa je tudi
'■poseben veto« v primeru negativnega mnenja občine k zakonom, ki urejajo koristi občin.
11. Zadnje poglavje o prehodnih In končnih določbah predstavlja izjemno pomembno materijo, saj ureja preoblikovanje
sedanjih občin v lokalne skupnosti po novi ustavi. V tem
poglavju določeni roki izhajajo iz predpostavke, da sedanje
občine hkrati preidejo v lokalne skupnosti, kar omogoča
usklajeno delovanje države na eni strani in lokalnih skupnosti
na drugi strani. Zakon v teh določbah omogoča, da posamezne občine, ki so s pripravljalnimi dejanji glede preobrazbe
lokalne samouprave dovolj daleč, lahko takoj po sprejemu
zakona, na podlagi pogojev in možnosti, ki jih določa zakon,
izvedejo preobrazbo še pred spomladanskimi volitvami 1994.
Zakon ureja tudi način sporazumne delitve premoženja
dosedanjih občin in predvideva način reševanja sporov ter
daje temeljne kriterije za sestavo premoženjskih bilanc in
razdelitev po posameznih novo nastalih občinah. Predvideno
je, da lahko v spornih razmerjih prizadete strani skupaj
z vlado sestavijo posebne arbitražne komisije. Če pa tudi
znotraj njih ne pride do sporazuma, pa je predvideno meritorno odločanje Vrhovnega sodišča glede razdelitve premoženja občine.
***
Skupina predlagateljev, članov Komisije Državnega zbora za
lokalno samoupravo :
dr. Ciril Ribičič, I. r.
Maks Sušek, I. r.
Franc Černelič, I. r.
Anton Peršak, I. r.
Ivan Sisinger, I. r.
Roberto Battelli, I. r.
Tone Anderlič, I. r.
Ivo Hvalica, I. r.
Jana Primožič, I. r.

Marijan Poljšak, I. r.
Janez Jančar, I. r.
Breda Pečan, I. r.
Franc Lipoglavšek, I. r.
Zoran Madon, I. r.
Maria Pozsonec, I. r.
Polonca Dobrajc, I. r.
Janko Predan, I. r.
dr. Lev Kreft, I. r.

poročevalec

r Stališča o uresničevanju ustavne zasnove lokalne samouprave
Komisija Državnega zbora za lokalno samoupravo je na svoji
1. seji (10. 3.). 2. seji (9. 4.), 3. seji (4. 5.), 4. seji (17. 5.) in 5. seji
(26. 5.) obravnavala problematiko delovanja občinskih skupščin in način njenega razreševanja. Na podlagi predhodnega
usklajevanja stališč v poslanskih skupinah ter na podlagi
razprave o njih na 8. seji Državnega zbora (25. 5. in 2. 6.) in na
njej sprejetega sklepa (2. 6.), da Komisija pripravi predlog za
izdajo zakona o lokalni samoupravi z osnutkom zakona, je
komisija kot podlago za svoje delo sprejela naslednja
Stališča
o uresničevanju ustavne zasnove lokalne
samouprave
1. Projekt preobrazbe lokalne samouprave mora postati, izhajajoč iz ustavnopravnih vidikov osamosvajanja Slovenije in
načel Evropske listine lokalne samouprave, eden izmed ključnih temeljev demokratične ureditve slovenske države in
decentralizacije oblasti v Republiki Sloveniji na podlagi delitve funkcije in pristojnosti države med državo in samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, ki bo omogočila uresničevanje
pravice državljank in državljanov, da čimbolj neposredno
sodelujejo pri opravljanju javnih zadev. Zastoj pri uresničevanju ustavne zasnove lokalne samouprave in vrsta nerešenih
zakonodajnih in sistemskih vprašanj ter nedorečena teritorialna, funkcionalna in organizacijska podoba bodoče lokalne
samouprave v zadnjem času krepi centralistične težnje in
onemogoče uresničevanje celotnega ustavnega sistema.
Komisija zato meni, da je treba pospešiti delo na pripravi in
sprejemu zakona o lokalni samoupravi, tako da bo sprejet
najkasneje do konca leta 1993. Sočasno z osnutkom tega
zakona naj bi obravnavali tudi zakonsko ureditev sistema
državne uprave in sistema javnih financ ter s tem omogočili
uskladitev rešitev v tistih ravneh organiziranosti samoupravnih lokalnih skupnosti, kjer se bosta srečali lokalna samouprava in državna uprava. V postopku sprejemanja zakonov za
posamezna področja je treba jasno razmejiti naloge države in
naloge lokalnih skupnosti ter določiti naloge, ki jih država
lahko prenaša v pristojnost lokalnih skupnosti zaradi njihovega bolj racionalnega in učinkovitega uveljavljanja.
Vlada Republike Slovenije naj čimprej pripravi potrebno
spremljajočo zakonodajo za preobrazbo lokalne samouprave
v skladu z zakonom, zlasti osnutek zakona o referendumih za
določitev območij novih občin in osnutek zakona o volitvah
v enodomne svete samoupravnih lokalnih skupnosti. Slednji
naj se sprejme, če je le mogoče, še pred poletnimi počitnicami 1993.
).
2. Komisija ocenjuje, da je temeljna zasnova osnutka zakona
o lokalni samupravi ustrezna podlaga za pripravno zakona in
spremljajoče zakondaje za celovito ureditev omenjenega
področja. Osnutek zakona tako po njenem mnenju kot po
mnenju strokovnjakov Sveta Evrope zagotavlja uresničevanje
načel demokratične in pravne države ter načela udeležbe
lokalne samouprave pri opravljanju državnih funkcij (funkcij
oblasti). S tem omogoča preobrazbo obstoječih krajevnih
skupnosti in občin v skladu z Ustavo Republike Slovenije in
načeli Evropske listine lokalne samouprave.
K doslednemu spoštovanju evropskih standardov v svoji
notranji ureditvi in s tem tudi neposredno k vzpostavitvi
demokratičnega sistema lokalne samuprave, ki jih opredeljuje
Evropska listina lokalne samouprave in drugi dokumenti
Sveta Evrope, se je Slovenija zavezala že pred osamosvojitvijo
s sprejemom Deklaracije o spoštovanju temeljnih konvencij
Sveta Evrope (Ur. list RS št. 45/1990), s katerim je izrazila
željo, da postane njegova polnopravna članica. Toliko bolj
velja graditi kompatibilni pravni red in sistem lokalne samuprave z drugimi evropskimi državami sedaj, ko smo postali
polnopravni člani Sveta Evrope, kar nikakor ne pomeni nekritično, mehanično prenašanje tujih vzorcev na slovenska tla.
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3. Podlaga za dosledno uveljavitev ustavne zasnove lokalne
samouprave in načel Evropske listine lokalne sasmuprave je
poleg upoštevanja ugotovitev in nasvetov strokovnjakov
Sveta Evrope predvsem v doseganju čim višje stopnje
soglasja v Državnem zboru Republike Slovenije glede razmejitve državnih in samoupravnih funkcij, ki jo bosta določila
zakona o lokalni samoupravi in zakon o državni upravi.
V osnutku zakona o lokalni samoupravi bi na tej podlagi
morali jasneje opredeliti položaj, pristojnosti in financiranje
ter še ne dovolj precizno določene naloge samih občin, še
posebej mestnih občin in pokrajin ter položaj obmejnih
občin; razrešiti vprašanja medobčinskega sodelovanja, prenosa državnih pristojnosti na samoupravne lokalne skupnosti, načina uresničevanja nadzorne vloge države nad njimi in
premoženja občine; razrešiti vprašanje upoštevanja ustavnih
pravic narodnih skupnosti pri uresničevanju preobrazbe
lokalne samouprave na narodnostno mešanih območjih.
Zakon naj jasno določi vire financiranja občine tako, da bo
zagotovljena čim večja finančna avtonomija občine ter nadzor
nad porabo v občinah. Občina se financira iz lastnih virov
(davki in druge dajatve, dohodki od premoženja, denarne
kazni za prekrške, ki jih sama predpisuje), posojil in dodatnih
sredstev države. Občina lahko ob pogojih, ki jih bo določil
zakon, predpiše lastne davke, npr. od premoženja, na dediščine in darila, od iger na srečo ipd.
Pri dopolnjevanju osnutka zakona o lokalni samoupravi bi
morali ustrezno upoštevati stališča številnih občinskih skupščin in krajevnih skupnosti ter predsedstva Stalne konference
lokalnih skupnosti Slovenije. Ponovno je treba razmisliti tudi
o kriterijih za oblikovanje občin in mestnih občin - zlasti
o minimalnem številu prebivalcev - da bi se izognili pretiranemu drobljenju in možnemu razočaranju prebivalcev nad
občinami, ki v praksi ne bi mogle izvajati svojih nalog. Po
mnenju sestavljalcev osnutka zakona, ki ga je pripravil Odbor
za lokalno samoupravo zadnjega sklica Skupščine Republike
Slovenije, naj bi občine štele praviloma najmanj 3.000, po
nekaterih drugih predlogih pa najmanj 5.000 prebivalcev,
status mestne občine pa bi lahko pridobila mesta s praviloma
najmanj 20.000 prebivalci. Seveda gre pri navedeni spodnji
meji samo za pravilo, od katerega bi bila možna odstopanja,
utemeljena z določenimi prostorskimi, ekonomskimi in socialnimi razlogi, kar velja še posebej za demografsko ogrožena,
obmejna, podeželska, gorska in narodnostno mešana
območja. V poglavju o organih občine, pa tudi v drugih
poglavjih, bi morali izhajati iz načela samoorganiziranja občin
in predvideti fleksibilne rešitve glede na velikost in druge
razlike med občinami.
Posamezne občine, ki so s pripravljalnimi dejanji glede preobrazbe lokalne samouprave dovolj daleč, bi lahko neposredno po sprejemu zakona, na podlagi pogojev in možnosti,
določenih v prehodnih določbah zakona, izvedle omenjeno
preobrazbo že v času do spomladanskih volitev 1994.
4. Zastoj v delovanju nekterih trodomnih občinskih skupščin
in z njimi povezano neuresničevanje njihovih izvršnih funkcij,
o katerem govorijo med drugim tudi številne poslanske
pobude, pobude občinskih skupščin in predsedstva Stalne
konference lokalnih skupnosti Slovenije Državnemu zboru
v zvezi z reševanjem teh vprašanj, se lahko razreši na naslednja možna načina:
a) Občinske skupščine se lahko s spremembami občinskih
statutov same odločijo, da bodo vsi trije zbori zasedali skupaj.
Sklepčnost se v tem primeru zagotavlja na podlagi večine
prisotnih delegatov vseh treh zborov.
b) S sprejetjem zakona se omogoči skupno zasedanje vseh
treh zborov vsem tistim občinskim skupščinam, ki iz različnih
objektivnih razlogov ne morejo zagotoviti sklepčnosti svojih
zborov in sprejeti spremembe svojih statutov. Sklepčnost se
v tem primeru prav tako ugotavlja na podlagi večine prisotnih
delegatov vseh treh zborov.
5. V zakonu o lokalni samoupravi je treba opredeliti tudi
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ustanavljanje širših samoupravnih lokalnih skupnosti in način
ter kriterije za njihovo oblikovanje. Ustanavljanje pokrajin bi
omogočili na podlagi takšnega tolmačenja ustavnih določb
o lokalni samoupravi, ki bi omogočilo nastanek pokrajin kot
druge ravni lokalne samouprave med občino in državo,
v katere bi se občine lahko vključevale po svoji volji in
v skladu s svojimi interesi. V tem okviru bi bilo treba proučiti,
katere od največjih mestnih občin izpolnjujejo kriterije, da
prevzamejo funkcijo pokrajine. Ustanavljanje pokrajin ozi-

roma združevanje občin bi lahko, tako na podlagi interesa
države kot lokalne samouprave po čimbolj racionalnem in
učinkovitem izvajanju njihovih nalog, stimulirali z določitvijo
načina financiranja občin in pokrajin.
6. Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za lokalno
samoupravo bo Državnemu zboru v najkrajšem možnem roku
predložila predlog za izdajo zakona o lokalni samoupravi
z osnutkom zakona.

Predlog za izdajo zakona o RTV SLOVENIJA z osnutkom zakona
- EPA 253
Vlada Republike Slovenije je na 30. seji dne 10. junija 1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O RTV SLOVENIJA
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 in
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
/
POVZETEK
Zakon o RTV Slovenija je bil »prejet In dvakrat noveliran
v letu 1990, torej še pred sprejemom zakona o zavodih in
nove uatave ter pred osamosvojitvijo Slovenije. Vse to
terja uskladitev nekaterih zakonskih rešitev z novo
ustavo in zakonom o zavodih, še posebej pa novo opredelitev vloge in funkcij, ki jih ima RTV Slovenija pri
opravljanju javne službe, skladno z priporočili In resolucijami Sveta Evrope, Smernicami Evropske radiodifuzne
unije, katere članica Je postala RTV Slovenija ter drugimi
mednarodnimi dokumenti.
Predlagam) zakon ne spreminja položaja RTV Slovenija
kot osrednje nacionalne RTV ustanove, temveč bolj
jasno definira njen položaj In odgovornost za Izvajanje
javne službe na področju radiodifuzije, njene naloge ter
načela oziroma programske standarde, ki jih mora pri,,
tem spoštovati.
Rešitve, ki se bistveno razlikujejo od veljavne ureditve,
se nanašajo na tri sklope vprašanj in sicer:
— upravljanje;
— financiranje;
— organiziranost oddajnikov in zvez.
Z zakonom bi določili večpartitno sestavo Sveta RTV
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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 bo kot njen predstavnik pri delu
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodeloval:
- Mile ŠETINC, direktor Urada Vlade Republike Slovenije
za informiranje.

Slovenija (organ upravljanja), v katerem bi bili, poleg
članov, ki jih imenuje ustanovitelj (Državni zbor), tudi
predstavniki javnosti oziroma uporabnikov, ki jih Imenuje Državni Svet oz. v variantni rešitvi, Državni zbor, ter
predstavniki delavcev, ki jih izvolijo zaposleni na neposrednih volitvah ter predstavniki obeh narodnih skupnosti, ki jih imenujeta skupnosti. Namen predlagane rešitve
je zagotoviti večjo neodvisnost organa upravljanja od
političnih strank In drugih političnih vplivov ter močnejšo
vlogo uporabnikov oziroma javnosti in delavcev pri
upravljanju te ustanove; glede na status narodnostnih
programov pa zagotoviti tudi zastopstvo Interesov obeh
narodnosti pri upravljanju celotnega zavoda.
Z zakonom naj bi zagotovili RTV Slovenija tudi možnosti
vpogleda v evidence o kupcih in uvoznikih RTV sprejemnikov, da bi lahko zagotovili bolj učinkovito obračunavanje oziroma plačevanje naročnine kot poglavitnega vira
financiranja javne službe, ki jo opravlja RTV Slovenija.
Bistveno novost v radiodifuznem sistemu Slovenije
predstavlja tudi rešitev, da se sedanja organizacijska
enota Oddajniki in zveze Izloči iz javnega zavoda RTV
Slovenija in ustanovi kot javno podjetje, ki upravlja
s sistemom zvez (ki je postal premoženje Republike
Slovenije); prek tega sistema zagotavlja oddajanje nacionalnih programov pa tudi programov drugih RTV organizacij v Sloveniji.
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O RTV Slovenija
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Zakon o RTV Slovenija je bil sprejet in dvakrat spremenjen in
dopolnjen leta 1990, torej še pred sprejemom zakona o zavodih in nove ustave, kar terja uskladitev nekaterih določb
z zakonom in ustavo. Osamosvojitev Slovenije, še posebej
njen sprejem v mednarodne organizacije pa narekuje tudi
novo opredelitev vloge in funkcij, ki jih ima RTV Slovenija pri
opravljanju javne službe. Z zakonom bi, upoštevaje zlasti
priporočila in resolucije Sveta Evrope in Smernice EBU
/Evropske radiodifuzne zveze, katere članica je RTVS/ ter
direktive Evropske skupnosti približali ureditev evropskim
standardom, po katerih mora biti nacionalna javna RTV politično neodvisna in avtonomna organizacija.
V večini evropskih držav je v osemdesetih letih prišlo do
demonopolizacije RTV in uveljavitve tkim. dvojnega sistema
(dual system) na področju radiodifuzije: poleg javne RTV
nastajajo in delujejo tudi zasebne, komercialne RTV organizacije. Zlom absolutnega monopola javne RTV pa seveda ne
pomeni njenega konca, nasprotno: spričo določenega razočaranja nad kakovostjo komercialnih programov se v Evropi
vse bolj uveljavlja spoznanje, da je javna RTV nepogrešljiva za
ohranitev politične, kulturne in jezikovne pestrosti v Evropi in
v evropskih državah. Služiti mora predvsem različnim manjšinam, uveljavljanju znanosti in kulture, upoštevati interese
tkim. civilne družbe, motivirati mora kritičnost, eksperimente,
prispevati k krepitvi nacionalne kulturne identitete, ohranitvi
jezika, izobraževanju pa tudi skrbeti za kakovostno razvedrilo.
Država mora zagotoviti pogoje za obstoj in razvoj javne RTV,
pri tem pa je potrebno omejiti njeno vmešavanje v delo javne
RTV, hkrati pa tudi preprečiti pretežno komercializacijo dejavnosti ter vpliv sponzorjev ter oglaševalcev na vsebino programov.
V vseh evropskih državah je z zakonom predpisan (neprofiten) status, javno financiranje, omejitve obsega EPP in oblika
javnega upravljanja javne RTV. Obstojijo trije tipi nacionalne
RTV: državna (npr. Danska, Belgija, Švedska, Španija, Grčija,
Norveška), javna (Velika Britanija, Nemčija, Avstrija) in
zasebna oziroma mešana delniška družba z javnimi pooblastili (Finska, Luksemburg, švica), vendar pa oblika lastnine ni
odločilna za status javne RTV; bistvene razlike med nacionalnimi RTV so predvsem v sistemu upravljanja - od popolne
podrejenosti vladi in parlamentu do neodvisne, nadstrankarske javne RTV.
Veljavni zakon o RTV Slovenija, kljub spremembam in dopolnitvam, ne ustreza spremenjenim političnim razmeram in vsebuje nekatere rešitve, ki v današnjem času niso več primerne
in tudi v praksi povzročajo precej težav oziroma, niso v skladu
z ustavo in zakoni.
II. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI VSEBINA ZAKONA
Vsebina zakona temelji na naslednjih načelih:
- načelo spoštovanja človekove osebnosti in dostojanstva pri
ustvarjanju in izvajanju nacionalnih programov;
- načelo objektivnosti in resničnosti informacij pri pripravi
informativnih programov ;
- načelo mnenjskega, svetovnonazorskega in verskega pluralizma, ki obvezuje RTV Slovenija, da zagotovi predstavitev
različnih mnenj in pobud ter različne verske in svetovnonazorske opredelitve;
- načelo svobode umetniškega ustvarjanja;
- načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti, ki zagotavporočevalec

lja RTV Slovenija neodvisen položaj glede na politične
stranke, vlado in državne organe;
- načelo enakopravnosti italijanske in madžarske narodne
skupnosti v Republiki Sloveniji na področju javnega obveščanja, ki orrogoča skupnosti zagotavljanje vpliva na programsko in kadrovsko politiko;
- načelo publicitete, ki obvezuje RTV Slovenija, da objavi
poslovno poročilo in zaključni račun.
III. POGLAVITNE REŠITVE
Zakon ne spreminja položaja RTV Slovenija kot osrednje
nacionalne RTV ustanove, temveč bolj jasno definira njen
položaj in odgovornost za izvajanje javne službe na področju
radiodifuzije, njene naloge ter načela oziroma programske
standarde, ki jih mora pri tem spoštovati.
Namen predlaganega osnutka zakona je predvsem odpraviti
pomanjkljivosti, ki jih vsebuje veljavni zakon ter opredeliti
takšen položaj in vlogo RTV Slovenija, ki sta primerljiva
z vlogo javnih RTV organizacij v drugih evropskih državah in
kot to terjajo mednarodni dokumenti s področja radiodifuzije.
Zakon nekatera vprašanja ureja drugače kot zakon o zavodih,
/kar zakon o zavodih tudi izrecno dopušča/, spričo značaja
dejavnosti, ter zaradi večje racionalnosti in učinkovitosti uveljavljanja vpliva javnosti, ki naj bo izraz pluralnega javnega
življenja in učinkovit instrumentarij za varovanje družbene in
profesionalne, nadstrankarske avtonomije RTV Slovenije.
Rešitve, ki se bistveno razlikujejo od veljavne ureditve oziroma zakona o RTV Slovenija, zadevajo predvsem:
- sestavo organa upravljanja: sestava Sveta RTV naj bi bila
večpartitna: predstavnike ustanovitelja naj bi imenoval
Državni zbor, predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti Državni svet, oziroma v variantni rešitvi, Državni
zbor, predstavnike delavcev RTVS naj bi izvolili na neposrednih volitvah; poleg teh treh skupin pa bi obe narodni skupnosti v Sloveniji neposredno imenovali po enega člana v Svet.
V Svetu RTVS torej ne bi več prevladovali predstavniki političnih strank, kar naj bi zagotovilo relativno politično neodvisnost ter večji vpliv uporabnikov in delavcev RTVS, pri upravljanju javnega zavoda;
- financiranje: zakon naj bi določal, da RTVS pridobiva
dohodek z naročnino, ki jo plačuje vsak lastnik RTV sprejemnika, ki lahko sprejema vsaj en nacionalni program; glede na
zahteve, izražene že v preteklosti, da je potrebno zagotoviti
učinkovito funkcioniranje sistema obračunavanja in pobiranja naročnine, je predlagatelj predvidel obveznost trgovcev,
ki prodajajo RTV sprejemnike ter carinarnic, da vodijo evidence o kupcih oz. uvoznikih RTV prejemnikov, RTV Slovenija omogočil vpogled v te evidence. Večja finančna disciplina pri plačevanju naročnine bi pomenila tudi zmanjševanje
višine naročnine oziroma obveznosti lastnikov sprejemnikov
ter stabilnejši vir financiranja programov.
- organiziranost oddajnikov in zvez: s tem zakonom naj bi
izločili sedanjo organizacijsko enoto Oddajniki in zveze iz
javnega zavoda RTV Slovenija ter jo ustanovili kot samostojno
javno podjetje, ki upravlja s sistemom zvez za potrebe nacionalnih programov pa tudi zagotavlja oddajanje programov
drugih RTV organizacij v Republiki Šloveniji.
S prenosom javnega pooblastila glede naročine in z zagotavljanjem materialnih pogojev tudi iz sredstev republiškega
proračuna je nerazdružljivo povezana pravica vpliva države
na porabo oziroma pravica nadzora nad porabo sredstev
- prek članov v organu upravljanja, v nadzornem odboru In
prek instituta soglasja Vlade k višini naročnine, olajšavam in
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drugim pogojem v zvezi s plačevanjem naročnine.
Z zakonom naj bi kot javno službo na področju radijske in
televizijske dejavnosti opredelili ustvarjanje in oddajanje oz.
izvajanje nacionalnih RTV programov, t.j. kakovostnih in formativnih, kulturnih, izobraževalnih in razvedrilnih programov,
programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost, za
slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, slovenske
izseljence in zdomce, za tujo javnost ter programov, namenjenih določenim ciljnim skupinam oziroma tkim. ožji javnosti
/npr. specializirane kmetijske oddaje, posebne oddaje za
slepe in slabovidne, za tuje turiste ipd/. To dejavnost pa mora
RTV Slovenija opravljati na način, določen z zakonom oz.
skladno z mednarodnimi dokumenti, ki terjajo spoštovanje
določenih programskih standardov /objektivnost poročanja,
spoštovanje človekove osebnosti in dostojanstva, pluralizem
mnenj in idej, politična neodvisnost, zaščita
otrok in mladine, prepoved plačane politične propagande
ipd./.
Zakon posebej omogoča drugim RTV organizacijam in producentom, da ustvarjajo dele nacionalnih programov s tem, da
zavezuje RTVS, da z javnim razpisom ponudi najmanj 20
% programskega časa tem organizacijam in producentom in
objavi programske in tehnične pogoje, ki jih morajo pri tem
upoštevati.

Glede imenovanja generalnega direktorja ter na druge
vodilne poslovodne in programske funkcije je, za razliko od
zakona o zavodih in dosedanje ureditve, izrecno predvideno,
da ni potrebno soglasje ustanovitelja oziroma Državnega
zbora, kar zagotavlja večjo avtonomijo zavoda pri vodenju
kadrovske politike.
Soglasje Državnega zbora je predpisano k statutu, statusnim
spremembam in k ustanovitvi podjetja ali zavoda za opravljanje radijske ali televizijske dejavnosti, s čemer naj bi bil
zavarovan tudi interes širše javnosti glede organiziranosti in
delovanja RTV Slovenije.
Predvideno je oblikovanje /kot doslej/ nadzornega odbora, ki
naj bi spremljal in nadziral poslovanje RTV Slovenija ter
s svojimi ugotovitvami seznanjal Svet RTVS in Državni zbor.
Zakon torej ureja status, dejavnost, vodenje, upravljanje in
nadzor v RTV Slovenija, ne ureja pa področja radiodifuzije
v celoti; zakon o javnem obveščanju in predpisi s področja
telekomunikacij, ki so v pripravi, naj bi uredili tudi dejavnost
drugih RTV organizacij v Sloveniji ter kabelsko distribucijo
RTV programov. Zakon o javnih glasilih bo urejal tudi vsa tista
vprašanja, ki so skupna za vsa javna glasila, kot npr. pravico
do popravka in odgovora, evidenco javnih glasil, inštitute
odgovornega urednika, uredništva, programskih svetov, uporabo slovenskega jezika v RTV programih itd.

Z zakonom naj tudi ne bi preprečili RTVS opravljanja drugih,
komercialnih dejavnosti, predpisali pa bi, da se dobiček, ki ga
ustvarja s temi dejavnostmi, praviloma uporablja za financiranje nacionalnih programov.

IV. FINANČNE POSLEDICE IZVAJANJA ZAKONA

Z zakonom naj bi omejili obseg ekonomsko-propagandnih
sporočil na največ 15 % programskega časa, kar je v skladu
z usmeritvami držav Evropske skupnosti za javno radiodifuzijo;

Izvajanje zakona bo povzročilo dodatno finančno obremenitev za proračun, v primeru vlaganj v naprave za satelitsko
oddajanje in komuniciranje, ki so nujne, da bi se država
Slovenija na ustrezen način lahko predstavila tuji javnosti ter
sofinanciranja programov, namenjenih tuji javnosti.

OSNUTEK ZAKONA O RTV Slovenija
I. STATUS RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA

- zagotavlja kakovostne informativne, kulturne, izobraževalne in razvedrilne vsebine programov;

1.člen

- skrbi za poustvarjanje in posredovanje kulturno-umetniških in drugih ustvarjalnih dosežkov;

Radiotelevizija Slovenija je javni zavod, ki opravlja s tem
zakonom določeno javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti ter druge dejavnosti, v skladu z zakonom in
statutom.

- pripravlja oddaje za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, slovenske izseljence in zdomce;

2. člen
ime javnega zavoda je Radiotelevizija Slovenija, skrajšano
ime pa RTV Slovenija.

- skrbi za vključevanje nekomercialnih programov drugih
radijskih in televizijskih organizacij ter drugih producentov
v Republiki Sloveniji ter za vključevanje

RTV Slovenija je pravna oseba.

kakovostnih tujih, še posebej pa RTV programov evropskih
držav;
- skrbi za obveščanje tuje javnosti o dogajanjih in dosežkih
na kulturnem in drugih področjih ter za uveljavljanje slovenske radijske in televizijske ustvarjalnosti v tujini;

II. DEJAVNOST RTV SLOVENIJA

RTV Slovenija zagotavlja arhiviranje nacionalnih programov.

3. člen

4. člen
RTV Slovenija mora pri ustvarjanju in izvajanju nacionalnih
programov spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo,
načela objektivnosti in resničnosti informacij, mnenjskega,
svetovnonazorskega in verskega pluralizma ter politične
neodvisnosti in avtonomnosti.

Sedež RTV Slovenija je v Ljubljani, Kolodvorska 2.

Javna služba po tem zakonu obsega ustvarjanje in oddajanje
nacionalnih radijskih in televizijskih programov (v nadaljnjem
besedilu; nacionalni programi).
RTV ustvarja in izvaja dva nacionalna televizijska programa,
tri nacionalne radijske programe ter po en nacionalni radijski
oziroma televizijski program za italijansko oziroma madžarsko narodnost.
Pri oblikovanju nacionalnih programov RTV Slovenija:
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Pri izvajanju dejavnosti iz prejšnjega člena RTV Slovenija:
- zagotavlja celovito in nepristransko obveščenost ter svobodno oblikovanje mnenj;
poročevalec

- spodbuja kulturno ustvarjalnost in svobodo umetniškega
ustvarjanja;
- izobražuje in razvija jezikovno kulturo;
- skrbi za uresničevanje enakopravnega položaja italijanske
in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji na
področju javnega obveščanja, ter za vključevanje kulturnih ter
drugih dosežkov italijanskega oz. madžarskega naroda
v narodnostne programe;
- upošteva regionalne interese;
- seznanja slovensko javnost o življenju in delu slovenskih
narodnih manjšin v sosednjih državah;
- ščiti otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo
vplivale na njihov duševni in telesni razvoj;

Način objave ekonomsko-propagandnih sporočil, sponzoriranja oddaj ter prepoved oglaševanja zdravju škodljivih proizvodov in storitev ureja zakon.
9. člen
Poleg dejavnosti iz 3. člena tega zakona lahko RTV Slovenija
ustvarja in izvaja tudi druge programe, izvaja založniško
dejavnost, koncertno dejavnost, organizira javne prireditve
v okviru svoje dejavnosti ter opravlja druge dejavnosti z namenom pridobivanja dobička, določene s statutom v skladu
z zakonom.
RTV Slovenija lahko ustanovi podjetje ali zavod za opravljanje
radijske in televizijske dejavnosti samo s predhodnim soglasjem Državnega zbora.
III. FINANCIRANJE

10. člen

- zadovoljuje interese posameznih skupin gledalcev in poslušalcev v Republiki Sloveniji in omogoča njihov dostop v programe.
5. člen

RTV Slovenija pridobiva sredstva za ustvarjanje in izvajanje
nacionalnih programov:

Nacionalni program mora pokrivati najmanj 90% ozemlja
Republike Slovenije, oziroma 90% ozemlja, kjer živijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, kadar gre za
del nacionalnega programa v jeziku narodnosti (v nadaljnjem
besedilu: narodnostni program).

- iz sredstev državnega proračuna;

6. člen
Lastna produkcija (in koprodukcija) informativnih, kulturnih
in izobraževalnih vsebin mora obsegati najmanj 40% dnevnega programskega časa nacionalnega programa oziroma
najmanj dve uri dnevno, če gre za narodnostni radijski program oziroma najmanj 30 minut, če gre za narodnostni televizijski program.
Narodnostne programe ali druge dele nacionalnega programa lahko ustvarjajo in izvajajo tudi druge radijske in televizijske organizacije v Republiki Sloveniji in druge fizične in
pravne osebe, registrirane za ustvarjanje RTV programov.
RTV Slovenija mora ponuditi tem organizacijam in producentom najmanj 20% od skupnega letnega programskega časa za
ustvarjanje in izvajanje posameznih delov nacionalnega programa.
RTV Slovenija objavi javni razpis, v katerem določi zvrst,
obseg, programske in tehnične standarde, izhodiščno ceno
minute programa ter druge pogoje, določene z zakonom in
statutom.
Narodnostni program ali deli nacionalnega programa se
oddajo na način in po postopku, predpisanem za oddajo del,
ki se financirajo iz republiškega proračuna.
7. člen
V nacionalnih programih ni dovoljeno objavljati plačanih politično-propagandnih sporočil.

- iz plačil naročnine za nacionalni program /v nadaljnjem
besedilu: naročnina/;

- z ekonomsko-propagandnimi storitvami in objavljanjem
drugih plačanih obvestil, sponzoriranjem in iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjenimi z dejavnostjo
iz prvega odstavka 9. člena, RTV Slovenija nameni opravljanju
in razvoju dejavnosti iz 3. člena. Svet RTV lahko odloči, da se
del presežka uporabi tudi za razvoj ali druge potrebe dejavnosti iz prvega odstavka 9. člena tega zakona.
Presežek iz prejšnjega odstavka se uporabi izključno za
opravljanje in razvoj dejavnosti-iz 3. člena tega zakona.
Iz državnega proračuna se financira:
- del nacionalnih programov za italijansko in madžarsko
narodno skupnost v Republiki Sloveniji;
- del nacionalnih programov za slovenske narodne manjšine
v sosednjih državah ter za izseljence in zdomce in tujo javnost;
- posamezni projekti kulturnega, znanstvenega in splošno
izobraževalnega pomena, ki jih predlagajo pristojna ministrstva.Ustanovitelj odgovarja za izgube pri ustvarjanju nacionalnih programov, kadar so le-te posledica ukrepov državnih organov.
11. člen
Lastnik avtoradia, radijskega in TV sprejemnika (v nadaljnjem
besedilu: sprejemnik) s sedežem ali prebivališčem na
območju Republike Slovenije, na katerem so zagotovljeni
tehnični pogoji za sprejem vsaj enega nacionalnega programa, mora plačevati naročnino RTV Slovenija.

RTV Slovenija v času volilne kampanje, določene z zakonom,
uredi način, oblike, pogoje in obseg brezplačne predstavitve
kandidatov, političnih strank in drugih udeležencev volilne
kampanje ter njihovih programov, pri čemer mora zagotoviti
enakopravnost oziroma enake pogoje za takšno predstavitev.

Lastnik mora sprejemnik prijaviti RTV Slovenija najpozneje
v 30 dneh od dneva pridobitve, spremembo sedeža oziroma
prebivališča pa najpozneje v 15 dneh po spremembi.

RTV Slovenija najpozneje 15 dni pred začetkom volilne kampanje objavi način, oblike, obseg in pogoje predstavitve iz
prejšnjega odstavka v svojih programih, dnevnem tisku ali na
drug način, dostopen javnosti.

Fizična ali pravna oseba, ki v okviru trgovinske dejavnosti
prodaja sprejemnike (v nadaljnjem besedilu: trgovec) oziroma
carinarnica na območju Republike Slovenije, mora voditi evidenco o v preteklem in tekočem letu prodanih oziroma uvoženih sprejemnikih.

