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Predlog zakona o ČLANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V MEDAMERIŠKI
RAZVOJNI BANKI - EPA 344 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 41. seji dne 2. septembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ČLANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V MEDAMERIŠKI RAZVOJNI BANKI,

banki (MRB). Odbor izvršnih direktorjev MRB je namreč
21/4-1993 določil, da mora Slovenija do 21/10-1993 izpolniti vse potrebne postopke, če želi postati članica MBR.

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po
hitrem postopku, da se pravočasno izpolnijo vsi pogoji
potrebni za uresničitev članstva v Medameriški razvojni

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Dušan HOČEVAR, svetovalec Vlade Republike Slovenije Ministrstvo za finance,
- Maja NOSAN, svetovalka ministra za finance.

Predlog zakona o članstvu Republike Slovenije v Medameriški razvojni banki
UVOD
I. OCENA STANJA
Nekdanja Jugoslavija je postala članica Medameriške razvojne banke (MRB) z ratifikacijo Sporazuma o ustanovitvi
Medameriške razvojne banke (Zakon o ratifikaciji s Sporazumom - Ul. SFRJ-MP št. 54/76). Ker neregionalne države
članice po statutu MRB ne morejo biti posojilojemalke, nekdanja Jugoslavija v MRB torej ni imela dolgov. Kapitalski
delež nekdanje Jugoslavije v MRB je znašal 3,565 delnic (od
tega 206 vplačanih in 3,359 na vpoklic). Po statutu MRB se
vsaki državi članici k številu delnic prišteje še 135 glasov,
tako, da je imela nekdanja Jugoslavija v MRB 3.700 glasov,
kar je predstavljalo le 0.08% skupne glasovalne moči članic
MRB.
Odbor izvršnih direktorjev MRB je 21. 4. 1993 sprejel resolucijo o prenehanju članstva nekdanje SFRJ in o njenem
nasledstvu v tej mednarodni finančni ustanovi. Pogoji za
članstvo petih republik, naslednic nekdanje Jugoslavije, se
ravnajo po pogojih, ki jih je za članstvo že določil Mednarodni
denarni sklad, izpolnjeni pa morajo biti najkasneje do 21. 10.
1993. Slovenija naj bi tako nasledila 16.39% delnic nekdanje
SFRJ, kar znaša 585 delnic (od tega 34 vplačanih in 551 na
vpoklic), oziroma bi njen osnovni kapital v MRB znašal
7.057.108 USD (od tega 410.157 USD vplačanega in 6.646.951
USD na vpoklic). Slovenija bi tako v MRB imela 720 glasov,
kar bi pomenilo približno 0.02% glasovalne moči vseh članic
oziroma trenutno najmanjšo glasovalno moč v MRB.
II. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

postopka efektivne včlanitve. Zakon tudi opredeljuje način
zagotovitve potrebnih sredstev v primeru povečanja kapitala
MRB.
IV. OCENA FINANČNIH SREDSTEV, KI JIH BO ZA
ČLANSTVO POTREBNO ZAGOTOVITI IZ PRORAČUNA IN
DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA
Stroški članstva v MRB so za Slovenijo v primerjavi s stroški
članstva v drugih mednarodnih finančnih ustanovah nizki.
Tako bi Slovenija do 21.10.1993 morala vplačati 15.682 USD
v obliki brezobrestnih zadolžnic, ki so deponirane v Banki
Slovenije, kar predstavlja neplačane zneske nekdanje SFRJ
v letih 1991 in 1992.
Kot določa Zakon, bi Slovenija morala sodelovati tudi pri
splošnem povečanju kapitala MRB in njenega »Sklada za
posebne operacije« (Fund for Special Operations). Od ustanovitve 1959, je MRB doslej sprejela sedem povečanj kapitala.
Po sedmem povečanju kapitala bi Slovenija do 31. 10. 1993
tako morala vpisati 284 delnic (8 vplačanih in 276 na vpoklic)
in to v štirih letnih obrokih po 24.127 USD, oziroma skupno
96.508 USD in to spet v obliki zadolžnic, ki ne prinašajo
obresti in so deponirane pri Banki Slovenije. Skupno bi torej
zadolžnice v vrednosti 39.809 USD predstavljale tudi znesek
pogojne obremenite letošnjega proračuna.
Ob tem naj še dodamo, da naj bi Slovenija letos, glede na
sedmo povečanju delniškega kapitala MRB, izdala tudi
zadolžnico v vrednosti 23,192 USD, kar predstavlja enega od
štirih letnih obrokov v skupni vrednosti 92,768 USD za Sklad
za posebne operacije MRB. Izvršni direktorji MRB pa so se
odločili, da letos vnovčitve teh zadolžnic ne bodo zahtevali,
pa tudi v prihodnosti je njihova vnovčitev vprašljiva, tako, da
ta vsota do nadaljnega ne predstavlja nikakršne neposredne
obremenitve republiškega proračuna.

Zakon je potreben za uresničitev članstva Republike Slovenije
v MBR.
Članstvo v MRB, ki je v primerjavi s članstvom Slovenije
v drugih mednarodnih finančnih ustanovah razmeroma
poceni, bi slovenskim podjetjem omogočalo, da se udeležujejo natečajev za investicije, ki jih MRB izvaja v državah
srednje in južne Amerike. MRB je namreč med vsemi mednarodnimi finančnimni ustanovami v Latinski Ameriki največji
investitor (lani je MRB na tem področju financirala 90 projektov v vrednosti 6 milijard USD). Dosedanje izkušnje kažejo, da
je marsikateremu slovenskemu izvozniku zmaga na natečaju
MRB odprla dostop na nova tržišča Latinske Amerike. Za
slovenska podjetja bi torej članstvo predstavljalo izvozno
okno na nova tržišča. Ob tem je potrebno upoštevati tudi
komparativno prednost Slovenije, saj nobena od nekdanjih
vzhodnoevropskih držav ni članic MRB.

S tem zakonom se urejajo vprašanja nasledstva Republike11
Slovenije v Medameriški razvojni banki (v nadaljnjem besedil
MRB) in v njem Skladu za posebne operacije v skladu
s pogoji, navedenimi v resoluciji Izvršnega odbora MRB z dne

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Z Zakonom se ureja vprašanje nasledstva RS v MRB. Zakon
daje podlago za ureditev odnosov z MRB in za izvedbo

Ministrstvo za finance v imenu in za račun Republike Slov«'
nije skrbi za uresničevanje vseh pravic in obveznosti, ki izh®'
jajo iz članstva Republike Slovenije v MRB.
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BESEDILO ČLENOV
t.člen

Na ozemlju Republike Slovenije veljajo določbe Sporazum8
o ustanovitvi MRB z močjo zakona.
3. člen

poročevalk

1

i

Minister za finance izda vse potrebne listine in izvede vsa
opravila, ki so potrebna za uresničevanje pravic in obveznosti
iz prejšnjega odstavka.
4. člen
Ministrstvo za finance je pooblaščeni naslov Republike Slovenije za komuniciranje z MRB v skladu s členom XIV, oddelek
3 Sporazuma o ustanovitvi MRB.
Banka Slovenije je v skladu s členom XIV, oddelek 4 Sporazuma o ustanovitvi MRB depozitar premoženja Republike
Slovenije v MRB in njen plačilni agent za vse transakcije
z MRB.
5. člen
Delnice Republike Slovenije v MRB so premoženje Republike
Slovenije in so v skrbi Ministrstva za finance.
Sredstva za plačilo dospevajočih obveznosti Republike Slovenije iz naslova povečanj delniškega kapitala MRB in oblikovanja posebnih skladov MRB, ter morebitnih drugih obveznosti,

določenih skladno s pravili MRB, se zagotavljajo iz proračuna
Republike Slovenije za ustrezna leta.
Ministrstvo za finance izda in deponira v Banki Slovenije
brezobrestne, neprenosne zadolžnice v vrednosti vplačnega
delniškega premoženja Republike Slovenije.
6. člen
Minister za finance je guverner za Republiko Slovenijo v MRB
skladno s členom VII, oddelek 2 Pogodbe o ustanovitvi MRB.
Guverner za Republiko Slovenijo v MRB imenuje svojega
namestnika.
7. člen
Vlada Republike Slovenije lahko določi natančnejše pogoje in
odgovornosti za izvrševanje pravic in obveznosti do MRB,
upoštevaje ta Zakon in uradne akte MRB.
8. člen
Ta Zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
1. Predloženi Zakon predstavlja uresničitev Akta o nasledstvu
Sporazuma o ustanovitvi Interameriške banke za razvoj (ULMP št., 13/29. 7. 1993), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel dne 7. 7. 1993 in sklepa Izršnega odbora MRB
o nasledstvu članstva SFRJ z dne 21. aprila 1993.
2 Zakon daje podlago za ureditev odnosov z MRB in za
Izvedbo postopka včlanitve. Zakon vključuje Sporazum

o ustanovitvi MRB v domač pravni sistem, ter nalaga Vladi in
Banki Slovenije prevzem ustreznih funkcij. Zakon opredeljuje
tudi način zagotavljanja potrebnih sredstev za kritje obveznosti iz prevzetega članstva.
3. Sprejem Zakona o hitrem postopku na zasedanju Državnega zbora 28. 9. 1993 je potreben zato, ker mora Republika
Slovenija do 21. 10. 1993 izpolniti vse potrebne pogoje za
uresničitev članstva v MRB.