8. člen
Obseg ekonomsko-propagandnih in drugih plačanih sporočil v nacionalnih programih lahko dnevno znaša največ 15%
programskega časa, na uro pa največ 12 minut.
poročevalec

12. člen

Evidenca iz prejšnjega odstavka obsega ime in priimek oziroma firmo kupca, ki kupuje oziroma uvaža sprejemnik za
svoje potrebe, prebivališče oziroma sedež kupca, enotno
matično številko občana ter tip in številko sprejemnika.
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Podatki iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na fizično
osebo, se vpisujejo v evidenco iz osebne izkaznice, potne ali
druge javne listine.
Nadzor nad izvajanjem določb tega člena opravlja pristojni
tržni inšpekcijski organ.
13. člen
Za obračun in izterjavo neplačane naročnine ima RTV Slovenija pravico pridobiti naslednje podatke o fizičnih osebah
-lastnikih sprejemnikov:

Ne glede na prejšnji odstavek lahko članom Sveta RTV Slovenija in njihovim namestnikom, ki jih imenuje Državni zbor,
preneha mandat, če se v času njegovega trajanja spremeni
sestava Državnega zbora in če le-ta v novi sestavi tako
odloči.
15. člen
Svet RTV Slovenija:
- sprejme statut;

1. ime in priimek, enotno matično številko občana ter prebivališče - od upravljalca državnega registra prebivalstva;

- imenuje in razrešuje generalnega direktorja RTV Slovenija,
direktorja radijskih programov in direktorja televizijskih programov RTV Slovenija, vodje organizacijskih enot, odgovorne
urednike ter člane programskih svetov;

2. zaposlitev - od upravljalca matične evidence o zavarovancih.

- določa višino naročnine;

RTV Slovenija ima pravico vpogleda in prepisa podatkov iz
evidence iz prejšnjega člena in evidenc, ki jih vodijo upravIjalci kabelsko-razdelilnih sistemov.
Podatki iz evidenc po tem členu se smejo zbirati in uporabljati
izključno zaradi obračuna in izterjave naročnine. Varstvo
osebnih podatkov se zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.

- sprejema finančni načrt in zaključni račun ter odloča o uporabi morebitnega presežka prihodkov nad odhodki;
- določa programske standarde ter letne programske zasnove nacionalnih programov v skladu z zakonom;
- določi način prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov ter olajšave in druge posebne pogoje za
plačevanje naročnine za te sprejemnike;

IV. UPRAVLJANJE, VODENJE IN NADZOR
14. člen

- odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom in statutom.

Organ upravljanja RTV Slovenija je Svet RTV Slovenija, ki
šteje 25 članov in njihovih namestnikov, od katerih:

Odločitev o zadevah iz prve do šeste alineje prejšnjega
odstavka in o drugih zadevah, za katere je tako določeno
s statutom, je sprejeta, če jo sprejme večina vseh članov Sveta
RTV Slovenija.

1) sedem članov in njihovih namestnikov imenuje Državni
zbor, tako da v največji meri upošteva proporcionalno zastopanost predstavnikov parlamentarnih strank. Državni zbor ne
more imenovati v Svet RTV Slovenija poslancev in državnih
funkcionarjev.
2) enega predstavnika in njegovega namestnika imenuje italijanska narodna skupnost;
3) enega predstavnika in njegovega namestnika imenuje madžarska narodna skupnost;
t
4) devet članov in njihovih namestnikov imenuje Državni svet
izmed javnih delavcev, tako da vključi:
- enega predstavnika delojemalcev;
- enega predstavnika delodajalcev;
- enega predstavnika kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev;
- tri predstavnike negospodarskih dejavnosti;
- tri predstavnike lokalnih interesov.
Državni svet ne more imenovati v Svet RTV Slovenija svojih
članov, poslancev, državnih funkcionarjev in članov vodstev
političnih strank.
Varianta 4. točke: devet članov in njihovih namestnikov imenuje Državni zbor izmed javnih delavcev. Državni zbor ne
more imenovati v Svet RTV Slovenija članov Državnega sveta,
poslancev, državnih funkcionarjev in članov vodstev političnih strank.
5) sedem članov in njihovih namestnikov izvolijo izmed sebe
zaposleni v RTV Slovenija na neposrednih volitvah. Za člane
sveta RTV Slovenija na ta način ne morejo biti izvoljeni tisti, ki
jih imenuje oziroma postavlja svet RTV Slovenija.
Namestnik nadomešča člana Sveta RTV Slovenija v času
njegove odsotnosti na sejah sveta z vsemi pravicami, pooblastili in odgovornostmi člana sveta.
Mandat članov sveta RTV Slovenija in njegovih namestnikov
traja 4 leta.
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K statutu RTV Slovenija in statusnim spremembam daje
soglasje Državni zbor.
K višini naročnine ter olajšavam in drugim posebnim pogojem
za plačevanje naročnine daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
16. člen
Delo Sveta RTV Slovenija vodi predsednik ali njegov namestnik v skladu s poslovnikom sveta.
Predsednika in namestnika imenuje Svet RTV Slovenija izmed
svojih članov z večino glasov vseh članov.
Če ne pride do imenovanja predsednika in namestnika po
postopku iz prejšnjega odstavka, se imenuje za vršilca dolžnosti predsednika ali namestnika tisti član, ki je dobil največ
glasov, za dobo šestih mesecev. V primeru, če dva ali več
članov sveta tudi po ponovnem glasovanju dobita enako
število glasov, odloči o imenovanju vršilca dolžnosti predsednika ali namestnika sveta žreb.
17. člen
Generalnega direktorja RTV Slovenija imenuje Svet RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa.
Direktorja radijskih programov in direktorja televizijskih programov imenuje Svet RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa in po poprejšnjem mnenju generalnega direktorja.
Direktor programov iz prejšnjega odstavka ne more biti hkrati
vodja organizacijske enote.
Vodje organizacijskih enot imenuje in razrešuje Svet RTV
Slovenija na predlog generalnega direktorja.
Odgovornega urednika programa imenuje Svet RTV Slovenija
na podlagi javnega razpisa na predlog direktorja radijskih
programov oziroma direktorja televizijskih programov po
poprejšnjem soglasju predstavništva zaposlenih v uredništvu,
poročevalec

katerega delo vodi odgovorni urednik. Sestavo in način imenovanja predstavništva in njegove pristojnosti določa statut.
Urednika imenuje in razrešuje direktor radijskega oziroma
televizijskega programa na predlog pristojnega odgovornega
urednika.
K imenovanjem in razrešitvam po tem členu ni potrebno
soglasje Državnega zbora.
18. člen
Svet RTV Slovenija imenuje programski svet.
V programski svet narodnostnega programa imenujeta naj- .
manj polovico članov samoupravni narodni skupnosti v Sloveniji.
Programski svet iz prejšnjega odstavka daje soglasje k imenovanju vodje organizacijske enote, odgovornega urednika oziroma urednika narodnostnega programa in k programski
zasnovi tega programa.
Programski svet opravlja naloge, določene z zakonom in
statutom.
19. člen
RTV Slovenija ima nadzorni odbor, ki šteje sedem članov.
Državni zbor imenuje in razrešuje štiri člane nadzornega
odbora, delavci RTV Slovenija pa tri člane na način, določen
v deseti alineji prvega odstavka 14. člena tega zakona.
Nadzorni odbor:
- nadzira poslovanje RTV Slovenija;
- pregleduje finančni načrt, periodične obračune in zaključni
račun;
- obravnava predlog za uporabo morebitnih presežkov prihodkov iz dejavnosti iz 3. člena ter poslovna poročila;
- nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanja;
- pisno obvešča Svet RTV Slovenija, Državni zbor in Državni
svet o svojih ugotovitvah.
20. člen
Poslovanje RTV Slovenija je javno. Poslovno poročilo in zaključni račun se objavita na način, določen s statutom.
21. člen
S statutom RTV Slovenija se določijo zlasti: organizacija
javnega zavoda, organi in njihove pristojnosti, pogoji za imenovanje in razrešitev generalnega direktorja, direktorja radijskih programov in direktorja televizijskih programov ter vodij
organizacijskih enot, število in delovno področje odgovornih
urednikov in urednikov, pogoji za imenovanje in razrešitev
članov Sveta RTV Slovenija , število in sestava programskih
svetov, postopek imenovanja in razrešitve članov programskih svetov ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje
dejavnosti in poslovanje zavoda.
22. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem določb 11. člena opravljajo pooblaščene osebe RTV Slovenija.
V. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za prekršek
trgovec - pra/na oseba ali trgovec - posameznik, ki stori
poročevalec

prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ne
vodi evidence o v preteklem in tekočem letu prodanih sprejemnikih /prvi odstavek 12. člena/.
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekršek,
odgovorna oseba pri trgovcu - pravni osebi, če stori dejanje
iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba carinarnice, če ne vodi evidence o v preteklem in tekočem letu uvoženih sprejemnikih /prvi odstavek 12.
člena/.
24. člen
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekršek
lastnik sprejemnika, ki ne prijavi sprejemnika v 30 dneh po
pridobitvi ali ki ne prijavi spremembe sedeža oziroma prebivališča v 15 dneh /drugi odstavek 11. člena/.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
tudi odgovorna oseba pravne osebe - lastnika sprejemnika,
ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
25. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
RTV Slovenija, če objavi plačano politično-propagandno
sporočilo /prvi odstavek 7. člena/.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek
tudi odgovorni urednik, če stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona RTV Slovenija nadaljuje
z delom kot javni zavod s pravicami in obveznostmi, določenimi s tem zakonom.
27. člen
Svet RTV Slovenija se mora konstituirati v skladu s tem
zakonom najkasneje v 45 dneh po njegovi uveljavitvi. Prvo
sejo Sveta RTV Slovenija skliče generalni direktor RTV Slovenija ali oseba, ki ga nadomešča, najkasneje v 15 dneh po tem,
ko na podlagi obvestil o imenovanju ugotovi, da je bila imenovana večina članov Sveta.
Do konstituiranja novega sveta RTV Slovenija opravlja njegove naloge, določene s tem zakonom, Svet RTV Slovenija
v sestavi na dan uveljavitve tega zakona.
Svet RTV Slovenija mora najpozneje v 60 dneh po konstituiranju določiti programske standarde za nacionalne programe,
njihove programske zasnove ter obseg oziroma trajanje programov v skladu s tem zakonom.
Svet RTV Slovenija mora najpozneje v 30 dneh po konstituiranju razpisati mesto direktorja radijskega programa in direktorja televizijskega programa.
Do imenovanja direktorja iz prejšnjega odstavka opravlja njegove naloge glavni urednik radijskih oziroma televizijskih
programov.
Statut RTV Slovenija se mora uskladiti z določbami tega
zakona v 60 dneh po konstituiranju Sveta RTV Slovenija.
28. člen
Iz javnega zavoda RTV Slovenija se izloči organizacijska
enota Oddajniki in zveze in se organizira kot javno podjetje na
podlagi akta o ustanovitvi, ki ga najpozneje v 60 dneh po
uveljavitvi zakona sprejme Vlada Republike Slovenije.
Javno podjetje iz prejšnjega odstavka upravlja s sistemom
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oddajnikov in zvez, ki je na podlagi Zakona o zavodih (Ur. list
RS, št. 12/91) postal lastnina Republike Slovenije ter opravja
naloge v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in obratovanjem
objektov in opreme, ki so namenjeni sprejemu, prenosu in
oddajanju nacionalnih programov ter programov drugih RTV
organizacij (razen kabelsko-razdelilnih sistemov, ki se gradijo in organizirajo po posebnih predpisih ter naprav za satelitsko oddajanje in komuniciranje, s katerimi upravlja RTV
Slovenija) ter skrbi za zagotavljanje vidnosti in slišnosti nacionalnih programov v Republiki Sloveniji kot tudi na območjih,
kjer živi slovenska narodna manjšina, v skladu z meddržavnimi pogodbami.
Javno podjetje iz prvega odstavka tega člena mora zlasti:
- zagotavljati ustrezne tehnične standarde za prenos nacionalnih programov;

- Vlada Republike Slovenije pet članov;
- RTV Slovenija tri člane /varianta: dva člana/;
- lokalne, regionalne in komercialne radijske organizacije
enega člana ter
- lokalne, regionalne in komercialne televizijske organizacije
enega člana.
31. člen
Subjekti iz prejšnjega člena morajo imenovati člane upravnega odbora najpozneje v 30 dneh po sprejetju akta o ustanovitvi javnega podjetja.Upravni odbor mora najkasneje v 30
dneh po konstituiranju sprejeti statut in tarifo storitev.
K statutu daje soglasje Vlada Republike Slovenije.

- skrbeti za tehnično posodabljanje in usklajenost omrežja
z radiodifuznimi omrežji evropskih držav;

32. člen

- skrbeti za vzdrževanje in razvoj omrežja za prenos nacionalnih programov.

Direktorja javnega podjetja imenuje na podlagi javnega razpisa upravni odbor v skladu s statutom najkasneje v 60 dneh
po sprejemu statuta.

29. člen
Za prenos in oddajanje nacionalnih programov plačuje RTV
Slovenija javnemu podjetju uporabnino, določeno z medsebojno pogodbo.
Do sklenitve pogodbe iz prejšnjega odstavka določi višino
uporabnine Vlada Republike Slovenije.
Za prenos in oddajanje drugih programov javno podjetje
določi povračilo za opravljanje teh storitev (tarifa storitev).
K višini povračila daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
30. člen
Javno podjetje upravlja upravni odbor, v katerega imenujejo:

Do imenovanja direktorja po prejšnjem odstavku direktor OE
Oddajniki in zveze nadaljuje delo kot vršilec dolžnosti direktorja.
33. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o RTV
Slovenija (Ur. list RS, št. 14/90, 24/90, 43/90) ter 14. točka 106.
člena zakona o javnem obveščanju (Ur. list SRS, št. 2/86, 42/
89/.
34. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Materija osnutka zakona je razdeljena na šest poglatij:
1. Prvo poglavje ureja status RTV Slovenija in določa, da je
RTVS javni zavod /kot je to določil že zakon o zavodih/, ki
opravlja javno službo na področju radijske in televizijske
dejavnosti ter druge dejavnosti, v skladu z zakonom in statutom.
2. Drugo poglavje opredeljuje dejavnost RTV Slovenije in
določa, da je javna služba na področju radiodifuzije ustvarjanje in oddajanje nacionalnih radijskih in TV programov. Predlagatelj ocenjuje, da gre za družbi nujno potrebne dejavnosti,
prek katerih se zadovoljujejo potrebe prebivalstva po obveščanju, izobraževanju, kulturi, ki jih ni mogoče v celoti zagotoviti oziroma opravljati v okviru tržnega sistema oziroma gre za
takšne dejavnosti, kjer ima družba poseben interes za njihovo
zagotavljanje, zato je po mnenju predlagatelja povsem utemeljeno, da takšno javno službo še naprej opravlja javni zavod
RTVS, pri čemer pa mora sodelovati tudi z drugimi RTV
organizacijami in producenti.
Zakon nalaga RTV Slovenija, da ustvarja in izvaja tri nacionalne radijske programe, dva nacionalna TV programa ter
po en narodnostni radijski in TV program, v jeziku italijanske
oziroma madžarske narodnostne skupnosti. Zakon tudi uzakonja pojem »nacionalni program«, namesto dosedanjega
termina -programi skupnega pomena«, kot splošno uveljavljen pojem za program, ki pokriva celotno ozemlje držaVe
oziroma je namenjen vsem njenim prebivalcem.
Za nacionalni program se štejejo tudi programi oziroma deli
programov (oddaje) za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, slovenske izseljence in zdomce ter za tujo jav34

nost, nekomercialni programi drugih RTV organizacij in producentov v Republiki Sloveniji ter programi tujih RTV, ki jih
RTV Slovenija vključuje v svoje programe. Zakon pri tem
zavezuje RTV Slovenija, da zagotavlja predvsem kakovostne
informativne, kulturne, izobraževalne in razvedrilne vsebine
(3. člen), po čemer naj bi se javna RTV bistveno razlikovala od
komercialne.
4. člen določa, da mora RTV Slovenija pri ustvarjanju nacionalnih programov upoštevati načela spoštovanja človekove
osebnosti in dostojanstva, objektivnosti in resničnosti informacij, mnenjskega, verskega in svetovnonazorskega pluralizma ter politične neodvisnosti in avtonomnosti, zagotavljati
svobodno oblikovanje mnenj, spodbujati kulturno ustvarjalnost ter svobodo umetniškega ustvarjanja, izobraževati, razvijati jezikovno kulturo, skrbeti za uresničevanje enakopravnega položaja italijanske in madžarske narodne skupnosti
v Republiki Sloveniji na področju javnega obveščanja ter za
vključevanje kulturnih in drugih dosežkov italijanskega oziroma madžarskega naroda v narodnostne programe. RTV
Slovenija mora na ustrezen način zagotoviti uveljavljanje regionalnih interesov tudi v nacionalnih programih, seznanjati
slovensko javnost o življenju in delu slovenskih narodnih
manjšin v sosednjih državah, skrbeti za zadovoljevanje in
uveljavljanje specifičnih interesov in potreb posameznih skupin gledalcev in poslušalcev v Republiki Sloveniji (npr. invalidov, upokojencev, družbenih gibanj, alternativnih kulturnih
skupin, ipd.) v nacionalnih programih ter skrbeti, da se ne
predvajajo programi oziroma oddaje, ki bi utegnile škodljivo
vplivati na telesni ali duševni razvoj mladine (npr. oddaje, ki
poveličujejo nasilje, propagirajo uživanje mamil, ipd.) ter seznanjati tujo javnost o dogajanjih v Sloveniji.
poročevalec

>m členu so povzeti načela in programski standardi, ki so
lilo delovanja javnih RTV v Evropi, posebna skrb pa je
Cenjena tudi uveljavljanju pravic italijanske in madžarske
odne skupnosti na področju javnega obveščanja, k čemer
Kujejo Slovenijo tudi mednarodne pogodbe (Evropska
ba o jezikih manjšin, sporazumi z Madžarsko).
členu je predpisan teritorialni kriterij, ki ga mora izpolnjeI nacionalni program, to je zahteva, da je nacionalni prom viden in slišen na najmanj 90% ozemlja Republike
Kenije oziroma 90% ozemlja, kjer živijo pripadniki italijan1
ali madžarske narodne skupnosti, kadar se program
laja v italijanskem oziroma madžarskem jeziku (narod»ni program).
■len določa, da mora RTV Slovenija kot nosilka ustvarjanja
■ionalnih programov, zagotoviti (vključno s koprodukcijo),
manj 40% informativnih, kulturnih in izobraževalnih vsebin
hevnem programskem času oziroma, če gre za narodHne radijske programe, najmanj 2 uri oziroma pri narodstnem TV programu, najmanj 30 minut takšnih vsebin
*vno (programski kriterij).
tem členu je posebej predvidena pravica drugih RTV organitij in producentov, da lahko ustvarjajo narodnostne protrne ali dele nacionalnega programa ter hkrati obveznost
V Slovenija, da ponudi namanj 20% letnega programskega
*a, predvidenega za oddajanje nacionalnih programov,
igim producentom in sicer na podlagi javnega razpisa,
katerem določi zvrst (npr. informativni, kulturni, izobraženi, športni, zabavni, otroški program ipd.), obseg, podrob& programske standarde, tehnične standarde (kvaliteto
. zvoka), predvideno izhodiščno ceno minute programa
'druge pogoje, ki jih določi s statutom.
»fvo te rešitve je omogočiti vsem RTV organizacijam in
Oducentom v RS, da /če seveda izpolnjujejo predpisane
tgoje/ samostojno ustvarjajo dele nacionalnega programa,
' pomeni neke vrste demonopolizacijo RTV Slovenije kot
'ljučnega producenta nacionalnih programov. Predlagatelj
bnjuje, da bi dosledno izvajanje te določbe imelo za posleCo tudi postopno zmanjševanje obsega zaposlenih in stroov produkcije nacionalnih programov.
Ron ne ureja postopka javnega razpisa, temveč napotuje
' Slovenija na primerno uporabo določb predpisa o pogo1
in načinu javnega razpisa za oddajo določenih del, ki se
'«ncirajo iz proračuna Republike Slovenije.
členu je, skladno s prakso oziroma zakonodajo večine
'ropskih držav ter mednarodnimi dokumenti, prepovedana
*iana
politična propaganda (plačani oglasi političnih
r
9nk) na javni RTV /pripominjamo, da volilne propagande
Usku in drugih javnih glasilih zakoni ne urejajo/. Poseben
tim
v evropskih javnih RTV pa velja v času volilne kampa6
politično poročanje javne RTV je sicer tudi v tem času
togo regulirano, vendar pa so dovoljeni posebni, časovno
ločeni
termini za brezplačno predstavitev strank, kandidav
in programov ter posebni predstavitveni spoti strank, ki jih
*na RTV objavlja brezplačno, pripravijo pa jih stranke na
'oje stroške.
Odlagate!j ocenjuje, da ni smotrno z zakonom podrobno
*jati vseh vprašanj volilne kampanje v programih RTV Storija; z zakonom bi zgolj naložili RTV Slovenija, da v času
Hilne kampanje sama uredi način, oblike, pogoje in obseg
*zpiačne predstavitve udeležencev volilne kampanje, pri
'mer pa mora zagotoviti enakopravnost oziroma enake
'»goje za takšno predstavitev ter s svojo odločitvijo na ustre"i} način seznaniti javnost, da omogoči vsem zainteresiranim
stop do oddaj, namenjenih volilni kampanji.
9. členu je, skladno z direktivami ES in evropsko konvencijo
iezmejni televiziji, določena omejitev ekonomske propa*nde v nacionalnih programih na 15% dnevnega program'sga časa oziroma na največ 12 minut na uro. Cilj te omejitve
zagotoviti ekonomsko finančno neodvisnost javne RTV od
Poročevalec

oglaševalcev in sponzorjev, po drugi strani pa omogočiti
obstoj in delovanje konkurenčnih RTV organizacij, ki niso
upravičene do pokrivanja naročnine in se financirajo predvsem z ekonomsko propagando. Podrobnejše določbe
o načinu oglaševanja bo obsegal zakon o javnih glasilih,
glede na to, da se nekatera določila mednarodnih aktov/npr.
glede prekinitve oddaj/ nanašajo na vse televizijske organizacije, tudi zasebne oz. komercialne.
Prepoved oglaševanja določenih izdelkov (tobak, zdravila,
alkoholne pijače) in storitev je predmet drugih zakonov, ki so
v pripravi; do njihove uveljavitve se v Republiki Sloveniji še
uporabljajo predpisi nekdanje Jugoslavije, ki obvezujejo tudi
RTV Slovenija.
V 9. členu je predvidena tudi možnost, da RTVS opravlja
komercialne dejavnosti, z namenom pridobivanja dobička, ki
pa se obvezno namenja za potrebe javne službe.
Posebej je tudi predpisano soglasje Državnega zbora, če bi
nameravala RTVS ustanoviti podjetje ali zavod za opravljanje
radijske ali televizijske dejavnosti; takšno soglasje ne bi bilo
potrebno v primeru, če bi ustanovila podjetje na področju
dopolnilnih, proizvodnih ali storitvenih dejavnosti.
3. Tretje poglavje ureja financiranje javne službe in določa, da
RTVS pridobiva sredstva za ustvarjanje in izvajanje nacionalnih programov z naročnino, iz državnega proračuna, z ekonomsko-propagandnimi storitvami ter iz komercialnih dejavnosti, lahko pa tudi na drugi podlagi, določeni z zakonom ali
pogodbo.
Iz sredstev republiškega proračuna naj bi se financiral, kot
doslej, del narodnostnih programov ter programov, namenjenih slovenski narodni manjšini v sosednjih državah, dodatno
pa tudi del programov, namenjen tuji javnosti, ki se oddaja
prek naprav za satelitsko oddajanje in komuniciranje, kar
sodi, tako kot v večini evropskih držav, v dejavnost nacionalnih RTV ustanov. Novost predstavlja tudi določba, po kateri
mora ustanovitelj (iz republiškega proračuna) poravnati
izgube, ki bi nastale pri financiranju nacionalnih programov
kot posledica ukrepov državnih organov /npr. z zamrznitvijo
naročnine/.
Naročnina je v večini evropskih držav poglavitni vir financiranja javne RTV. Tudi 11. člen osnutka predpisuje, kot doslej,
obveznost lastnika RTV sprejemnika, da sprejemnik prijavi in
plačuje RTVS naročnino, če so zagotovljeni tehnični pogoji za
sprejem vsaj enega nacionalnega programa. Novost pa je
predvidena obveznost prodajalca in carinarnice, da vodita
evidenco o prodanih oz. uvoženih sprejemnikih ter zbirata
določene podatke o kupcu. Vzpostavljanje takšnih zbirk
podatkov dovoljuje zakon o varstvu osebnih podatkov, ki
določa, da upravljalec zbirke podatkov lahko zbira, shranjuje
in posreduje tiste osebne podatke, za katere je pooblašen
z zakonom /načelo zakonitosti/. Zakon o varstvu osebnih
podatkov tudi določa, da sme upravljalec zbirke podatkov
posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če
so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom. Skladno s tem
osnutek zakona dovoljuje RTV Slovenija pridobiti podatke od
upravljalca državnega registra prebivalstva (Zavod Republike
Slovenije za statistiko) in upravljalca matične evidence
o zavarovancih (Zavod Republike Slovenije za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje) ter vpogled v evidence, ki jih vodijo
trgovci, carinarnica ter upravljalei kabelskih razdelilnih sistemov, vendar izključno za potrebe obračunavanja in izterjave
neplačane naročnine. V primeru zlorabe osebnih podatkov je
predvideno varstvo po zakonu o varstvu osebnih podatkov.
4. Četrto poglavje 'Upravljanje, vodenje in nadzor«
V 14. členu je določena sestava organa upravljanja javnega
zavoda - Sveta RTVS. Pri sestavi se je predlagatelj opiral na
določbe zakona o zavodih, v katerih je predvidena tripartitna
sestava sveta - predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen ter
predsatvniki uporabnikov oz. zainteresirane javnosti. V skladu
s tem izhodiščem naj bi Državni zbor /ustanovitelj/ imenoval
sedem članov.
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Pri izbiri članov naj bi državni zbor upošteval proporcionalno
zastopanost parlamentarnih strank, vendar z omejitvijo, naj bi
člani sveta ne bili poslanci in državni funkcionarji. Takšna
rešitev bi po mnenju predlagatelja bila skladna z načelom
politične neodvisnosti in avtonomije javne RTV, t.j. preprečevanja neposrednega vpliva dnevne politike na upravljanje
zavoda.
Določitev ustreznega mehanizma za imenovanje predstavnikov tkim. civilne družbe je po mnenju predlagatelja eno ključnih vprašanj pri oblikovanju Sveta RTV Slovenija. Glede na
težavnost izbire teh institucij se je predlagatelj odločil, naj bi
predstavnike skupine uporabnikov in zainteresirane javnosti,
ki jo predvideva zakon o zavodih, imenoval Državni svet, ki
zastopa nosilce socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih
interesov /96. člen ustave/. Glede na nekatera stališča iz
razprav, da Državni svet ni ustrezen mehanizem za imenovanje predstavnikov uporabnikov oz. javnosti v Svet RTV Slovenija, je v variantni rešitvi predvideno, da devet članov in
njihovih namestnikov imenuje Državni zbor, iz vrst javnih
delavcev. Zaradi doslednosti pri uveljavljanju načela neodvisnosti delovanja RTVS pa Državni svet oziroma Državni zbor ne
bi mogel v svet RTVS imenovati članov Državnega sveta,
poslancev, državnih funkcionarjev in članov vodstev političnih strank.
Zaposleni v RTVS izvolijo v svet sedem članov in njihovih
namestnikov in sicer na neposrednih volitvah. Poleg teh treh
skupin pa naj bi bili v Svetu RTVS zastopani italijanska in
madžarska narodna skupnost, ki neposredno imenujeta svojega predstavnika in namestnika v svet RTVS.
Da bi zagotovili nemoteno delovanje sveta RTVS, zakon predvideva institut namestnika člana sveta RTVS, ki ima v primeru
odsotnosti člana vse pravice in pooblastila člana. Z uvedbo
namestnikov pa bi tudi bistveno razširili možnosti za vključevanje predstavnikov različnih področij, organizacij in institucij v ta organ.
Z zakonom naj bi predvideli štiriletni mandat članov sveta in
njihovih namestnikov, razen za člane, ki jih imenuje Državni
zbor; le-tem namreč mandat lahko preneha pred potekom
štiriletnega oboobja, če pride do spremembe sestave Državnega zbora. Vendar jim mandat s tem ne preneha avtomatično, temveč le, če Državni zbor v novi sestavi eksplicitno
tako odloči.
'
V 15. členu so določene pristojnosti Sveta RTVS. Svet sprejema statut, določa višino naročnine, sprejema finančni načrt
in zaključni račun, programske standarde ter letne programske zasnove nacionalnih programov, določi način prijavljanja
in odjavljanja RTV sprejemnikov ter olajšave in druge
posebne pogoje za plačevanje naročnine, itd.
Glede na dejstvo, da je naročnina poglavitni vir financiranja
javne službe po tem zakonu, predlagatelj ocenjuje, da mora
Vlada imeti možnost seznaniti se z vsemi elementi, na podlagi
katerih se izračunava naročnina, zato je predvideno njeno
soglasje tako k višini naročnine kot tudi k morebitnim olajšavam ter drugim pogojem za plačevanje naročine, ki neposredno vplivajo na materialni položaj RTVS /4. odstavek 15.
člena/.
V 16. členu je določeno, da delo Sveta RTV vodi predsednik
ali njegov namestnik ter urejen postopek njunega imenovanja.
V 17. členu je podrobneje določen način imenovanja generalnega direktorja, direktorja radijskih programov in direktorja
televizijskih programov. Novost je uvedba naziva direktorja
radijskih oz. TV programov, s katero bi nadomestili dosedanji
funkciji direktorja Radia Slovenija oz. TV Slovenija ter glavnega urednika radijskih oz. televizijskih programov.
Da bi preprečili pretirano koncentracijo funkcij in združitev
poslovodnih in programskih nalog v eni osebi, zakon določa,
da direktor radijskih oz. direktor TV programov ne more biti
hkrati vodja organizacijske enote.
Novost v naši ureditvi je tudi institut soglasja predstavništva
zaposlenih v uredništvu k imenovanju odgovornega urednika,

ki to uredništvo oz. uredništva vodi. Način oblikovanja >druge pristojnosti predstavništva zakon prepušča statutai ''
ureditvi.

Da bi se izognili nejasnostim pri uporabi zakona o zavodih, 'p
v načelu velja tudi za RTVS, če z zakonom ni drugače dol\^
čeno, je v tem členu tudi izrecno navedeno, da soglai
Državnega zbora pri imenovanjih generalnega direktorja
direktorjev programov ni potrebno.
\
18. člen določa, da se pri programu oblikuje programski sv> c
ki ga imenuje Svet RTV Slovenija, ne opredeljuje pa njegov
pristojnosti. To vprašanje je sedaj urejeno v zakonu o javne obveščanju oz. bo materija zakona o javnih glasilih, saj naj ^
te svete ustanavljali pri vseh RTV programih; dejstvo l
namreč, da tudi druge RTV organizacije opravljajo dejavno< I
ki je v javnem interesu in je zato potrebno uveljaviti vp J
javnosti na njihovo programsko delovanje. Ne glede t
splošne določbe o programskih svetih pa zakon o RTV zag i
tavlja posebne pravice italijanski in madžarski narodni sku f
nos t i pri oblikovanju in vodenju programske in kadrovsl C
politike v okviru narodnostnih programov: svet naj bi sesta i
Ijala najmanj polovica članov, ki jih imenujeta narodnos i
tako sestavljen organ pa naj bi dajal soglasje k imenovan i
vodje organizacijske enote, ki ustvarja in izvaja narodnost
program, k imenovanju odgovornega urednika in urednike^
tega programa ter k njegovi programski zasnovi. Po mnenj
predlagatelja je na ta način zagotovljen odločilni vpliv narol
nosti na ta vprašanja ne glede na to, ali se program izval
v okviru RTV Slovenija ali pa pri drugi RTV organizaciji, ki se>—
/na podlagi javnega razpisa/, poveri izvajanje narodnostne^^
programa.
(
\C
V 19. členu je, kot doslej, predvidena ustanovitev nadzorne
odbora, v katerega štiri člane imenuje Državni zbor, tri pa Ril~
Slovenija in katerega pristojnosti zadevajo predvsel
finančno sfero poslovanja.
V petem poglavju so predvidene sankcije za kršitev doloć a
o vodenju predpisanih evidenc, o prijavi sprejemnikov f(jiQl
'
o prepovedi plačane politične propagande.

ti!
V šestem poglavju je predvidena izločitev sedanje organizacl
ske enote Oddajniki in zveze iz javnega zavoda RTV Sloveniji
ki se ustanovi kot javno podjetje, z vladnim aktom o ustanov
tvi; gre za rešitev, ki je že nekaj let predmet razprav v Slovenil
Z nastankom komercialnih RTV organizacij se vse bolj polfcp
juje upravičenost zamisli o samostojnem podjetju, ki bi upraj\a
Ijalo z omrežjem oddajnikov in zvez tako za potrebe javne RT
kot tudi za druge zainteresirane RTV organizacije. Ni namr&P
utemeljenega razloga, da bi ena od RTV organizacij,
čeprav nacionalna, tudi v prihodnje ohranila to javno omreži
v svojem sestavu.
'K

Seveda pa bi z zakonom zagotovili vpliv nacionalne Rl\ll
organizacije na celotno dejavnost tega podjetja, prek član<t\a
upravnega odbora. Prav tako pa bi že sam zakon opredelil kC
prioritetno dejavnost tega podjetja oddajanje nacionalnku
programov ter skrb za vzdrževanje in posodabljanje omrežftc
za prenos teh programov.
6k

Za ta namen tudi pripada javnemu podjetju pravica do updn
rabnine kot se dogovorita RTVS in to podjetje /doslej je dKc
naročnine, cca 15% , pripadal organizacijski enoti Oddajnih
in zveze/.
»C
Novost v radiodifuznem sistemu RS predstavlja tudi določbi
da javno podjetje določi povračilo za opravljanje storite
prenosa in oddajanja za druge RTV organizacije v Slovenij
K višini povračila mora dati soglasje Vlada, kar naj bi preC
vsem zagotovilo realno določanje višine tarife, ki mora upOH
števati možnosti delovanja in obstoja drugih RTV organizadh
v Republiki Sloveniji.

Dejstvo, da zakon o gospodarskih javnih službah, predvidel
tudi, da se javne službe na področju telekomunikacij uredijo
s posebnim zakonom, po mnenju predlagatelja ni zadržek zV>
sprejem odločitve o izločitvi oddajnikov in zvez iz javnegi
zavoda, saj le-ta ne preprečuje morebitne kasnejše uskladiL.
tve organiziranosti in delovanja tega javnega podjetj^
v skladu z zakonom.

/redlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN KOMISIJO EVROPSKIH SKUPNOSTI O USTANOVITVI,
PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH DELEGACIJE KOMISIJE EVROPSKE
SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI - EPA 263
Vlada republike Slovenije je na 32. seji dne 17/6-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN KOMISIJO
EVROPSKIH SKUPNOSTI O USTANOVITVI, PRIVILEGIJIH
IN IMUNITETAH DELEGACIJE KOMISIJE EVROPSKE
SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI,
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 zunanjih zadevah.

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:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.
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PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
komisijo Evropskih skupnosti o ustanovitvi, privilegijih in imunitetah delegacije
ffiomisije Evropske skupnosti v Republiki Sloveniji
M
1. člen
>4
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
'Omisijo Evropskih skupnosti o ustanovitvi, privilegijih in»
ftunitetah Delegacije Komisije Evropskih skupnosti v Repu!liki Sloveniji, podpisan v Ljubljani 15. februarja 1993.
2. člen
"i
'Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku
lasi:
^ORAZUM MED VLADO REPULBIKE SLOVENIJE IN KOMIflJO EVROPSKIH SKUPNOSTI O USTANOVITVI, PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH DELEGACIJE KOMISIJE EVROPSKIH
»KUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI

mog in jeklo, Evropska gospodarska skupnost in Evropska
skupnost za jedrsko energijo - bo imela pravno osebnost na
ozemlju Republike Slovenije.
2. Skupnosti bodo lahko sklepale pogodbe, pridobivale in
razpolagale z nepremičninami in premičninami, potrebnimi
za učinkovito izpolnjevanje svojih dolžnosti, v skladu s proceduralnimi in upravnimi zahtevami, kot jih določa zakonodaja
Republike Slovenije, in bodo lahko izvajale pravne postopke
in jih bo v ta namen zastopala Komisija.
3. člen

T^lada Republike Slovenije in Komisija Evropskih skupnosti (v
Nadaljnjem besedilu Komisija),
(C
ta se v želji po nadaljnji krepitvi in razvijanju prijateljskih
Odnosov in sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropskimi skupnostmi

1. Delegacija Komisije, njen vodja in njeni člani, kot tudi člani
njihovih družin, ki tvorijo del njihovega vsakokratnega gospodinjstva, bodo na ozemlju Republike Slovenije imeli pravice,
privilegije in imunitete in bodo morali izpolnjevati take obveznosti, kot jih določa Dunajska konvencija o diplomatskih
odnosih iz leta 1961 in kot jih imajo oziroma morajo izpolnjevati diplomatske misije, akreditirane v Republiki Sloveniji,
njeni vodje in njeni člani, kot tudi člani njihovih družin, ki
tvorijo del njihovega vsakokratnega gospodinjstva. Privilegiji
in imunitete, omenjeni v tem odstavku, ne bodo priznani
osebam, ki so državljani Republike Slovenije.

>dn v želji, da določita pogoje v zvezi z ustanovitvijo Delegacije
^omisije na ozemlju Republike Slovenije in v zvezi s privilegiji
imunitetami te delegacije,

2. Ostala določila Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih iz leta 1961 se bodo upoštevala mutatis mutandis.

Sporazumeli o naslednjem:
1-člen
,<v

lada Republike Slovenije soglaša z ustanovitvijo Delegacije
komisije na ozemlju Republike Slovenije.

z

2. člen
"saka od Evropskih skupnosti - Evropska skupnost za pre7'
1
Poročevalec

3. Te pravice, privilegiji in imunitete bodo priznani pod pogojem, da v skladu z določili 17. člena Protokola o privilegijih in
iminitetah Evropskih skupnosti kot dodatek k sporazumu,
s katerim se ustanavlja enotni Svet in enotna Komisija Evropskih skupnosti, ki je bil sprejet v Bruslju 8. aprila 1965, države
članice Evropskih skupnosti priznajo iste pravice, privilegije
in imunitete Misiji Republike Slovenije, njenemu vodji in njenim članom, kot tudi članom njihovega vsakokratnega gospodinjstva.
4. člen
Vlada Republike Slovenije s tem sporazumom priznava pre37

pustnice, ki jih izdajajo Evropske skupnosti uradnikom in
drugim uslužbencem svojih institucij kot veljavne potovalne
dokumente.

v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer sta obe besedil
enako veljavni.
Za Vlado Republike
Slovenije
Boris Cizelj I. r.

S. člen
Obe strani bosta reševali kakršen koli spor, ki bi zadeval
tolmačenje ali uresničevanje tega sporazuma, s posvetovanji
z namenom, da pride do poravnave.
6. člen
Podpisnici se bosta medsebojno obvestili o izvršitvi postopkov, potrebnih za odobritev tega sporazuma, ki bo začel
veljati na dan prejetja drugega uradnega obvestila.
Ta sporazum je bil sestavljen v Bruslju, dne 15. februarja 1993

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku
3. člen

%
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve Via
t)iv
let
4. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listi
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Sp
Sla

OBRAZLOŽITEV
Sporazum je bil podpisan v Bruslju 15. 2. 1993.
Po vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo in ob ustanovitvi Stalne misije
Republike Slovenije pri Evropskih skupnostih tudi Evropske
skupnosti ustanavljajo svoje stalno predstavništvo pri nas,
s predloženim sporazumom pa so določeni pogoji glede ustanovitve, privilegijev in imunitet delegacije Komisije ES
v Republiki Sloveniji.
Zaradi specifične narave ES in njihovih predstavništev so v ES
izrazili željo po posebnem sporazumu, tako kot pri navezovanju stikov z drugimi državami, določila sporazuma pa ostajajo
v okvirih Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih.
Vsaka od treh Evropskih skupnosti bo imela pravno subjektiviteto na ozemlju Republike Slovenije. Lahko bodo sklepale
pogodbe, razpolagale s premičninami in nepremičninami
- vse v skladu z našimi predpisi. Zastopala jih bo Komisija ES.

Za Komisijo Evropskih skupnost
Juan Coll Prat I. I V

6p

»li
Glede pravic, privilegijev in imunitet ter obveznosti vodje iirR
članov misije ter njihovih družin veljajo določila Dunajske
konvencije o diplomatskih odnosih, pod pogojem reciprocM-,
tete, t. j. ob priznavanju istih pravic, privilegijev in imunitet tel
obveznosti vodje, članov misije RS in njihovih družinskihčlanov. Analogno se upoštevajo ostala določila konvencije. *a
nji
S sporazumom so verificirane prepustnice uradnikov in uslužbencev ES kot veljavni dokumenti. Spori glede razlage aliizvajanja sporazuma se rešujejo s posvetovanji in poravnavo.^U
Vr
Sporazum je podvržen potrditvi in prične veljati z izmenjavo
ustreznih obvestil o potrditvi.
sk

Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slove-1 njje. Ratifikacija ne narekuje spremembe predpisov ali sprejema novih.

Za izvajanje sporazuma ne bodo potrebna proračunska sred-i
stva.
^
os
ali
sil
ža
Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
8.
Pc
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU OSEB,
tu
KATERIH VSTOP ALI BIVANJE STA V NASPROTJU Z VELJAVNIMI
V?
Pr
PREDPISI - EPA 264
3.
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Vlada Republike Slovenije je na 32. seji dne 17/6-1993
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovdoločila besedilo:
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
II.
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUSlovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri
BLIKE FRANCIJE O PREVZEMU OSEB, KATERIH VSTOP
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije
ALI BIVANJE STA V NASPROTJU Z VELJAVNIMI PREDsodelovala:
PISI.
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
ki Vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi
- Borut MAHNIĆ, vodja službe za mednarodnopravne
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1.
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
I
b:
lile
b
ki
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REDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Francije o prevzemu oseb, katerih vstop ali bivanje sta v nasprotju
: veljavnimi predpisi
1.člen

3. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
'lado Republike Francije o prevzemu oseb, katerih vstop ali
bivanje sta v nasprotju z veljavnimi predpisi, podpisan 1.
februarja 1993.

1. Obveznost prevzema, predvidena v 2. členu, ne obstaja za:

2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku
Jlasi:
Sporazum med vlado republike Slovenije in
'lado republike francije o prevzemu oseb katerih VSTOP ALI BIVANJE STA V NASPORTJU Z VELJAVNIMI
Predpisi
te
:/A/lada Republike Slovenije in Vlada Republike Francije sta
91
ifr- s ciljem, da olajšata obremenitve, ki bi utegnile nastati
Zaradi vzajemne ukinitve vizumov za krajše bivanje pri potovanjih njunih državljanov.
t\
tir- v želji, da v duhu sodelovanja in na podlagi vzajemnosti
olajšata prevzem oseb, katerih vstop oziroma bivanje sta
V nasprotju z veljavnimi predpisi.
■o
sklenili naslednje:
I
j-l - prevzem državljanov držav pogodbenic
?1.člen
'"1. Vsaka država pogodbenica na prošnjo druge države pogodbenice in brez formalnosti prevzema na svoje ozemlje vsako
osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop
ali za bivanje, ki veljajo na ozemlju države pogodbenice prosilke, če se ugotovi ali domneva, da ima le-ta državljanstvo
Zaprošene države pogodbenice.
2. Državljanstvo se lahko ugotovi ali se domneva na podlagi
Potrdila o državljanstvu, potnega lista ali osebne izkaznice,
tudi če so bili ti dokumenti izdani nepravilno, ali če so potekli,
Vendar ne pred več kot desetimi leti. Državljanstvo se lahko
Predvideva tudi na podlagi drugih podatkov.
3. Država pogodbenica prosilka pod enakimi pogoji prevzame
osebo, tudi če kasnejše preverbe pokažejo, da v trenutku, ko
je le-ta zapustila ozemlje države pogodbenice prosilke, ni
imela državljanstva zaprošene države pogodbenice.
II. - PREVZEM DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV

a) državljane tretjih držav, ki imajo skupno mejo z državo
pogodbenico prosilko;
b) državljane tretjih držav, ki so potem, ko so zapustili ozemlje
zaprošene države pogodbenice ali po njihovem vstopu na
ozemlje države pogodbenice prosilke dobile od te države
pogodbenice vizym ali dovoljenje za bivanje;
c) državljane tretjih držav, ki so že šest mesecev bivali na
ozemlju države pogodbenice prosilke;
d) državljane tretjih držav, katerim je država pogodbenica
prosilka priznala bodisi status begunca na podlagi Ženevske
konvencije z dne 28. julija 1951 o statusu beguncev, dopolnjene z Newyorškim protokolom z dne 31. januarja 1967,
bodisi status osebe brez državljanstva na podlagi Newyorške
konvencije z dne 28. septembra 1954 o statusu oseb brez
državljanstva;
e) državljane tretjih držav, ki jih je zaprošena država pogodbenica dejansko vrnila v njihovo matično državo ali v kako tretjo
državo.
4. člen
Država pogodbenica prosilka prevzame na svoje ozemlje
državljane tretjih držav, za katere bi se po preverjanjih, ki jih je
zaprošena država pogodbenica opravila po prevzemu, izkazalo, da ne izpolnjujejo pogojev, predvidenih v 2. in 3. členu,
v času njihovga odhoda z ozemlja države pogodbenice prosilke.
III. - POSTOPEK PREVZEMA
5. člen
1. Zaprošena država pogodbenica mora na prejetje zahteve za
prevzem pisno odgovoriti najkasneje v osmih dneh. Vsaka
zavrnitev mora biti utemeljena.
2. Zaprošena država pogodbenica mora najkasneje v enem
mesecu prevzeti osebo, za katero je odobrila prevzem. Na
prošnjo države pogodbenice prosilke se ta rok lahko podaljša.
6.člen
Zaprošena država pogodbenica mora za vsak prevzem izdati
državi pogodbenici prosilki potrdilo s podatki o identiteti in
morebitnih osebnih dokumentih, ki jih ima oseba, za katero se
zahteva prevzem.

2. člen

7. člen

1. Vsaka država pogodbenica na prošnjo druge države pogodbenice in brez formalnosti prevzame na svoje ozemlje državljana tretje države, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop ali za bivanje, ki veljajo na ozemlju države pogodbenice prosilke, v kolikor je ugotovljeno, da je ta državljan
Vstopil na ozemlje te države pogodbenice, potem ko je bival
na ali potoval preko ozemlja zaprošene države pogodbenice.

Stroške prevoza oseb, za katere se zahteva prevzem do meje
zaprošene države pogodbenice, krije država pogodbenica
prosilka. Država pogodbenica prosilka prevzame tudi stroške
ponovnega prevzema, če je ta potreben.

2. Vsaka država pogodbenica na prošnjo druge države pogodbenice in brez formalnosti prevzame na svoje ozemlje državljana tretje države, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop ali za bivanje, ki veljajo na ozemlju države pogodbenice prosilke, vkolikor ima ta državljan veljavni vizum ali
kakršnokoli drugo veljavno dovoljenje za bivanje, ki ga je
. <Zdala zaprošena država pogodbenica.

1. Vsaka od držav pogodbenic na željo druge države pogodbenice dovoli vstop in tranzit na svojem ozemlju državljanom
tretjih držav, za katere je država pogodbenica prosilka sprejela ukrep zavrnitve. Tranzit se lahko opravi po cesti, železnici
ali zraku.

poročevalec

IV. - TRANZIT PRI ZAVRNITVI
8. člen

2. Država pogodbenica prosilka prevzame polno odgovornost
39

za nadaljevanje potovanja tujca do ciljne države in prevzame
tujca, če iz kateregakoli vzroka ukrep zavrnitve ne more biti
izvršen.
3. Država pogodbenica prosilka zagotovi zaprošeni državi
pogodbenici, da ima tujec, za katerega je bil odobren tranzit,
dokument o prevozu v ciljno državo.
9. člen
1. Država pogodbenica, ki je sprejela ukrep odstranitve, mora
v zvezi s tranzitom sporočiti zaprošeni državi pogodbenici, če
zavrnjena oseba potrebuje spremstvo. Zaprošena država
pogodbenica lahko v zvezi s tranzitom:
- odloči, da bo sama zagotovila spremstvo;
- odloči, da bo zagotovila spremstvo v sodelovanju z državo
pogodbenico, ki je sprejela ukrep odstranitve.
2. Če je tranzit zagotovljen z letalsko družbo države pogodbenice, ki je sprejela ukrep odstranitve, in s policijskim spremstvom, se le-to lahko zagotovi le s strani te države pogodbenice, ne da bi pri tem zapustili mednarodno cono na letališču
na ozemlju zaprošene pogodbenice.
3. Če je tranzit zagotovljen z letalsko družbo zaprošene
države pogodbenice in s policijskim spremstvom, le-to zagotovi ta država pogodbenica, z obvezo, da ji država pogodbenica, ki je psrejela ukrep odstranitve povrne ustreze stroške.
4. Če je tranzit izjemoma izvršen po cesti ali železnici, se
državi pogodbenici dogovorita o potrebi in načinu spremstva.
10. člen
Prošnjo za tranzit za vračanje si pristojni organi držav pogodbenic izmenjajo neposredno. Prošnja vsebuje vse podatke
o identiteti in državljanstvu tujca, datum potovanja, uro in kraj
prihoda v državo tranzita in uro ter kraj odhoda iz le-te v ciljno
državo kot tudi vse podatke o uradnikih, če spremljajo tujca.

- letališča, ki se jih lahko uporablja za prevzem ali za vstoiipica
tujcev v tranzitu;
rti
- državne ali lokalne oblasti pristojne za obravnavo prošon
'sa
za prevzem ali tranzit.
as
log
14. člen
«5
1. Določbe tega sporazuma se ne nanašajo na obveznos'itJ ta
sprejema ali prevzem tujih državljanov, ki za državi pogodbe la
4
niči izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov.
bv
2. Določbe tega sporazuma ne ovirajo uporabe določi
Ženevske konvencije z dne 28. julija 1951 glede statusi ®'j
beguncev, kot tudi njenega dodatka - Newyorškega proto • <
kola z dne 31. januarja 1967.
"i
a
3. Določbe tega sporazuma ne ovirajo o izpolnitvi vsel^
potrebnih ustavnih postopkov za uveljavitev tega Sporazuma
ki prične veljati trideset dni po prejemu zadnjega obvestila.
ne
ni
•di
15. člen
re
1. Vsaka od držav pogodbenic obvesti drugo o izpolnitvi vsel"i
potrebnih ustavnih postopkov za uveljavitev tega Sporazuma s
ki prične veljati trideset dni po prejemu zadnjega obvestila. =
8f<
2. Ta sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa. >er
m
3. Ta sporazum se sklene za dobo treh let in se molče podalj'
šuje za enaka obdobja trajanja. Lahko se ga odpove s trime
sečnim odpovednim rokom po diplomatski poti.
V potrdilo tega sta predstavnika držav pogodbenic, pravilni
pooblaščena v ta namen, navedeni sporazum spodaj podpi
sala.
» ,
Sestavljeno v Ljubljani, dne 1. februarja 1993 v slovenskem i*
francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako veljavni*
Za Vlad*
Republike Francije
Georges Kiejman I. r

Za Vlado
Republike Slovenije,
Lojze Peterle I. r.

11. člen
Tranzit za vračanje se lahko zavrne:
- če tujcu v ciljni državi grozi preganjanje zaradi rase, vere,
nacionalne pripadnosti, pripadnosti določeni socialni skupini
ali zaradi političnega prepričanja:

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v francoskem Jeziku
3. člen

- če tujcu grozi, da bo obtožen ali obsojen zaradi kaznivih
dejanj v ciljni državi, storjenih pred tranzitom.

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve

12. člen

4. člen

Stroške prevoza do državne meje ciljne države kot tudi stroške, povezane z morebitno vrnitvijo krije država pogodbenica
prosilka.

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

V. SPLOŠNE DOLOČBE
13. člen
Državi pogodbenici določita z izmenjavo pisem med ministroma, pristojnima za nadzor na mejah:
OBRAZLOŽITEV
Sporazum je bil podpisan v Ljubljani 1. februarja 1993 hkrati
s sklenitvijo sporazuma o ukinitvi vizumov.
Sporazum ureja prevzem državljanov obeh pogodbenic, prevzem državljanov tretjih držav, postopek prevzema in tranzit pri
zavrnitvi.
40

Vsaka pogodbenica prevzame na svoje ozemlje vsako osebo
ki ne izpolnjuje oz. ne izpolnjuje več pogojev za vstop al■
bivanje na ozemlju druge pogodbenice, če se ugotovi al>
domneva, da ima njeno državljanstvo. V drugem odstavku sC
navedeni dokumenti za ugotovitev oz. domnevo državljan
stva, pri čemer se upoštevajo tudi če so bili izdani nepravilne

'i so potekli, vendar ne več kot pred desetimi leti. Pogodbe3f fca prevzame osebo tudi, če se naknadno ugotovi, da v treutku, ko je zapustila ozemlje druge pogodbenice, ni imela
Kavljanstva prve pogodbenice (čl. 1).
Saka pogodbenica na prošnjo druge pogodbenice prevzame
a svoje ozemlje državljana tretje države, ki ne izpolnjuje (več)
ogojev za vstop ali bivanje na ozemlju pogodbenice prosilke,
s se ugotovi, da je vstopil na ozemlje prosilke potem, ko je
st hal ali potoval preko ozemlja zaprošene pogodbenice oz. če
»fltoa veljavni vizum ali kakršnokoli drugo veljavno dovoljenje
S bivanje, izdano od zaprošene pogodbenice (čl. 2). Te
bveznosti pa ni v primerih, navedenih v 3. členu.
61
,
si9'»tje, pogodbenica prosilka prevzame (nazaj) na svoje ozemo državljane tretjih držav, za katere bi se po preverjanjih, ki
h je zaprošena pogodbenica opravila po prevzemu, izkazalo,
a ne izpolnjujejo pogojev iz 2. in 3. člena v času njihovega
al dhoda z ozemlja pogodbenice prosilke (čl. 4).
Ifl
,
. 'a zahtevo o prevzemu mora druga država odgovoriti v osmih
neh, prevzem pa se praviloma opravi najkasneje v mesecu
ni po odobritvi (čl. 5). O prevzemu zaprošena pogodbenica
'da ustrezno potrdilo pogodbenici prosilki (čl. 6). Stroške
'evoz a oseb do meje kot tudi stroške ponovnega prevzema
albije pogodbenica prosilka (čl. 7).
l 'saka od pogodbenic na željo druge pogodbenice dovoli
'stop in tranzit državljanom tretjih držav, za katere je pogodbenica prosilka sprejela ukrep zavrnitve. Pogodbenica protka v tem primeru prevzame vso odgovornost za nadaljevati
i«
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nje potovanja tujca do ciljne države in prevzame tujca, če
ukrepa zavrnitve ni možno izvršiti. Prosilka zagotavlja zaprošeni državi, da ima tujec v zvezi s tranzitom dokument o prevozu v ciljno državo (čl. 8). Glede spremstva se zaprošena
država lahko odloči zagotoviti spremstvo sama ali v sodelovanju s pogodbenico, ki je sprejela ukrep odstranitve, določen
pa je tudi način tranzita z letalom (čl. 9).
Tranzit se lahko zavrne, če tujcu v ciljni državi grozi rasno,
versko, nacionalno, politično preganjanje oz. preganjanje
zaradi pripadnosti določeni družbeni skupini ali obtožba oz.
obsodba zaradi kaznivih dejanj v ciljni državi, storjenih pred
tranzitom (čl. 11). Sporazumno se določijo letališča, namenjena prevzemu oz. tranzitu ter organi, pristojni za obravnavo
prošenj za prevzem oz. tranzit (čl. 13).
Sporazum ne posega v obveznosti pogodbenic izhajajoče iz
drugih mednarodnih sporazumov in ni ovira za uporabo določil ženevske konvencije o statusu beguncev in newyorškega
protokola oz. evropske konvencije o varstvu človekovih pravic
in temeljnih svoboščin (čl. 14).
Sporazum se začasno uporablja z dnem podpisa, veljati pa
začne trideset dni po izmenjanih obvestilih o izpolnjenih
pogojih za njegovo uveljavitev. Sklenjen je za 3 leta ter se
molče podaljšuje za enaka obdobja. Odpovedni rok je 3 mesece.
Sporazum ratificira državni zbor, ratifikacija ne narekuje spremembe oz. sprejema novih predpisov, za izvajanje niso
potrebna dodatna sredstva.
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O številnih zaposlenih v RUJP in njihovi delovni
uspešnosti

92%. Na dan 31. 12. 1992 je bilo zasedenih 1388 delovnih
mest, kar je 87% zasedba glede na sistemizacijo. Po stanju 1
5. 1993 je področje inšpekcije zasedeno 80%, področje AOP
61% ter preostala področja v povprečju 89%.

FRANC ČERNELIČ, poslanec Iz poslanska skupine SKD, je
pristojne vprašal:

ta
Iz preglednice je poleg drugega moč ugotoviti, da je bilo zi
v upravi in njenih izpostavah od 1. 1. 1992 do 1. 5. 1993 na st
novo zaposlenih le 23 delavcev oziroma 1,68% vseh zaposle
nih na dan 31. 12. 1991.

Za koliko zaposlenih |e v letu 1992 In prvih mesecih leta 1993
povečana Republlika uprava za javne prihodke. Kako se
povečanje ujema z načelom zmanjšanja stroškov države, In
kakšen je učinek pri izter|avl davščin. Prav tako me zanima
kakšne so metode kontrole vodstev RUJP na lokalnem nivoju?
Vlada je odgovorila na poslančevo vprašanje:
A)
V občinskih upravah za družbene prihodke in Republiški
upravi za družbene prihodke je bilo 31.12.1989 sistemiziranih
1641 delovnih mest. 31.12.1990 pa je bilo sistemiziranih 1637
delovnih mest.
Glede na to, da je v letu 1991 prišlo do omejitve zaposlovanja
v občinah, so v občinskih upravah za družbene prihodke
sistemizacijo prilagodili dejanskemu stanju zaposlenih in jo
tako zmanjšali za 146 delovnih mest. Tako je bilo 31.12.1993
sistemiziranih 1491 delovnih mest.
Z zakonom o davčni službi (Uradni list RS, št. 14/92) so delavci
občinskih uprav za družbene prihodke postali s 1. 4. 1992
delavci Republiške uprave za javne prihodke. Z novim pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji je bilo sistemiziranih 1594 delovnih mest, kar je manjše število sistemiziranih
delovnih mest, kot je bilo pred omejitvijo zaposlovanja v letu
1990. Takšna sistemizacija je bila potrebna zaradi prevzema
AOP služb, povečanja števila delovnih mest na področju
Inšpekcije, izterjave in odmere. To je bilo potrebno tudi zaradi
novega sistema obdavčevanja, to je uvedbe dohodnine in
zaradi slabe zasedbe na kjučnih področjih dela, kot je inšpekcija in podobno. Poleg tega pa smo s centralizaciji službe
morali zagotoviti še delovna mesta na področju spremljajočih
dejavnosti (splošne, kadrovske In finančne). Tako je bilo za ta
delovna področja sistemiziranih 13 delovnih mest.
Če primerjamo zasedenost delovnih mest po letih, ugotovimo,
da je bila 31. 12. 1989 89%, 31/12-1990 89%, 31. 12. 1991 pa

B)
V zvezi z vprašanjem o izterjavi davščin, ki je le eno oc'1
delovnih področij uprave, vam prilagamo pregleda o odmerah
in plačilih davkov, prispevkov in drugih obveznosti, ki jih
odmerjajo in izterjujejo izpostave po stanju na dan 31. 12 .
1991 in 31. 12. 1992.
Iz priloženih pregledov je poleg drugega razvidno, da je
obseg odmere davkov in drugih obveznosti (brez upoštevanj« j"~
zamudnih obresti) v tem obdobju porasel za 140,9%, višin^
plačil za 116,1%, višina predpisanih zamudnih obresti, ki kažflL
na povečano stopnjo aktivnosti izterjave obveznosti, pa jo—!
porasla za celih 343,8%.
jje^

C)
L
V zvezi z vprašanjem, kakšni so načini nadzora vodstev izpo-^i
stav uprave, vas obveščamo, da se le ti opravljajo redno
mesečno preko pošiljanja poročil o obremenitvah in plačilih
davkov in drugih obveznosti, rednih mesečnih poročihD
o opravljenem delu inšpekcije po delovnih področjih, kakon®''
tudi drugih občasnih poročil, ki jih zahteva naša uprava naD
osnovi ugotovitev iz podatkov, ki jih za ta namen pridobiv^republiška inšpekcija. Na podlagi analize teh podatkov upravi"
takoj ukrepa z obveznimi navodili za delo izpostav. Poleg
spremljanja stanja dela na izpostavah na omenjeni način p8
republiška inšpekcija opravlja redne preglede dela izpostav
po planih, ki se določajo četrtletno, kakor tudi izredne nadzore dela na posameznih področjih poslovanja ali izpostav al£"j
pa samih davčnih zavezancev.
;a'
V zvezi s pavšalnimi trditvami, ki so navedene v obrazložitvi^
poslanskega vprašanja, ne moremo dati odgovora, bi pa spre^jeli vsak konkretni podatek ali trditev v zvezi z neustreznim
izvajanjem nalog naših izpostav.
PJV
M«
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripre-" <
vilo Ministrstvo za finance - Republiška uprava za javne* i
prihodke.
'•'

BILTEN ŠT. 12
3. PREGLED O OBREMENITVAH IN PLAČILIH OSTALIH OBVEZNOSTI
V DIN
PO STANJU: 31.12.1991
OBREMENITEV
PLAČANO (%) PLAČ. (2/1)
1
86.0
10.296.698
11.962.424
140
1. TAKSE
89.1
720.164.859
808.109.493
170
2. OBRESTI
97,7
1.252.538
1.281.733
171
3. STROŠKI PRISILNE IZTERJAVE
89.0
731.714.095
621.353.650
SKUPAJ
94.1
6.042.860.385 5.689.118.634
SKUPAJ DAVKI
82,1
5.181.765.358 4.254.758.822
SKUPAJ PRISPEVKI
88,6
12.045.979.393
10.675.591.551
VSE OBVEZNOSTI SKUPAJ

k

M
BREZ PARU
-Jn
SALDO-

1.665
87.944d
29
55#Vi
89.639.5&SVI
353.741,75tVi
927.006.53«
1.370.387.84^
at
r
DAVKI PO ODBITKU, KI NISO ZAJETI V ZBIRNIH PREHODNIH RAČUNIH OUDP
h
DAVEK OD DOHODKOV IZ PREMOŽENJSKIH PRAVIC
V
DAVEK OD PREJEMKOV ZA PRILOŽNOSTNO OPRAVLJANJE
279.285.00
STORITEV
567.919.000
ilc
m*
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Iltenšt. 12
Pregled o obremenitveh in plačilih drugih obveznosti
o stanju: 31.12.1992
obremenitev
takse
zamudne obresti
stroSki prisilne izterjave
'''upaj

v SIT
plačano (%)plač. (2/I)

12
140
36.672.072
26.645.395
170 3.513.666.708 2.872.197.616
171
1.683.794
1.586.345
3.552.022.574 2.900.429.356

3
72.6
81.7
94,2
81,6

saldo
4
10.026.677
641.469.092
97.449
651.593.218

Pregled o obremenitvah In plačilih - rekapitulacija
hO stanju: 31.12.1992

. upaj davki
/upaj prispevki
(Upaj druge obveznosti
•e obveznosti skupaj

obremenitev
1
11.784.163.599
15.016.365.045
3.552.022.574
30.352.551.218

v SIT

plačano
2
9.611.473.430
11.832.819.509
2.900.429.356
24.344.722.295

(%) plač. (2/1)
3
81.5
78,7
81.6
80,2

saldo
4
2.172.690.169
3.183.545.536
651.593.218
6.007.828.923

•avki po odbitku, ki niso zajeti na prehodnih
^čunlh
h
il' Davek od prejemkov, doseženih s priložnostnim opravljanem storitev
1.071.500.000
,0 Davek od dohodkov iz premoženjskih pravic 1.784.200.000
%upaj davki po odbitku