Predlog zakona o RATIFIKACIJI KREDITNEGA SPORAZUMA (KREDIT ZA
PRESTRUKTURIRANJE PODJETNIŠKEGA IN FINANČNEGA SEKTORJA)
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN MEDNARODNO BANKO ZA OBNOVO
IN RAZVOJ - EPA 348 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 25/8-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KREDITNEGA
SPORAZUMA (KREDIT ZA PRESTRUKTURIRANJE
PODJETNIŠKEGA IN FINANČNEGA SEKTORJA) MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN MEDNARODNO BANKO ZA
OBNOVO IN RAZVOJ,
- ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Dušan HOČEVAR, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za finance.

Predlog zakona o ratifikaciji kreditnega sporazuma (kredit za prestrukturiranje
Podjetniškega in finančnega sektorja) med Republiko Slovenijo in Mednarodno
banko za obnovo in razvoj
1-člen
Ratificira se Kreditni sporazum (kredit za prestrukturiranje
Podjetniškega in finančnega sektorja) med Republiko Slovein Mednarodno banko za obnovo in razvoj, podpisan
v
"ashingtonu dne 16. avgusta 1993 v angleškem jeziku.
"Ofočeifalec

2. člen
Sporazum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu
glasi:
OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleikem Jeziku
3

KREDITNI SPORAZUM
(Kredit za prestrukturiranje podjetniškega in
finančnega sektorja)
med
REPUBLIKO SLOVENIJO
in
MEDNARODNO BANKO ZA OBNOVO IN
RAZVOJ
SPORAZUM, sklenjen dne 16. avgusta 1993 med REPUBLIKO
SLOVENIJO (Kreditojemalec) in MEDNARODNO BANKO ZA
OBNOVO IN RAZVOJ (Banka).
(A) ker je Banka od Kreditojemalca prejela pismo z dne 17.
junija 1993, v katerem je opisan program dejavnosti, ciljev in
politike, predviden za izvedbo prestrukturiranja Kreditojemalčevega gospodarstva ter reformo njegovega podjetniškega in
finančnega sektorja (v nadaljevanju Program), v katerem je
izražena pripravljenost Kreditojemalca za izvedbo tega Programa ter prošnja Banki za pomoć pri financiranju nujno
potrebnega uvoza in tehnične pomoči, potrebne v času izvedbe;
(B) ker se je Banka, med drugim tudi na osnovi zgoraj navedenega, v podporo Programa odločila Kreditojemalcu nuditi
pomoč v obliki spodaj omenjenega kredita,
sta se podpisnici dogovorili sledeče:
I. ČLEN
Sploini pogoji, definicl|e
Poglavje 1.01. »Splošni pogoji za kreditne in garantne sporazume« Banke z dne 1. januarja 1985, vključno s spremembami, navedenimi v nadaljevanju (Splošni pogoji), so sestavni
del tega Sporazuma:
(a) poglavje 2.01, odstavek 11, se spremeni in se glasi:
»'Projekt' pomeni uvoz in druge dejavnosti, ki se lahko
v skladu z določili Priloge 1 tega Sporazuma financirajo iz
sredstev kredita«;
(b) poglavje 9.07 (c) se spremeni in se glasi:
»(c) Najkasneje šest mesecev po končanem roku ali roku, za
katerega se v ta namen lahko dogovorita Kreditojemalec in
Banka, mora Kreditojemalec pripraviti in Banki predložiti tako
obsežno in izčrpno poročilo o izvajanju Programa iz Uvodnih
določil Kreditnega sporazuma, o izvajanju obveznosti Kreditojemalca in Banke po Kreditnem sporazumu in o izpolnjevanju ciljev Sporazuma, kot ga bo Banka lahko upravičeno
zahtevala«;
(c) zadnji stavek poglavja 3.02 se izpusti; in
(d) pododstavek (k) poglavja 6.02 se preimenuje v pododstavek (1), doda pa se nov pododstavek (k), ki se glasi:
»(k)... (če) pride do izrednih okoliščin, v katerih bi bilo vsako
nadaljnje črpanje tega kredita v nasprotju z določili člena III
poglavja 3 Statuta Banke.
Poglavje 1.02. Izrazi, definirani v Splošnih pogojih in v Uvodnih določilih tega Sporazuma imajo pomen, kakršen je tam
naveden, sledeči dodatni izrazi pa razen v primerih, kjer
kontekst narekuje drugačen pomen, pomenijo:
(a) »SMTK« pomeni Standardno mednarodno trgovinsko klasifikacijo, Revizija Št. 3 (Standard International Trade Ciassification, SITC, Rev. 3), ki so jo izdali Združeni narodi v zbirki
Statističnih poročil (Statistical papers, Series M, No.34/Rev. 3,
1986);
(b) kratica »BS« pomeni Banko Slovenije;
4

(c) izraz »banke v sanaciji« se nanaša na Ljubljansko banko d.
d. Ljubljana; Kreditno banko Maribor d. d., Maribor in Komercialno banko Nova Gorica d. d.;
(d) »tolar« pomeni valuto Kreditojemalca;
(e) izraz »posebni račun« pomeni račun iz Poglavje 2.02 tega
Sporazuma.
II. ČLEN
Kredit
Poglavje 2.01. Pod pogoji in načini, navedenimi ali omenjenimi v Kreditnem sporazumu, Banka posodi Kreditojemalcu
razne valute v skupni vrednosti, ustrezni znesku osemdeset
milijonov dolarjev (USD 80.000.000), kar predstavlja vsoto
vseh izčrpanih sredstev kredita, ki jih Banka ovrednoti na
datum samega črpanja sredstev.
Poglavje 2.02.
(a) Znesek kredita se lahko dvigne s kreditnega računa
v skladu z določili Priloge 1 tega Sporazuma.

(b) Za potrebe izvajanja tega Programa mora Kreditojemalec
odpreti in vzdrževati poseben depozitni račun v prosto konvertibilni valuti pri komercialni banki aii njeni centralni banki,
in sicer pod pogoji in načini, s katerimi se Banka strinja,
zagotoviti pa mora tudi ustrezno zavarovanje pred nenamensko rabo, zasegom in zaplembo. Pologi na posebni račun in '
dvigi z njega se izvajajo v skladu z določili Priloge 5 tega ;'
Sporazuma.
Poglavje 2.03. Zaključni rok je 31. december 1995 ali kasnejši j
datum, ki ga določi Banka in o tem nemudoma obvesti Kreditojemalca.
Poglavje 2.04. Krditojemalec Banki občasno plača stroške
pripravljenosti kredita v višini treh četrtin enega odstotka (3/4
od 1%) letno na glavnico še ne uporabljenega kredita.
.
L
Poglavje 2.05.
(a) Kreditojemalec občasno plačuje obresti na znesek i.
pane, a še neodplačane glavnice kredita po obrestni meri. k'
je za vsako obrestno dobo enaka ceni priznanih dolgo}''z
izračunani glede na predhodno polletje, plus pol odstotka(" '
od 1%). V vseh rokih, določenih v poglavju 2.06 tega Spor®'
zuma, Kreditojemalec plača dospele obresti na neodplačano 1
glavnico za predhodno obrestno dobo, pri čemer se t®
dospele obresti obračunajo po obrestni meri, ki velja v dotifipl
obrestni dobi.
Jj
(b) Banka po možnosti takoj po koncu vsakega polletja obv®' g
sti Kreditojemalca o ceni priznanih dolgov, ugutovljenih v tef .
polletju.
*
(c
(c) V tem poglavju:
s)

(i) izraz »obrestna doba« pomeni obdobje šestih mesecev, *ki ^
se konča z zadnjim dnem pred datumi, določenimi v poglav!"
2.06 tega Sporazuma, začne pa se z obrestno dobo, v kateri j p,
bil sporazum podpisan;
^
(ii) izraz »cena priznanih dolgov« pomeni ceno, ki jo
upravičeno določi v obliki letnega odstotka po 30. juniju, 1"8
pri banki izčrpanega, vendar še neodplačanega kred" ■
z izjemo kreditov ali njihov delov, ki jih je Banka namenila *
financiranje: (A) investicij Banke ter (B) kreditov, ki jih0 '
Banka odobrila po 1. juliju 1989, za katere se obrestna m '
ne določa na način, ki ga opredeljuje odstavek (a) tega P
glavja;
v

r
®
dc
vp

(b;

(i)
"a
°l
le

(iii) izraz »poletje« pomeni prvih ali drugih šest mesec
koledarskega leta.
tjtj
(d) Z dnem, ki ga sme Banka določiti in o tem ob ve® , do
Kreditojemalca najmanj šest mesecev vnaprej, se odstavki 1(
(b) in (c) (iii) tega poglavja spremenijo tako, da se glasijo
(ii)
S.
poročevalk

i.