2.855.700.00

tikaj gospa Lynda Culp ni dobila slovenskega
državljanstva?
"IHAELA LOGAR, poslanka Iz Slovenske l|udske stranke
•tstojne sprašuje
a■' Zakaj je bila prošnja ge. Culp zavrnjena?
ie* Ali je res, da je na Isti seji dobil slovensko državljanstvo
I' Rade Šerbedžlja?
' Kakšna je še možnost za pridobitev slovenskega državItnstva za gospo Culp?
' Na odločbo ni dovoljena pritožba. Kako je možno, da si je
okonodajalec dovolil in da nI predvidel možnosti pritožbe
fl 'ako pomembni zadevi, kjer se odloča o pridobitvi oziroma
-J nepridobitvi statusa državljanstva?
5" Ali je potrebno, da je odločba napisana v tako suhoparin odbijajočem tonu, glede na občutljivost teme?
priložila j* vso dokumentacijo.
J^ada ji je odgovorila:
Vaše vprašanje za sprejem gospe Lynde Culp v državljanko Republike Slovenije Vam želimo pojasniti, da je Ministrovo za notrahje zadeve odločalo na podlagi 13. člena Zakona
^ državljanstvu Republike Slovenije; torej za sprejem
42 izredno naturalizacijo. Za tak sprejem je potrebno predhodno mnenje Vlade Republike Slovenije (2. odst. 13. člena),
Bto smo zanj zaprosili. Vlada pa je svojo odločitev sprejela na
odlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport in ugotovila, da
* obstaja interes Republike Slovenije za sprejem gospe
•Vnde Culp v državljanstvo. Seveda pa ostaja gospe Culp
} Možnost, da zaprosi za sprejem v državljanstvo Republike
"ovenije z redno naturalizacijo, ki predvideva določene
'Ogoje, med drugim tudi odpust iz prešnjega državljanstva.
'saka odločba, tudi odločba ge. Culp, vsebuje pouk o prav"♦o ročevalec

nem sredstvu, ki določa, katero pravno sredstvo lahko uporabi stranka; eno je tudi tožba za sprožitev upravnega spora.
Pri pripravi zakona je namreč zakonodajalec upošteval pravila
upravnega postopka.
Kar zadeva »suhoparen in odbijajoč ton«, v katerem so pisane
odločbe, želimo poslanki pojasniti, da obstajajo tudi v slovenskem jeziku t. i. funkcijske zvrsti glede na namen sporočila;
v našem primeru gre za strokovni pravni jezik, ki ga določajo
pravila postopka. Za vsak strokovni jezik, tudi pravni, je še
značilno, da mora biti nedvoumen, kar še posebno velja za
odločbe, akte upravnih organov, s katerimi odloča o pravici
posameznika. To seveda ne opravičuje upravnih organov za
jezikovno nekorektnost, če je imela ga. poslanka to v mislih.
Z vprašanjem o pridobitvi slovenskega državljanstva g.
Radeta Šerbedžije posega gospa poslanka na področje varstva osebnih podatkov. Posredovanje takih podatkov omogoča po zakonu le posameznikova privolitev. Glede na to, da
gre za dokaj uveljavljenega kulturnika, so o njegovem sprejemu pisala že domala vsa sredstva javnega obveščanja.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve.
Koliko zapornih kaznih po odločbah sodišč iz
drugih republik v letu 1992 ni bilo realiziranih?
ŠTEFAN MATUŠ, poslanec Slovenske l|udske stranke - je
pristojne vprašal, koliko zahtev posameznih občinskih
sodišč je bilo zavrn|enih leta 1992, ker so bile to zahteve za
Izvršitev zapornih kazni na podlagi odločb organov Iz ozemlja SFRJ in so se nanašale na državljane republike Slovenije, ki pa so prejeli slovensko državljanstvo po uveljavitvi
zakona o državljanstvu Republike Slovenije?
Ministrstvo za pravosodje je pripravilo naslednji odgovor:
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V zvezi s poslanskim vprašanjem poslanca poslanske skupine
Slovenske ljudske stranke, ki se nanaša na zavrnitev zahtev za
izvršitev kazni zapora sodišč iz bivših Jugoslovanskih republik za državljane Republike Slovenije po uveljavitvi Zakona
o državljanstvu Republike Slovenije, podajamo naslednji odgovor:
Po uveljavitvi Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91) z dne 25. 6.1991 so pristojna sodišča
v Republiki Sloveniji izvrševala tiste sodne odločbe sodišč
drugih republik SFRJ, ki so se na dan 25. 6. 1991 ozrtoma 8.
10.1991 že izvrševale ali pa so bile pravnomočne ne glede na
državljanstvo obsojencev, na katerega se je sodba nanašala.
Po teh datumih sodišča RS sodnih odločb, ki so jih pošiljala
sodišča drugih republik SFRJ, če so postale pravnomočne po
navedenih datumih, niso več izvrševala ne glede na državljanstvo oseb, na katere so se nanašale. Skladno z 6. členom
citiranega ustavnega zakona posamični pravni akti, ki jih
izdajajo organi drugih republik dotedanje SFRJ veljajo
v Republiki Sloveniji v primerih in na način in pod pogoji, ki
veljajo za posamične pravne akte tuje države. Na podlagi 520.
člena Zakona o kazenskem postopku sodišča RS ne smejo
ugoditi prošnji tujega organa, s katero se zahteva izvršitev
kazenske sodbe tujega sodišča. Izjema je lahko tedaj, če je to
določeno z mednarodno pogodbo in če sankcijo izreče tudi
domače sodišče po kazenski zakonodaji RS. Ker tozadevna
meddržavna pogodba še ni sklenjena z nobeno državo bivše
Jugoslavije (pripravljena je z Republiko Hrvaško, ne pa še
podpisana) sodnih odločb sodišč republik bivše SFRJ sodišča
Republike Slovenije ne izvršujejo tudi, če se nanašajo na
državljane RS ne glede na to kdaj so to državljanstvo pridobili.
Ministrstvo za pravosodje je na podlagi citiranega ustavnega
zakona takoj po njegovi uveljavitvi vsem sodiščem poslalo
navodilo za ravnanje v pogledu izvrševanja posamičnih pravnih aktov bivših Jugoslovanskih republik.
Ponovno vprašanje ob pogodbi med kranjsko
porodnišnico in zasebnim zdravnikom *
IRENA OMAN, poslanka Iz Samostojne poslanske skupine,
je bila z odgovorom Ministrstva za notranje zadeve nezadovoljna, ker JI je odgovorilo le delno. Iz odgovora je namreč
razvidno, da je bila pogodba sestavljena na podlagi strokovnega posvetovanja z Ministrstvom za zdravstvo, ki je bilo
mnenja, da naj cena pokriva stroške. Zato ne drži trditev g.
ministra Voljča, da nI vedel ničesar o sklenjeni pogodbi.
Iz Informacije Ministrstva za notrnje zadeve je razvidno, da
je Ministrstvo za zdravstvo oz. njegov Medicinski svet Imenoval komisi|o treh zdravnikov, kl si je 9. 2. 1993 ogledala
bolnišnico Kranj In ocenila primernost oddaje prostorov
glede varnosti delovanja v bolnišnici. O tem je izdelala
strokovno mnenje, za katerega je Ministrstvo za zdravstvo
zaprosilo. Odgovor, kot je razvidno iz citiranega dopisa, še
ni bil posredovan. Zato tudi Ministrstvo za notranje zadeve
ne more ugotoviti ali obstajajo razlogi za sum, da je dr.
Marko Lavrič pri sklenitvi pogodbe o oddaji prostorov, storil
kaznivo dejanje na škodo bolnišnice za ginekologijo.
Ob koncu želim poudariti, da je Ministrstvo za zdravstvo
dolžno na osnovi 25. člena začasnega poslovnika državnega zbora odgovoriti pisno v 15 dneh potem, ko je dobilo
moje vprašanje od predsednika državnega zbora.
Ministrstvo za zdravstvo ji je odgovorilo:
I.
Pogoji za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti so opredeljeni v IV. poglavju Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni
list Republike Slovenije, št. 9/92), pravica do koncesije pa v V.
poglavju istega zakona.
Skladno s 4. odstavkom 35. člena navedenega zakona je
Ministrstvo za zdravstvo pripravilo ustrezna pravilnika:
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- Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstva)99
dejavnosti;
°{
- Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih dela01,
cev, ki sta bila objavljena v Uradnem listu republike Sloveni r
št. 24/92.
«
ih
Do sprejema plana zdravstvenega varstva deluje mreža javi ''
zdravstvene službe največ v obstoječem obsegu, kar se sp *
štuje pri podeljevanju koncesije in pri vpisu v register.
%
iu
II.
Na podlagi stališča Zdravstvenega sveta je bila dne 29.1.19ilsi8
imenovana tričlanska strokovna komisija, ki je pripravi'
poročilo o nekaterih strokovnih vprašanjih, ki so bila posta b
Ijena glede oddajanja operacijskih prostorov v Bolnišnici;
ginekologijo in porodništvo Kranj (v nadaljevanju BGP Kran
Or
Komisija se je najprej seznanila z dostopnimi polemični!81
prispevki v dnevnem časopisju ter nekaterimi drugimi gradi"0
in ob tem želela pridobiti čim več dodatnih informacij f
podlagi katerih bi lahko ocenili navedbe v javnih občilih:
te
- o ogroženi strokovni dejavnosti BGP Kranj v »kriznih p<
b\
gojih«,
- o drugih problemih, ki lahko moteče vplivajo na strokovr^
st
dejavnost BGP Kranj,
- o predlogu za razširjeno delovanje BGP Kranj v »krizn
pogojih« (zgodnja detekcija raka na dojkah, UZ kolkov nov
rojenčkov, UZ detekcija ovarijskega in endometrijskega raka

V ta namen je komisija dne 9. 2. 1993 obiskala BGP Kranj 01
opravila razgovore z direktorjem, glavno instrumentali
6 specialisti ginekologi in 2 neonatologijama. Komisija si i rt
ogledala tudi obe operacijski sobi in ambulantne prostore.
•in
Na podlagi dostopnih prispevkov, objavljenih v javnih občilih11
razgovorov s prizadetimi, zbranih strokovnih podatkov o dej0
BGP Kranj in ogledov spornih operacijskih sob, je komisij '
pripravila obsežno strokovno poročilo s kar 17 prilogarrt81c
V nadaljevanju povzemamo samo temeljne ugotovitve:
"
po
V BGP Kranj imajo dve operacijski sobi (veliko in malo). Veli
operacijska dvorana je namenjena načrtovanim ginekološkii
operacijam ter carskim rezom. Načrtovane operacije opra'
Ijajo predvsem v 4 operativnih dnevih (torek, sreda, četrtel
petek). V primerih, ko je potreben urgenten carski rez in
velika operacijaska dvorana zasedena, se ta izvaja tudi v m
operacijski sobi. Po podatkih v spornem času od 7. 12. 19!
dalje, ko uporablja veliko operacijsko sobo ob ponedeljki
zasebni zdravstveni delavec dr. H. Fabjan, ni bilo nobei
nujne porodniške oziroma ginekološke intervencije, ki bi -.
morala opraviti v veliki operacijski dvorani.
fi*

Ker opravlja zasebnik ob ponedeljkih krajše operativni
posege, kot so ob drugih dnevih, ko teče ginekološki oper« p
tivni program, je bolj verjetno, da bi se urgentna operacija,t
bi zahtevala veliko operacijsko dvorano preje opravila v t<
operacijski, kot druge dneve tedna.
L
jo
Opravljeni so bili tudi bakteriološki izvidi, vzorcev šivalnegL
pribora, tekočin, mila in optkine odvzeti dne 26.1.1993, ki Sr
bili številni, tako kot vzorci odvzeti dne 19. 5. 1992 in 25. f"
1992. Izvidi kažejo, da dodatna dejavnost zasebnika ni poslali
šala bakterioloških pogojev v operacijskih sobah. Iz ugotov-r
ljenega sledi, da oddaja velike operacijske sobe ob ponedelr
kih dopoldne ne ogroža porodniške dejavnosti in s tel
zdravja in življenja porodnic. Oddajanje velike operacijsl
sobe tudi ne moti obsega ginekološkega operativnega pr<
grama, saj je število velikih ginekoloških operacij, opravljeni
v januarju 1991,1992 in 1993 (42,44, 46) prav tako tudi številj
malih operacij opravljenih v istem času v mali operacijsl
dvorani (162, 87, 165) podobno.
_

Iz strokovnega poročila tudi izhaja, da je svet BGP Kranj nP*
seji dne 23. 12. 1992 podprl odločitev o oddaji prostora"
v najem, z odločitvijo je bil predhodno seznanjen strokovfJJ
kolegij zavoda. Z namero oddaje prostorov v najem je br*
seznanjen tudi Razširjeni strokovni kolegij za ginekologijo H

O,
poročevalk

orodništvo, ki je na sejah dne 12. 10. 1992 in ponovno 6. 1.
ef 993 v načelu soglaSal z oddajo, vendar z opozorilom, da je
Ogodbo o oddaji v najem potrebno v primeru potrebe ginekološke in porodniške stroke takoj prekiniti.
ni
fedloge za razširjeno delovanje BGP Kranj v »kriznih razme>h«, ki bi nadomestili izpad dohodka zaradi padca porodov
vifi s porodi povezanih storitev (zgodnje odkrivanje raka dojke,
p#2 preiskave kolkov novorojenčkov, UZ odkrivanje endomerijskega in ovacijskega raka), Ministrstvo za zdravstvo ocejuje kot nedvomno umestne, predvsem iz strokovnih, ne le
Hančnih razlogov, je pa uvedba ter dejavnosti povsem neodg#sna od dela, ki ga opravljajo ginekološki kirurgi in kirurg
vi 'astik v operacijskih sobah,
ta,
vb problemih, ki so se pojavili v BGP Kranj in so po naši
n ceni, posledica močno skaljenih medsebojnih odnosov, se je
Snovno potrdila delovna usmeritev Ministrstva za zdravstvo,
ir a je potrebno sporna strokovna vprašanja reševati na ustrezdi ih republiških strokovnih kolegijih, po potrebi pa tudi
okviru Zdravstvenega sveta Republike Slovenije.
rezgodnje obveščanje in obravnavanje strokovnih vprašanj,
p(ti jih je potrebno osvetliti z vseh vidikov, v sredstvih javnega
bveščanja ocenjujemo kot neprimerno, saj je ob različnih
/rinenjih strokovnjakov v laičnih krogih prizadet ugled celotne
stanove.
i
ca
' zvezi s sklenjeno pogodbo o oddaji poslovnih prostorov
j P Kranj v najem privatnemu zdravstvenemu delavcu pa je
potrebno poudariti naslednje:
premoženje, s katerim upravljajo zdravstveni zavodi, je last' lina Republike Slovenije, kar velja tako za vse nepremičnine
Izključno z nepremičninami, ki služijo za skupne potrebe), kot
eNi za celotno premično premoženje oziroma opremo zavosijov. Na podlagi izrecne določbe drugega odstavka 5. člena
r^akona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list Republike
Movenije, št. 4/93) upravlja z nepremičninami in drugim premoženjem Republike Slovenije njena vlada, razen če ni za
iliosamezne nepremičnine s posebnim zakonom drugače
(»pločeno. To pomeni, da zdravstveni zavodi, ne morejo samoafojno kupovati in prodajati nepremičnin, s katerimi upravellajo, prav tako pa brez izrecnega soglasja vlade ne morejo teh
, {^premičnin dajati v najem ali zakup ali na njih ustanavljati
laltvarnih pravic (hipoteke, služnosti).
k'lede na to, da pri sklepanju pogodbe o oddaji poslovnih
prostorov v najem niso bila spoštovana navedena zakonska
določila, je Ministrstvo za zdravstvo odredilo revizijo sklenjene najemne pogodbe in bo po končanem postopku
' zadevi ponovno poročalo.
"VoMBA:
ir>
•1
ti

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve je bil objavljen
Poročevalcu štev. 12, ki je izšla 25. maja letos

Je bilo glasovanje o letošnjem proračunu sploh
pravilno?
t

oTONE PERŠAK, poslanec Demokratske stranke, |e vodstvo
e|Jr*avnega zbora vprašal?
eiL
5l<?rtavl zbor Je ob zaključku obravnave zakona o Izvrševanju
proračuna In o proračunu Republike Slovenije za leto 1993,
njtyub nasprotovanju dela poslancev, sprejel vrsto sklepov,
ril^rez razprave o njih. Predsedu|oč! je v skladu z začasnim
s|Poslovnlkom ugotovil, da v dvorani niso navzoči poslanci
»ne od poslanskih skupin, in da zato razprava ni mogoča.
°otem pa je sklepe kar po vrsti dal na glasovanje. To je tudi
povzročilo, da Je Državni zbor sprejel vrsto zelo vprašljivih
romepov. Tako na primer tudi dva sklepa, ki za prihodnji čas
v ^Ugotavljata«, da Vlada RS to In to »bo« storila ali sklep, ki
^Pooblašča Ministrstvo za finance In dva ali tri poslance, da
ir
-Poročevalec
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v že sprejetem proračunu še dodatno prilagajajo zneske
posameznih postavk.
Vprašanji se torej glasita:
1. Ali je mogoče zahtevati glasovanje o aktih, o katerih ni
bila opravljena razprava?
2. Ali so sklepi, navedeni v zapisniku 7. seje Državnega
zbora na strani 98 (št. I) in strani 101 (št. IX) sploh smiselni in
regularni?
Prejel je naslednji odgovor predsednika državnega zbora:
V smislu 52. člena poslovnika Skupščine RS v zvezi z 2.
odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora
Vam po dogovoru z vsemi tremi podpredsedniki dajem
naslednja pojasnila:
1. Državni zbor lahko sprejema odločitve brez razprave.
Potrebna večina glasov za odločanje je določena že z ustavo.
Začasni poslovnik, ki je predvidel, da sme zbor razpravljati le,
če so navzoče vse poslanske skupine vsaj z enim poslancem,
postavlja s tem omejitev glede možnosti razprave, ne pomeni
pa, da zbor v primeru odsotnosti (obstrukcije, bojkota) ene
poslanske skupine ne sme odločati. To stališče je logično
tako z vidika dejstva, da bi lahko npr. že najmanjša poslanska
skupina v Državnem zboru preprečila sprejem katerekoli
odločitve, kot tudi z vidika določb 15. člena zakona o poslancih, po katerih so se poslanci dolži udeleževati sej Državnega
zbora in delovnih teles. Res pa je, da v primeru, če zbor ni
sklepčen, ne more odločati, lahko pa razpravlja.
2. V vsakem primeru, kadar se pojavi proceduralno vprašanje,
lahko odloči zbor. S tem, da je zbor brez razprave prešel na
ponovno odločanje o amandmajih, je namreč sledil splošnemu načelu, da morajo biti končne odločitve konsistentne,
kot to velja za vsak zakon. Ni si namreč mogoče razložiti
situacije, ko bi Državni zbor sprejel dva povsem izključujoča
si amandmaja in bi, zaradi pravne konsistentnosti, tega ne
smel popraviti s ponovnim odločanjem. Ker pa gre pri proračunu ne le za pravno konsistentnost, temveč tudi za finančnotehnično (kot so bili sprejeti tudi amandmaji) je logično, da je
potrebno uskladiti vse neusklajene odločitve. Domnevam, da
boste soglašali, da finančno tehnična uskladitev presega značaj pravno tehnične redakcije pred objavo zakona, zato je bila
praksa skupnega preverjanja usklajenega besedila in postavk
proračuna z Vlado oziroma Ministrstvom za finance uveljavljena že v prejšnjih letih.
3. Kolikor lahko spremljam delo Komisije za poslovnik, so
prav v zvezi s sprejemanjem proračuna ponujene natančnejše
proceduralne rešitve, vključno v zvezi s proračunskim memorandumom. V vodstvu zbora se zato zavzemamo, da se te
rešitve opredeli kolikor mogoče natančno, da se izognemo
morebitnim zapletom.
4. Glede vsebine in smotrnosti sklepov, ki jih je ob proračunu
sprejel Državni zbor, velja že povedano. Če bi bila mogoča
razprava, bi bili lahko (verjetno) vsebinsko drugačni, primernejši, boljši, natančnejši. Ker pa je bilo možno le odločanje, so
bili sprejeti v skladu z večinsko voljo poslancev. Zato so
sklepi, ki jih navajate v vprašanju, regularni, ker so bili sprejeti
z zahtevano večino. Vprašanje smiselnosti pa seveda presega
okvir odgovornosti vodstva Državnega zbora.
Kako morajo ravnati vodje poslanskih skupin
z gradivi zaupne narave?
MARJAN PODOBNIK, poslanec iz Slovenske ljudske
stranke, |e vodstvo državnega zbora vprašal v zvezi z zaupnim gradivom o Elanu, ki so ga prejeli predsednica parlamentarne preiskovalne komisije in vodje poslanskih skupin
ali lahko slednji s takšnim gradivom seznanijo člane svoje
poslanske skupine.
Prejel je odgovor generalnega sekretarja državnega zbora:
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V zvezi z vprašanjem g. Marjana Podobnika, ali smejo vodje
poslanskih skupin, ki prejmejo gradivo zaupne narave, z njim
seznaniti člane svoje skupine, vam v pojasnilo dajem naslednje podatke:
1.15. člen veljavnega Pravilnika o ravnanju z gradivi zaupne
narave določa, da se takšno gradivo ne sme razmnoževati
brez prejšnjega soglasja organa ali organizacije, ki pošilja
gradivo. Za takšno gradivo, ki nastane v Državnem zboru ali
njegovih delovnih telesih, velja enako, le da v tem primeru
določa stopnjo zaupnosti predsednik Državnega zbora oziroma delovnega telesa.
2.18. člen istega pravilnika določa, da se z zaupnim gradivom
seznanijo delegati, katerim je namenjeno, v določenih prostorih Skupščine RS proti podpisu.
Spričo teh dveh določb je moje mnenje, da sme vodja poslanske skupine seznaniti njene člane z zaupnim gradivom le, če
mu to dovoli tisti, ki je določil gradivo kot zaupno. Pri tem
mora vsak poslanec s podpisom potrditi, da mu je bil tak
vpogled omogočen.

So republiški sanitarci vedeli za uvoz odpadkov iz
Avstrije za sežig v dolgovaški opekarni?
MARIA POZSONEC, poslanka madžarske narodne skupnosti, je v svojem poslanskem vprašanju na|prej Izrazila globoko razočaranje nad tem, kako uničujemo svoje okolje.
K nam so namreč pripeljali večjo količino odpadnega materiala Iz Avstrije z namenom, da bi ga sežgali v opekarni
v Dolgi vasi, kjer pa nimajo nikakršnih čistilnih naprav. Bi pa
sežig v tej opekarni Avstrijce stal znatno manj, kot bi jih
doma. Poslanka sprašuje, kaj dela republiška sanitarna
Inšpekcija, oziroma, kako lahko uvoz dovolijo. Meni, da bi
morali takšno ravnanje odgovornih kaznovati, škodljiv
material pa odpeljati Iz Dolge vasi.
Ministrstvo za zdravstvo oziroma Republiški sanitarni inšpektorat je pripravil naslednji odgovor:
Takratno Ministrstvo za zdravstvo družino in socialno varstvo
je izdalo uvozno dovoljenje Opekarni Lendava dne 04. 08.
1992 za uvoz 350 ton odpadka kataloških številk 35101, 35102
in 35103 po katalogu iz Pravilnika o ravnanju s posebnimi
odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur. I. SRS 20/87), to so
odpadki železa in jekla. Dovoljenje je bilo izdano za izvedbo
poskusov o uporabnosti za zapekanje v opeko.
Osnova za izdajo dovoljenja sta poročili INŠTITUTA ZA VARSTVO OKOLJA Maribor št. 12/130-91 z dne 14. 05. 1991 in št.
12/140-92 z dne 18. 05. 1992.
V prvem je INŠTITUT izvajal nalogo: »Emisija iz opekarske
peči Opekarne Košaki med žganjem opeke z dodatkom »Zundra« (kat. št. 35102). Sklep poročila glasi:
»Na osnovi rezultatov meritev sklepamo, da vpekanje »Zundra« ne povzroča dodatnih emisij.
Zgorevanje goriva ni popolno, zato so previsoke emisijske
koncentracije CO, organskih spojin in občasno prahu.
Predlagamo zamenjavo mazuta z zemeljskim plinom «
V drugi pa je INŠTITUT izvajal nalogo: »Ocena možnosti
vpekanja mulja in prahu iz brušenja kovin v opekarnah. »Kot
zaključek citiramo zadnja dva odstavka:
»Na osnovi izvora mulja in rezultatov analiz sklepamo, da je
material primeren za vpekanje v opekarske izdelke. Med vpekavanjem se bo večji del kovin vgradil v strukturo opeke, olje
pa bo v peči zgorelo. Podatkov o morebiti prisotni kovin
z nižjim vreliščem (Pb, Cd, Hg) ni, čeprav iz izvora materialov
ni moč sklepati, da so prisotne.
Predlagamo izvedbo poskusnega vpekanja in meritve emisij.
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V primeru sprejemljivih rezultatov preldagamo tudi določitev
ravnanja z muljem (transport, vmesno skladiščenje, kontrola 0
identitete) in način vodenja evidence«.
■

Opekarna Lendava je dne 19. 04.1993 zaprosila za dovoljenja^1
za začetek zapekanja uvoženega odpada v opeko.
v

Republiški sanitarni inšpektorat je z dopisom št. 526-08/92-27<6'
še istega dne odklonil dovoljenje dokler Opekarna Lendava Se
ne predloži:
in:
, lite
- analize odpada, iz katere so vidni elementi, ki lahko vplivajo
na poslabšanje stanja v okolju,
s
Vc
- projekta poteka poizkusnega zapekanja.
Iv.
le
Zahtevanih dopolnil do danes nismo prejeli.
tod
Kako rešiti problem skoraj 100 Slovencev, evaku ij
iranih iz Bosne?
»P

k);
JADRANKA ŠTURM KOCJAN, poslanka LDS v državne« 6k
zboru, je Vlado Republike Slovenije vprašala, kako namena
rava rešiti dolgoročni problem Slovencev, ki so - bodiU
evakuirani iz Bosne. Približno 100 jih je trenutno začasnih
nastanjenih v Fiesi. Poslanka tudi predlaga, da vladAo
s posebnim sklepom najprej reši vprašanje njihovega biva
as
nja, državljanstva, zaposlitve in šolanja otrok.
H
'.ta
Vlada ji odgovarja:
iei
Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve j#> i
v letu 1992 izvedlo dve organizirani evakuaciji prebivalcev ii'n
BiH, ki imajo državljanstvo Republike Slovenije ali drugačni r
navezne okoliščine, ki omogočajo njegovo pridobitev. Tu gr£n
predvsem za potomce slovenskih državljanov in njihove ožjdan
družinske člane.
ki<
Urad za priseljevanje in begunce je že pred izvedbo evaku^a
acije opozarjal na kompleksnost problematike, saj ne gre le zfffi
tehnično realizacijo, temveč je potrebno določiti način in
izvajalce reševanja problematike šolanja, zdravstvenega var-1
stva, zaposlovanja in nastanitve.
Po

Odgovornost za rešitev kompleksne problematike je prevzelcjo
Ministrstvo za delo, družino in socialno varstvo.
|W
fcn
Ker smo bili obveščeni, da večji del evakuiranih oseb še nimaP i
slovenskega državljanstva, vsi pa možnosti za pridobitev, smo^r
se odločili, da začasno vsem, ki nimajo našega državljanstvi)
podelimo status začasnega begunca. To je bilo pomembno^]
predvsem zaradi določitve vira financiranja njihove oskrbe.

Na začetku je bilo nakazano, da imajo skoraj vsi (razen treh11,
oseb) možnost nastanitve pri sorodnikih in znancih, kar se jfljar
že takoj ob njihovem prihodu izkazalo kot neresnično. Tako
smo morali takoj poskrbeti za njihovo nastanitev, za katerol
smo nedvoumno opredelili da je začasna. Vse evakuirane ei
osebe smo nastanili v penzionu Lacka v Fiesi, ki je bil v tisten%
trenutku za nas rezervni zbirni center v primeru, da se neprii
čakovano izkažejo potrebe po nastanitvi večjega števila prebH
valcev iz BiH.
bi
jo
Kasneje se je izkazalo, da večina evakuiranih oseb nimabi
nobenih možnosti za pridobitev slovenskega državljanstva^
predvsem zaradi neustreznih sorodstvenih vezi.
C
Kljub temu se dobro zavedamo, da so bili omenjeni prebivalci^
BiH pripeljani v Republiko Slovenijo drugače, kot ostaliDi
začasni begunci in izkazujajo neke vrste povezavo z Repu-1
bliko Slovenijo, zato jih je potrebno obvarovati drugače. Poi-oi
skati je potrebno najugodnejše možnosti prehoda v tujski
države, če to želijo ali najugodnejše pogoje za čimprejšnjotk
asimilacijo v naši republiki, saj nihče ne izraža želje po vrnitvio
v BiH.

poročevalec _
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0 pomeni, da je potrebno poleg zdravstvenega varstva, ki je
'ejeno enako kot za ostale začasne begunce ali državljane
(publike Slovenije (če že imajo naše državljanstvo) in dogoj')lrjenega vključevanja otrok v redne slovenske šole, urediti
1 vprašanja zaposlovanja, nastanitve in pridobitve slovenskega državljanstva.
'ase evakuirane osebe zagotavljajo, da je s pridobitvijo državinstva rešena celotna problematika, saj jim omogoča zapojfl itev in iskanje podnajemniške nastanitve.
sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, MinistrVom za delo, družino in socialno varstvo in regionalnim
»vodom za zaposlovanje - enota Koper, smo jim prikazali
le možnosti nastanitve in zaposlitve v okviru obstoječe zakoMaje, vendar še brez ustreznega državljanstva.
lede na to, da se vsi želijo zaposliti, so si že iskali možnosti
jih tudi dobili. Okrog 38 oseb je že dobilo zaposlitev ali pa
U>že zaposleni, približno 20 od skupno 94 oseb pa pričakuje
tposlitev v začetku junija
1

bžnost zaposlitve so našli predvsem sezonsko v gostinstvu,
fl&kaj v industriji in šolstvu. Tu ne smemo pozabiti na to, da
etajo skoraj vse evakuirane osebe višjo ali visoko izobrazbo
j<n da so ob evakuaciji zapustile visoke družbene in socialne
itoložaje, katerih ponovna pridobitev je ob morebitni vrnitvi
jAoraj nemogoča, saj so mlajši moški zapustili celo bojišča.

Pri vem tem se resnično pojavlja vprašanje, kako reševati to
problematiko, saj se zavedamo, da je s prvim konvojem prišlo
v Slovenijo okrog 220 oseb, ki so nastanjene pri družinah in
imajo verjetno podobne težave, vendar za njih nismo še ničesar uredili, saj se s podobnimi prošnjami še niso obrnili na
nas, kar pa bodo zagotovo storili, ko bodo prejeli informacije,
da za eno skupino evakuiranih oseb rešujemo to problematiko pospešeno.
Poleg oseb, ki so prišle v Slovenijo organizirano, je prišlo še
precej oseb, katerih število nam ni znano, ki so v enakem
položaju glede na možnosti pridobitve slovenskega državljanstva, mnogo pa je tudi takih, ki so v letu 1991 pridobile
slovensko državljanstvo, ostale družinske člane pa imajo še
v BiH ali drugod s statusom začasnih beguncev. Pri tem
ocenjujemo, da gre za več tisoč ali celo desettisoč oseb.
To je hkrati tudi razlog, zakaj se Vlada na predlog ministrstva
za notranje zadeve že pred časom ni odločila za izredno
naturalizacijo ali avtomatično pridobitev slovenskega državljanstva za vse evakuirane osebe, ki so nastanjene v Fiesi, kajti
le te osebe zaenkrat izkazujejo določeno problematiko.
Ministrstvo za delo, socialo in družino je že pripravilo gradivo
za Vlado s predlogi rešitve, vendar do obravnave ali sklepa
nikoli ni prišlo, ker je bilo vedno postavljeno vprašanje, kaj
z ostalimi osebami, ki so v enakem položaju, pa niso prišle
v Slovenijo na enak, organiziran način.

lastanitev v penzionu Lacky je zaradi začetka turistične
Bzone mogoča le do začetka junija, vendar so vse osebe
tražile željo, da ostanejo na tem področju, torej ob morju,
ter vidijo možnost vsaj sezonske zaposlitve. Na enak način
j^> izrazili tudi željo, da po preselitvi ostanejo skupaj, torej da
iJfn ne iščemo nastanitve na različnih lokacijah. Tako nalogo
■vi namreč prevzelo Ministrstvo za delo, socialo in družino,
r^ndar do sedaj še niso uspeli poiskati možnosti ustrezne
jdamestitve. Še posebej otežujoč faktor pri tej realizaciji je že
i'idobljena možnost zaposlitve za mnoge od njih.

Tudi v tem trenutku pripravlja isto Ministrstvo ponoven predlog rešitve. Mnenja smo, da je potrebno to vprašanje rešiti
dolgoročno, za vse možne osebe ali pa se odločiti, da rešimo
le primer evakuiranih oseb, ki so bile na organiziran način
pripeljane v Slovenijo. Predvidevamo, da bo to gradivo
v obravnavi na Vladi v roku dveh tednov, medtem pa bomo
zagotovili preselitev na tak način, da bo sprejemljiva za obe
strani.

u<lrad skupno z ostalimi ministrstvi, ki sodelujejo pri reševanju
zmenjene problematike vidi rešitve v naslednjih smereh:
in
ir- Iskanje nastanitve v bližini obstoječega penziona. Eno od
Možnosti so nakazali že sami. Urad pričakuje od evakuiranih
•seb sledeče podatke: koliko oseb je že zaposlenih, koliko jih
lojo v kratkem pridobilo zaposlitev, koliko oseb ostaja brez vira
'Ohodka. To je pomembno zaradi določitve načina sofinancira
z njihove strani, od česar je odvisna višina pomoči, ki bi
i«!1 morala Vlada zagotoviti za njihovo oskrbo. Odgovora do
icflnes še nismo prejeli. Naš predlog je bil, da plačujejo
zajemne stroške cca 280 DEM za družino na mesec v drugem
to'bjektu, kjer je možna nastanitev za vse, sami. Urad pa
kupno z RKS poskrbi za pomoč v hrani in ostalem materialu.

Vprašanja o »sporni« osmrtnici ob smrti Viktorja
Avblja

tem času bi imelo Ministrstvo za delo, družino in socialno
j^rstvo možnost urediti zaposlitev in stalno nastanitev za vse.
C0
Urad v nasprotnem primeru lahko zagotovi nastanitev
enem od zbirnih centrov za vse ostale začasne begunce, kar
H^rjetno zaradi drugačnega statusa ni sprejemljivo.

Dne 18. 5. 1993 ste mi postavili vprašanje, kdo in na podlagi
katerega člena poslovnika Državnega zbora je v imenu
poslancev Državnega zbora v medijih naročil objavo osmrtnice za pokojnim Viktorjem Avbeljem

>H Urad lahko zagotovi nastanitev v enem izmed manjših
birnih centrov (ki je v tem trenutku v zapiranju), kjer imajo
bžnost nastanitve za vse, kuhanja v lastnih kuhinjah in
ia
biskovanja redne šole, ne pa tudi zaposlitve, kar za njih ni
'Sprejemljivo.
' primeru, da bomo še v tem tednu prejeli odgovor o pripravc
!®nosti sofinanciranja nastanitvenih stroškov se bomo dogovorili za preselitev na istem področju (Lucija-dom SCT).
4' lastnikom objekta smo že v dogovoru in samo še čakamo
>i"Otrditev o participaciji. V vsakem primeru bo preselitev realijelrana v prvi polovici junija, naša želja pa je, da v zadovoljstvo
i°*ko
evakuiranih oseb kot Urada in ostalih ministrstev, če
v
'0mo uspeli na tak način znižati stroške.

Poročevalec

Dr. FRANC ZAGOŽEN, poslanec iz Slovenske ljudske
stranke, je predsednika državnega zbora vpraial, kdo In na
osnovi katerega člena poslovnika državnega zbora |e
v imenu poslancev tega zbora v medijih naročil objavo
osmrtnice za pokojnega Viktorja Avblja. Poudaril tudi je, da
se poslanci Slovenske ljudske stranke od te osmrtnice distancirajo.
Prejel je naslednji odgovor predsednika državnega zbora
mag. Hermana Rigelnika:

V smislu 52. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z 2. odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Vas obveščam, da je bila osmrtnica objavljena na
podlagi dogovora pristojnih služb oz. kabinetov predsednika
republike, vlade in mojega kabineta, ki opravlja tudi takšne
zadeve v okviru protokolarnih nalog.
Kot je razvidno iz Vašega vprašanja, ste tudi sami opazili, da je
bilo od številnih funkcij pokojnika omenjeno le nekaj. Konkreno je bilo navedeno, da je bil pokojnik udeleženec zbora
odposlancev slovenskega naroda v Kočevju, katerega 50.
obletnico bomo proslavili v oktobru, in poslanec republiške
skupščine. Naslednik kočevskega zbora in prejšnje republiške skupščine je Državni zbor. Zato je bil v imenu kulturnega
odnosa in pietete do pokojnika in njegovih svojcev utemeljen
tak način javne poslovitve.
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ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo FRANCA
ČERNELIČA v zvezi z NE Krško in v njej pridobljeno električno energijo
Poslanec poslanske skupine SKD v Državnem zboru g. Franc
Černelič je na zasedanju državnega zbora dne 18. 5. 1993
podal poslansko pobudo, da Republiki Hrvaški zaračunavamo
komercialno ceno električne energije iz NEK in zaračunavamo hranjenje NSRAO za polovico količine, ki je do sedaj ob
proizvodnji električne energije nastala. Prav tako v pobudi
navaja, da je potrebno preko cene električne energije iz NE
Krško dobiti tudi sredstva za dekomisijo NE Krško. Prav tako
predlaga, da kontrolna, vzdrževalna in intervencijska dela
prvenstveno opravljajo delavci iz Slovenije. Meni, da je nujna
revizija medsebojne pogodbe z Republiko Hrvaško.
Na navedeno poslansko pobudo podaja Vlada Republike Slovenije naslednji odgovor:
1. Zaračunavanje cene električne energije iz NEK
Medsebojna pravna razmerja v zvezi z gradnjo in izkoriščanjem NE Krško sta elektrogospodarstvi Slovenije in Hrvaške
uredili s pogodbo o združevanju sredstev zaradi skupne
izgradnje in skupne eksploatacije NEK z dne 22. 3. 1974 ter
z aneksom k navedeni pogodbi z dne 16. 4. 1982. Ta ureditev
je bila dopolnjena še s samoupravnim sporazumom o ureditvi
medsebojnih pravic in obveznosti ustanoviteljev in NEK z dne
16. 4. 1982. V pogodbi z leta 1974 in dopolnjeni in spremenjeni leta 1982 je med drugim urejeno tudi vprašanje odnosa
sopogodbenikov napram NEK, kjer določa, da bosta sopogodbenika med drugim tudi »zagotovila pokritje normalnih
stroškov in dohodka, na podlagi določene cene za moč in
energijo«. V sporazumu iz leta 1982 pa je določeno, da obračunsko ceno razpoložljive moči in energije določijo udeleženci skupaj. Obsega pa sredstva, potrebna za pokritje stroškov enostavne reprodukcije NEK in sredstva za razširitev
materialne osnove dela delavcev. Vlada Republike Slovenije
je 29. aprila obravnavala količinsko energetsko bilanco za leto
1993 in vrednostni plan elektroenergetskega sistema Slovenije za leto 1993. Oba dokumenta je sprejela, s tem, da je
vrednostni plan elektroenergetskega sistema za leto 1993
sprejela v tistem delu, ki zagotavlja pokrivanje za tekoče
poslovanje podjetij elektrogospodarstva in premogovništva.
Hkrati se je Vlada Republike Slovenije tudi zavezala, da bo
z ustrezno politiko cen električne energije do konca junija
1993 zagotovila pogoje podjetjem elektrogospodarstva in premogovništva z zanesljivo oskrbo električen energije za leto
1993. To pomeni, da bodo ti pogoji zagotovljeni tudi NEK kot
delu elektroenergetskega sistema Slovenije.
2. Zaračunavanje hranjenja NSRAO In združevanje sredstev
za dekomisijo NE Krško
Pri dosedanjem obratovanju NEK je nastalo okoli 8000 sodov
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, ki se hranijo v začasnem skladišču znotraj ograje NEK. Obratovanje in vzdrževanje začasnega skladišča NSRAO v NEK je kot strošek vključen
v gospodarski načrt NE Krško in s tem tudi ovrednoten in
financiran preko cene kWh NE Krško. Poslanska pobuda
v tem delu ni povsem jasna, saj govori o zaračunavanju
hranjenja NSRAO. Če pa je mišljeno končno odlaganje
NSRAO iz Krškega pa je potrebno povedati, da sporazum
o graditvi skupne atomske centrale v Krškem, ki sta ga leta
1970 podpisali Republika Slovenije in Republika Hrvaška ni
vključeval določil o tem, kako se bo reševalo vprašanje odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo pri
obratovanju NEK niti določil o financiranju dekomisije NEK in
ravnanje z izrabljenim gorivom. Zato je Vlada Republike Slo48

jia<
venije na 33. seji dne 7. novembra 1990 sprejela pobudo l Df
dopolnitev sporazuma iz leta 1970, ki je vključevala tudi skle ,kt
da se pripravijo teze zakona o financiranju bodočih stroški |a(
odlaganja vseh radioaktivnih odpadkov in dekomisije jedrsk te
objektov. Predlagano je bilo, da Republika Slovenija in Rep |ar
blika Hrvaška s svojo zakonodajo določita oblikovanje fondi
iz katerih se bodo krili stroški odlaganja vseh radioaktivn )u
odpadkov in dekomisije jedrskih objektov. Pobude za spr i2|
membo sporazuma republika Hrvaška v tistem času ni spr ^
jela. Glede na osamosvojitev Slovenije in Hrvaške je v pripra |aj
revizija dokumentov, ki urejajo odnose med Slovenijo in Hrv (jr
ško glede NE Krško, ki bo vključevala tudi vprašanje financir nni
nja stroškov odlaganja radioaktivnih odpadkov in dekomisi
NEK.
*tri
3. Opravljanje kontrolnih, vzdrževalnih In intervencijskih dd.M
v NEK

Na podlagi 4. člena Zakona o izvajanju varstva pred ioniziraj
čimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov Le
.
naprav (Ur. list SRS 28/80) so pooblaščene določene stn
kovne organizacije iz Slovenije in Hrvaške za specialna str
kovna dela pri spremljanju obratovanja NE Krško. Kriterij, •di
ga je morala zadovoljiti določena strokovna in raziskovali,ia
organizacija je bila zahtevana tehnična opremljenost in str 1
kovna sposobnost njenih delavcev ter uveljavljen progra'*
zagotovitve kakovosti. Republiška uprava za jedrsko varno
občasno preverja usposobljenost teh organizacij in tako vzd aiP
žuje visoko raven kakovosti.
*
ia
Poleg pooblaščenih organizacij opravljajo določena vzdrži
valna in druga dela, predvsem v času remonta tudi dru
strokovne organizacije tako iz Republike Slovenije kot
Republike Hrvaške. To so visoko strokovne organizacije s|
cializirane za posamezna področja in se med sabo ne preki
vajo. V primeru uveljavitve te pobude nekatera področja ne
bila pokrita. Usposobljenost teh organizacij NE Krško v okvi
programa zagotovitve kakovosti redno kontrolira
4. Revizija medsebojne pogodbe med Slovenijo in Hrvaško
Glede pobude, da je potrebna revizija pogodbe med Sloveniji®'
in Hrvaško glede NEK je bilo že zgoraj omenjeno, da
tovrstne aktivnosti v teku.
,

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripr{^
vilo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.

ODGOVOR
.
Ministrstva za promet in zveze na pobudo MARI i
POZSONEC - o izgradnji železniške proge me
Slovenijo in Madžarsko
Poslanka madžarske narodne skupnosti v državnem zboHa
Hi
Maria Pozsonec mi je dala naslednjo pobudo:

»Zaradi nevzdržnih prometnih razmer v Prekmurju (v ilustr« 5
cijo - oddaja na TV »Tednik«, dne 25. 2. 1993) pozival
Ministrstvo za promet in zveze, da nemudoma začne s sanir£a
njem stanja v Dolgi vasi in na cesti M 10 (Lakoš-Jula Marof'
Sporedno s tem naj ministrstvo izdela razvojni načrt infr&l
strukture s poudarkom, da se reši prometni vozel transport« v
smer Vzhod-Zahod.
'

Hkrati pozivam ministrstvo, da zaradi varnosti v prometu s
zaradi ekologije ter varčnosti in predvsem zaradi aktiviranji
pristanišča Koper, kar je v interesu Slovenije, stori vs'U
potrebno, da se bo sklep državnega zbora glede izgradnji
železnice do Lendave lahko realiziral.
poročevalk2'

_ realizacijo je sedaj podana osnova, mislim tu predvsem na
tajilo Svetovne banke, ki ga je dobila država prav za te
dene«.
_ list rs t vo ji je odgovorilo:
. nadaljevanju želimo odgovoriti na drugi del vprašanja
_ t>e poslanke, Marie Pozsonec o razvoju železniške infra^ ikture v Prekmurju in sicer železniške povezave Slovenije
* ladžarsko, na prvi del pobude o urejanju problematike
te Dolga vas-Lendava je gospa poslanka prejela odgovor
P larcu mesecu (dopis MPZ štev. 347-9/93).
n

lublika Slovenija je v letu 1991 oživila idejo o neposredni
izniški povezavi Slovenije z Madžarsko. Študija povezave
]' lila pripravljena že v letu 1981, vendar tedaj ni prišlo do
laljevanja pripravljalnih del. Tedaj je bilo ugotovljeno, da je
f dnja železniške povezave upravičen investicijski projekt.
novih razgovorov je prišlo v letu 1991 in v aprilu je bil
s
"»lan elaborat železniške povezave Slovenije z Madžarsko
tri variante:
M.
Murska Sobota-Martinje-Szentgotthard,
JI Murska Sobota-Hodoš-Bayansenye-Zalolovo,
tr Lendava-Redics.
tr
pdstavniki železniških uprav obeh držav so se uskladili na
jifianti, ki povezuje državi v smeri Murska Sobota-Puconcitr'ačkovci-Martinje-Gornji Senik-(Monošter) Szentgotta fd
o
■d podlagi tega je bila nadalje izdelana študija ekomske
»avičenosti izbrane variante v maju 1992, v juniju 1992 pa se
[Začelo z izdelavo idejnih projektov in dokumentacije za
ž|acijski načrt.
'4
mžarski in slovenski minister za promet in zveze sta 26.11.
p)>2 podpisala Izjavo o nameri za izgradnjo neposredne
Jezniške povezave z Republiko Madžarsko na tej smeri.
Sizniška proga naj bi razširila možnosti povezave slovenga gospodarstva, tudi Luke Koper, z gospodarstvi
odne Evrope in izboljšala konkurenčne možnosti tran0prtnih poti v tranzitu blaga preko Slovenije.
livadi okolja varstvenih zapletov na Madžarskem je bilo treba
Jjtu 1992 predvideti nove variante železniške povezave, ki ne
jokajo po rodovitnem ozemlju. Na podlagi dogovora državJ sekretarjev za promet obeh držav, so strokovnjaki obeh
J&znic pripravili usklajeno analizo naslednjih variantnih
Vllogov:
I Že obravnavane variante Murska Sobota-Martinje-drJfla meja-Gornji Senik-Monošter
.I nove variante Murska Sobota-Hodoš-državna mejavriszentpeter-Kandorf a-Ratot
I nove variante Murska Sobota-Hodoš-drž. meja-Farkas-*■ Ratot
>rfelana je že tudi ocena investicijske vrednosti posameznih
Nant, za slovenski in madžarski del.
rt Slovenijo je po dosedanjih ugotovitvah sprejemljiva tudi
aifianta B preko Hodoša in Oriszentpeter do Ratota. Madžarr£ stran mora za potek proge pridobiti še soglasje Ministr>ffa za varstvo okolja Republike Madžarske, zaenkrat namreč
r^taja le načelno soglasje.
1«
'va varianta se priključuje na madžarski strani na opuščeno
'ezniško traso Murska Sobota-Hodoš-Bayasenye, tako,
tU se gradi nova proga na odseku Hodoš-Ratot, na odseku
ijMoš-Murska Sobota pa se gradi nova proga v koridorju
'Spuščene železniške proge. Ministrstvo za promet in zveze
ijlpublike Slovenije je ze potek proge Murska Sobota-Horoče valeč

doš-državna meja-Oriszentpeter-Ratot pripravilo tudi elemente za pripravo pogodbe med Republiko Slovenijo in
Republiko Madžarsko o vzpostavitvi neposredne železniške
povezave. Dolžina te proge je skupno 54.977 km.
V meddržavni pogodbi je predvsem pomembno:
- določiti mejno postajo Hodoš kot skupno mejno postajo,
z opredelitvijo infrasturkture na mejni postaji za delo mejnih
služb:
- zagotoviti vire financiranja izgradnje in vzdrževanja proge.
Elementi za pripravo pogodbe so bili posredovani madžarskemu ministrstvu za promet in zveze ter vodno gospodarstvo
12. maja tega leta.
Sklep Vlade, ki ga omenja gospa poslanka se glasi:
»Celotna železniška povezava med Lendavo in Ljubljano
mora potekati na ozemlju Republike Slovenije« (3. sklep 4.
seje državnega zbora Republike Slovenije, z dne 25. 2. 1993).
Sklep je bil sprejet ob obravnavi in sprejetju zakona o poravnavanju določenih davkov in prispevkov Slovenskih železnic
Ljubljana.
Opisana načrtovana železniška proga je edina nova proga, ki
jo načrtuje Republika Slovenija v srednjeročnem obdobju,
zato je sklep državnega zbora vzpodbuda za začetek priprav
za povezavo Lendave in Ljubljane znotraj meja Republike
Slovenije. Glede na nadaljnje odločitve slovenskega parlamenta bo mogoče tudi izpeljati potrebne ukrepe za začetek
gradnje. Glede na zgodnjost faze, v kateri se nahaja sklep
državnega zbora je preuranjeno govoriti o posojilu Svetovne
banke za omenjeno povezavo, za katero Republika Slovenija
še ni mogla pridobiti nikakršnih finančnih sredstev, ki jih
omenja gospa poslanka.
Zadnje posojilo Svetovne banke za železniške infrastrukturne
objekte je bilo v okviru VII. železniškega projekta namenjeno
za povečanje zmogljivosti magistralne železniške smeri Jesenice-Ljubljana-Dobova, vendar pa zaradi zadržkov Svetovne banke, ni postalo operativno, kljuv tedaj že sprejetemu
odloku o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma
o garanciji v letu 1991.
ODGOVOR
Ministrstva za promet in zveze na pobudo dr.
VLADIMIRJA TOPLERJA in MAKSA SUŠKA
v zvezi s problematiko koroške proge
Ministrstvu za promet in zveze Republike Slovenije sta dr.
Vladimir Topler, poslanec Zelenih v državnem zboru in Maks
Sušek, poslanec LDS v državnem zboru Republike Slovenije
posredovala na 65. seji Državnega zbora Republike Slovenije
dne 23., 24., 25. in 26. 3. 1993 poslansko pobudo:
»Javno podjetje Slovenske železnice postopoma degradira
Koroško železniško progo, zaradi tega obstaja bojazen, da
postopoma zaradi nerentabilnosti le-te pride do ukinitve 70
km dolge železniško-prometne povezave na desnem bregu
reke Drave med Mariborom in Prevaljami.
Pred sedmimi leti je na tej progi vozilo 21 potniških vlakov,
sedaj jih vozi 13. Program sanacije Slovenskih železnic pa bi
število vlakov zaradi neekonomičnosti zmanjšal na 8.
Svet koroških občin, šefi železniških postaj koroške proge ter
Območna organizacija Svobodnih sindikatov Koroške je na
Slovenske železnice in na Ministrstvo za promet in zveze
večkrat posredovala svoje zahteve in predloge proti vsakemu
ukinjanju potniških vlakov, ukinjanju prevoza kosovnih in
vozovnih pošiljk ter ukinjanju katerekoli železniške postaje na
koroški progi, saj je Koroška že zdaj prometno-komunikacijsko neprimerno povezana z ostalim slovenskim prostorom, to
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bi pa komunikacije še bistveno poslabšalo. Vzrok za nerentabilnost je v slabem voznem redu, pomanjkljivem številu vlakov
in nevsklajenosti z avtobusnim prometom, ne pa v prevelikem
številu vlakov.

zmanjševanja števila železniških postaj; Seveda pa bodi
ukrepi izdelani na osnovi strokovnih podlag, v katerih b<
vsebovani zaključki mednarodno priznanih strokovnih ins<
cij in usklajeni s potrebami regij.

Vsi navedeni interesenti so zaradi nerentabilnosti koroške
proge predlagali večje število vlakov in vsklajen vozni red
s potniki, ki bi upošteval dnevne migracije delavcev, študentov in dijakov ob delavnikih, ob oraznikih pa možnosti enodnevnega izleta in migracijo študentov in dijakov v šolske
centre.

V razmerah ko Državni zbor odgovorno odloča o pol
denarja davkoplačevalcev in ga uravnoteženo usmerja v ii
žene interese države in regij, je nujno usklajevati želje
potrebe posameznih regij z realnimi materialnimi možnos
Republike Slovenije. Usklajevanje želja in potreb z nekate'
možnostmi pa se mora zaključiti s skupno sprejemljivim k<
promisom. Tak kompromis je po našem prepričanju dosei
v letošnjem Voznem redu Slovenskih železnic tudi na Koro
progi.

Odpiranje mej, revalorizacija železniškega prometa v svetu,
saj je vlak ekološko čistejši, porabi manj zemeljskih površin,
bolj varuje človeška življenja, nam kaže strategijo razvoja
železnic v Sloveniji. V primeru koroške proge pa pomeni tudi
povezavo med dvema železniškima križiščema Maribor-Celovec in razbremenitev ceste Maribor-Dravograd.
Javno podjetje Slovenske železnice se je do tega problema
obnašalo ignorantsko. Zato zahtevamo od Vlade RS, da nam
predloži celotno problematiko koroške proge ter rešitve
z upoštevanjem regionalnih predlogov.

ODGOVOR
Ministrstva za zunanje zadeve na pobudo si
pine poslancev* za ustanovitev mednarodne
kazenskega sodišča

Odgovor ministrstva je:

Podpisani poslanci,

Obseg potniškega in tovornega prometa na progah Slovenskih železnic je v zadnjh letih močno upadel, kar je povzročilo
tudi velike težave v poslovanju Slovenskih železnic.

a) ob upoštevanju, da je mednarodna skupnost ogrož<
zaradi kršitev najosnovnejših pravil človeške pravičnosti
mednarodnega humanitarnega prava, kot so vojni zloći
napad na tuje ozemlje, terorizem, genocid in zločini p'
človeštvu;

Za ublažitev in postopno razrešitev gospodarskega položaja
Slovenskih železnic je Upravni odbor Slovenskih železnic
v decembru 1992 sprejel Program ukrepov racionalizacije
dela na Slovenskih železnicah, katerega osnova je predvsem
prilagoditev prevoznih zmogljivosti dejanskim možnostim
zaposlitve vseh produkcijskih faktorjev na trgu prometnih
storitev, tako v segmentu potniškega, kot tudi tovornega
prometa in predvsem zmanjšati število voženj nezasedenih
vlakov.
V tem sklopu je treba poudariti, da so Slovenske železnice
v zadnjih letih z zelo aktivno akvizicijo poskušale ohranjati
vsaj enako raven izkoriščenosti ponujenih zmogljivosti, vendar jim to vsled negativne stopnje gospodarske aktivnosti in
radikalnih družbenih sprememb le-to ni uspevalo.

b) ob upoštevanju, da se na zasedenih področjih Hrvaške, t
in na Kosovu ta kršenja še nadaljujejo v vse hujši obliki;
c) ob upoštevanju, da je vedno bolj prisotna potreba I
mednarodnem instrumentu kazenskega sankcioniranja, d«
kaznovala odgovorne za te grozote in ob postavitvi nad
spoštovanja človekovih pravic in dostojanstva nad nač'
nevmešavanja v notranje zadeve drugih držav;
d) ob upoštevanju resolucije 808 Varnostnega sveta Zdru'
nih narodov, z dne 22.2.1993, ki vsebuje odločitev o ustane
tvi Mednarodnega sodišča, da bi sodila osebam, osumljen'
da so odgovorne za hude kršitve mednarodnega humanit!
nega prava, ki so bile storjene na zasedenih področjih Hrt
ške, BiH in Kosova od leta 1991 naprej; dokumentu, ki pol'
tega nalaga generalnemu sekretarju OZN, da v roku 60 <>
predstavi projekt za uresničevanje te resolucije;

Pregled obsega dela na Koroški progi za večletno obdobje
kaže na znatnejše upadanje kot na ostalih progah Slovenskih
železnic.
Na navedenih izhodiščih izdelan Vozni red za obdobje 1993/
1994 je bil v mesecu marcu 1993 predstavljen v slovenskih
občinah oziroma v krajevnih skupnostih, torej tudi koroški
regiji. Svoje pripombe so predsedniki Izvršnih svetov občin
Dravogad, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec in Svet koroških občin posredovali predstavnikom Slovenskih železnic.

ZAHTEVAMO OD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE, t
URADNO ZAPROSI VARNOSTNI SVET ZDRUŽENIH l*J
RODOV:

V želji po prilagoditvi prevoznih zmogljivosti potrebam Koroške, kot so jih izrazili predstavniki posameznih občin in Sveta
občin ter upoštevaje zagotovljeno višino subvencij v državnem proračunu, so Slovenske železnice obdržale ponudbo
prevoznih zmogljivosti na nivoju leta 1992 in v največji možni
meri prilagodile vožnje potniških vlakov predstavljenim potrebam potnikov.

- in da institucionalizira Mednarodno sodišče!

Z voznim redom 1993/1994 torej ni prišlo do zmanjševanja
števila vlakov.

- da potem, ko bo projekt spejel generalni sekretar Ot
takoj odloča o ustanovitvi, sestavi, mandatu in pooblasti'
Mednarodnega sodišča!
- da takoj začne s preiskovalnimi postopki za identifikacj
osumljenih odgovornih oseb in za pridobitev vseh potrebn
dokazov za takojšnji začetek procesov!

OPOMBA: Pobudo |e podpisalo 60 poslancev
Ministrstvo za zunanje zadeve je pripravilo naslednji odgov'

Vsekakor je interes Slovenskih železnic po ohranjevanju
obsega ponudbe prevoza potnikov, prevoza kosovnih pošiljk
preko vseh sedaj obstoječih želežniških postaj na celotnem
omrežju Slovenskih železnic, kar bi z zadovoljstvom zagovarjalo tudi Ministrstvo za promet in zveze.

1. V skladu z resolucijo Varnostnega sveta OZN št. 808
Generalni sekretar OZN 3. maja 1993 pripravil predlog
ustanovitev ad hoc mednarodnega sodišča za vojne zločii*
storjene na ozemlju nekdanje SFRJ in ga predložil v obrl
navo Varnostnemu svetu. Predlog vključuje tudi sta*
sodišča (pooblastila, sestava, postopek idr).

Dolgoletne analize obsega dela na železniškem omrežju primerjane s povečanimi akvizicijskimi napori, kakor tudi primerjava z drugimi evropskimi železnicami, pa bodo zahtevale
nadaljnje ukrepe racionalizacije, med ostalim tudi v smeri

2. Sedaj potekajo v Varnostnem svetu OZN intenzivne nef<1
malne konsultacije o predlogu generalnega sekretarja. M
članicami VS obstaja splošna podpora predlogu generalne!
sekretarja.
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3. Prihodnji teden se pričakuje sprejetje ustrezne resolucije
VS, s katero bi se sprejel predlog generalnega sekretarja. S to
resolucijo bi bilo tudi formalno ustanovljeno sodišče.
4. Še pred formalno pobudo za ustanovitev sodišča je VS
ustanovil oktobra lani posebno komisijo za zbiranje podatkov,
informacij in gradiv o vojnih zločinih na ozemlju nekdanje
Jugoslavije. Do sedaj je komisija zbrala že precejšnjo dokumentacijo iz okoli 30 držav. V začetku leta je tudi RS komisiji
predložila svojo dokumentacijo o kršitvah humanitarnega
prava v RS s strani JLA.
5. RS je v vseh fazah ustanavljanja sodišča dala svoj prispevek
in sicer:
- neposredno po sprejemu resolucije št. 808 o ustanovitvi
mednarodnega sodišča je zunanji minister Lojze Peterle, dne

26. februarja 1993 pisal generalnemu sekretarju OZN in podprl pobudo;
- aprila 1993 je RS dala generalnemu sekretarju OZN svoje
konkretne predloge glede teritorialne, časovne in stvarne
pristojnosti sodišča.
V pripravi svojega predloga je generalni sekretar upošteval
tudi prispevek RS.
6. Pobuda skupine poslancev Državnega zbora RS pravo
časno opozarja na potrebo po hitri ustanovitvi in čimprejšnjem pričetku dela mednarodnega sodišča.
Ministrstvo za zunanje zadeve bo naložilo Stalni misiji RS pri
OZN v New Yorku naj v svojih aktivnostih v zvezi s podporo
ustanovitvi sodišča prezentira tudi stališča Državnega zbora,
ki jih bo ta sprejel na podlagi pobude skupine poslancev.

j
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DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 28. junij 1993

Letnik I

št. 2

Konstituiranje državnega sveta

Organizacija državnega sveta

6

Zahteve državnega sveta in njegovih delovnih teles, da državni organi pojasnijo zadeve, ki jih
svet obravnava

8

• <"
Mnenja, ki so jih dala delovna telesa državnega sveta delovnim telesom državnega zbora,
o zadevah iz njihove pristojnosti

11

Mnenja državnega sveta državnemu zboru o zadevah iz njegove pristojnosti

19

Zahteva državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo ponovo odloča o zakonu

21

Pobuda državnega sveta Ustavnemu sodišču Republike Slovenije

23
V.

KONSTITUIRANJE DRŽAVNEGA SVETA
REPUBLIKE SLOVENIJE

KONSTITUIRANJE DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE KOT NOSILCEV
SOCIALNIH, GOSPODARSKIH, POKLICNIH IN LOKALNIH INTERESOV
PREDSTAVNIKI DELODAJALCEV

Volilna enota 4 - dr. Peter GLAVIČ - občini: Slovenska
Bistrica in Ruše (sedež: Slovenska Bistrica)

Predstavnik interesne skupine: mag. Dagmar ŠUSTER

Volilna enota 5 - Franc BAN - občine: Celje, Laško, Sloven*
ske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Žalec (sedež
Celje)

Franc GRAŠIĆ
Dragan MOZETIČ
mag. Dagmar ŠUSTER
Franc ZAVODNIK

Volilna enota 6 - Jože ZUPANČIČ - občini: Mozirje, Velenje
(sedež: Velenje)

PREDSTAVNIKI DELOJEMALCEV

Volilna enota 7 - Branko BRUMEN - občina: Ptuj (sedež
Ptuj)

Predstavnik interesne skupine: Gregor MIKLIČ

Volina enota 8 - Andrej HRASTELJ - občine: Ormož, Ljutomer, Gornja Radgona, Lenart (sedež: Ljutomer)

Gregor MIKLIČ
Erih ŠERBEC
Vladimir TKALEC
Albert VODOVNIK

Volilna enota 9 - dr. Ivan KRISTAN - občine: Kranj, Tržič'
Škofja Loka (sedež: Kranj)

PREDSTAVNIKI KMETOV, OBRTNIKOV,
SAMOSTOJNIH POKLICEV
Predstavnik interesne skupine: dr. Peter ČEFERIN
dr. Peter ČEFERIN - predstavnik samostojnih poklicev
Dušan MILENKOVIČ - predstavnik obrtnikov
Evgen SAPAČ - predstavnik kmetov
Simon TOPLAK - predstavnik kmetov

Volilna enota 10 - Jože RESMAN - občini: Jesenice, Radovljica (sedež: Jesenice)
Volilna enota 11 - dr. Jože MAGDIČ - občini: Murska
Sobota, Lendava (sedež: Murska Sobota)
Volilna enota 12 - Danilo KOVAČIČ - občini: Nova Gorica.
Ajdovščina (sedež: Nova Gorica)
Volilna enota 13 - Fedja KLAVORA - občini: Tolmin, Idrija
(sedež: Tolmin)

PREDSTAVNIKI NEGOSPODARSKIH
DEJAVNOSTI

Volilna enota 14 - Tone HROVAT - občini: Novo mesto.
Trebnje (sedež: Novo mesto)

Predstavnik intresne skupine: dr. France VODOPIVEC

Volilna enota 15 - Branko MATKOVIČ - občini: Črnomelj.
Metlika (sedež: Metlika)

Polde BIBIČ - predstavnik kulture in športa
Zoltan JAN - predstavnik vzgoje in izobraževanja
Majda ŠLAJMER-JAPELJ - predstavnica zdravstva
Boris ŠUŠTARŠIČ - predstavnik socialnega varstva
dr. MIha TIŠLER - predstavnik univerz, visokih in višjih šol
dr. France VODOPIVEC - predstavnik raziskovalne dejavnosti
PREDSTAVNIKI LOKALNIH INTERESOV

Volilna enota 16 - dr. Ivo BENKOVIČ - občine: Postojna.
Ilirska Bistrica, Sežana (sedež: Sežana)
Volilna enota 17 - Marcel ŠTEFANČIČ - občine: Vrhnika.
Logatec, Cerknica (sedež: Logatec)
Volilna enota 18 - Danijel BOŽIČ - občine: Koper, Izola,
Piran (sedež: Koper)

Predstavnik interesne skupine: Branko MATKOVIČ

Volilna enota 19 - dr. Janko SUŠNIK - občine: Slovenj
Gradec, Dravograd, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi
(sedež: Slovenj Gradec)

Volilna enota 1 - dr. Duian PLUT - občine: Ljubljana Beži§rad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana
iška, Ljubljana Vič-Rudnik (sedež: Ljubljana Center)

Volilna enota 20 - Franc GLINŠEK - občine: Krško, Brežice,
Sevnica (sedež: Krško)

Volilna enota 2 - Alei OCEPEK - občine: Domžale, Kamnik,
Litija (sedež: Kamnik)

Volilna enota 21 - Sandi ČEŠKO - občine: Trbovlje, Hrastnik, Zagorje bo Savi (sedež: Trbovlje)

Volilna enota 3 - dr. Avgust MAJERIČ - občini: Maribor in
Pesnica (sedež: Maribor)

Volilna enota 22 - Miroslav CERAR - občine: Kočevje,
Ribnica, Grosuplje (sedež: Grosuplje)
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SEZNAM URADNIH UR IN LOKACIJ ČLANOV DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE
SLOVENIJE PREDSTAVNIKOV LOKALNIH INTERESOV ZA STIKE Z VOLILCI
Franc BAN - volilna enota 5

Telefon: 066 21-280

Občine: CELJE, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju,
Šmarje pri Jelšah, Žalec

Telefax: 066 246-81

Sedež: Skupščina občine Celje, Trg Svobode 9, 63000 Celje,
soba 38/111

Uradne ure: vsaka prva in vsaka tretja sreda v mesecu od
15.00 do 17.00 ure

Telefon: 063 441-413 int. 274 ali 253

Strokovna pomoč: sekretarka LDS Karmen Kovač (od 1 junija)

Uradne ure: vsak zadnji ponedeljek v mesecu od 13,00 do
15,00
t

Kontaktna oseba: sekretarka LDS Karmen Kovač

Strokovna pomoč: Bojan Rebec, soba 16/1, tel. 441-413 int.
201
Kontaktna oseba: v. d. sekretarja SO Silva Robič

Branko BRUMEN - volilna enota 7
Občina: PTUJ

dr. Ivo BENKOVIČ - volilna enota 16

Sedež: Izvršni svet občine Ptuj, Mestni trg 1, 62250 Ptuj, soba
11/1

Občine: SEŽANA, Postojna, Ilirska Bistrica

Telefon: 062 771-146

Sedež: Izvršni svet Skupščine občine Sežana, Partizanska c.
4, 66210 Sežana, soba sekretarja SO in IS

Uradne ure: vsak prva in vsaka tretja sreda v mesecu od 15.00
do 17.00 ure

Telefon: 067 72-221
067 31-401

Strokovna pomoč: pomočnik sekretarja strokovne službe SO
in IS Metka Korošec

Uradne ure: vsak drugi četrtek v mesecu od 9.00 do 12.00 ure

Administrativna opravila: tajnica predsednika IS Zora Pliberšek

Strokovna pomoč: strokovna služba SO in IS
Administrativna opravila: tajništvo

Kontaktna oseba: tajnica predsednika IS Zora Pliberšek

Kontaktna oseba: sekretar SO in IS Gorazd Gabrič
Sedež: Skupščina občine Postojna, Ljubljanska 4, 66230
Postojna, soba 17/1
Telefon: 067 24-401

Miroslav CERAR - volilna enota 22
Občine: GROSUPLJE, Kočevje, Ribnica,

Uradne ure: vsak prvi četrtek v mesecu od 9.00 do 12.00 ure

Sedež: Skupščina občine Grosuplje, Kolodvorska 4, 61290
Grosuplje, soba predsednika SO

Strokovna pomoč: pristojni občinski upravni organi in druge
službe

Telefon: 061 771-107
061 771-211 int. 246

Administrativna opravila: tajništvo

Uradne ure: vsak tretji četrtek v mesecu od 14.00 do 15.00 ure

Kontaktna oseba: sekretarka SO Ingrid Glažar

Strokovna pomoč: sekretarka SO in IS Mojca Burgar

Sedež: Skupščina občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 65250
Ilirska Bistrica, sejna soba SO oz. pisarna predsednika
SO

Administrativna opravila: tajnica predsednika IS Silva Hrovat
Kontaktna oseba: sekretarka SO in IS Mojca Burgar

Telefon: 067 41-361 int. 55
067 81-588
Uradne ure: vsak tretji četrtek v mesecu od 9.00 do 12.00 ure

Sandi ČEŠKO - volilna enota 21

Strokovna pomoč: strokovna služba SO in IS

Občine: TRBOVLJE; Hrastnik, Zagorje ob Savi

Kontaktna oseba: vodja strokovne „ijžbe SO in IS France
Gombač

Sedež: Upravna zgradba občine Zagorje ob Savi, 61410
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, sejna soba
Telefon: 0601 61-001
0601 61-057

Danijel BOŽIČ - volilna enota 18

Uradne ure: vsak tretji torek v mesecu od 10.00 do 12.00 ure

Občine: KOPER, Izola, Piran

Strokovna pomoč: sekretariat skupščine oz. po potrebi posamezni upravni organ

Sedež: Gortanov trg 15, soba št. 10
priloga poročevalca
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Administrativna opravila: sekretariat skupščine oz. po
potrebi posamezni upravni
organ
Kontaktna oseba: sekretar SO in IS Brane Omahne

Sedež: Občinska stavba, Novi trg 6, 68000 Novo mesto, soba
95
Telefon: 068 23-332
068 22-940
Uradna ure: vsak torek v mesecu od 10. do 12. u re oz. od 8. do
13. ure

dr. Peter GLAVIČ - volilna enota 4
Občini: SLOVENSKA BISTRICA, Ruše
Sedež: Občinska zgradba, Kolodvorska c. 9, 62342 Ruše,
soba predsednika IS
Telefon: 062 661-338

Strokovna pomoč: delavci sekretariata skupščine in izvršnega sveta
Administrativna opravila: delavci sekretariata skupščine in
izvršnega sveta
Kontaktna oseba: referentka Majda Turk, tel. 068 21-040 int.
360

Uradne ure: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 15.00 do 17.00
ure (v primeru praznika naslednji ponedeljek)
Strokovna pomoč: strokovna služba SO in IS

Fedja KLAVORA - volilna enota 13

Administrativna pomoč: tajništvo IS

Občini: TOLMIN, Idrija

Kontaktna oseba: sekretar sekretariata za občo upravo in
družbene dejavnosti Danilo Utenkar, tel.
062 811-457

Sedež: Skupščina občine Tolmin, Padlih borcev 1b, 65220
Tolmin, soba 17
Telefon: 065 81-311
065 81-001

Franc GLINŠEK - volilno enoto 20

Uradne ure: vsak drugi ponedeljek v mesecu od 14. ure do
15.30 (v primeru praznika naslednji ponedeljek)

Občine: KRŠKO, Brežice, Sevnica

Strokovna pomoč: sekretar SO Anton Ladava

Sedež: Skupščina občine Krško Sekretariat za gospodarsko
infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, 68270 Krško,
soba 211/11

Administrativna opravila: tajnica
Kontaktna oseba: sekretar SO Anton Ladava

Telefon: 0608 21-743
Uradne ure: vsak torek v mesecu od 7.00 do 10.00 ure

Danilo KOVAČIČ - volilna enota 12

Strokovna pomoč: strok, služba sekretariatov

Občini: NOVA GORICA, Ajdovščina

Kontaktna oseba: tajnica sekretariata za gospodarsko infrastrukturo Lidija Mlakar, tel. 0608 22-771

Sedež: Skupščina občine Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1,
65000 Nova Gorica, soba 7/I
Telefon: 065 27-490
065 28-011 int. 206