»(a) Kreditojemalec občasno plačuje obresti na znesek izčrpane, a še neodplačene glavnice kredita po obrestni meri, ki
je za vsako četrtletje enaka ceni priznanih dolgov, izračunani
glede na predhodno četrtletje, plus pol odstotka (1/2 od 1%).
V vseh rokih, določenih v poglavju 2.06 tega Sporazuma,
Kreditojemalec plača dospele obresti na neodplačano lavnico
za predhodno obrestno dobo, pri čemer se te dospele obresti
obračunajo po obrestni meri, ki velja v dotični obrestni dobi.«

v takem obsegu in tako izčrpno, kot ga bo Banka upravičena
zahtevati, Banki dostaviti takoj, ko bo ta na razpolago, v vsakem primeru pa najkasneje šest mesecev po koncu fiskalnega
leta; ter

»(b) Banka po možnosti takoj po koncu vsakega četrtletja
obvesti Kreditojemalca o ceni priznanih dolgov, ugotovljenega za dotično četrtletje.«

(c) Za vse izdatke, za plačilo katerih so bili dvigi sredstev
s Kreditnega računa realizirani na osnovi kalkulacij izdatkov,
mora Kreditojemalec:
(i) v skladu z odstavkom (a) tega poglavja voditi ali poskrbeti
za vodenje dokumentacije in računovodstva, iz katerih bodo ti
stroški razvidni;

»(c) (iii) .Četrtletje' pomeni trimesečno obdobje, ki se začne 1.
januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra koledarskega leta.«
Poglavje 2.06. Obresti in drugi stroški se plačujejo polletno, in
vsako leto 15. februarja in 15. avgusta.
Poglavje 2.07. Kreditojemalec odplačuje glavnico kredita
v skladu z amortizacijskim načrtom, navedenim v Prilogi
2 tega Sporazuma.
III. ČLEN
Posebni dogovori
Poglavje 3.01
(a) Kreditojemalec in Banka na zahtevo ene ali druge strani
občasno izmenjata mnenja o napredku, doseženem pri izvajanju Programa in dejavnosti, navedenih v Prilogi 4 tega Sporazuma.
(b) Pred vsako izmenjavo mnenj mora Kreditojemalec Banki
v pregled in obravnavo predložiti tako izčrpno poročilo
o doseženem napredku pri izvajanju Programa, kot ga je
Banka upravičena zahtevati.
Poglavje 3.02.
*a nabavo blaga in storitev, ki se financirajo iz sredstev
Redita, veljajo določila Priloge 3 tega Sporazuma, razen če se
°anka ne dogovori drugače.
Poglavje 3.03. Kreditojemalec mora:
(s)
vse študije, programe in dejavnosti v zvezi z usposabljan
iem, ki so po mnenju Kreditojemalca in Banke potrebne za
Uspešno in pravočasno izvedbo Programa, izvajati po kriteril'n, s katerimi je banka zadovoljna;
jb) po zaključku vsake od omenjenih študij, programov ali
"»javnosti, Banki nemudoma predložiti poročilo o doseženih
[Bzultatih (in sicer v takem obsegu in tako izčrpno, kot ga bo
paka upravičena zahtevati) ter ji zagotoviti možnost, da o njih
'*razi svoje mnenje; in
k)e ko se pokaže potreba, zagotoviti uporabo finančnih sred^ y, opreme in naprav, storitev in drugih resursov, potrebnih
*na izvajanje študij, dejavnosti in programov, na katere se
anaša to poglavje.
p
°glavje 3.04
Ja) Kreditojemalec mora v skladu z dosledno vodeno solidno
®tunovodsko prakso voditi ali poskrbeti za tako vodenje
dokumentacije in računovodstva, ki bo omogočalo ustrezen
Pogled v izdatke, ki se financirajo iz sredstev kredita.
'b) Kreditojemalec mora:
(j) dokumente in računovodsko dokumentacijo, na katero se
a
naša odstavek (a) tega poglavja, vključno z dokumentacijo
Posebnem računu za vsako fiskalno leto predložiti v revizijo
»odvisnemu revizorju, z izborom katerega se bo Banka strini?.!?' b° omenjeno revizijo opravil v skladu z ustreznimi in
uveljavljenimi načeli revizije;
(li) overjeno kopijo poročila revizijske organizacije, in sicer
^očevalec
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(iii) Banki dostaviti vse druge informacije v zvezi z omenjenimi
dokumenti, računovodsko dokumentacijo ter opravljeno revizijo, ki jih bo Banka občasno upravičena zahtevati.

(ii) vsaj eno leto po datumu, ko je Banka prejela revizijsko
poročilo za fiskalno leto, v katerem je bil realiziran zadnji dvig
s kreditnega računa, hraniti vso dokumentacijo (pogodbe,
naročilnice, fakture, blagajniška potrdila in druge dokumente), ki dokazujejo te stroške;
(iii) predstavnikom Banke omogočiti pregled te dokumentacije; ter
(iv) zagotoviti, da sta ta dokumentacija in računovodska dokumentacija vključeni v letna revizijska poročila iz odstavka (b)
tega poglavja, ter da revizijsko poročilo vsebuje ločeno mnenje omenjenih revizorjev o tem, ali so kalkulacije izdatkov,
prodložene v določenem fiskalnem letu, skupaj s postopki in
notranjo kontrolo njihove priprave, dovolj verodostojne za
upravičenost tozadevnih dvigov.
IV. ČLEN
Dodatni dogodek, ki lahko povzroči začasno prekinitev
Poglavje 4.01 V skladu s Poglavjem 6.02 (1) Splošnih pogojev,
se določi naslednji dodatni dogodek, in sicer ta, da je prišlo
do okoliščin, v katerih izvedba Programa ali njegovega večjega dela ni verjetna.
V. ČLEN
Prenehanje
Poglavje 5.01. Ta člen določa, da se rok, ki se uporablja
v zvezi s Poglavjem 12.04 Splošnih pogojev, izteče devetdeset
(90) dni po datumu tega Sporazuma.
VI. ČLEN
Predstavnik Kreditojemalca, naslovi
Poglavje 6.01. V smislu poglavja 11.03 Splošnih pogojev se za
predstavnika Kreditojemalca določi finančni minister Kreditojemalca.
Poglavje 6.02. V smislu Poglavja 11.01 Splošnih pogojev se
določijo naslednji naslovi:
Za Kreditojemalca:
Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
Ljubljana
Republika Slovenija
Telex:
86231264
Za Banko:
International Bank for
Reconstruction and Development
1818 H Street, N. W.
Washington, D. C. 20433
United States of America
Brzojavni naslov: Telex: 197688 (TRT),
INTBAFRAD 24823 (RCA),
VVashington, D. C. 64145 (WUI)
ali 82987 (FTCC)

V DOKAZ strinjanja z zgoraj navedenim sta podpisnici tega
Sporazuma po svojih ustrezno pooblaščenih predstavnikih
vsaka v svojem imenu ta Sporazum podpisali v District of
Columbia, Združene države Amerike, na dan in leto, ki sta
navedena takoj na začetku.
REPUBLIKA SLOVENIJA
podpisnik: GREGOR ZORE I. r.
pooblaščeni predstavnik'
MEDNARODNA BANKA ZA
OBNOVO IN RAZVOJ
podpisnik KEMAL DERVIŠ I. r.
vršilec dolžnosti
regionalnega podpredsednika
za Evropo in Srednjo Azijo
PRILOGA 1
Črpanje sredstev kredita
1. Po določilih, navedenih ali omenjenih v tej Prilogi se sredstva s kreditnega računa lahko črpajo za izdatke, ki so bili (ali,
če se Banka strinja, ki bodo) realizirani v zvezi z upravičenimi
stroški nabave blaga ali storitev, ki naj bi se financirale iz teh
sredstev, in sicer v skladu z razporeditvijo kredita na naslednje kategorije,:
Kategorija

Znesek dodeljenega
kredita
stroškov,
ki se financira
(Izraženo v dolarski
protivrednosti)
100% stroškov v tuji
75.000.000
valuti
5.000.000
100%

(1) Blago
(2) storitve
svetovanja in
usposabljanje
Skupaj
80.000
2. V smislu te Priloge izraz »izdatki v tuji valuti« pomeni
izdatke v vsaki valuti, razen v valuti Kreditojemalčeve države,
za blago in storitve, dobavljene z ozemlja katerekoli tuje
države, razen z ozemlja države Kreditojemalca.

b) plačila stroškov, nastalih pred datumom veljavnosti tega
Sporazuma; ne glede na to pa velja, da se (i) dvigi sredstev, ki
v skupnem znesku ne presegajo protivrednosti $ 15.000.000,
lahko uporabijo za plačila stroškov iz 1. kategorije, če so ti
nastali pred tem datumom, vendar po 1. aprilu 1993, ter (ii) da
se dvigi sredstev, ki v skupnem znesku ne presegajo protivrednosti $ 500.000, lahko realizirajo za plačila stroškov iz 2.
kategorije, narejenih pred tem datumom vendar po 1. aprilu
1993;
(c) izdatke za blago, dobavljeno po pogodbah, katerega vrednost je nižja od protivrednosti $ 10.000;
(d) stroške za blago, dobavljeno po pogodbi, ki jo bo financirala ali jo ima namen financirati druga državna ali mednarodna finančna ustanova ali agencija, ne Banka; ter
(e) stroške za blago, ki je namenjeno za vojaške ali paravojaške namene ali za luksuzno porabo.
4. Na osnovi predložene kalkulacije izdatkov in pod pogoji in
določili, ki jih določi sama, Banka lahko dovoli dvig sredstev
za izdatke v zvezi s pogodbami za nabavo blaga, ki po oceni
stane manj kot $ 5.000.000.
5. Ko bo skupni znesek dvigov s kreditnega računa ter skupni
znesek teh obveznosti dosegel protivrednost $ 35.000.000, ne
'bo več mogoče črpati sredstev kredita ali na podlagi teh
sredstev sprejemati obveznost plačevanja zneskov
Kreditojemalcu ali po njegovem naročilu za izdatke, ki se
financirajo iz sredstev kredita, razen če bo po izmenjavi
mnenj, omenjenih v poglavu 3.01 tega Sporazuma in temelječih na za Banko zadovoljivih dokazih, Banka zadovoljna z: (a)
napredkom, ki ga je dosegel Kreditojemalec pri izvajanju
Programa, ter (b) da so bile izvedene vse akcije iz Priloge
4 tega Sporazuma.
6. Če po izmenjavi mnenj, opisanih v 5. odstavku zgoraj,
Banka obvesti Kreditojemalca, da doseženi napredek ter realizirane dejavnosti niso zadovoljive, in če Kreditojemalec v 90
dneh po prejemu tega obvestila ne doseže določenega
napredka in realizira dejavnosti, ki bi Banko zadovoljile, sme
Banka, z obvestilom Kreditojemalcu, onemogočiti dvig neizkoriščenega zneska kredita ali določenega dela neizkoriščenega zneska kredita.
PRILOGA 2
Amortizacijski načrt