Andrej HRASTELJ - volilna enota 8
Občine: LJUTOMER, Ormož, Gornja Radgona, Lenart
Sedež: Občinska zgradba Ljutomer, Vrazova 1, 69240 Ljutomer, soba 22
Telefon: 069 81-020
069 81-712 int. 215

Uradne ure: vsak zadnji ponedeljek v mesecu od 10. do 12.
ure
Strokovna pomoč: delavci sekretariata občin, skupščine
Administrativna pomoč: delavci sekretariata občin, skupščine
Kontaktna oseba: sekretar SO Marino Bastjančič

Telefa*: 069 81-610
Uradne ure: vsak prvi in vsak tretji petek v mesecu, po potrebi
tudi ob zasedanjih skupščine

dr. Ivan KRISTAN - volilna enota 9

Strokovna pomoč: sekretarka SO Marija Filipič

Občine: KRANJ, Tržič, Škofja Loka

Administrtivna opravila: tajnica SO Marija Benčik

Sedež: Skupščina občine Kranj, Sekretariat Skupščine
občine Kranj, Slovenski trg 1, 64000 Kranj, soba 28 a/
II

Kontaktna oseba: tajnica SO Marija Benčik tel. 069 81-020

Telefon: 064 222-028
Tone HROVAT - volilna enota 14

Uradne ure: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 13. do 15. ure

Občini: NOVO MESTO, Trebnje

Strokovna pomoč: Sekretariat Skupščine občine Kranj
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Administrativna opravila: tajnica Breda Prislan

Telefon: 061 831-380

Kontaktna oseba: tajnik SO Brane Grinc

Uradne ure: vsak zadnji petek v mesecu od 12. do 14. ure

v

Strokovna pomoč: sekretar SO Rafael Zagoričnik, sekretarka
IS Marija Gorjan
dr

- Jože MAGDIČ - volilna enota 11

Administrativna opravila: tajništvo SO in IS

Občini: MURSKA SOBOTA, Lendava

Kontaktna oseba: sekretar SO Rafael Zagoričnik

Sedež: Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora,
Oddelek za cestne, komunalne in stanovajske zadeve, Trg zmage 4, 69000 Murska Sobota, soba vj.
nadstropju

dr. Dušan PLUT - volilna enota 1

Telefon: 069 22-201
Uradne ure: vsak prvi četrtek v mesecu od 14. do 16. ure
Strokovna pomoč: sekretar sekretariata za varstvo okolja in
urejanje prostora Silvo Podlesek
Administrativna opravila: tajnica Jožica Konje
Kontaktna oseba: Jožica Konje

Občine: LJUBLJANA Center, Lj. Bežigrad, Lj. Moste-Polje, Lj.
Šiška, Lj. Vič-Rudnik
Sedež: Izvršni svet občine Lj. Center, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, 61000 Ljubljana, soba 142/1
Telefon: 061 110-166 int. 254
Uradne ure: vsak prvi torek v mesecu od 12. do 14. ure
Strokovna pomoč: svetovalka v skupščini Neža Vodušek
Administrativna opravila: tajnica predsednika IS

dr. Avgust MAJERIČ - volilna enota 3
Občini: MARIBOR, Pesnica

Kontakna oseba: svetovalka v skupščini Neža Vodušek
tel. 317-988
tel. 317-146

Sedež: Skupščina občine Maribor, 62000 Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, soba 128
Telefon: 062 211-847
062 223-515

Jože RESMAN - volilna enota 10

Telefax: 062 223-515

Sedež: Izvršni svet občine Radovljica, Gorenjska c. 18, 64240
Radovljica, soba predsednika IS

Uradne ure: vsak prvi torek v mesecu od 13. do 15. ure
Strokovna pomoč: sekretariat SO in IS občine Maribor
Administrativna opravila: administratorka Vekoslava Žnidar
Kontaktna oseba: sekretar SO Maribor Miroslav Blažič

Občini: JESENICE, Radovljica

Telefon: 064 714-863
Telefax: 064 714-684
Uradne ure: vsak prvi četrtek v mesecu od 13. do 16. ure
Strokovna pomoč: sekretariat SO in IS občine Radovljica
Kontaktna oseba: sekretarka SO in IS Sonja Šlibar

Branko MATKOVIČ - volilna enota 15
Občini: METLIKA, Črnomelj
Sedež: Skupščina občine Metlika, Mestni trg 24, 68330 Metlika, soba 9 in 10/1
Telefon: 068 58-136
068 58-135 int. 30
Uradne ure: vsak zadnji petek v mesecu od 11. do 13. ure
Adminstrativna pomoč: tajnica
Strokovna pomoč: sekretar SO in IS Milan Travnikar
Kontaktna oseba: sekretar SO in IS Milan Travnikar

dr. Janko SUŠNIK - volilna enota 19
Občine: SLOVENJ GRADEC, Dravograd, Ravne na Koroškem,
Radlje ob Dravi
Sedež: Magistrat, Trg svobode 20,62390 Ravne na Koroškem,
poročna soba
Telefon: 0602 22-832
Uradne ure: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 13. do 15. ure
Strokovna pomoč: sekretarka SO in IS Franica Pori
Administrativna opravila: sekretariat SO in IS
Kontaktna oseba: sekretarka SO in IS Franica Pori

Aleš OCEPEK - volilna enota 2
Občine: KAMNIK, Domžale, Litija
Sedež: Skupščina občine Kamnik, Titov trg 1, 61240 Kamnik,
soba predsednika SO/I
priloga poročevalca

Marcel ŠTEFANČIČ - volilna enota 17
Občine: LOGATEC, Vrhnika, Cerknica
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Sedež: Skupščina občine Logatec, Tržaška 15, 61370 Logatec, soba 19/1
Telefon: 061 741-270 int. 201, int. 202

Jože ZUPANČIČ - volilna enota 6
Občini: VELENJE, Mozirje

Uradne ure: vsak tretji ponedeljek v mesecu od 9. do 15. ure

Sedež: Skupščina občine Velenje, Titov trg 1, 63320 Velenje,
soba 40/a

Strokovna pomoč: sekretarka SO Logatec Milka Kune

Telefon: 063 856-151

Administrativna opravila: tajnica IS Milka Uršič

Uradne ure: vsak drugi ponedeljek v mesecu od 15. do 18. ure

Kontaktna oseba: tajnica IS Milka Uršič, tel. 741-310

Strokovna pomoč: strokovni sodelavec v strokovni službi SO
Velenje Vlado Verdnik
Administrativna opravila: strokovne službe
Kontaktna oseba: sekretar SO Franc Ojsteršek

ORGANIZACIJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE
Na podlagi 25. člena Začasnega poslovnika državnega sveta
(Ur. list 5/93) in 62. člena Zakona o državnem svetu (Ur. I. RS,
štev. 44/92), je državni svet na seji dne 3. 3. 1993 sprejel
naslednji:

se določi skladno s tretjim odstavkom tega člena, se zmanjša
na 33%«.
5. člen
Prvi odstavek petega člena se spremeni, tako, da se glasi:

SKLEP
O SPREMEMBI SKLEPA O ZAČASNIH
KRITERIJIH
za izplačevanje nadomestila dela plače ter povračila stroškov
za nepoklicno opravljanje funkcije v državnem svetu Republike Slovenije in plače za poklicno opravljanje funkcije predsednika in sekretarja državnega sveta.
1. člen
Spremeni se naslov sklepa, tako, da se glasi: »Sklep o začasnih kriterijih za izplačevanje dela izgubljenega zaslužka
povračila stroškov za nepoklicno opravljanje funkcije v državnem svetu Republike Slovenije in plače za poklicno opravljanje funkcije predsednika in sekretarja državnega sveta.•<
2. člen

»Del nadomestila izgubljenega zaslužka, ki se obračuna
v skladu s 3. členom se zmanjša v naslednjih primerih in
naslednjih odstotkih:
- za vsako neopravičeno enodnevno odsotnost s seje državnega sveta 20%.
- za vsako neopravičeno odsotnost s seje delovnega telesa
10%.
6. člen
V 10. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Kriteriji so povzeti po rešitvah, uveljavljenih v »Začasnih
kriterijih za izplačvanje dela osebnega dohodka za nepoklicno opravljanje funkcij v Skupščini Republike Slovenije«),
ki so v prejšnjem mandatu veljali za izplačevanje dela (do
33%) osebnega dohodka za nepoklicno opravljanje funkcij in
sicer dokler se ne pripravi drugačna metodologija izračunavanja nadomestil za del izgubljenega zaslužka.«

Prvi odstavek tretjega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Funkcionarjem, ki opravljajo funkcijo v državnem svetu
Republike Slovenije nepoklicno, se za opravljanje te funkcije
prizna mesečno nadomestilo dela izgubljenega zaslužka, ki je
sorazmerno obsegu opravljenega dela ter lahko znaša največ
33% plače, ki bi pripadal funkcionarju za poklicno opravljanje
funkcije za polni delovni čas.«
3. člen
Tretji odstavek tretjega člena se spremeni, tako, da se glasi:
»Nadomestilo dela izgubljenega zaslužka se funkcionarju, ki
nepoklicno opravlja funkcijo v državnem svetu Republike
Slovenije določi tako, da se osnova iz prejšnjega odstavka
pomnoži s koeficientom 5 in poveča za funkcijski dodatek, ki
ga določa druga točka 4. člena osnove iz drugega odstavka
tega člena, pomnoži s koeficientom 5, skupni znesek pa se
poveča za odstotek za delovno dobo.«
4. člen
Četrti odstavek tretjega člena se spremeni, tako, da se glasi:
»Nadomestilo dela izgubljenega zaslužka za nepoklicno
opravljanje funkcije v državnem svetu Republike Slovenije, ki
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Na podlagi 25. člena Začasnega poslovnika državnega sveta
(Ur. list 5/93) in 62. člena Zakona o državnem svetu (Ur. I. RS,
štev. 44/92), je državni svet na seji dne 17. 3. 1993 sprejel
naslednji:
SKLEP
O SPREMEMBI SKLEPA O ZAČASNIH
KRITERIJIH
za izplačevanje nadomestila dela izgubljenega zaslužka ter
povračila stroškov za nepoklicno opravljanje funkcije v državnem svetu Republike Slovenije in plače za poklicno opravljanje funkcije predsednika in sekretarja državnega sveta.
1. člen
Doda se nov drugi stavek drugega odstavka 1., 2. in 3. člena,
ki se glasi: »osnova se usklajuje v skladu z eskalacijsko
lestvico druge točke aneksa k splošni kolektivni pogodbi za
gospodarstvo (Uradni list RS št. 11/93) in sklepom delovnega
telesa državnega zbora.
priloga poročevalca

2. člen

5. člen

Vs tretjem odstavku 1. člena se nadomesti številka »100«
številko »80«.

Besedilo 2. točke četrtega člena se spremeni, tako, da se
glasi:
»2. Za v točki 1. navedenih štirih skupinah funkcionarjev, se
upošteva funkcijski dodatek v razponu, in sicer:

3. člen
V tretjem odstavku 2. člena se besedilo: »ki znaša 44%«
nadomesti z besedilom: »kot je določen v individualni odločbi
sekretarja državnega zbora«.
4. člen
Besedilo 1. točke četrtega člena se spremeni, tako, da se
glasi:
•I- podpredsednik državnega sveta Republike Slovenije;
"• predsednik komisije pri državnem svetu, predstavnik interesne skupine;
N'- podpredsednik komisije pri državnem svetu Republike
Slovenije;
[V- član najmanj v dveh delovnih telesih državnega sveta;
" član v enem delovnem telesu državnega sveta.

priloga poročevalca

I.
II.
III.
IV.
V.

40%
40%
30%
20%
10%
6. člen

V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Članu državnega sveta pripada funkcijski dodatek samo po
enem od kriterijev, in sicer po najvišjem.«
7. člen
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Funkcijski dodatek se obračunava sorazmerno z udeležbo
na seji v tekočem mesecu«.
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56. člen zakona o državnem svetu
-

državni svet in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od

državnih organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih
obravnavajo

Sklep
da državni svet predlaga, da mu Vlada Republike Slovenije pošlje poročilo o delitvi
viškov sredstev zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter podatke o strukturi
izplačanih OD v februarju letos
Na podlagi 25. člena začasnega poslovnika Republike Slovenije in prvega odstavka 56. člena zakona o Državnem svetu
Republike Slovenije je Državni svet Republike Slovenije na
seji dne 7. aprila 1993 ob obravnavi predloga zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto
1993 s prilogami, sprejel naslednji

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije predlaga, da mu Vlada
Republike Slovenije pošlje poročilo o delitvi viškov sredstev
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (o sredstvih
za plače, za poračun plač, o naložbah itd.) ter podatke
o strukturi (po nosilcih) mase izplačanih osebnih dohodkov
v februarju 1993.

Odgovor
Ministrstva za gospodarske dejavnosti na pobudo FEDJE KLAVORE v zvezi
z zakonodajo na področju turizma
Državni svetnik, g. Fedja Klavora, daje pobudo, da bi se
pospešeno pripravila zakonodaja oz. zakoni, ki bodo opredelili turistične kraje, pospeševali organiziranost in s tem
zagotovili sredstva za razvoj panoge in potrebne infrastrukture.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je na ožjem upravnem
področju gostinstva in turizma, kamor sodijo gostinski obrati
in turistične agencije, predvidelo sprejem naslednjih predpisov:
- zakona o gostinski dejavnosti s podzakonskimi akti,
- zakona o pogojih za opravljanje turističnih storitev (agencije),
- zakon o pospeševanju turizma.
1. Zakon o gostinski dejavnosti
Zakon o gostinski dejavnosti je v fazi predloga in bo po
uskladitvi z zakonom o družbah sprejet predvidoma v letošnjem letu. Podzakonski akti bodo urejali minimalne tehnične
pogoje in druge normative za gostinske obrate, ki bodo usklajeni s standardi turistično razvitih držav Evropske skupnosti.
2. Zakon o pogojih za opravljanje turističnih storitev
Ta predpis naj bi opredelil pogoje za delo turističnih agencij
in drugih subjektov, ki svoje storitve prodajajo turistom, kot
n.pr. turistični vodniki.
Dosedanji predlogi za pravno ureditev tega področja so
vedno naleteli na pomisleke o potrebnosti samostojnega
zakona, saj je vsebina, ki naj bi jo ta urejal, že predmet drugih,
obstoječih predpisov. Tako je npr. z zakonom o obligacijskih
razmerjih že urejena vsebina pogodbe, ki jo je dolžna agencija skleniti za paketna potovanja, tako kot to narekuje direktiva Evropske skupnosti. Del problematike bo urejen z zakonom o potrošnikih, večina pogojev za delo agencij pa je zajeta
v splošnih pogojih, ki veljajo za vse ostale gospodarske sub8

jekte. Enako velja za druge subjekte, ki svoje storitve prodajajo na turističnem trgu.
3. Zakon o pospeševanju turizma
Pred dvema letoma je bil pripravljen poskus zakonske ureditve pospeševanje razvoja turizma, katerega rešitve pa niso
bile sprejemljive, ker niso bile skladne z našim davčnim sistemom in z urejanjem lokalne uprave ter regionalnega povezovanja. Omenjene rešitve financiranja pospeševanja razvoja
turizma so izhajale iz modelov, ki jih uveljavljajo posamezne
tuje države, vendar niso avtomatično prenosljivi, saj izhajajo
iz njihovih specifičnih problemov in različne zakonodaje.
Pospeševanje razvoja turizma je zelo kompleksna naloga, saj
turizem zajema vrsto različnih dejavnosti, od katerih je
odvisna privlačnost kraja za obisk in turistično potrošnjo.
Zato lahko rečemo, da so tudi obstoječe rešitve, s katerimi se
zagotavlja različna sredstva za razvoj infrastrukture in kmetijstva oz. podeželja, pomembne tudi za razvoj turizma.
Sedanje rešitve v zvezi s pospeševanjem razvoja niso povsem
primerne, na kar opozarjajo tudi podobni problemi kot
v turizmu, ki se pojavljajo v različnih dejavnostih in območjih.
Vlada Republike Slovenije je zato na 17. seji, dne 1. 4. 1993,
podprla predlog ministra za ekonomske odnose in razvoj za
ustanovitev koordinacijske skupine za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja Slovenije. Naloge za koordinacije
bi naj bile naslednje:
- usklajevanje sektorskih politik in ukrepov na področju
državnih razvojnih spodbud in skladnejšega regionalnega
razvoja Slovenije,
- koordiniranje priprave in izvajanje razvojnih programov ter
projektov regionalnega pomena,
- usklajevanje sektorskih aktivnosti in intervenc za spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja,
priloga poročevalca

V okviru tako zastavljenega koncepta usklajevanja razvojne
Politike nameravamo v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti
Pripraviti kriterije za pospeševanje razvoja turizma, ki se
nanašajo na gostinstvo in na objekte turistične infrastrukture.
* okviru teh meril bodo razdelani tudi pogoji za opredelitev
turističnih krajev. Kot sestavni del pospeševanja razvoja
Jurizma pa nameravamo urediti še izvajanje splošne turistično
informativne dejavnosti za posamezne regije, ker je ta neobhodna za oblikovanje turistične ponudbe in podlage za trženje.

nje promotivne dejavnosti, gostinstva in turističnih agencij,
avstrijski pa pod podobnim naslovom opredeljuje le upravno
področje in pristojnosti upravnega organa na področju
turizma. Vsa ostala področja so opredeljena v okviru drugih
predpisov in dogovorov z gospodarsko zbornico. Podobna
praksa velja tudi za druge države, kjer se kot posebno zakonsko materijo regulira v glavnem le informativna oz. promotivna dejavnost, predvsem zato, ker je povezana z zastopanjem v tujini, pa tudi zaradi specifike oblikovanja turistične
ponudbe in njenega trženja.
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Pri nas se predpisi, ki so neposredeno povezani s turizmom,
urejajo po posameznih področjih. Takšni predpisi se nanašajo na promet in zveze, notranje zadeve, varstvo okolja in
urejanje prostora, kulturo, trgovino, carino, finance, lokalno
upravo itd. Zato tudi sodelujemo pri njihovem nastajanju ali
pa dajemo drugim upravnim organom pobude, da se ustrezno
uredijo.

- Ostali predpisi s področja turizma

V Praksi je pravzaprav težko izzvzeti katerikoli zakon, ki ne bi
'mel vsaj posrednega vpliva na turizem. Zato je praktično tudi
nemogoče sprejeti en sam zakon, ki bi urejal tako kompleksno področje, kot je turizem.
Pregled predpisov iz turistično razvitih držav nam daje zelo
Pisano paleto različnih zakonskih rešitev posameznih področji. ki jih lahko neposredno povezujemo s turizmom. Rešitev,
K' bi jih lahko postavili pod skupni imenovalec, pa ni. Tako
npr. italijanski zakon o področju turizma določa le zakonski
okvir, v katerem regije same opredeljujejo pogoje za opravlja-

V tem trenutku pogrešamo predpis, ki bi urejal funkcioniranje
informativnih oz. promotivnih dejavnosti, vendar menimo, da
bomo ta problem lahko rešili v okviru kriterijev za pospeševanje regionalnega razvoja oz. v okviru ustreznih predpisov
s tega področja.

Pojasnila
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve o pobudi prof. dr. JANKA SUŠNIKA
za uvedbo progresivne lestvice prispevkov za zdravstveno in invalidsko
zavarovanje
pf
of. dr. Janko Sušnik, član Državnega sveta, je predložil
Pobudo za uvedbo progresivnih stopenj prispevkov za
zdravstveno in invalidsko zavarovanje. Podjetja, ki nenormalno trošijo denar Iz navedenih skladov, naj plačujejo višje
prispevke, s čimer naj se motivirajo, da bodo s preventivnimi ukrepi zmanjšale stroške za bolezni v zvezi z delom,
Poklicne bolezni in poškodbe pri delu.

K pobudi dajemo naslednja pojasnila:
p

o zavarovaiskih načelih, ki se z upoštevanjem določenih
socialnih korektivov uporabljajo tudi v zdravstvenem in invalidskem zavarovanju, je sprejemljiva pobuda o progresivnih
lestvicah stopenj prispevkov za delodajalce, pri katerih je
ugotovljena nadpovprečna stopnja obolevnosti oziroma invalidizacije delavcev. Zato je bil v preteklosti takšen način motiviranja preventivnega dela v organizacijah ter podjetjih že
uzakonjen.
Na območju Republike Slovenije je do leta 1973 veljal
Temeljni zakon o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Ur. I. SFRJ, št. 22/62, 13/65, 24/65, 57/65, 29/66, 52/
66), v katerem je bilo določeno, da je lahko Zavod za socialno
zavarovanje določil dodatni prispevek za zdravstveno ter
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posamezne organizacije oziroma za posamezne panoge, skupine ali podskupine
dejavnosti, ki so presegle določeno povprečje stroškov zavarovanja. Stopnja dodatnega prispevka je bila odvisna od preseganja povprečne ravni stroškov zavarovanja in je lahko
znašala največ polovico osnovnega prispevka. Po drugi strani
Pa je bilo možno priznati organizacijam s podpovprečno
stopnjo obolevnosti oziroma invalidizacije pravico do znižanja osnovne prispevne stopnje.
Pri izvajanju navedenih določb je prišlo do neskladja z načelom vzajemnosti in solidarnosti. Ugotovljeno je bilo tudi dejstvo, da za večino obolenj oziroma invalidnosti ni neposredne
vzročne zveze z pogoji dela. Po podatkih invalidskih komisij je
namreč poškodba pri delu ali poklicna bolezen vzrok invalidnosti pri največ do 5% delovnih invalidov, preko 90% invalidnosti je posledica bolezni in do 5% posledica poškodb zunaj
dela. Pri pogostnosti invalidnosti v različnih panogah dejavnosti je opaziti velike razlike predvsem zaradi fizične ali psipriloga poročevalca

hične zahtevnosti delovnih mest, ki v teh dejavnostih prevladujejo. Ker se po slovenskih predpisih invalidnost ugotavlja
glede na sposobnost nadalnjega opravljanja dela, h kateremu
je zavarovanec razporejen ali ga opravlja, je delavec zaradi
določenih zdravstvenih okvar ali upada fizične zmožnosti na
določenem delovnem mestu ocenjen za delovnega invalida,
čeprav bi z enakimi zdravstvenimi okvarami ali upadom
fizične zmožnosti lahko še opravljal neko drugo delo. V sistemih, kjer se invalidnost ocenjuje glede na absolutni upad
delovne zmožnosti za vsako delo, ne prihaja do tolikšnih
razlik med posameznimi panogami dejavnosti. Zaradi navedenih dejstev je bilo v industriji drugih proizvodnih dejavnosti
ugotovljenih bistveno več primerov invalidnosti kot v administraciji in drugih dejavnostih. Bilo je ocenjeno, da teh dejavnosti ni primerno obremenjevati z dodatnimi prispevki, zato je
bila že v letu 1973 ta zakonska določba opuščena, oziroma je
bila predvidena le kot neobvezna možnost, ki v praksi ni bila
več uporabljena.
Po določbi 225. člena sedaj veljavnega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 12/92) določa
stopnje oziroma višine prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Državni zbor Republike Slovenije na predlog
Skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
V zakonu ni izrecno določeno, da je stopnje prispevkov
možno diferencirati glede na stopnjo invalidizacije oziroma
obolelosti v določeni organizaciji ali pri delodajalcu. Vendar
takšna možnost ni izključena in bi jo bilo možno uveljaviti, če
bi bilo ugotovljeno, da bi bila primerna.
Pri oceni primernosti uvajanja diferencirane lestvice stopenj
prispevkov bi veljalo upoštevati izkušnje, pridobljene pri izvajanju podobne ureditve v obdobju do 1973. leta in posebnosti
sistema invalidskega zavarovanja, ki velja v Republiki Sloveniji. Pri tem velja poudariti visoke obveznosti, ki jih imajo
delodajalci do delovnih invalidov, ki jih zaposlujejo, saj jim
morajo sami zagotoviti drugo ustrezno delo ali drugo zaposlitev, oziroma jim iz lastnih sredstev plačevati nadomestilo za
čas čakanja na poklicno rehabilitacijo ali na ustrezno delo in
jih ne morejo uvrstiti med presežne delavce. Dodatne obremenitve delodajalcev bi še zmanjšale možnosti za zaposlovanje
delavcev, pri katerih obstaja večja verjetnost za nastanek
invalidnosti.
9

členu zakona je določeno, da ima zavod pravico zahtevati
povrnitev povzročene škode od organizacije ali delodajalca,
če je zavarovančeva invalidnost, telesna okvara ali smrt posledica tega, ker niso bili izvedeni ustrezni ukrepi za varstvo pri
delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi.

V 281. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je določeno, da ima zavod pravico zahtevati od delodajalca povrnitev povzročene škode, če je pri delu ali v zvezi
z delom prišlo namenoma ali zaradi velike malomarnosti do
invalidnosti, telesne okvare ali smrti zavarovanca. V 282.

.v. ■
*

■

II/

■

priloga poročevalca

■

56. člen zakona o državnem svetu
*- državni svet in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi
telesi državnega zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove
pristojnosti

Mnenje komisije državnega sveta za negospodarske dejavnosti odboru državnega
bora za kulturo, šolstvo in šport k predlogu za izdajo zakona o spremembi zakona
Ustanovitvi Visoke pravne šoie v Mariboru s predlogom zakona.
z

Komi Si a Dr avne a
da i ' de avnosti
*
9 e sveta
Republike
Slovenije za negospodne
Preriii/SJ zai izdajo zakona
i na se
28. 4.zakona
1993, oobravnavala
Vis
o )''spremembi
ustanovitvi
pravne šole v
Dr|°avnemu
Mariboru,
s
predlogom
zakona,
ki ga je
zboru predložila Vlada Republike Slovenije.
D odoma je predstavnik predlagatelja pojasnil, da Visoka
£ avna šola v Mariboru izpolnjuje vse kriterije, ki se zahtevajo
i- Poimenovanje v fakulteto oz. za njeno dejavnost, saj sme
on i P°'e9 dodiplomskega tudi podiplomski študij in
Peljati
raziskovalno delo, sicer pa visokih strokovnih šol na
đr
°čju pravne dejavnosti v Evropi ne poznajo.

poudaril je, da so na koordinaciji obeh univerz januarja letos
pSotovili,
da je Visoka pravna šola odgovorila na pripombe
av
ne fakultete v Ljubljani in navedla podatke, da izpolnju-

jejo tako kadrovske pogoje kot zahteve po izvajanju podiplomskega študija.
V razpravi so člani komisije ugotovili, da so pripombe Pravne
fakultete v Ljubljani iz decembra lanskega leta in da so po
zagotovilu Visoke pravne šole pripravili poseben elaborat
o kadrovski zasedbi posameznih predmetov in kadrovskem
razvoju šole, na podlagi katerega je bilo na koordinaciji obeh
univerz sprejeto pozitivno mnenje za preimenovanje v fakulteto.
Člani komisije so menili, da so glede na navedbe predlagateljev izpolnjeni pogoji za preimenovanje Visoke pravne šole
v Mariboru v Pravno fakulteto v Mariboru in predlagajo, da ob
obravnavi predloga za izdajo zakona o spremebi zakona
o ustanovitvi Visoke pravne šole v Mariboru, s predlogom
zakona, Odbor Državnega zbora za kulturo, šolstvo in šport
upošteva mnenje komisije.

^nenje komisije državnega sveta za negospodarske dejavnosti odboru državnega
*t>ora za kulturo, šolstvo in šport k predlogu za izdajo zakona o ustanovitvi Višje
Zdravstvene šole v Mariboru z osnutkom zakona
^misija Državnega sveta Republike Slovenije za negospodarske dejavnosti je na seji, dne 28. 4. 1993, obravnavala
Podlog za izdajo zakona o ustanovitvi višje zdravstvene šole
Mariboru, z osnutkom zakona, ki ga je Državnemu zboru
Predložila Vlada Republike Slovenije.
hodoma je predstavnik predlagatelja pojasnil, da UKC
Ljubljani potrebuje kvalitetne kadre za zdravstveno nego,
iz njihovih poročil izhaja, da imajo le 60% zasedbo teh
8s
I t- Program zdravstvene nege, ki se bo izvajal na novi šoli,
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.Po osnovnih standardih enakovreden programu na dosedaJJJ1 Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. Poudaril je še,
z ustanovitvijo nove šole soglaša tudi Ministrstvo za zdravpvo in obe univerzi, pa tudi kadrovski in prostorski pogoji za
dajanje višješolskega programa zdravstvene nege so zagotovljeni.
^ razpravi so člani izrazili vprašanje, ali je bilo pred predlagano ustanovitvijo nove šole ugotovljeno, koliko delovnih
^est bo za diplomante te višje šole in visoke šole v Ljubljani
"a v°|jo v zdravstvenih zavodih in to ne le na podlagi izkazaPotreb in interesa kandidatov (prav tako za visokošolska
Pr
°9rama sanitarno inženirstvo in zdravstvena vzgoja na

Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani), pač pa ali bodo diplomanti teh šol po zaključenem šolanju tudi dejansko zaposleni.
Predstavnica Ministrstva za zdravstvo je na zastavljeno vprašanje odgovorila, da so izkazane potrebe po kvalitetno izobraženih kadrih s strani zdravstvenih zavodov in da so v proračunu za leto 1993 že zagotovljena sredstva za delovanje te
šole v letu 1993-1994.
Predstavnik Univerze v Mariboru je še pojasnil, da je pobudo
za ustanovitev te šole dalo Ministrstvo za zdravstvo prav iz
razloga, ker imajo izkazane potrebe po teh kadrih.
V nadaljnji razpravi so člani komisije menili, da je zaradi
kvalitete zdravstvenega varstva oz. skrbi za nacionalno
zdravje bistvenega pomena, kako izobražene medicinske
sestre zaposlujejo v zdravstvenih zavodih in je zato zaželeno,
da se tudi sedanji kader iz srednjih šol lahko izobražuje naprej
na višji in visoki šoli. Zato člani komisije podpirajo ustanovitev
nove šole in predlagajo Odboru Državnega zbora za kulturo,
šolstvo in šport, da ob obravnavi predloga za izdajo zakona
o ustanovitvi Višje zdravstvene šole v Mariboru, z osnutkom
zakona, upošteva mnenje komisije.

Mnenje komisije državnega sveta za negospodarske dejavnosti odboru državnega
*bora za kulturo, šolstvo in šport k predlogu za izdajo zakona o ustanovitvi Visoke
za zdravstvo v Ljubljani z osnutkom zakona.
Komisija Državnega sveta Reublike Slovenije za negospodarne dejavnosti je na seji, dne 28. 4.1993, obravnavala predlog
*a izdajo zakona o ustanovitvi Visoke šole za zdravstvo v Ljubki,
z osnutkom zakona, ki ga je Državnemu zboru predložila
v
obravnavo Vlada Republike Slovenije.
Priloga poročevalca

Uvodoma je predstavnica Višje šole za zdravstvene delavce
poudarila, da proces prehoda iz višje v visoko šolo poteka že
od leta 1985 in pobudo Svetovne zdravstvene organizacije, ki
je ugotovila, da izobraževanje medicinskih sester y Sloveniji
ne zadostuje glede na njena priporočila. Tako se je pričelo
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s pripravami visokošolskih programov za zdravstveno vzgojo
in sanitarno inženirstvo, ki sta bila na podlagi že spremenjenih programskih zasnov sprejeta leta 1992 v znanstvenopedagoškem svetu te šole in Univerze v Ljubljani.
Predstavnik predlagatelja je še dodal, da je študij obeh visokošolskih programov v letu 1993-1994 predviden le za študente ob delu in ne še kot redni študij, h kateremu bi kasneje
morala dati soglasje še Vlada Republike Slovenije. Takšen
prehod šole je tudi usklajen s tezami zakona o visokem
šolstvu, ki predvideva visoke strokovne šole s 3 in 4-letnimi
programi in omogoča obnovo pedagoških kadrov na tem
področju.

V razpravi so člani komisije zastavili vprašanje kvalitete obeh
programov, vendar je predstavnica Ministrstva za zdravstvo
zagotovila, da se bo v proces izgrajevanja programov vključilo
tudi področje promocije zdravja oz. krepitve in ppspeševanja
zdravja, poleg programa ožje preventive, kot smo ga poznan
doslej, kar bo vplivalo na kvaliteto teh programov.
Člani komisije so menili, da prehod iz višje v visoko šolo
predstavlja postopen dvig ravni izobraževanja teh zdravstvenih delavcev, zato podpirajo prehod iz višje v visoko šolo in1
predlagajo Odboru Državnega zbora za kulturo, šolstvo if
šport, da ob obravnavi predloga za izdajo zakona o ustanovitvi Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani, z osnutkom zakona,
upošteva mnenje komisije.

Mnenje komisije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odboru
državnega zbora za kmetijstvo in gozdarstvo k Strategiji razvoja kmetijstva
v Sloveniji
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano je na seji, dne 11.5.1993, obravnavala
Strategijo razvoja kmetijstva v Sloveniji, ki jo je Državnemu
zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo Vlada
Republike Slovenije.
V uvodni predstavitvi so predstavniki Ministrstva za kmetijstvo
in gozdarstvo dejali, da je Strategija razvoja slovenskega
kmetijstva, ki jo je kmetijsko ministrstvo začelo pripravljati že
ob koncu leta 1990 in je bila v domala enaki vsebini, kot je
zdaj predložena v obravnavo Državnemu zboru Republike
Slovenije, pripravljena že lani, saj je prejšnja vladna ekipa
nadaljevala delo na tem področju.
Po široki javni razpravi so bile upoštevane številne pripombe
in tudi predlogi posameznih ministrstev, zato sedaj sprejeta
strategija ne opredeljuje samo področja pridelave hrane,
ampak se dotika tudi vprašanj ohranjanja rodovitnosti zemlje,
zdravega zraka, čiste vode, poseljenosti in izgleda kulturne
krajine. Kmetijstvo je namreč tista dejavnost, s katero lahko
ob pravilni politiki prispevamo k ohranjanju tega, česar ne
moremo uvoziti (rodovitna zemlja, čista voda, zrak).
Kljub nekaterih pomislekom, da je kmetijska strategija samo
del globalne gospodarske strategije in da je zato iae kaže
prehitro sprejemati, je obveljalo prepričanje, da je strategijo
razvoja kmetijstva takšna, kot je pripravljena, možno vključiti
tudi v celotno strategijo razvoja slovenskega gospodarstva.
Strategija razvoja kmetijstva izhaja iz temeljite analize sedanjega stanja v slovenskem kmetijstvu in analize kmetijstva in
njegovega razvoja v sosednjih državah. Pri možnostih razvoja
slovenskega kmetijstva je bilo proučenih več variant in
v skladu s tisto, za katero se je odločil predlagatelj strategije
oz. Vlada Republike Slovenije, so definirani tudi cilji kmetijske
politike in naloge, ki iz njih izhajajo.
Med tremi tako imenovanimi scenariji razvoja slovenskega
kmetijstva, ki so sestavni del natančne analize razmer, je
scenarij, poimenovan kot ekosocialni tržni, tisti, ki predstavlja
koncept usmerjenega razvoja kmetijstva in v vseh sestavnih
delih ustreza ciljem sodobne kmetijske politike. Njegove značilnosti in hkrati pričakovani rezultati so: obdelana je vsa

zemlja in s tem ohranjena poseljenost, kmetijstvo je ekološko
sprejemljivo zaradi zmerne intenzivnosti, povečanje poljedelj-;
ske pridelave in t. i. alternativnih poljščin zagotavlja boli
usklajeno prehransko bilanco. Scenarij pa predvideva dražjo
hrano in več proračunskega denarja za kmetijstvo.
V razpravi so člani komisije izpostavili pomembno dejstvo, da
se strategije postavlja na programsko samooskrbo s hrano,
tako da je opredelitev ohranjanja poseljenosti in kulturne
krajine ter ohranjanje kmetijske zemlje, o obdelani vsaki pedi
zemlje, vredna izjemne podpore in je hkrati dopolnjevanje
ideje o ekosistemu, ki ga naj kmetijstvo podpira. Razumljivo,
da bo potreben konsenzualni sprejem strategije, kar pomeni
zavestno odločitev, da vloga kmetijstva ne bo le pridelava
hrane, pač pa tudi varovanje prijaznega okolja.
O vlogi znanja in izobraževanja ne bi smeli govoriti kot
o postranskem faktorju, temveč kot temeljnem izhodišču za
izvedbene naloge, ki izhajajo iz strategije razvoja slovenskega
kmetijstva. Vprašanje znanja je poglavitnega pomena in zahteva odgovor, kdo naj bo tisti katalizator in iniciator, ki bo
znanje razpredal na podeželju.
V nadaljnji razpravi so člani komisije pri sami definiciji, ka{
kmetijstvo sploh je, menili, da bi v strategiji lahko opredelil'
kmetijstvo kot pridelavo, predelavo in trženje hrane, saj je to
zelo široko področje in v tej relaciji nekih razdvojenosti ne
more biti. Posebej so poudarili, da se mora kmetijstvo razvijati
v takšni meri, da bomo doma pridelali najnujnejšo hrano in si
tako zagotovili samostojno oskrbo; za dosego tega cilja pa je
potrebno kmete izobraziti in zato v strategijo vključiti tudi
šolski sistem.
V zaključni razpravi so člani komisije ocenili, da strategija
razvoja slovenskega kmetijstva obeta pomembne premike
v kmetijstvu, da je dobro pripravljena, zato jo komisija podpira, vključno s tretjim scenarijem kot temeljnim specifičnim
izhodiščem prikazanih razvojnih možnosti, ter pričakuje, da
bo Vlada Republike Slovenije čimprej pripravila konkreten
program posameznih delov te strategije in upoštevala
bistvene usmeritve v pripravi proračuna za prihodnje leto.
Odboru Državnega zbora za kmetijstvo in gozdarstvo pa člani
komisije predlagajo, da ob obravnavi Strategije razvoja kmetijstva v Sloveniji upošteva mnenje komisije.

Mnenje komisije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odboru
državnega zbora za kmetijstvo in gozdarstvo k predlogu zakona o posebnih
dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano je na seji, dne 11.5.1993, obravnavala
predlog zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih
proizvodov in živil, ki ga je Državnemu zboru predložila
v obravnavo Vlada Republike Slovenije.
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V uvodni obrazložitvi je predstavnik Ministrstva za kmetijstvo
in gozdarstvo poudaril, da predlagani zakon predstavlja
dopolnitev k Strategiji razvoja kmetijstva v Sloveniji, saj so bili
kmetijske politike, na katere se sklicuje 5. člen predloga
zakona, opredeljeni v sami strategiji. S predlogom zakona je
priloga poročevalca

Predeljen način zaščite domače kmetijske pridelave pred
unipinškim uvozom. Mehanizem oblikovanja cen, katerega
estavni del je zunanjetrgovinska politika, se želi s predlaga'ro zakonom postopoma prilagoditi tržno cenovni politiki in
J0nim reformam v Evropski skupnosti.
^torej za postopno prilagajanje ravni zaščite domače kmeuur Pr'delave ravni razvitih tržnih sistemov. Za uspešno
I eljavitev te9a zakona pa so nujne dobre informacijske pod6
tak
° cens
'<i'1 gibanjih
na zato
trgu bo
kmetijskih
živil,
I? j? na
domačem
in tujem,
potrebnopridelkov
razmere in
sprem-

S tem zakonom naj bi torej dolgoročneje uredili zaščito
domače pridelave, za katero veljalo sedaj le začasni ukrepi.
V razpravi so člani komisije menili, da je nujno potrebno
zasledovati cilj in vztrajati pri stališču, da se iz prilivov prelevmanov napaja kmetijski del proračuna oz. da se sredstva, ki se
bodo vodila na posebnem računu, namenijo uresničevanju
ciljev kmetijske politike.
Komisija podpira predlog zakona o posebnih dajatvah pri
uvozu kmetijskih proizvodov in živil; k predlaganemu zakonskemu aktu ni imela bistvenih pripomb in je v skladu s tem
ocenila, da ni razlogov, ki bi utemeljevali njegovo uvrstitev na
dnevni red in obravnavo na seji Državnega sveta.

Mnenje komisije državnega sveta za politični sistem komisiji državnega zbora za
n
otranjo politiko in pravosodje k predlogu zakona o evidenci s področja javne
varnosti.
omisija za politični sistem državnega sveta je na seji dne 14.
. aia 1993 obravnavala predlog zakona o evidenci s področja
lavne varnosti.
^omisija je predlog zakona podprla, v zvezi s posameznimi
oiočbami predloga zakona pa je oblikovala naslednja
mnenja:
In 14. členu:
^ četrti alinei 6. člena je predvidena evidenca legitimiranih
°seb kot ena od evidenc, ki naj bi jih vodilo in vzdrževalo
J"lriistrstvo za notranje zadeve za izvrševanje nalog javne
arnosti.
14. člen pa naj bi opredeljeval osebe, na katere naj bi
6
ta evidenca nanašala.
H komisiji so bili izraženi pomisleki glede upravičenosti
obstoja evidence legitimiranih oseb, ker bi ta evidenca lahko
*aiemala preveč širok krog oseb glede na opredelitve v 14.

členu. V zvezi z vsebino 14. člena so bila izražena mnenja, da
so razlogi za legitimiranje premalo precizno opredeljeni in da
bi zato ob določbi s takšno vsebino lahko obstajala nevarnost
zlorab v praksi, saj bi bilo tolmačenje te določbe prepuščeno
subjektivni oceni pooblaščenih uradnih oseb organov za
notranje zadeve. Zato komisija meni, da bi bilo treba v predlogu zakona črtati četrto alineo 6. člena in 14. člen, v povezavi
s tem pa tudi tretjo alineo prvega odstavka 25. člena.
k 6., 20 in 21. členu:
V sedmi alinei 6. člena je predvidena evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb, 20. člen naj bi določal osebe, na
katere se ta evidenca nanaša, 21. člen pa naj bi določal, katere
podatke ta evidenca vsebuje. Po mnenju komisije bi bilo treba
to evidenco bolj jasno opredeliti, da ne bi zajemala preširokega kroga oseb.

Mnenje komisije državnega sveta za politični sistem komisiji državnega zbora za
Poslovnik k predlogu poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
misi
ia Državnega sveta Republike Slovenije za politični
®tem, je na seji dne 14. 5. 1993 obravnavala informacijo
o^sveta Državnega sveta Republike Slovenije s predsedniki
očinskih skupščin in predsedniki izvršnih svetov, ki je bil dne
'3- 5. 1993

vali argumenti in razlogi državnega sveta za sprejem odložnega veta.
V osnutku poslovnika državnega zbora tudi ni dana možnost
spremembe zakona, na katerega je bil dan odložni veto.

sv"*1'8nima
'-'3 u9°,avljaa. da udeleženci posveta menijo, da Državni
uJ i an etis,e
9 položaja, ki je pomemben za učinkovito
npUS rezno
' ' 'n,eresov
lokalne samouprave. Še zlasti pa je
re
nfle9a'zbora, °P
deljen postopek
v osnutku
poslovnika
ki državnemu
svetu ne
daje možnosti,
da sedržavpred
Snovnim
glasovanjem
o
zakonu,
na
katerega
je
državni
svet
al
odloženi veto, ne opravi razprava, v kateri bi se obravna-

Glede na navedeno, komisija predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije oziroma komisiji za poslovnik, da
v poslovnik državnega zbora, vključi določbo, po kateri bi
državni zbor zakon, na katerega je državni svet vložil odložni
veto, ponovno obravnaval in ga spremenil oziroma dopolnil,
v kolikor bo sprejel argumente državnega sveta. To bi pomenilo realizacijo predloga, ki smo ga dali na skupnem sestanku
predstavnikov obeh poslovniških komisij dne 20. 4. 1993.

sl°

^nenje komisije državnega sveta za politični sistem odboru državnega zbora za
otranjo politiko in pravosodje k predlogu za izdajo zakona o spremembah in
popolnitvah zakona o carinski službi
n

komisija Državnega sveta Republike Slvoenije za politični
S'stem je na seji dne 14. 5.1993 obravnavala predlog za izdajo
Zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski
s|
Užbi z osnutkom zakona (EPA 150).
komisija je s posebnim poudarkom obravnavala 5. člen
°shutka, ki spreminja 14. člen zakona o carinski službi ter
Prenaša pristojnost odločanja za carinske prekrške na drugi
^'opnji na Republiško carinsko upravo. Prekrški katerekoli
Vrs
te n s kateregakoli področja sodijo v okvir dejanj in rav^v anj. ki so kazniva. Slovenija, ki se je v svoji izjavi za sprejem
Svet Evrope obvezala, da bo določbe Evropske konvencije
® človekovh pravicah sprejela v svojo domačo zakonodajo in
^a bo priznala obveznost judikature Evropske komisije in
tropskega sodišča za človekove pravice, mora svojo zakon
°dajo uskladiti z ustavo Republike Sovenije, ki v členih 23,
Priloga poročevalca

27 in 28 že prevzema določbe Evropske konvencije, pa tudi
s stališči, ki jih je v zvezi s 6. členom konvencije sprejelo
Evropsko sodišče.
Slovenija bi z uveljavitvijo določila iz 5. člena osnutka zakona
ravnala v nasprotju z lastno ustavo, Evropsko konvencijo in
judikaturo Evropskega sodišča za človekove pravice, na kar
opozarjata v svojem dopisu profesorja Katedre za kazenskopravne znanosti Pravne fakultete v Ljubljani dr. Alenka Šelih
in dr. Ljubo Bavcon.
Glede na navedeno in skladno z 2. odstavkom 56. člena
zakona o državnem svetu, komisija predlaga odboru Državnega zbora Republike Slovenje za notranjo politiko in pravosodje da pri obravnavi predloga zakona upošteva navedene
razloge za črtanje 5. člena osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o carinski službi.
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PRILOGA
Mnenje o prenosu pristojnosti za odločanje o carinskih
prekrških na drugi stopnji na Republiško carinsko upravo
Podpisana člana Katedre za kazenskopravne znanosti Pravne
fakultete v Ljubljani, ki sva tudi člana Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, meniva, da prenos pristojnosti za odločanje o carinskih prekrških na drugi stopnji
na Republiško carinsko upravo, kakor je predlagano v 5.
členu predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi, ni sprejemljiv, in sicer iz naslednjih razlogov:
1. Prekrški katerekoli vrste in s kateregakoli področja sodijo
v okvir dejanj in ravnanj, ki so kazniva. Zaradi tega mora
vsaka država, ki je ratificirala Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, v svoji zakonodaji zagotoviti
svojim državljanom »pošteno sojenje«. Slovenija bo v kratkem postala članica Sveta Evrope in bo podpisala Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. V 6. členu te Konvencije je prav tako določena pravica vsakogar, da
o kazenski obtožbi zoper njega, odloča z zakonom ustanovljeno, neodvisno in nepristransko sodišče. Slovenija se
je v svoji izjavi ob prošnji za sprejem v Svet Evrope obvezala, da bo določbe omenjene Konvencije sprejela v svojo
domačo zakonodajo in da bo prikazala obveznost judikature Evropske komisije in Evropskega sodišča za človekove pravice. To pomeni, da mora Slovenija po sprejemu
v članstvo Sveta Evrope, in še pred ratifikacijo Evropske
konvencije, vso svojo zakonodajo prilagoditi (uskladiti)
z Ustavo Republike Slovenije, ki v členih 23, 27 in 28 že
prevzema določbe Evropske konvencije, pa tudi s stališči,
ki jihd je v zvezi s 6. členom sprejelo Evropsko sodišče.
Očitno je, da bi Slovenija z uveljavitvijo stališča iz 5. člena
predloga ZSD o carinski službi, ravnala v nasprotju
z lastno ustavo in v nasprotju z Evropsko konvencijo ter
judikaturo Evropskega sodišča za človekove pravice.
2. Mnenje, povedano v obrazložitvi predloga ZSD zakona
o carinski službi, češ, da »ostaja še vedno pristojnost
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za razsojanje
v upravnem sporu«, ne vzdrži kritike. Upravni spor pred

Vrhovnim sodiščem je izredno, ne pa redno pravno sredstvo. Ni seveda izkjučena možnost, da o kakem prekršku
na prvi stopnji, odloča upravni organ, toda vsaj na drugi
stopnji, v rednem pritožbenem postopku, mora o kazenski
obdolžitvi odločati »z zakonom ustanovljeno, neodvisno in
nepristransko sodišče«. Takšno sodišče je v našem pravnem sistemu Republiški senat za prekrške. Zoper njegove
odločbe je možen upravni spor, toda le kot izredno pravno
sredstvo. Pri tem pa je treba opozoriti, da bo potrebno
spremeniti sedanjo omejeno pristojnost Vrhovnega
sodišča v upravnem sporu, ker mora na podlagi judikature
Evropskega sodišča, ki ima polno pristojnost za odločanje
o dejanskih in o pravnih vprašanjih (full juriscicition).
3. Glede drugih vprašanj, ki se nanašajo na kvalifikacije
carinskih uslužbencev za odločanje o prekrških na drugi
stopnji, ali na kvalificiranost sodnikov Republiškega
senata za prekrške za odločanje o takšnih prekrških na
drugi stopnji, se pridružujeva stališčem, ki jih je sporočil
Republiški senat za prekrške v dopisu številka Sp/1-246/193 z dne 19. 4. 1993.
4. Posebej opozarjava na ugotovitve v poročilu z naslovom:
»Reševanje zadev o carinskih prekrških do konca leta
1992«, ki ga je napisal in podpisal sodnik g. Janez Bolha. Iz
teh ugotovitev izhaja, da je pristojnost Republiškega
senata za prekrške kot drugostopnega organa, ki ima vse
potrebne lastnosti sodišča, ne samo načelno pravilna,
skladna z ustavo in mednarodnimi pravnimi akti, temveč
tudi koristna, saj je že do sedaj Republiški senat tako ali
drugače reagiral na evidentne napake in kršitve materialnega in procesnega prava, storjene v prvostopnem postopku.
Spričo tega predlagava Vladi Republike Slovenije in pristojnim organom Državnega zbora in Državnega sveta, naj črtajo
določbo 5. člena predloga za izdajo zakona o spemembah in
dopolnitvah zakona o carinski službi, ki se nanaša na 14. člen
tega zakona. Če ta predlog ne bo upoštevan zdaj, bo treba
pozneje ponovno spreminjati zakon o carinski službi, najpozneje pred ratifikacijo Evropske konvencije, ali ko bosta
o kakem konkretnem primeru to zahtevala Evropska komisija
ali Evropsko sodišče za človekove pravice.

Poročilo komisije za negospodarske dejavnosti o obravnavi problematike plač
v negospodarstvu
Komisija za negospodarske dejavnosti je na seji 24. 5. 1993
nadaljevala z obravnavo problematike plač v negospodarstvu.
K razpravi so bili povabljeni tudi predstavniki sindikatov,
podpisnikov kolektivne pogodbe za negospodarstvo in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
V zvezi s to problematiko je bila komisija seznanjena tudi
z vprašanjem člana državnega sveta dr. Petra Glaviča v zvezi
z odločbo Ustavnega sodišča RS o določitvi osnove za obračun plač v državnih organih in zahtevami območnega odbora
Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije osnovnih šol občine Velenje.
Komisija je bila že na prejšnji seji, 28. 4. 1993, seznanjena'
z vprašanjem člana državnega sveta dr. Petra Glaviča v zvezi
z odločbo Ustavnega sodišča RS o določitvi osnove za obračun plač v državnih organih in zahtevami območnega odbora
Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije osnovnih šol občine Velenje.
Komisija je bila že na prejšnji seji, 28. 4. 1993, seznanjena
z dotedanjim potekom dogovarjanja med predstavniki Vlade
in sindikati, podpisniki kolektivne pogodbe za negospodarstvo in podprla predlog, naj Državni svet opozori Državni zbor
in vlado, da kljub zakonsko določenemu tridesetdnevnemu
roku za predložitev kolektivne pogodbe Vlada tega ni izvedla.
Sindikati so Vladi Republike Slovenije dne 26. 3. 1993 predlagali konkretne celovite spremembe kolektivne pogodbe,
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Vlada pa je dne 19. 4. 1993 v svojih stališčih sindikatom
predlagala samo podaljšanje sedanje kolektivne pogodbe.
V skladu z 11. členom zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Uradni
list RS, 17/93) je bila Vlada dolžna v 30 dneh od uveljavitev
zakona predložiti v usklajevanje in sprejem splošno kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Podpredsednik Komisije je po razpravi že na prejšnji seji sveta
predlagal, naj državni svet opozori Vlado Republike Slovenije
in predsednika Državnega zbora, da se navedeno zakonsko
določilo ne spoštuje, vendar o tem svet ni sprejel posebnega
sklepa. Ker po mnenju komisije ostajajo vprašanja ureditve
plač še vedno nerešena, saj je ponujen v podpis le normativni
del kolektivne pogodbe. Je Komisija sklenila, da bo na to
opozorila matično delovno telo Državnega zbora in Vlado
Republike Slovenije.
Po pojasnilih razpravljalcev je Vlada šele v tem tednu predložila v podpis s pripombami sindikatov usklajeni normativni
del kolektivne pogodbe, medtem ko ostaja sprejem tarifnega
dela še vedno odprt. S 6/5-1993 je tarifni del kolektivne
pogodbe za negospodarstvo prenehal veljati. Sindikati vztrajajo pri načelu, ki je zapisano tudi v zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o načinu obračunavanja in izplačevanja
plač, da se je treba dogovoriti tudi o tarifnem delu kolektivne
pogodbe, in sicer o novi višini izhodiščne plače za negospodarstvo, pri čemer bi morala biti izhodiščna plača najmanj
priloga poročevalca
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v sklepih opredelil za krčenje realne ravni plač, vendar ne
z interventno zakonodajo, ampak predvsem s kolektivnimi
pogodbami oziroma socialnim paktom. Dopustil je sicer tudi
možnost zakonske ureditve do konca tega leta, vendar je
zahteval, naj bi povprečne plače za celo leto 1993 ohranili na
ravni leta 1992. V teh sklepih se je Državni svet zavzel tudi za
enotno sistemsko ureditev plač, ki naj na enotnih načelih
uredi plače zaposlenih v gospodarstvu, negospodarskih in
gospodarskih javnih službah, v državni upravi in v pravosodju,
tako da bi bila zagotovljena enakopravnost in primerljivost.
Komisija je bila seznanjena, da je Vlada ustrezno analitično
gradivo s predlogi za bodočo ureditev že predložila Državnemu zboru, ne pa tudi Državnemu svetu.
Glede na dosedanji potek dogovarjanja med Vlado Republike
Slovenije in predstavniki sindikatov negospodarskih dejavnosti o kolektivni pogodbi za negospodarstvo je Komisija, ki
zastopa interese predvsem negospodarskih dejavnosti, sprejela sklep, da predlaga Državnemu svetu Republike Slovenije razširitev predlaganega dnevnega reda 11. seje, ki bo 2.
junija 1993, z obravnavo Poročil o sistemu plač in drugih
prejemkov v javnem sektorju, ki ga je pripravila Vlada Republike Slovenije.
V zvezi s pobudo oziroma vprašanjem člana Državnega sveta
dr. Petra Glaviča v zvezi z odločbo in sklepom ustavnega
sodišča (Uradni list RS, št. 33/92), ki se nanaša na določitev
osnove za obračun plač v državnih organih, je komisija ugotovila, da je iz obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča razvidno, da Vlada RS v svojih sklepih ni upštevala 60. člena
zakona o delavcih v državnih organih in 6. člena zakona
o funkcionarjih v državnih organih in obveznosti objave teh
sklepov v uradnem glasilu. Zato je Ustavno sodišče sklep
Vlade RS o določitvi osnove za obračun plač v državnih
organih z dne 21/5-1992 delno odpravilo, druga dva sklepa
Vlade z dne 24/7-1992 in 27/8-1992 pa nista začela veljati, ker
nista bila objavljena. Pri tem je Ustavno sodišče v postopku za
oceno zakonitosti ni ocenjevalo metodologije izračunavanja
povprečnih plač, saj zakon kot osnovo za obračun plač
v državni upravi določa uradne podatke zavoda RS za statistiko o povprečnem osebnem dohodku na delavca, izplačanem v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekli mesec.
Ta je lahko zmanjšan za odstotek, ki ga določi Vlada RS glede
na proračunske možnosti, vendar ne več kot 50%. Glede na to
komisija navedene pobude oziroma vprašanja ni podprta.
Predstavnik Vlade RS oziroma Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve je pojasni, da je bil intervencijski zakon, ki naj
bi omogočal nižjo osnovo za obračun plač Vlada predložila
skupščini prejšnjega sklica, vendar ni bil obravnavan. Člani
komisije so bili seznanjeni tudi s protesti sindikatov zaradi
navedb dr. Petra Glaviča o njihovi vlogi pri dogovarjanju
o plačah.
Za poročevalca na seji sveta je bil določen podpredsednik
omisije Erih Šerbec.

^n©nje komisije državnega sveta za negospodarske dejavnosti odboru državnega
oora za kulturo, šolstvo in šport k predlogu za izdajo zakona o pogojih za
»javljanje reproduktivne video in audio dejavnosti z osnutkom zakona
0arJs,ia Državnega sveta Republike Slovenije za negospo(>redi dejavnosti
je na seji, dne 24. 5. 1993, obravnavala
za izda
livne V • eo
i° zakona o pogojih za opravljanje reprodukpr6(j| id in audio dejavnosti, z osnutkom zakona, ki ga je
*bo,ru la V|ada Republike Slovenije v sprejem Državnemu
Republike Slovenije.
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nih pogojev lahko izvajalec te dejavnosti tako fizična kot
pravna oseba, torej ne gre za omejevanje te dejavnosti, temveč za preprečitev nadaljnjega nespoštovanja avtorskih oz.
producentskih pravic in za zaviranje video in audio piratstva.
Pri tem se predlagatelju zastavlja vprašanje ali je sistemsko
utemeljeno, da država na nek način intervenira na tem
področju s tem, da vzpostavi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te dejavnosti, ki bo morala biti registrirana pri Ministrstvu za kulturo. Z vzpostavitvijo takšne zakonske podlage bo
po mnenju predlagatelja omogočeno državi, da preganja tista
kazniva dejanja v zvezi s kršitvijo producentskih pravic, za
katere bi novi kazenski zakon določal, da se preganjajo in
enako bi bilo opredeljeno tudi z zakonom o avtorski pravici.
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V razpravi je predsednik komisije povzel pripombe Društva
slovenskih filmskih delavcev, med katerimi je ena v tem, da se
reproduktivna oz. audio dejavnost ne more šteti za kulturno
dejavnost (opredelitev iz 1. člena osnutka zakona) in druga,
da zaradi videogramov ni treba sprejemati nove zakonodaje,
temveč bi bilo treba sankcionirati nespoštovanje avtorskih oz.
producentskih pravic v kazenski zakonodaji (eventualni
posebni predpisi naj temeljijo na Rimski konvenciji o zaščiti
pravic izvajalcev, proizvajalcev tonogramov in pravic radiofuznih organizacij iz leta 1962).
Predstavnica ministrstva je glede prvega odgovorila, da
z opredelitvijo v 1. členu ni mišljena kulturna dejavnost, temveč posredovanje kulturnih, izobraževalnih in informativnih
vsebin. Ministrstvo za kulturo je pripravljalec tega zakona iz
razloga, ker so bili opozorjeni od tujih producentov, da se
bodo umaknili s slovenskega tržišča, če država ne bo nemudoma intervenirala. Poleg tega pa problematika tega zakona
posega v veljavni zakon o kulturno-umetniških dejavnostih in
o posredovanju kulturnih vrednot. Drugo pripombo je pred-

stavnica pojasnila s tem, da je opozorila na razširjenost vide°f"
piratstva in tudi mednarodne razsežnosti teh dejanj pri nas"
s čimer utemeljujejo predlagane ukrepe inšpekcijskega na<fp
zora in sankcij za prekrške, ki so določeni v osnutku zakon*
Po informacijah Ministrstva za pravosodje, ki jih ima predta-p
gatelj, je predstavnica pojasnila, da je v osnutku novegaj
kazenskega zakonika nespoštovanje avtorskih pravic opredf«.
Ijeno kot kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnost1Predstavnik Ljubljanskih kinematografov je poudaril,
imajo razmere pri nas širše posledice tudi navzven, saj Pr*jr
prečujejo normalne poslovne stike in mednarodne poveza"^
s tujimi partnerji s področja filma in predstavljajo nelojalen
konkurenco kinematografom.
Tj
Člani komisije so na podlagi vseh navedenih pojasnil men'1^
da je predlog za izdajo zakona o pogojih za opravljani ((
reproduktivne video in audio dejavnosti, z osnutkom zakon\
zaradi vseh navedenih specifik te dejavnosti in ugotovljeneg (|,
dejanskega stanja pri nas, treba sprejeti in predlagajo Odborv
Državnega zbobra za kulturo, šolstvo in šport, da ob obra 'ir
navi tega zakona upošteva mnenje komisije.
ta
e
—-ti

Mnenje komisije državnega sveta za negospodarske dejavnosti odboru državnega
zbora za znanost, tehnologijo in razvoj k predlogu za izdajo zakona o državni
statistiki s tezami in k predlogu za izdajo zakona o nacionalnem programu
statističnih raziskovanj
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za negospodarske dejavnosti je na seji, dne 24. 5. 1993, obravnavala
predlog za izdajo zakona o nacionalnem programu statističnih raziskovanj s tezami, ki ju je Vlada Republike Slovenije
predložila v sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije.
a)
Uvodoma je predlagatelj poudaril, da bi s sprejetjem tega
zakona odpadla smiselna uporaba predpisov bivše Jugoslavije. Drugi razlog za ureditev je vsebinska in pravna prilagoditev statističnega sistema Republike Slovenije standardom in
zahtevam, ki so se na tem področju že izoblikovali v okviru
evropskih integracijskih procesov.
t
V razpravi so člani ugotovili, da je Zavod Republike Slovenije
za statistiko kot osrednja državna institucija, ki je odgovorna
za fukcioniranje statističnega sistema, preimenovan v Centralni statistčni iurad Republike Slovenije, ki se ujema z bodočim položajem statistike znotraj uprave in bi v skladu z zakonom o Vladi, urad postal samostojno strokovna služba. Ker
v predlogu za izdajo zakona vprašanje spremembe organizacijskega statusa zavoda še ni povsem rešeno, so se člani
zavzeli za rešitve v 3. členu tez zakona, kjer je urad določen
kot strokovna samostojna organizacija.
Komisija je menila, da je glede na veljavno statistično zakonodajo, ki temelji na predpisih bivše Jugoslavije nujno, da se
sprejme nova slovenska normativna ureditev statističnega
sistema in je zato podprla predlog za izdajo zakona o državni
statistiki s tezami ter predlaga matičnemu delovnemu telesu
Državnega zbora, da ob obravnavi tega zakona upošteva
mnenje komisije.

b)
V razpravi je bilo opozorjeno, da bo potrebno v naslednj'«
fazah priprave zakona in programa upoštevati predvidel
pristojnosti lokalnih skupnosti, ki bodo lahko same določan
obveznosti zbiranja določenih podatkov, spremembe, ki boo*
posledica sprejetja zakona o gospodarskih družbah ter spr0T>ia
memb v klasifikaciji dejavnosti.
'

Pri zbiranju podatkov, kar je konkretna vsebina nacionalne?^
programa statističnih raziskovanj, je treba vsebino in nac|F®i
dajanja podatkov aktualizirati in prilagoditi mednarodnim
sifikacijam. Na področju statistike izvenbolnišničnega zdrahi
stvenega varstva bi bilo treba pri poročevalskih enotah
števati, da obratnih ambulant praktično ni več, pri statis"*®'
bolnišničnega zdravstvenega varstva pa se podatki o bolni*1:*1
podvajajo. V zvezi za nalogami, ki jih opravlja Inštitut »N
zdravje, bi bilo treba zagotoviti, da bi bili podatki o spremil^11
nju zdravstvenega stanja prebivalstva primerljivi s poda'™)
v svetu in zbrani na podlagi enakih indikatorjev (teh je 1°zw
kot jih uporablja Svetovna zdravstvena organizacija in SV®jpi
tovna organizacija za delo. Te je treba upoštevati tudi P'<i1
kategorizaciji kadrovskih struktur in nomenklaturi poklic® *
Na področju statistike vzgoje in izboraževanja ter kultu'\,
(knjižničarstvo, arhivistika) je bilo bilo opozorjeno na neko!™11
patibilnost podatkov s teh področij.
P
Komisija je podprla predlog za izdajo zakona, svoja mnenja ^
pripombe pa bo posredovala matičnemu delovnemu teleks
Državnega zbora.
»'
p
Glede na razpravo je komisija menila, da ni razlogov, ki "'P
utemeljevali obravnavo navedenih zakonov na seji Državne!),
sveta.
*
P
d
P
V
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i^nenje komisij državnega sveta za pripravo poslovnika in za mandatno-imunitetna,
poslovniška in administrativna vprašanja k nekaterim določbam v predlogu
poslovnika državnega sveta, ki se nanašajo na razmerja med državnim svetom in
^ržavnim zborom
c3rf
davnega sveta za pripravo poslovnika in Komisija
avnega sveta za mandatno-imunitetna, poslovniška in
jiKfH^rativna vprašanja sta na skupni seji 14. junija 1993
avnavan nekatere določbe v predlogu poslovnika držav. J5® zbora (Poročevalec št. 13), ki se nanašajo na razmerja
H državnim svetom in državnim zborom.
sta se pri tej obravnavi osredotočili na predvidene
v
zvezi s ponovnim odločanje o zakonu (odložni veto),
"tbn na 203- in 204- člen Predloga poslovnika državnega
avn svet
Via8' Prz*30r
'na n je
namreč že v začetku marca, potem ko je
tak n h predla
'
ie90v predlog ponovno glasoval o petih
al
lika'
' '
9 le-temu, da bi že pred sprejemom poslove ® spremenil prakso obravnavanja odložnih vetov, kakršno
^ "Porabil
na
seji
23. februarja 1994. Državni svet je v pismu,
jap le Poslal predsedniku državnega zbora 4.3.1993, predlaIvet
k' dr*avn'ponovno
zbor obravnaval
zakone,
je državni
Jon ovPredlagal
odločanje,
ne zapakatere
o njih
samo
L, h° glasoval. Državni svet je ob tem izrazil mnenje, da
Bol0* tre,i0 alinee prvega odstavka 97. člena ustave, ki
k, ,' da državni svet lahko zahteva, da državni zbor pred
ft*Nco kakega zakona o njem še enkrat odloča, ne
Z9
ludi
°'' ponovnega
glasovanja,
ampak
la obravnavo
razlogov državnega
sveta,
zaradipredpostavlja
katerih je lej Polagal ponovno odločanje o zakonu. Prav tako je
(K
svet izrazil mnenje, da bi se s ponovno razpravo
0nu
, za katerega se predlaga ponovno odločanje, in
lfjsn .
^6?
argumentov
lahkokodosegle
posajnih zakonih.
V primerih,
bi se boljše
državnirešitve
zbor vstrinjal
9umen,i
jp0n
državnega sveta, zaradi katerih je le-ta predlagal
'ak °l ustrezno
odločanje
o zakonu,
bi državni zbor lahko zakon
spremenil
ali dopolnil.
H|. 'edeni predlog državnega sveta je ponovila njegova komi2a
Pripravo poslovnika na razgovoru s komisijo državnega
2a oslovnik
''&kuP
dne 20. aprila 1993, ki je bil namenjen
Pni
rorj
proučitvi odprtih vprašanj v zvezi z razmerji med
Cyn» zborom in državnim svetom. Navedeni komisiji sta se
f
po,em k s,a že
' ° in državnega
določili sveta.
besediliTako
osnutkov
poslovnikov
-'ir>aavnega zbora
je komisija
državya sveta za pripravo poslovnika predlagala komisiji držav(r)
osf z')ora' da pri pripravi predloga poslovnika prouči možlibo ^a
poslovni državnega zbora določal, da državni
rfij.' opravi pred ponovnim odločanjem še razpravo, v kateri
6
'iahf VaUravnavajo argumenti državnega sveta, zaradi katerih
IjL'®
ponovno odločanje o zakonu, ter po opravljeni razt V| z amandmaji ustrezno spremeni ali dopolni zakon.
l^^isija za pripravo poslovnika in komisija za mandatnopo n"etna, poslovniška in administrativna vprašanja sta po
Ha e°^ni razpravi o zgoraj navedenih vprašanjih in ugotovitvi,
|L0 sitve v predlogu poslovnika državnega zbora ne sledijo
"at/k' navedenim predlogom in sugestijam, sklenili posredoD .Komisiji državnega zbora za poslovnik naslednje mnenje
Prod?' kako bi kazalo spremeniti in dopolniti 203. in 204. člen
) Q|oga poslovnika državnega zbora:

v drugem odstavku 91. člena in v tretji alinei prvega odstavka
97. člena govori o zahtevi državnega sveta, da državni zbor
o zakonu še enkrat odloča. Komisiji menita, da je pojem
odločanja bistveno širši od pojma glasovanja, saj zajema
tako razpravo kot tudi glasovanje kot končni akt odločanja.
Po mnenju komisij bi se moral v 203. členu dodati tudi nov
četrti odstavek, ki bi določal, da po vseh dobljenih obrazložitvah državni zbor obravnava zahtevo državnega sveta in da po
končani obravnavi državni zbor lahko sprejema amandmaje
k spornim določbam zakona. Komisiji menita, da bi določba
v poslovniku državnega zbora, ki bi po vložitvi in obravnavi
odložnega veta omogočila spremembe in dopolnitve posameznih določb zakona, pomenila zelo racionalno rešitev, ki bi
služila oblikovanju čimbolj kvalitetnih in dorečenih zakonskih
rešitev, ki bi bile v čim širšem interesu volivcev oziroma
državljanov.
k 204. členu:
Komisiji menita, da bi ta člen moral določati, da je pri ponovnem odločanju zakon sprejet, če je zanj glasovala večina
poslancev državnega zbora, razen če ustava za sprejem
zakona predvideva večje število glasov. Prav tako bi v tem
členu morali zapisati, da je ponovna odločitev državnega
zbora dokončna. Komisiji namreč menita, da bi v tej poslovniški določbi kazalo zaradi poudarjanja dokončnosti odločitve
ponoviti ustavno določbo, po kateri je ponovna odločitev
državnega zbora dokončna.
Na podlagi zgoraj navedenega komisiji menita, da bi bilo
možno 203. in 204. člen predloga poslovnika državnega zbora
spremeniti in dopolniti v naslednjem, in sicer:
203. člen:
1. Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»O zahtevi državnega sveta iz prejšnjega člena državni zbor
ponovno odloča na prvi naslednji seji.«
2. V drugem in tretjem odstavku se beseda »glasovanje«
nadomesti z besedo »odločanje«.
3. Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Po dobljenih obrazložitvah iz prejšnjih dveh odstavkov
državni zbor obravnava zahtevo državnega sveta. Po končani
obravnavi lahko državni zbor sprejme amandmaje k spornim
določbam zakona.«
204. člen:
Ta člen se dopolni tako, da se glasi:

M°3. členu:

»Pri ponovnem odločanju je zakon sprejet, če je zanj glasovala večina poslancev državnega zbora, razen če ustava za
sprejem zakona predvideva večje število glasov. Ponovna
odločitev državnega zbora Je dokončna.«

drj' odstavek 203. člena bi moral določati, da o zahtevi
ne a sve
Pon 0Vn
^
ta za ponovno odločanje o zakonu državni zbor
V dr u ° odloča na prvi naslednji seji. Prav tako bi se morala
9em in tretjem odstavku beseda »glasovanje« nadomez besedo »odločanje«. Komisiji opozarjata, da ustava

Komisiji predlagata Komisiji državnega zbora za poslovnik, da
na podlagi zgoraj navedenega delovnega besedila spremljevalnih in dopolnilnih predlogov k 203. in 204. členu predloga
poslovnika državnega zbora oblikuje amandmaje k navedenim členom in jih predlaga v sprejem državnemu zboru.
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Mnenje komisije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k pobudi za
pripravo »Nacionalnega prehranskega in živilskega programa Republike
Slovenije«
_
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano je na seji, dne 14. 5.1993, obravnavala
pobudo za pripravo Nacionalnega prehranskega in živilskega
programa Republike Slovenije, ki ga je na podlagi pogovora,
dne 10. 3. 1993, na Biotehnični fakulteti v Ljubljani, pripravila
skupina prehranskih in živilskih strokovnjakov.
V obrazložitvi so predstavniki pobude poudarili, da je progam
nujno potreben kot strategija za smotrno prehranjevanje ljudi,
kar bo vodilo k zdravju, delovni uspešnosti in dobremu
počutju ljudi. Izdelal bi se naj načrt za izvedbo programa, ki bi
naj vseboval konkretne dejavnosti in ukrepe na tem področju.
Sam program bi naj izdelala skupina prehranskih in živilskih
strokovnjakov s področja zdravstva, kmetijstva, živilstva, veterinarstva, šolstva, torej interdisciplinarna skupina, ki bi jo naj
imenovala Vlada Republike Slovenije.
Za izvajanje programa naj bi se ustanovila Agencija za prehrano Republike Slovenije kot vladni organ, ki bi skrbela za
izvajanje nacionalnega programa in izvedbenega načrta,
usklajevala aktivnosti med posameznimi resorji, skrbela za
zagotovitev družbenih sredstev, namenjenih za izboljšanje
prehrane, za izobraževanje ipd.
V razpravi so člani komisije menili, da je nacionalni prehranski in živilski program Republike Slovenije potrebno vključiti
v pravkar sprejeto Strategijo razvoja kmetijstva v Sloveniji, saj
razvoj kmetijstva mora spremljati razvoj pridelave in predelave kakovostne hrane; progam pa bi morala prevzeti Vlada
Republike Slovenije.