3. Ne glede na določila 1. odstavka pa kredita nikakor ni
mogoče črpati za:

Rok plačila

(a) izdatki za blago, ki sodi v naslednje skupine ali podskupine
SMTK ali v katero od skupin ali podskupin v prihodnjih revizijah SMTK, ki jih je določila Banka in o tem obvestila Kreditojemalca:

Vsak 15. februar in 15. avgust
ki se začne 15. februarja 1999
do konca 15. avgusta 2008

Skupina
112
121

'Številke v tej koloni predstavljajo dolarsko protivrednost, določeno n®
datum posameznih črpanj sredstev. Glej Splošne pogoje, poglavje 3.0*
in 4.03

122
525
667
718
728.43
897

971

6

Podskupina
Opis blaga
Alkoholne pijače
Tobak, nepredelan
tobačni odpadki
Tobak, predelan
(ki vsebuje tobačne
nadomestke ali ne)
Radioaktivni in sorodni materiali
Biseri, drago in poldrago kamenje, obdelano ali neobdelano
718.7
Jedrski reaktorji in njihovi deli,
gorilni elementi za jedrske reaktorje, polnila, neobsevano
Strojna oprema za predelovanje
tobaka
897.3
Nakit iz kovin iz skupine zlata, srebra ali platine
(razen ur in ohišij za ure) in zlatarski in srebrarski izdelki (vključno
z vstavljenimi dragimi kamni)
Zlato, nemonetarno (brez zlate rude in koncentratov)

Vračilo glavnice
(izraženo v dolarjih)'
4.000.000

Premije na predčasno odplačilo
V skladu s poglavjem 3.04 (b) Splošnih pogojev je premija en®
predčasno odplačilo določenega zneska glavnice, torej Pj[ °
zapadlostjo dotičnega dela glavnice kredita v plačilo, doloce
odstotek, ki je spodaj naveden za ustrezni čas predplačila:
Čas predplačila

Premija
—
Obrestna stopnja (izražena v letnem od
stotku), ki velja za kredit na dan
čila, pomnožena z;
0,20
Ne več kot tri leta pred zapadlostjo v plačilo
Več kot tri leta ter ne več kot šest let pred
0.40
zapadlostjo
Več kot šest let ter ne več kot enajst let pred
0,73
zapadlostjo
poročevalk

Več kot enajst let ter ne več kot trinajst let pred
zapadlostjo
*
Več kot trinajst let pred zapadlostjo

0,87
1,00

PRILOGA 3
Nabava
Poglavje I. Nabava blaga
1. Pogodbe za nabavo blaga, katerih posamezen znesek je
ocenjen na protivrednost $ 5.000.000 ali več, se sklepajo na
podlagi mednarodnega natečaja in v skladu s postopki, ki
ustrezajo postopkom, navedenim v Poglavjih I in II »Navodil
za nabavo s krediti IBRD in krediti IDA«, ki jih je Banka izdala
maja 1992 (Navodila)vključno s naslednjimi spremembami:
(a) Odstavek 2.8 Navodil se črta in se nadomesti s sledečim
besedilom:
2.8. Obveščanje in oglaševanje
Mednarodna skupnost mora biti pravočasno obveščena o priložnosti sodelovanja na natečaju. To se opravi prek oglasov in
vabili ponudnikom, da se udeležijo natečaja, da sodelujejo
v predkvalifikaciji ali pripravijo ponudbe; ta obvestila morajo
biti objavljena v vsaj enem časopisu z visoko naklado, ki
izhaja v Kreditojemalčevi državi, ter vsaj v eni od sledečih
oblik:
(i) obvestilo v publikaciji Združenih narodov Development
Business; ali
(ii) oglas v časopisu, periodični pubikaciji ali tehnični reviji
s široko mednarodno distribucijo; ali
(iii) obvestilo lokalnim predstavnikom držav in ozemelj, navedenih v Navodilih, ki so potencialni dobavitelji iskanega
blaga.«
(b) Na konec odstavka 2.21 Navodil se doda:
»Kot dodatno alternativo laho razpisna dokumentacija od
ponudnika zahteva, da ceno svoje ponudbe navede v eni sami
valuti, ki se splošno uporablja v mednarodni trgovini in je
določena v razpisni dokumentaciji.«
(c) Odstavka 2.55 in 2.56 Navodil se črtata.
2. Za pogodbe s fiksno ceno mora vabilo za pripravo ponudbe
iz odstavka 2.13 Navodil vsebovati določilo, po kateri se cena
ponudbe izbranega ponudnika, v koikor do izbora pogodbe
pride po osnovnem roku veljavnosti ponudbe, za vsak teden
zamude poviša za dva predhodno dogovorjena in za Banko
sprejemljiva korekcijska koeficienta, od katerih eden velja za
vse postavke ponudbene cene v tuji valuti, drugi pa za
postavke ponudbene cene v lokalni valuti. To povečanje se ne
upošteva pri ovrednotenju ponudbe.
3. Za nabavo blaga v skladu z odstavkom 1 poglavja I mora
Kreditojemalec uporabljati s strani Banke izdane ustrezne
standardne razpisne dokumente, vključno s tistimi spremembami, za katere se bo Banka strinjala, da so za Program
potrebne. Za primere, za katere Banka ni izdala ustreznih
razpisnih dokumentov, Kreditojemalec v dogovoru z Banko
uporablja razpisne dokumente, oblikovane na osnovi drugih
meddnarodno priznanih standardnih obrazcev.
4. Blago, ki je zakonsko zaščiteno, se lahko nabavlja od
dobaviteljev na osnovi pogodb, sklenjenih na pogajanjih, ki
potekajo v skladu s postopkom, ki je za Banko sprejemljiv.
5. V skladu s postopki, sprejemljivimi za Banko, se lahko
pogodbe za nabavo tistega blaga, katerega posamezna ocenjena vrednost je manjša od protivrednosti $5.000.000, sklenejo na osnovi primerjave cenikov vsaj treh dobaviteljev iz
vsaj dveh različnih držav, ki v skladu z Navodili pridejo v poštev.
6. Na osnovi predhodne odobritve s strani Banke se lahko
običajno trgovsko blago nabavlja na organiziranih mednarodnih trgih blaga ali po drugih, za Banko sprejemljivih kanalih in
poročevalec