Že v fazi izdelave programa je potrebno natančneje razcl® i
sistem financiranja, saj bo v primeru, da bo program obra« f £
van v okviru strategije razvoja slovenskega kmetijs''
potrebno opredeliti indirektne posledice, pri čemerK i
potrebno upoštevati gospodarski vidik, ki sam lahko p°
nujne stroške, drugo pa so subvencije; če je sprejetih vei
interventnih ukrepov, potem na področju prehrane teg® J)'
mogoče razvijati. Sprejemljivejši se zato zdi način sofinaf ^
ranja s pomočjo stimulacije skozi davčno politiko.
£

V nadaljnji razpravi so člani komisije poudarili, da koncs .es?'!L
cija pridelave hrane na industrijski način ni dober '
Republika Slovenija ima tako specifično lego, kar bi JMi
potrebno upoštevati v pripravi programa. Preventiven uK w
bi naj bil v tehnološko neoporečni surovini (hrani), s sv ro
produkcijo surovin bi lahko zagotovili pridelavo kakovost
hrane. Program bi moral vsebovati tudi permanentno izoD J«
ževanje za kmetijstvo in turizem; pogrešajo se prehrarn^P1
časopisi (publikacije), kjer bi strokovnjaki lahko osvescu ti
prebivalstvo o načinu prehrane in vplivu na zdravje in p°
ljudi.
S
Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in P
hrano podpira pobudo za pripravo Nacionalnega P^ Jj)
skega in živilskega programa Republike Slovenije, ki se v
začne postavljati ob strategiji razvoja kmetijstva v RepuDjL
Sloveniji; hkrati člani komisije podpirajo interdisciplinaf1
tega projekta.
V
_^a

Mnenje komisije državnega sveta za politični sistem komisiji državnega zbora za
spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine k odločbi
Ustavnega sodiča o razveljavitvi nekaterih določb v zakonu o denacionalizaciji
Komisija je na seji dne 7. 6. 1993 obravnavala vprašanje dr.
Petra Glaviča v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča glede
spremembe nekaterih členov, v katerih se črta beseda
»fizične« v različnih sklonih ter spreminja rok iz 64. člena tega
zakona tako, da prične teči z dnem, ko začne odločba učinkovati.
Ker je predsednik Državnega zbora Republike Slovenije
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije dne 16. 4.
1993 dodelil Komisiji za spremljanje in nadzor lastninskega
preoblikovanja družbene lastnine s predlogom, da na podlagi
1. odstavka 417 člena poslovnika SRS pripravi za Državni zbor
poročilo s predlogi ukrepov za uskladitev zakona, menimo, da
bi bilo prav, da bi se komisija državnega zbora zaradi celovite
rešite tega problema, opredelila tudi do odprtega vprašanja

za vračanje odvzetega premoženja društvom oziroma nji^
vim združenjem, na kar so opozorjali v svojih pobud®1
poslanci prejšnjega sklica in je bil v zvezi s tem sprejet t"'
sklep (družbenopolitičnega zbora z dne 19. 9. 1991, zb°'j
občin in zbora združenega dela z dne 24. 10. 1991).
O istem problemu je bila dana poslanska' pobuda g. AntoJJj
Rojca na seji zbora občin dne 12. 11. 1992. Pobudo za sp^
membo zakona o denacionalizaciji pa je dalo tudi Sadjars* y
in vrtnarsko društvo v Ljubljani dne 27. 7. 1992.
' Prosimo vas, da nas po opravljeni obravnavi seznanite z vaijj1
poročilom o tej zadevi, da se bo lahko tudi naša komiki
opredelila za nadaljnje aktivnosti.
t
s
h
l
t
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Druga alinea 97, člena ustave Republike Slovenije
^ državni svet daje državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz
njegove pristojnosti
[ii£r—■——________
i^klep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru ob obravnavi
^r°računskega memoranduma za leto 1993 in predloga zakona o izvrševanju
Računa in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993
trs*
)WUm°do9' 25 ćlena začasnega poslovnika državnega sveta
reLjj' ■'št. 44/92) je Državni svet Republike Slovenije, na 9.
1993
°Wum 3 Za 7let0
' 4' 1993
> inob obravnavi proračunskega memoranduma
predloga zakona o izvrševanju prora,rS
0 p roraCunu
Prihortu in
. oclhodkov
Republike Slovenije za leto 1993, bilance
e^oseh ga dela
proračuna ter računa financiranja in
;afiikif
proračuna, ki vsebuje odhodke po uporabni u sprejel.
r^LEP,
A
hif|eDnKilildu z dru9° alineo prvega odstavka 97. člena Ustave
nMon«
Slovenije in
na podlagi
prvega odstavka
55. člena
na o Državnem
svetu
daje Državnemu
zboru naslednje
^NENJE
g) g,
/|>1
" ®rrintVena doP°'n'tev gospodarski politiki, kot izhaja iz
dars, ^Hduma, je dodajanje drugih ciljev, predvsem gospoS,i in ena
dje kn/*
komernejšega
regionalnega
razvoja Slove°t četrte prioritete
v proračunskem
memorandumu.
U|(re •
\ Dn'' k' bi omo9°čili večjo gospodarsko aktivnost ter rast,
ff
Mnenju Državnega sveta v naslednjem:
e nu no
dC|
Aoma?j
i vzpodbujati,
tudi in predvsem z zniževanjem
h stroškov
in tečajno politiko;

Obresti je nujno znižati;
s,Skrčft?anve'° realno raven plač in socialnih transferjev je nujno
Ohirnj Po
'' ndar ne z interventno zakonodajo; plače s kolektivVsa; 9odbami oz. socialnim paktom ali pa tudi z zakonom
l9g<i ® konca leta, tako da bi povprečne plače za celo leto
n
nNfimh
"' na ravnzakonov;
' leta 1992, socialne transfere pa s sprej
°ami ustreznih
he b0
>n j2k 0|pogoče zagotoviti pozitivnih rezultatov gospodarjenja
Jšanja stanja v gospodarstvu.
t)fj_
Strini' svet se P° pregledu zahtev po znižanju javne porabe
bistvo'n da se Proračun za leto 1993 in celotna javna poraba
° znižata, tudi z diferenciacijo porabnikov proračuna.
državni
la
zat0 redla a
letn01993
iSvetdoloči
Pv bistveno
9 Državnemu
zboru,
proračun
nižjih zneskih
kotda
sose
predlagani.
sv
et predlaga tudi konkretno pripombo in sicer, da se
a Lnn a narrlAetn
61i *| ' •■ Člftn
člen nroHInna
predloga tzakona,
namesto nion^
njega pg
pa VStSVl
vstavi HOV
nov
kilfie? z naslednjim besedilom: »Vlada sme v' primeru učinka
|®""""
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°9b poročevalca

4. Javna poraba ne sme biti večja od realne ravni iz leta 1991.
To je največ, kar je mogoče brez poškodb vitalnih organizmov
gospodarstva in davkoplačevalcev. Pri tem ne kaže spregledati mnenja, da bi se v sedanjih razmerah moral delež javne
porabe v bruto domačem proizvodu zmanjšati;
5. Z odločnimi ukrepi je nujno spodbujati zaposlovanje, varčevanje in naložbe.
b) Predlagana druga varianta v »okvirih javne porabe v letih
1993-1995« ni sprejemljiva, prvo pa je potrebno korigirati
tako, da bodo odhodki javnega sektorja padali od 47% BDP
v letošnjem letu za 45% BDP v letu 1994 in na 43% BDP leta
1995, kar pa po mnenju Državnega sveta ne bo mogoče brez
revizije veljavne zakonodaje in pravic, ki izhajajo iz nje, predvsem na področju pokojninsko-invalidskega in zdravstvenega
zavarovanja. S tem bo moč priti do nižjih prispevnih stopenj,
posledično večje konkurenčnosti gospodarstva in povečanja
gospodarske aktivnosti, dolgoročno pa bo moč tudi zagotoviti več sredstev za potrebe javne porabe. Državni svet v ta
namen daje pobudo, da Vlada Republike Slovenije pripravi in
predlaga zakone za zniževanje tovrstnih pravic ter zakon, po
katerem bo imela sama ingerenco nad celotno javno porabo.
Državni svet je po razpravi o predlogu zakona o izvrševanju
proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993,
bilanci prihodkov in odhodkov proračuna ter računa financiranja in posebnega dela proračuna, ki vsebuje odhodke po
uporabniku ugotovil, da se pričakovanja o zmanjšanju deleža
odhodkov javnega sektorja v bruto domačem proizvodu, niso
uresničila. Predlaga se povečanje deleža odhodkov javnega
sektorja na 49,1% BDP in to kljub drastičnemu padcu industrijske in ostale proizvodnje ter predvidenemu padcu BDP za
1%, kar pa je po mnenju Državnega sveta zelo optimistična
ocena.
Državni svet opozarja, da ob predlaganem obsegu proračuna
kot pri sredstvih, ki so namenjena za prestrukturiranje gospodarstva.
d) Državni svet se ponovno zavzema za enotno sistemsko
ureditev plač, ki na po enotnih načelih uredi plače zaposlenih
v gospodarstvu, negospodarskih in gospodarskih javnih službah, v državni upravi in v pravosodju, tako da bo zagotovljena
enakopravnost in primerljivost.
e) Državni svet predlaga, da se ponovno prouči v projekciji
gospodarskih dejavnosti do leta 1995 predvidena ničelna rast
kmetijstva.
f) Skladni regionalni in policentrični razvoj države je treba
zagotoviti tudi s proračunskimi akti, z nadaljnjim postopnim
izenačevanjem javne porabe občin, v letu 1993 z minimalno
95% povprečno javno porabo na prebivalca v Republiki Sloveniji. Zato je nerazumna politika, ki vztraja na centralizaciji in
ekonomski slabitvi perifernih delov države ter slabitvi samostojnosti občin in regij. V tem smislu so sporne tiste postavke,
ki slabijo demografsko ogrožena območja. Kljub temu, da je
republika prevzela financiranje nekaterih dejavnosti, je odliv
sredstev občin bistveno večji.
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Sklep državnega sveta, da da mnenja in predloge državnemu zboru ob obravnavi
predloga zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za
leto 1993
Državni svet Republike Slovenije je, na 10. seji, dne 28. aprila
1993, ob obravnavi zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993, na podlagi 25. člena
začasnega poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 44/92) sprejel

5. Državni svet daje zakonsko pobudo za spremembo
člena zakona o izvrševanju proračuna in o proracu.
Republike Slovenije za leto 1993, tako da se nacjJ'®,!
marila
7a zagotavljanje
7annta\/lianip dodatnih
HnHatnih sredstev
srprlstav na Dodf° «,
merila za
javne porabe občin določijo z zakonom.

SKLEP,

6. Državni svet predlaga, naj Vlada Republike Slovenije «.
sprejetja načel in meril za zagotavljanje dodatnih sskla
red s
na področju javne porabe občin v letu 1993,
%)
z ustavo Republike Slovenije, zagotovi iz naslova linan
izravnave prerazporeditev sredstev za občine tako,
nižji obseg javne porabe v občinah ne bo nižji od » [
povprečne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji'

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 naslednja
MNENJA IN PREDLOGE
1. Državni svet Republike Slovenije ugotavlja, da je sprejeti
proračun za leto 1993 nerealen.
2. Državni svet vztraja na mnenju, ki ga je sprejel na svoji 9.
seji, dne 7. 4. 1993, v odnosu do proračuna za leto 1993 ter
proračunskega memoranduma.
3. Vlada Republike Slovenije naj takoj začne ukrepati
v skladu z ugotovitvami, stališči in sklepi Državnega zbora
ter v skladu z navedenim mnenjem Državnega sveta. Vlada
naj nemudoma pripravi rebalans proračuna s selektivnim
krčenjem proračunske porabe in s predlogi za redefiniranje zakonskih pravic.

Pri tem naj upošteva:

- zahtevo Državnega sveta, sprejeto na 5. seji dne 1?-j
1993.
t,
1
1
- poročilo Komisije Državnega sveta za regionalni raz*
sprejetim na 2. seji dne 29. 3. 1993,
k
- sklep Državnega sveta, točki a) in f), sprejetim na 9
dne 7. 4. 1993,

- amandma Komisije Državnega zbora za lokalno saf10'
pravo, sprejetim na 2. seji dne 9. 4. 1993 ter
f'

- zahteve predsednikov skupščin in izvršnih sveto^ K
občin v Sloveniji, sprejetim na sestanku v Škofji Loki
19. 4. 1993.
i.
7. V skladu z zahtevo za enak metodološki pristop pri1 1
montiranju vseh postavk v proračunu predlagamo, d®?1
pri sredstvih Ministrstva za zdravstvo postavki za in^v
cije in investicijsko vzdrževanje predstavijo na enak na,acj
4. Državni svet se zavzema za uskladitev proračunskega
kot pri proračunskih porabnikih na drugih področjih, .C
memoranduma za leto 1993 s sprejetimi ugotovitvami,
da bodo naštete vse investicije, ki jih ti postavki zajem8
stališči in sklepi Državnega zbora.
D
■
Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru ob obravnavi poročila
o sistemu plač in drugih prejemkov v javnem sektorju
J"
Ob tem naj Vlada spremlja tekoča gospodarska gibanja,
učinkovitost porabe intervencijskih sredstev za sanacijo in
učinkovitost porabe sredstev pri vseh drugih proračunskih
porabnikih. Vlada naj zagotovi enoten sistem plač za vse
zaposlene, ki se financirajo iz sredstev javne porabe.

Na podlagi 25. člena začasnega poslovnika državnega sveta je
Državni svet Republike Slovenije, na 12. seji, dne 7. 6. 1993,
ob obravnavi poročila o sistemu plač in drugih prejemkov
v javnem sektorju sprejel
SKLEP
da v skladu z drugo alineo 97. člena Ustave Republike Slovenije in na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o državnem svetu daje državnemu zboru naslednje

MNENJE

1. Državni svet Republike Slovenije podpira in poudarja £
tev, ki bo zagotavljala za javni sektor enoten sistem pia®
primerljivih osnovah.
o,
2. Makroekonomska gibanja nasploh, kakor tudi gibanja
roma stanje plač terjajo, da se zadrži sedanji nivo pla^ M
makroekonomski agregat ter da se glede na gospoda*")(
položaj v Sloveniji plače v gospodarstvu in negospOHl
stvu ne povečujejo.
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^etja alinea 97. člena ustave Republike Slovenije
državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona
0

njem še enkrat odloča

Wiiii
t
Zahteva državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o spremembah in
^Polnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
sve1 Re
Pbbravn ava
Publike Slovenije je na seji dne 7. 6. 1993
aj)la t . l Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
i^bor plns)ubl
^ern preoblikovanju podjetij, ki ga je sprejel Državni
klike of en'ke
Slovenije 1.junija 1993. Državni svet Repučlon«^
'ie na osnovi tretje alinee prvega odstavka 97.
Bna
Republike Slovenije
Z

AHTEVA

D riavn zbor
Republike
ea\o n
a iJr membah
ln

Slovenije pred razglasitvijo
^foobHit* ' ?
dopolnitvah zakona o lastninskem
kovanju podjetij o njem še enkrat odloča.
Ker
Mon vni svet osporava samo določbi 29. in 19. člena
Haved °nih
Predlagamo
Državnemu
zboru,
da po obravnavi
razlogov Državnega
sveta
sprejme
"

malverzacije in za krajo družbenega premoženja. Kriminalna
dejanja je mogoče (to je celo dolžnost pristojnih organov!)
preganjati po veljavni zakonodaji. Vse sume kriminalnih
dejanj in kraje družbene lastnine pa bo mogoče razčistiti tudi
po določbah o reviziji (25. člen zakona je določbe o reviziji še
dopolnil). To torej pomeni, da očitek kriminalnih dejanj ne
more služiti za izgovor, da se izničijo zakonita pravna dejanja.
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andma, da se črta 29. člen zakona, ki se glasi:
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Tudi ustavno sodišče Republike Slovenije je v okviru
postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 145. b člena
zakona o podjetjih zadržalo izvajanje posamičnih aktov in
dejanj, sprejetih oziroma začetih na podlagi drugega
odstavka 145. b člena, vendar je do sprejetja končne odločitve
izvzelo tiste posamične akte in dejanja v okviru krovnih podjetij (holdingov) v družbeni lastnini oziroma vanje vključenih
podjetij, pri katerih gre za prenos kapitala na krovno podjetje,
ki odstopljeni kapital vloži nazaj v vključeno podjetje. S tem
sklepom je Ustavno Sodišče dovolilo nadaljevanje s prvotno
začasno odredbo prekinjenega kapitalskega povezovanja
znotraj obstoječih holdingov. Menilo je namreč, da je mogoče
ravnanja, ki so v nasprotju z zakonskimi načeli (poslovne
morale, vestnosti in poštenja, dobrega gospodarjenja in prepovedi zlorabe pravic), kot nezakonita izpodbijati.
Razen pravnega vidika pa pomeni uveljavitev 29. člena tega
zakona tudi nepredvidljive posledice na področju poslovnih
odnosov naših podjetij s tujimi partnerji, saj se nas bodo tuji
partnerji poslej izogibali.
Kršitev načela pravne države kot nosilnega načela ustavnega
sistema Republike Slovenije bi imelo težke in nepredvidljive
posledice za Republiko Slovenijo. Rušenje načela pravne
države namreč ne bi imelo za posledico samo erozijo našega
ustavnega sistema doma, ampak bi bile še hujše posledice za
položaj in ugled Republike Slovenije v mednarodnih odnosih.
Republika Slovenija bi zaradi tako očitne kršitve načela
pravne države, ki je v sodobnih demokratičnih državah
vodilno ustavno načelo, zgubila ugled in simpatije, ki jih je po
osamosvojitvi dobila v svetu. Obstaja nevarnost, da bi Republiko Slovenijo ne šteli več v krog pravnih in demokratičnih
držav, ampak bi jo imeli za državo, kjer se oživlja ideologija
revolucionarne zakonitosti, kjer pravne norme in pravni
postopki nimajo nobene veljave, ampak je odločilna samo
»volja vladajočega razreda«.
S tem bi Republika Slovenija zgubila ves ugled in kredibilnost
poslovnega partnerja, kar bi imelo pogubne posledice za naše
gospodarstvo, ki hoče prodreti na zahtevne zahodne trge.
Vedeti je treba' da na zahodnih trgih nimajo nobene možnosti
poslovni partnerji, ki ne spoštujejo sklenjenih poslov (pacta
sunt servanda), ki ne spoštujejo sklenjenih poslov (pacta sunt
servanda). Če bi ta ocena veljala samo za posamezno
podjetje, ki pač ne bi spoštovalo sklenjenih pravnih poslov, bi
neposredno škodo pač imelo samo prizadeto podjetje. Toda
v danem primeru, ko pa država z revolucionarnim posegom
ruši načelo »pacta sunt servanda«, pa bodo pogubne posledice za celotno državo, saj bodo poslej vsa podjetja iz Republike Slovenije v očeh tujcev veljala za nezanesljive partnerje.
Državni svet Republike Slovenije je na predlog Komisije za
gospodarstvo sprejel tudi predlog za spremembo 19. člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij, s katerim se ohranja nespremenjeno
21

besedilo prvega odstavka 33. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij, ki določa, da se likvidna oziroma
denarna sredstva in prihodke iz upravljanja z vrednostnimi
papirji, ki jih Sklad pridobi v postopkih preoblikovanja po tem
zakonu, uporabijo v skladu s posebnim zakonom za sanacijo
bank. Kolikor bi v zakonu črtali besedilo »ter bank«, državni

22

svet meni, da se postavlja vprašanje nasprotja s 6.
zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviz
vlog (Uradni list Republike Slovenije št. 7/93), ki določa, oa"
sredstva za izplačilo dolga Republike Slovenije in ob'
zagotavljajo tudi iz virov prodaje državnega kapitala.

priloga po roče v i

Sklep
državnega sveta ob obravnavi predloga za začetek postopka za oceno ustavnosti
29- člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem
Preoblikovanju podjetij
obravnavi predloga za začetek postopka za oceno ustavosti 29. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
, l astninskem preoblikovanju podjetij, je Državni svet Repu''ke Slovenije na seji, dne 14. 6. 1993, na podlagi prvega
ostavka 55. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
'■ Državni svet podpira namero Vlade Republike Slovenije,

da v najkrajšem času predlaga državnemu zboru spremembo zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
2. V primeru, da Vlada Republike Slovenije do naslednje
seje Državnega sveta Republike Slovenije ne bo pripravila
oziroma predložila spremembo zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, bo državni svet sam predložil državnemu zboru Iniciativo za spremembo navedenega zakona.

Predlog za začetek postopka za oceno ustavnosti 29. člena zakona o spremembah
!H dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
a
Podlagi drugega odstavka 411. člena ustave Socialistične
,ePublike Slovenije in 7. členom ustavnega zakona za
"edbo ustave Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 33/91-1)
•zavrti svet Republike Slovenije Ustavnemu sodišču Repu'ke Slovenije
Pf

>edlaga

^četek
postopka za oceno ustavnosti 29. člena zakona
, sPrernembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS št. 31/93 z dne 11. 6. 1993) s predloy
°™
začasno odredbo tako, da do dokončne odločitve
Škod' nie9ovo frvrSevan/e, ker bi sicer nastala nepopravljiva

dilo mnenju Vlade Republike Slovenije, da bi daljša zamrznitev transakcij znotraj holdingov v družbeni lastnini lahko
močno zmanjšala podjetniško in panožno učinkovitost in da
se zato s spremembo začasne odredbe v smislu dovolitve
nadaljevanja holdinških povezav v okviru že obstoječih holdigov strinja. Tudi po mnenju Ustavnega sodišča je mogoče
ravnanja, ki so v nasprotju z zakonskimi načeli (poslovne
morale, vestnosti in poštenja, dobrega gospodarjenja in prepovedi zlorabe pravic), kot nezakonita izpodbijati.

Ut

Načelo pravne države, gledano z zornega kota pravne varnosti je kršeno tudi s stališča kršitve načela prepovedi povratne
- retroaktivne veljave pravnih predpisov. Po 155. členu ustave
imajo posamezne določbe zakona lahko učinek za nazaj
samo, če to zahteva javna korist in če se s tem ne posega
v pridobljene pravice.

31
oni/
'™ svet
je dnein 7.dopolnitvah
6. 1993 izglasoval
ojožni
veto Republike
na zakon oSlovenije
spremembah
zakona
'astninskem
preoblikovanju
podjetij
(Ur.
I.
RS
št.
31/93),
ki
p le Državni zbor sprejel dne 1. 6. 1993. Državni zbor je
zakonu ponovno odločal dne 10. 6. 1993 in ga v nespremelenem besedilu sprejel.

V napadenem 29. členu ni podan niti prvi niti drugi pogoj iz
155 člena ustave. Nasprotno, s tem bo oškodovana javna
korist (omajan ugled Republike Slovenije; negotovi sklenjeni
pravni posli; odvračanje potencialnih poslovnih partnerjev
- domačih in tujih - da bi sklepali nove pravne posle). Prizadete bodo tudi pridobljene pravice, ki so bile pridobljene po
zakoniti poti.

EMELJITEV:
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i as'avka 145. b člena, vendar je do sprejetja končne odločitve
tii Zel° t's,e Posamične akte in dejanja v okviru krovnih podjekat dru9re
*beni
lastnini oziroma vanje vključenih podjetij, pri
za renos
/je n kapital
"
P nazajkapitala
na krovno
podjetje, ki odstopvloži
v vključeno
podjetje.

Nikakor ni sprejemljiv motiv predlagateljev sporne določbe
29. člena zakona namreč, da je potrebno odpraviti kriminalna
dejanja češ, da je pri neodplačnih prenosih sredstev šlo za
malverzacije in za krajo družbenega premoženja. Kriminalna
dejanja je mogoče (to je celo dolžnost pristojnih organov!)
preganjati po veljavni zakonodaji. Vse sume kriminalnih
dejanj in oškodovanja družbene lastnine v teh postopkih p bo
mogoče razčistiti tudi po določbah o reviziji saj je po zakonu
o lastninskem preoblikovanju podjetij že od začetka njegove
veljavnosti to je od 5. decembra 1992 revizija obvezen institut.
Po 48. členu zakona se pred začetkom preoblikovanja
v podjetjih, ki so se od 1. 1. 1990 dalje kakorkoli statusno
preoblikovala, reorganizirala, brezplačno prenašala družbeni
kapital itd. opravi postopek revizije, če obstaja utemeljen
sum, da je pri tem prišlo do oškodovanja družbene lastnine.
Nov 48. a člen pa še dodatno pojasnjuje, kaj se šteje za
oškodovanje družbene lastnine. To torej pomeni, da očitek
oškodovanja in kraje družbene lastnine ne more služiti za
izgovor, da se izničijo zakoniti pravni posli.

s Jem sklepom je Ustavno sodišče dovolilo nadaljevanje
Prvotno začasno odredbo prekinjenega kapitalskega pove*°van,ija znotraj obstoječih holdingov. Ustavno sodišče je sle-

Nenormalno je, da predlagatelji 29. člena izhajajo iz predpostavke, da so vsi udeleženci procesov preoblikovanja oziroma
neodplačanih prenosov ravnali v nasprotju z načeli poslovne

31 1 SV0t e ie v
So/
" ' 29. člena,
i
navajal,
da
ojočba
ki obrazložitvi
se glasi: »V odložnega
51. členu seveta
doda
nov tretji
ost
a
vek,
ki
se
glasi:
»Vsi
izvedeni
neodplačani
prenosi
druž®0,f) sredstev iz enega podjetja na druge pravne osebe, so
blik''" ruši eno od osnovnih načel ustavne ureditve RepuSp rna
Slovenije,
načelo
pravneje države
člen ustave).
določba to29.ječlena
zakona
namreč(2.izničila
načelo
^rOv
*vne varnosti, ker šteje za nične pravne posle, ki so bili
oljeni po zakonu, torej so bili zakoniti.
'di Ustavno sodišče Republike Slovenije je v okviru
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morale, vestnosti in poštenja, dobrega gospodarjenja itd.,
skratka, da so ravnati z nepoštenimi nameni in da so zlorabljali pravice oziroma zakonska načela. Predpostavka je ravnanje »bona fide«.

postopki nimajo nobene veljave, ampak je odločilna saff°
»volja vladajočega razreda«.

Vse to kaže, da je citirani 29. člen po eni strani v koliziji
z določili o reviziji, ker predpostavlja avtomatični izbris prizadetih podjetij iz sodnega registra, kar bi pomenilo, da revizija
sploh ne bi bila izvedljiva. Po drugi strani je ta člen nepotrebne, ker se z institutom revizije zagotavlja razčiščevanje
vseh primerov, kjer obstaja sum oškodovanja družbene lastnine. Ta člen je tudi škodljiv, ker ruši načelo pravne varnosti,
torej načelo pravne države kot nosilno načelo ustave Republike Slovenije. Ob tej priliki puščamo ob strani oceno, da je
29. člen neuresničljiv, ker ni mogoče vzpostaviti prejšnjega
stanja, sistema TOZD in SOZD itd., ker bi za izvedbo 29. člena
potrebovali nov zakon.

S tem bi Republika Slovenija zgubila ves ugled in kredibilno
poslovnega partnerja, kar bi imelo pogubne posledice za na
gospodarstvo, ki hoče prodreti na zahtevne zahodne tryi •
Vedeti je treba, da na zahodnih trgih nimajo nobene možnos
poslovni partnerji ki ne spoštujejo sklenjenih poslov <PaC .
sunt servanda). Če bi ta ocena veljala samo za posamezn
podjetje, ki pač ne bi spoštovalo sklenjenih pravnih poslov,
neposredno škodo pač imelo samo prizadeto podjetje. V te
primeru torej, ko pa država onemogoči spoštovanjece
nace
»pacta sunt servanda«, bodo pogubne posledice za '° iie
državo, ker bodo poslej vsa podjetja iz Republike Sloveli
v očeh tujcev veljala za nezanesljive partnerje. Posledično P
to pomeni, da bo Republika Slovenija veljala tudi za polltiC
nezanesljivega partnerja.

Kršitev načela pravne države kot nosilnega načela ustavnega
sistema Republike Slovenije bi imelo težke in nepredvidljive
posledice za Republiko Slovenijo. Rušenje načela pravne
države namreč ne bi imelo za posledico samo erozijo našega
ustavnega sistema doma, ampak bi bile še hujše posledice za
položaj in ugled Republike Slovenije v mednarodnih odnosih.

Glede na vse navedeno Državni svet meni, da ima tudi v Prl
meru, če bi Ustavno sodišče štelo Državni svet Repubi
Slovenije le kot pobudnika, po 96. členu ustave in po 1.
zakona o državnem svetu kot zastopstvo socialnih, gospode1
skih, poklicnih in lokalnih interesov izkazan pravni interes
začetek postopka za oceno ustavnosti 29. člena citiraneg
zakona.

Republika Slovenija bi zaradi tako očitne kršitve načela
pravne države, ki je v sodobnih demokratičnih državah
vodilno ustavno načelo, zgubila ugled in simpatije, kijih je po
osamosvojitvi dobila v svetu. Obstaja nevarnost, da bi Republiko Slovenijo ne šteli več v krog pravnih in demokratičnih
držav, ampak bi jo imeli za državo, kjer se oživlja ideologija
-revolucionarne zakonitosti«, kjer pravne norme in pravni

Sprejem začasne odredbe je utemeljen na eni strani z uterr!.f
Ijenim sumom o protiustavnosti 29. člena zakona in s tem, *
bi z njegovim izvrševanjem nastopila nepopravljiva škoO*
z dnem uveljavitve zakona nastane namreč že po same^
zakonu dolžnost izbrisa iz sodnega registra za vsa podjetja,
so izvajala neodplačne prenose družbenih sredstev na drug
pravne osebe.
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