postopkih konkurenčne nabave. Kreditojemalec mora uporabljati ustrezno standardno razpisno dokumentacijo, ki jo je
izdala Banka, s takimi spremembami, za katere se Banka
strinja, da so potrebne za izvedbo Programa.
Za primere, za katere Banka ni izdala ustreznih razpisnih
dokumentov, Kreditojemalec uporablja v dogovoru z Banko
razpisne dokumente na osnovi drugih mednarodno priznanih
standardnih obrazcev.
7. Preden Kreditojemalec pri Banki vloži prvi zahtevek za
črpanje sredstev s kreditnega računa v zvezi s to pogodbo,
mora za vsako pogodbo, omenjeno v 1. odstavku te Priloge,
Banki predložiti dva overjena izvoda pogodbe, analizo
ponudb in priporočili za dodelitev, opis uporabljenih postopkov razpisa in oglašanja, pa tudi vse druge informacije, ki jih
bo Banka upravičeno zahtevala. Kjer se plačila po pogodbi
izvajajo iz sredstev posebnega računa, se omenjena izvoda in
druge informacije, ki jih je treba Banki predložiti v skladu
z določili tega odstavka, Banki predložijo kot del dokazil,
določenih v 4. odstavku Priloge 5 tega Sporazuma.
8. Preden Kreditojemalec pri Banki vloži prvi zahtevek za
čl-panje sredstev s kreditnega računa v tej zvezi, mora za
vsako pogodbo iz 5. in 6. odstavka te Priloge Banki predložiti
vso dokumentacijo ter informacije, ki jih ta upravičeno zahteva za utemeljitev črpanja sredstev posebnega računa se
dokumentacija in druge informacije, ki jih je treba predložiti
Banki v skladu z določili tega odstavka, predložijo Banki kot
dokazila, določena v 4. odstavku Priloge 5 ter Sporazuma.
9. Določila predhodnega 8. odstavka te Priloge ne veljajo za
pogodbe, za plačilo katerih se črpanje sredstev s kreditnega
računa opravi na osnovi kalkulacij izdatkov.
Poglavje II. Zaposlovanje svetovalcev
1. Kot pomoč Kreditojemalcu pri izvajanju tehnične pomoči,
navedene v poglavju 3.03 tega Sporazuma, Kreditojemalec
zaposli tiste svetovalce s področja managementa, bančništva,
prava in gospodarstva, katerih kvalifikacije, izkušnje in pogoji
ter zahteve glede zaposlitve ustrazajo Banki. Ti svetovalci
bodo izbrani v skladu s principi in postopki, ki ustrezajo
Banki, in sicer na osnovi »Navodil za uporabo svetovalcev
s strani kreditojemalcev Svetovne Banke in s strani Svetovne
Banke kot izvršilne agencije«, ki jih je Banka izdala avgusta
1981. Za izvedbo zahtevnejših in časovno omejenih nalog,
Kreditojemalec te svetovalce zaposli pogodbeno, za kar uporabi standardne obrazce pogodb za storitve svetovanja, ki jih
je izdala Banka, o morebitnih spremembah teh pogodb pa se
dogovori z Banko.
Za primere, za katere Banka ni izdala ustreznih pogodbenih
dokumentov, Kreditojemalec v dogovorau z Banko uporablja
druge standardne obrazce.
2. Ne glede na določila 1. odstavka tega poglavja pa velja, da
tista določila iz Navodil za svetovalce, na podlagi katerih se
zahteva predhodna odobritev Banke ali pregled predračunov,
seznamov izbranih kandidatov, izbirnih postopkov, vabil,
predlogov, cenitev ter pogdb, ne veljajo za pogodbe, katerih
posamezna ocenjena vrednost je manjša od protivrednosti
$100.000. Vendar pa izključitev predhodnega Bančnega pregleda ne velja za obseg nalog teh pogodb, kakor tudi ne za
zaposlovanje posameznikov, izbiro podjetij iz enega samega
vira, za ključne naloge, kot jih je določila Banka, pa tudi za
spremembe pogodb, zaradi katerih se vrednost pogodbe
poveča na protivrednost $100.000 ali več.
PRILOGA 4
Dejavnosti, navedene v odstavku 5(b)
Priloge 1 tega Sporazuma
A. Makroekonomska reforma
1. Makroekonomski učinek
Stalno vzdrževanje makroekonomskega okvira v skladu s cilji
Program, določenimi na osnovi kazalcev, sprejemljivih za
Kreditojemalca in Banko.
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2. Sprejetje davčne politike
Kreditojemalec mora za leto 1994 sprejeti proračun, ki bo
omejeval splošni proračunski primanjkljaj na ne več kot 2%
bruto domačega proizvoda (BDP) in zagotavljal celovito podporo reformam v višini približno 5,4% BDP ter vključeval
minimalno podporo izvajanja ključnih ukrepov reforme,
kamor sodi tudi prestrukturiranje bank ob približno 2,3%
BDP, prestrukturiranje podjetij ob približno 0.9% BDP in
mrežo socialnega varstva ob približno 2,2% BDP, za leto 1994
pa sprejeti tak proračun, ki bo splošno porabo in prihodke
zmanjšal za ne manj kot za 1% BDP.
3. Reforma pokojninskega sistema

realizira svoj program dejavnosti, ki vključuje večletne
finančne potrebe za podporo sanacije bank; Agencija za
sanacijo bank imenuje upravni odbor za vsako banko
v rocesu sanacije; poleg tega vsaka banka v procesu sanacije
določi cilje za lastno obnovo in kazalce uspešnosti.
(C) Devizne vloge
Pregled Kreditojemalčevega programa glede deviznih vlog in,
če bo potrebno, revizija tega programa z namenom, da se
omogoči kvalitetna sanacija bank.
2. Izterjava dolgov
(a) Klasificirani dolgovi

Kreditojemalec mora sprejeti ukrepe za omejevanje pokojninskih izdatkov na ne več kot 12,5% od BDP v 1994 in Parlamentu v obravnavo predložiti revizijo pokojninske zakonodaje.

Prestrukturiranje najmanj ene tretjine dolžniških podjetij in
ene tretjine dolgov, prenešenih z računov bank v sanaciji na
račune Agencije za sanacijo bank.

4. Dohodkovna politika

(b) Navodila za izterjavo dolgov

Nadaljevanje izvajanja politike plač v skladu s kriteriji, ki so
sprejemljivi za Kreditojemalca in Banko.

Izvajanje navodil Agencije za sanacijo bank za iterjavo dolgov
in izvajanje predpisov Banke Slovenije za slabe dolžnike.

B. Podjetniški sektor
1. Privatizacija in prestrukturiranje

3. Zakonski in regulativni okvir

Izvedba privatizacije približno 400 družbenih podjetij, ki predstavljajo približno 20% prispevka dodane vrednosti vseh
podjetij, za katere velja Zakon o lastninskem preoblikovanju
podjetij ter ustrezni predpisi.

(a) Zakoni in predpisi

2. Reforma državnih podjetij

Parlament sprejme spremembe Zakona o bankah in Zakona
o sanaciji bank na način, o katerem se sporazume z Banko,
Banka Slovenije pa revidira svoje predpise tako, da bodo ti
usklajeni z zgoraj omenjenimi spremembami.
(b) Nadzor nad bankami

(a) Preoblikovanje vseh družbenih podjetij v podsektorjih
gospodarskih javnih služb, ki jih določi Kreditojemalec,
v državna podjetja v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih
službah in ustreznih predpisih.

Napredek pri izvajanju načrta, ki ga je Banka Slovenije sprejela za povečanje tistih vzvodov nadzora nad bankami, ki so
določeni v skladu z dogovorjenimi navodili.

(b) Vzpostavitev nadzorne strukture v vseh državnih podjetjih,
in sicer po določilih Zakona o podjetjih.

(c) Privatizacija bank

(c) Parlamentu predložiti osnutek zakonodaje, ki bo urejala
organizacijske in regulativne okvire podsektorjev energetike,
telekomunikacij in železnic ter opredelila dejavnosti teh podsektorjev, ki se bodo v tem srednjeročnem obdobju privatiziran.
3. Program za podjetja z izgubo
Izvajanje Kreditojemalčevega srednjeročnega načrta za prestrukturiranje jeklarskega podsektorja; izvajanje Kreditojemalčevega načrta prilagajanja cen na področju energetike;
finalizacija Kreditojemalčevega programa prestrukturiranja
železniškega gospodarstva in zadovoljiv napredek pri zmanjševanju izgub in pri izvajanju reform v omenjenih podsektorjih.
C. Reforma bančnega sektorja
1. Program prestrukturiranja bank
(a) Sanacija bank
Zadovoljiv napredek pri izvajanju sanacije bank, vključno
s tem, da morajo Banke v procesu sanacije doseči tak kapitalski koeficient, ki ne bo nižji od 4%, hkrati pa zagotoviti
pozitivni gotovinski tok; zadovoljiv napredek teh bank pri
izvajanju institucionalnih razvojnih programov; prestrukturiranje bančnega sistema na način, ki bo zagotavljal, da je
posameznim bankam onemogočen nadzor nad več kot 40%
vseh depozitov v sistemu.

Sprejem strategije privatizacije bank, ki so v procesu sanacije,
in sicer v skladu z navodili, ki so sprejemljiva tako za Kreditojemalca kot za Banko.
PRILOGA 5
Posebni račun
1. Za potrebe te Priloge:
(a) izraz »sprejemljivi izdatki« pomeni izdatke za upravičene
stroške svetovalnih storitev in usposabljanja v času izvajanja
Programa in se v skladu z določili Priloge 1 tega Sporazuma
financirajo iz sredstev kredita;
(b) izraz »odobrena dodelitev« pa pomeni znesek v protivrednosti $500.000, ki se v skladu z odstavkom 3 (a) te Priloge
dvigne s kreditnega računa in položi na posebni račun.
2. Izplačila s posebnega računa se izvajajo izključno za sprejemljive stroške v skladu z določili te Priloge.
3. Ko Banka prejme zadostno dokazilo, da je bil posebni
račun pravilno odprt, se dvigi odobrenih dodelitev in kasnejša
črpanja sredstev za polnjenje posebnega računa izvajajo kot
sledi:

(b) Institucionalni ukrepi

(a) Za črpanje sredstev v zvezi z odobreno dodelitvijo Kreditojemalec Banki predloži enega ali več zahtevkov za polog(e),
ki ne presega(jo) skupne vsote odobrene dodelitve. Banka na
osnovi tega zahtevka ali zahtevkov v Kreditojemalčevem
imenu s kreditnega računa dvigne in na posebni račun položi
znesek ali zneske, ki ga/jih je Kreditojemalec zahteval.

Sprejetje nove ali tako dopolnjene obstoječe zakonodaje
v zvezi z Agencijo za sanacijo bank, da bo ta odražala večjo
vlogo Agencije in njene obveznosti. Agencija za sanacijo bank

(b) (i) Za popolnitev posebnega računa Kreditojemalec
Banki predloži zahtevke za pologe na posebni račun v časovnih razmikih, ki jih določi Banka.
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(ii) Kreditojemalec, pred ali skupaj z vlogo vsakega zahtevka,
Banki predloži dokumente ali druga dokazila, ki so v skladu
s 4. odstavkom te Priloge potrebna za plačilo ali plačila, za
katere se zahteve polnjenje računa. Banka na podlagi takega
zahtevka v imenu Kreditojemalca s kreditnega računa dvigne
znesek, ki ga je Kreditojemalec zahteval in za katerega je iz
omenjenih dokumentov ali drugih dokazil razvidno, da je bil
plačan s posebnega računa za sprejemljive stroške, in ga
položi na posebni račun.
Banka vse take pologe črpa s kreditnega računa v tistih
ustreznih zneskih protivrednosti, ki so upravičeni z omenjeno
dokumentacijo ali drugimi dokazili.
4. Za vsako plačilo, ki ga Kreditojemalec realizira s posebnega računa, mora Banki, kadar ta to upravičeno zahteva,
predložiti vse dokumente ali druga dokazila o tem, da je bilo
plačilo realizirano izključno za sprejemljive stroške.
5. Ne glede na določila 5. odstavka te Priloge, Banka
v naslednjih primerih na posebni račun ni dolžna nakazati
nadaljnjih pologov:
(a) če Banka kadarkoli odloči, da mopra Kreditojemalec
v skladu z določili V. člena Splošnih pogojev in odstavka (a)
poglavja 2.02 tega Sporazuma vse nadaljnje dvige realizirati
neposredno s kreditnega računa; ali
(b) ko celotni znesek še neizkoriščenega kredita, zmanjšan
za še neporavnane posebne obveznosti, ki jih je Banka za ta
Projekt sprejela v skladu s poglavjem 5.02 Splošnih pogojev,
doseže dvakratno višino zneska odobrene dodelitve.
Od tedaj dalje poteka črpanje ostalih neizkoriščenih sredstev
kredita s kreditnega računa po postopku, ki ga določi Banka
ter o tem obvesti Kreditojemalca. Nadaljnji dvigi bodo realizirani le v za Banko sprejemljivem obsegu in šele takrat, ko bo
Banka prepričana, da se bodo vsi zneski, ki so ostali deponi-

1.
Posojilo Mednarodne banke za obnovo in razvoj (MBOR) za
prestrukturiranje podjetniškega in bančnega sektorja je prvo
posojilo, ki ga ta ustanova namenja Republiki Sloveniji po
njeni osamosvojitvi. Namen posojila je podpora vladnemu
programu gospodarskih reform in financiranje državnega primanjkljaja. Svoj program gospodarskih reform je Vlada opredelila v proračunskemu memorandumu za leto 1993, z MBOR
pa ga je uskladila v t. im. Pismu o razvojni politiki, ki ga je
Vlada naslovila na predsednika MBOR Lewisa T. Prestona in
z njim tako zaprosila za posojilo.
2.
Pobudo za sklenitev mednarodnega kreditnega sporazuma je
Vlada Republike Slovenije obravnavala in sprejela na svoji 28.
seji dne 27. 5. 1993. Pobudo je potrdil tudi Odbor za mednarodne odnose Državnega zbora Republike Slovenije na svoji •
seji dne 4. 6. 1993. V času od 7. 6. do 11. 6. 1993 je vladna
delegacija opravila pogajanja z MBOR v VVashingtonu in jih
zaključila z zabeležko o pogajanjih. Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 17. 6. 1993 obravnavala poročilo
o pogajanjih z MBOR, ki vsebuje tudi pogoje posojilne
Pogodbe, ter ga potrdila in Ministrstvo za finance zadolžila,
naj opravi nadaljne postopke, ki bodo omogočili podpis omenjene pogodbe.
3.
Znesek posojila je 80 mio USD. od tepa je 5 mio USD name-

Poročevalec

rani na posebnem računu na datum omenjenega sporočila,
uporabili za izvajanje plačil za sprejemljive stroške.
6. (a) V kolikor Banka kadarkoli ugotovi, da je bilo kakšno
plačilo s posebnega računa bodisi (i) realizirano za kritje
takega stroška ali v taki višini, ki po 2. odstavku te Priloge ni
sprejemljiv(a); ali (ii) da zanj Banki niso bila predložena dokazila, mora Kreditojemalec po prejemu obvestila od Banke
nemudoma: (A) predložiti vsa dodatna dokazila, ki jih Banka
zahteva; ali (B) položiti na posebni račun ali, če Banka tako
zahteva, Banki refundirati znesek v višini tega plačila ali tisti,
del zneska, ki ni sprejemljiv ali podprt z dokazili. Banka ne bo
realizirala nobenih nadaljnjih pologov na posebni račun,
dokler Kreditojemalec ne predloži potrebnih dokazil ali,
odvisno od posameznega primera, ne realizira omenjenega
pologa oziroma refundira znesek, razen če Banka pristane na
drugačen dogovor.
(b) Če Banka kdaj koli ugotovi, da neizkoriščeni znesek na
posebnem računu ni potreben za kritje nadaljnjih plačil za
sprejemljive stroške, mora Kreditojemalec ta znesek po prejetju obvestila od Banke tej takoj vrniti.
(c) Kreditojemalec sme, na osnovi obvestila Banki, Banki
refundirati vsa ali del sredstev, deponiranih na posebnem
računu.
(d) Refundacije Banki, realizirane v skladu z odstavki 6 (a), (b)
in (c) te Priloge se v skladu z ustreznimi določili tega Sporazuma, vključno s Splošnimi pogoji, knjižijo v dobro kreditnega računa in uporabijo za kasnejše dvige ali preklic.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

njeno financiranju tehnične pomoči. Če si bi RS zagotovila
brezplačne vire tehnične pomoči, se 5 mio USD delno ali
v celoti lahko doda 75 mio USD posojila, ki je »hitro črpajoče«
in namenjeno za prestrukturiranje bank in podjetij oziroma za
financiranje dela proračunskega primanjkljaja, ki izhaja iz
omenjenih potreb. Posojilo bo črpano v dveh delih in sicer 35
mio USD predvidoma v letu 1993, preostanek pa v letu 1994.
Obrestna mera je variabilna in vezana na košarico valut, od
katerih so najpomembnejše USD, DEM in JPY. Obrestno mero
določa Odbor izvršnih direktorjev Banke dvakrat letno, upoštevaje razmerja med valutami v košarici, trenutno pa ta mera
znaša 6,93% p. a.. K tej obrestni meri je potrebno prišteti
maržo za deželni riziko, ki je pri vseh posojilih MBOR posameznim državam članicam 0,5%. Skladno s pravili MBOR,
država, ki posojilo najame, hkrati tudi garantira njegovo vrnitev. Marža na neizkoriščeni del kredita (commitent fee) znaša
največ 0,75% vendar jo Odbor izvršnih direktorjev MBOR
lahko tudi zniža, upoštevaje finančno stanje MBOR. Trenutno
ta marža znaša 0,25%. Posojilo mora biti v celoti črpano do
31. 12. 1995, vračati pa se začne 15.2. 1999 in se bo v polletnih
obrokih vračalo 10 let.
4. Državni zbor je na svoji seji od 26. do 31. julija 1993 po
hitrem postopku sprejel Zakon o najetju posojila pri MBOR za
prestrukturiranje podjetniškega in bančnega sektorja,
Državni svet pa nanj ni dal veta. Sprejetje Zakona je bilo
namreč obvezno po 16. členu Zakona o kreditnih poslih
s tujino (Ur. list RS 1/91-1.). Kreditni sporazum je bil podpisan
16. avgusta 1993 v VVashingtonu.
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Predlog zakona o SKLADU ZA INVESTICIJE V ZDRAVSTVU V OBDOBJU
1993 - 1997 - EPA 342 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 41. seji dne 2. septembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SKLADU ZA INVESTICIJE
V ZDRAVSTVU V OBDOBJU 1993-1997,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
- dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo,
- prim. Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka v Ministrstvu za zdravstvo.

Predlog zakona o skladu za investicije v zdravstvu v obdobju 1993-1997
i. UVOD
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92 in 13/93) je določena pristojnost
Republike Slovenije pri načrtovanju in zagotavljanju zdravstvenih programov in zmogljivosti. Plan zdravstvenega varstva Republike Slovenije vsebuje tudi merila za mrežo javne
zdravstvene službe, upoštevaje dostopnost zdravstvenih storitev po območjih. Po zakonu je prav tako določena obveznost Republike Slovenije, da iz proračuna zagotavlja sredstva
za investicije ter druge obveznosti, določene z aktom o ustanovitvi za javne zdravstvene zavode na sekundarni ter terciarni ravni.
Z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) je
posebej določeno, da Republika Slovenija prevzame pravice
in obveznosti ustanovitelja javnih zdravstvenih zavodov, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni
ravni ter na primarni ravni za študente. Z uveljavitvijo nove
zdravstvene zakonodaje bo Republika Slovenija ustanovitelj
36 'javnih zdravstvenih zavodov na sekundarni in terciarni
ravni, s tem pa bo premoženje, s katerim navedeni zavodi
upravljajo, postalo last Republike Slovenije.
Republika Slovenija je od uveljavitve nove zakonodaje
s področja zdravstvenega varstva, to je od marca 1992 dalje
v Ietih1992—1993 namenila preko republiškega proračuna
sredstva v višini 847 mio SIT, od tega v letu 1992 147 mio SIT,
proračun za leto 1993 pa predvideva za investicije in investicijska vzdrževanja 700 mio SIT. Proračunska sredstva za investicijsko vlaganje v javne zdravstvene zavode so v letu 1992
predstavljala 0,2% vseh sredstev, ki so bila namenjena za
financiranje programov zdravstvenega varstva. V letu 1993 pa
je ta delež 0,4% .
Pri obstoječi mreži javnih zdravstvenih zavodov v Republiki
Sloveniji gre za več začetih investicij v bolnišničnih objektih
(Splošne bolnišnice Izola, Celje in Novo mesto, Zavod za
rehabilitacijo - Soča). Te so bile načrtovane in so se izvajale
v obdobju 1970-1990 zaradi potrebe po modernizaciji obstoječih kapacitet, oziroma kot nadomestne gradnje zaradi
potrebe po funkcionalni usposobitvi bolnišničnih oddelkov in
izvajanja bolnišničnega programa na eni lokaciji. Ker so bile
do uveljavitve nove zdravstvene zakonodaje ustanovitelji bolnišnic občine, so v okviru posameznih regij načrtovali investicije predvsem z vidika potreb občin, katerih prebivalci so
gravitirali k določeni bolnišnici. Občine pri programski zasnovi za gradnje bolnišnic praviloma niso dovolj upoštevale
celovitih potreb bolnišnične mreže za vso republiko.
Zato je Ministrstvo za zdravstvo za vse začete investicije
v bolnišnicah zahtevalo reprogram za dokončanje kot pogoj
za nadaljnja investicijska vlaganja. Pri tem reprogramu
morajo javni zdravstveni zavodi upoštevati merila za mrežo
javne zdravstvene službe, ki so vsebovana v Planu zdravstve10

nega varstva Republike Slovenije do leta 2000. Za nadaljevanje že začetih investicij bo pogoj njihova strokovna in ekonomska upravičenost.
V mreži javne zdravstvene službe v Republiki Sloveniji so
številni javni zdravstveni zavodi, kjer prostorske razmere in
bivalni pogoji za paciente ne ustrezajo minimalnim standardom. Gre za nujnost revitalizacije dotrajanih in nefunkcionalnih stavb, kjer je potrebna obnova, prenova ali nadomestna
gradnja.
Z namenom, da bi izpolnili navedeni investicijski program, naj
bi z zakonom ustanovili poseben začasni sklad pri ministrstvu
za zdravstvo. Z ustanovitvijo sklada in določitvijo investicijskega programa za obdobje petih let naj bi določili tudi
dodatne vire sredstev. Poleg obveznosti države (proračunska
sredstva ter sredstva od prodaje) naj bi zakon Skladu omogočil tudi uporabo viška sredstev obveznega zdravstvenega
zavarovanja in amortizacijo stavb. V ta namen naj bi zakon
zavezal javne zdravstvene zavode na sekundarni in terciarni
ravni, da obvezno združujejo v skladu del amortizacije stavb,
s katerimi upravljajo. Sklad naj bi pet let deloval pri Ministrstvu za zdravstvo, vodil pa naj bi ga upravni odbor. Način dela
upravnega odbora, sestavo in imenovanje naj bi določila
Vlada Republike Slovenije. Odredbodajalec za sredstva
sklada naj bi bil minister za zdravstvo.
CILJI IN NAČELA ZAKONA
Določitev mreže javne zdravstvene službe na podlagi meril
v planu zdravstvenega varstva RS do leta 2000 je temeljna
podlaga za izvajanje zdravstvenega varstva in zdravstvenega
zavarovanja. Tej mora slediti tudi dejanska usposobitev
zmogljivosti, kamor sodi predvsem dokončanje začetih investicij v ključne bolnišnične zmogljivosti ter funkcionalna
usposobitev obstoječih zmogljivosti. V skladu z veljavno
zdravstveno zakonodajo bi morala država vse to zagotoviti iz
svojega proračuna. Dejansko pa zaradi izjemnih prizadevanj
in zahtev za zmanjšanje proračunske porabe proračunska
sredstva niso zagotovljena v višini, ki bi omogočala dokončanje najnujnejših investicij v mrežo javne zdravstvene službe
na sekundarni in terciarni ravni. To povzroča zastoje pri
nadaljevanju začetih investicij in s tem dodatne stroške same
investicije. Zdravstveni zavodi namreč razen lastne amortizacije nimajo lastnih virov prihodkov za investicijska vlaganja.
Osnovni razlog in hkrati cilj predlaganega zakona je torej
usposobitev mreže javne zdravstvene službe na sekundarni in
terciarni ravni v skladu s planom zdravstvenega varstva. S tem
zakonom naj bi za določeno omejeno obdobje zagotovili
poleg dela rednih proračunskih sredstev tudi dodatna namenska sredstva, ki bi omogočila dokončanje točno določenega
in verificiranega investicijskega programa, ki je sestavni del
zakona.
Za dosego tega cilja so predlagatelja vodila predvsem tale
načela:
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- začasnost oziroma časovna omejenost veljavnosti le do
dokončanja za z zakonom določenega programa,
- stroga namembnost za sorazmerno natančno omejen investicijski program na sekundarni in terciarni ravni, ki pa izključuje druge ustanoviteljske obveznosti države do javnih zdravstvenih zavodov, ki v ta program niso vključeni,
- zagotovitev dodatnih virov sredstev, ki po svoji vsebini
(amortizacija stavb) ali lokaciji (viški sredstev obveznega
zavarovanja) posredno ali neposredno služijo izvajanju zdravstvenega varstva in smotrni uporabi namenskih sredstev ter
dopolnjujejo redna, a nezadostna proračunska sredstva za ta
namen.
Dodatna sredstva so predvidena iz naslova amortizacije stavb.
Zakon določa obveznost vseh zavodov, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija, da v skladu združujejo do 20% amortizacije, ki jo imajo priznano v ceni storitev. Drug dodatni vir naj bi
bili presežki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz
naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zakon naj bi
določil, da Zavod po zaključnem računu nameni presežke
v sklad, potem ko pokrije pogodbene in programske obveznosti in oblikuje obvezno rezervo.
OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA
Sredstva republiškega proračuna so opredeljena v 5. predloženega zakona in ne pomenijo nove proračunske obveznosti,
saj obveznosti iz naslova ustanoviteljstva javnih zdravstvenih
zavodov izhajajo iz zakonodaje, ki je bila v veljavi že doslej.
Predlagani zakon ne predstavlja dodatne obremenitve proračuna Republike Slovenije razen v delu, ki zadeva povečane
stroške za delovanje ministrstva zaradi povečanega obsega
nalog v zvezi z delovanjem Sklada.
Sklad naj bi po predloženem zakonu razpolagal s petimi
različnimi viri sredstev, ki bodo omogočali tudi prilagajanje
vsakoletne obveznosti republiškega proračuna glede na prilive iz drugih virov in glede na dinamiko letne porabe, ki bo za
vsako leto določena z letnim programom.
II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
Za dokončanje investicij v javne zdravstvene zavode, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu:
javni zdravstveni zavodi), se za obdobje od 1993-1997 ustanovi Sklad za investicije v zdravstvu (v nadaljnjem besedilu:
Sklad).
2. člen
Sklad je pravna oseba.
Sklad posluje v imenu in za račun Republike Slovenije.
Sklad posluje z imenom: Sklad za investicije v zdravstvu.
Sedež Sklada je Ljubljana, Štefanova 5.
3. člen
Dejavnost Sklada je naslednja:
- dokončanje že začetih investicij v nove zgradbe kot nadomestne objekte in v novo opremo v javnih zdravstvenih zavodih,
- rekonstrukcije ali delne rekonstrukcije dotrajanih zgradb
v javnih zdravstvenih zavodih v primerih, ko je to neobhodno
potrebno za nemoteno izvajanje programa zdravstvenega varstva,
~ delne rekonstrukcije in adaptacije poldotrajanih zgradb
zaradi spremembe namembnosti prostorov javnih zdravstvenih zavodov,
~ zahtevnejše investicijsko vzdrževanje v javnih zdravstvenih
zavodih.
poročevalec

4. člen
Investicijska vlaganja bo Sklad zagotavljal v skladu z mrežo
javne zdravstvene službe, določeno v Planu zdravstvenega
varstva Republike Slovenije do leta 2000.
Letni program investicij in finančno konstrukcijo zagotavljanja virov sredstev sprejema Vlada Republike Slovenije na
predlog upravnega odbora Sklada ob sprejemanju državnega
proračuna.
Okvirni program investicij v javne zdravstvene zavode je določen v prilogi tega zakona in je njegov sestavni del.
5. člen
Viri sredstev Sklada so:
- del namenskih sredstev, določenih z državnim proračunom, - sredstva od prodaje in oddaje stavb in opreme javnih
zdravstvenih zavodov,
- del amortizacije javnih zdravstvenih zavodov, določen
s tem zakonom,
- sredstva, razporejena za investicije iz presežkov po zaključnem računu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- darila, volila in druga namenska sredstva.
6. člen
Sredstva Iz prve in druge alinee prejšnjega člena zakona se
nakazujejo v skladu z določili posebnega zakona.
Sredstva iz tretje alinee prejšnjega člena tega zakona nakazujejo javni zdravstveni zavodi v skladu s posebnim predpisom,
najmanj pa dvakrat letno, in sicer ob polletnem obračunu ter
ob zaključnem računu.
Sredstva iz četrte alinee prejšnjega člena tega zakona Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije nakaže Skladu v roku 15
dni po sprejemu zaključnega računa.
7. člen
Viri sredstev za investicije iz tretje in četrte alinee 5. člena
tega zakona se zagotavljajo ne glede na določbo drugega
odstavka 7. člena o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Ur.l.RS, št. 9/92 in 13/93).
Vsi javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija in delujejo na sekundarni ter terciarni ravni,
obvezno odvajajo v Sklad del amortizacije, ki je priznana
v ceni njihovih storitev. Obvezno odvajanje v Sklad se nanaša
na amortizacijo stavb, s katerimi opravljajo javni zdravstveni
zavodi in lahko znaša v poprečju največ 20 % celotne amortizacije, priznane v cenah zdravstvenih storitev. Podrobno
določi to obveznost javnih zdravstvenih zavodov minister za
zdravstvo.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije razporedi v Sklad
sredstva presežka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ostanejo po razporeditvi v sklad rezervnih sredstev
za obvezno zdravstveno zavarovanje in pokritju vseh obveznosti v zvezi s pogodbami in programi za opravljanje zdravstvenih storitev za leto, na katero se nanaša zaključni račun.
8. člen
Likvidnostne presežke mora imeti Sklad do njihove namenske
porabe v državnih vrednostnih papirjih.
9. člen
Na Sklad se ne prenesejo obveznosti v zvezi z investicijami
v javne zdravstvene zavode, ki jih je sprejela Vlada Republike
Slovenije, oziroma ministrstvo, pristojno za zdravstvo, pred
uveljavitvijo tega zakona.
10. člen
Strokovne, administrativne in tehnične naloge za sklad opravlja Ministrstvo za zdravstvo.
11. člen
Poslovanje Sklada vodi upravni odbor.
Upravni odbor Sklada ima 4 člane in predsednika.
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Predsednika in člane upravnega odbora imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za zdravstvo.

14. člen

12. člen

Sklad sprejema finančni načrt in zaključni račun s soglasjem
Vlade Republike Slovenije.

Sklad ima direktorja, ki vodi njegovo poslovanje.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem
Vlade Republike Slovenije.

15. člen
Sklad se konstituira najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega
zakona.
16. člen

13. člen

Sklad preneha s svojim delovanjem 31. 12. 1998.

Sklad ima statut, ki ga sprejme upravni odbor Sklada s soglasjem Vlade Republike Slovenije.

17. člen
Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Statut Sklada določa zlasti organizacijo in način poslovanja
Sklada.

Plan investicijskih vlaganj v javne zdravstvene zavode v PS v letih 1993-1992
A. INVESTICIJE V TEKU
1.SB Izola
2. SB N. mesto
3. SB Celje
4. ZR-Soča

1993
Nadomestna gradnja za preselitev
gin. por. ped. oddelka
Nadomestna gradnja gin. por. .
in ORL oddelkov
Dokončanje modernizacije
bolnišnice Celje
Dokončanje nastanitvenega
objekta

Skupaj

v 000 SIT
1994
110,000

1995
195,250

1996
195,250

1997
195 250

Skupaj
891,000

100,000

136,000

136,000

136 000

644,00

120,000

117,250

119,250

119,250

119,250

173,000

172,000

330,000

953,000

952,000

780,500

780,300

3,797,000

80,00

905,000

926,500

866,000

320,000

3,097,500

95,000

1,056,250

1,056,250

1,056,250

1,056,250

4,320,000

175,000
305,000

157,000
2,118,250
1,071,750

500,000
2,482,750
3,435,250

300,000
2,422,250
3,202,250

500,000 1,657,000
1,876,250 9,074,500
2,656,750 12,871,500

1,917,000
345,000

B. DOGRADITVE IN PRENOVE KLINIČNEGA CENTRA,
ONKOLOŠKEGA INSTITUTA IN SB MARIBOR
1. Klinični center
2. Onkološki Inštitut
3. SB Maribor
Skupaj B
Skupaj AB

Nadomestne gradnje in rekonstr.
klinik
Obnovitev instituta
z nadomestnimi gradnjami
Izgradnja nove psihiatrije

C. UREDITEV DOTRAJANIH IN NEFUNKCIONALNIH STAVB BOLNIŠNIC, IVZ IN ZZV

1. SB Jesenice
2. SB N. Gorica
3. SB Maribor
4. SB M. Sobota
5. SB SI. Gradec
6. SB Trobovlje
7. SB Ptuj
8. OB Valdoltra
9. IVZ
10. ZZV Koper
11. ZZV N. Gorica
12. ZZV N. mesto
skupaj

Adaptacija int. in ginek. porod,
oddelka
Ureditev fasade in selitev ortoped,
oddelka
Sanacija kirurške stolpnice
in obnova odd. za očesne bolezni
Ureditev patologije
Dokončanje 2. nad. otroškega
oddelka
Obnovitev strehe
Ureditev otroškega oddelka
Adaptacija boln. prostorov
Adaptacija prostorov
Nadomestni objekt
Preselitev v nadomestni objekt
Nadomestni objekt
80,000

D DELNA PRENOVA PSIHIATRIČNIH ODDELKOV V RS
skupaj A, B, C, D
opomba: cene junija 1993
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1993

1994

1995
30,000

1996
62,725

1997
30,000

v 000 SIT
SKUPAJ
142,725

35,000

40,000

55,000

45,000

25,000

200,000

170,000

78,550
35,000
26,725

10,000
25,000

248,550
80,000
77,000

30,000

20,000

10,000

20,000
35,000
30,000

30,000
25,000

325,000

320,275

266,725

266,725

168,000
3,561,750

168,000
3,923,525

168,000
3,637,475

125,000
105,725

141,725
40,000
30,000
1,258,725

60,000
25,000
141,725
90,000
60,000
40,000
30,000

168 000
672 000
3,091 ^425 14,8021225
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OBRAZLOŽITEV
Skupščina Republike Slovenije je sprejela v letu 1992 nove
zakone s področja zdravstvenega varstva. Med mnogimi
novostmi zakonov s tega področja je tudi prenos ustanoviteljstva določenih zdravstvenih zavodov na Republiko Slovenijo.
Po prej veljavnem zakonu o zdravstvenem varstvu je bila
Republika Slovenija ustanovitelj Kliničnega centra Ljubljana,
Onkološkega inštituta Ljubljana, Inštituta za varovanje
zdravja Republike Slovenije, Zavoda za rehabilitacijo - Soča,
Zavoda Republike Slovenije za transfuzijo krvi in Bolnice
Valdoltra. Na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti je
Republika Slovenija ustanoviteljica zdravstvenih zavodov, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni
ravni. Tako so ob že prej navedenih klinikah in institucijah
prešli v lastnino Republike Slovenije vse splošne in specialne
bolnišnice, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
ter zavodi za zdravstveno varstvo.
Iz poglavja Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona izhaja, da
se je mreža javnih zdravstvenih zavodov v Republiki Sloveniji
razvijala zelo neenakomerno. Bolnišnice so se razvile glede
na potrebe občin, katerih prebivalstvo je gravitiralo k bolnišnicam, v manjši meri pa so bile upoštevane potrebe bolnišničnega programa za Republiko kot celoto. Glede na prenos
ustanoviteljstva javnih zdravstvenih zavodov, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter
zavodov za zdravstveno varstvo na Republiko Slovenijo, je
le-ta prevzela obstoječe stanje. Prav zaradi predhodno dokaj
neenotnega urejanja tega področja na nivoju Republike Slovenije je potrebno zagotoviti enakomeren razvoj bolnišničnega zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji, skladno
z merili za mrežo javne zdravstvene službe. Predlagani zakon
vsebuje rešitve, s pomočjo katerih bomo rešili problem nedokončanih investicij v zdravstvu, preprečili povečevanje stroškov investicij v teku in s tem nastajanje škode na javnem
premoženju. Obenem bomo zagotovili minimalne prostorske
pogoje za izvajanje zdravstvenih programov, ki jih zavarovancem v Republiki Sloveniji in drugim upravičencem zagotavlja
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Predloženi zakon v 1. členu določa ustanovitev Sklada za
investicije v zdravstvu za obdobje od leta 1993 do 1997 za
dokončanje investicij ter za ustrezno ureditev prostorskih
pogojev javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: javni zdravstveni
zavodi). Iz naslova in 1. člena zakona izhaja, da je Sklad
ustanovljen za določen čas, ko naj bi se v skladu s Planom
zdravstvenega varstva Republike Slovenije do leta 2000 vzpostavila mreža javnih zdravstvenih zavodov glede na potrebe
Republike Slovenije.
Sklad bo pravna oseba s sedežem pri Ministrstvu za zdravstvo. Vse potrebne administrativne, tehnične in strokovne
naloge za Sklad bo opravljalo Ministrstvo za zdravstvo, ki bo
za izvajanje teh nalog potrebovalo dodatne strokovno usposobljene delavce.
Zakon v 3. in 4. členu opredeljuje dejavnost Sklada. Okvirni
program investicijskih vlaganj v javne zdravstvene zavode za
obdobje 1993 - 1997 je naveden v prilogi, ki je sestavni del
zakona. Natančni program investicij pa bo določen z letnimi
programi, ki jih bo za vsako leto sprejela Vlada Republike
Slovenije ob sprejemanju državnega proračuna.
Pri okvirnem programu investicij so bila upoštevana merila za
mrežo javne zdravstvene službe in Plan zdravstvenega varstva
Republike Slovenije do leta 2000. Prav tako bodo tudi pri
pripravi letnih programov investicij, poleg kriterijev racionalnosti, dosledno upoštevana merila za mrežo javne zdravstvene službe v Sloveniji, po katerih bodo sredstva Sklada
namenjena izključno za zagotovitev minimalnega obsega
javne zdravstvene službe, ki ga terja veljavna zdravstvena
zakonodaja.
V Republiki Sloveniji so v teku investicije za nadomestne
9radnje bolnišničnih orostorov oziroma za modernizacije, in
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sicer v SB Celje, Izola in Novo mesto ter v nekaterih drugih
javnih zdravstvenih zavodih, kot je navedeno v prilogi. Plan
investicijskih vlaganj v javne zdravstvene zavode v Republiki
Sloveniji v letih 1993-1997, ki je sestavni del zakona, določa
višino in dinamiko investicijskih vlaganj v javne zdravstvene
zavode. Za investicije v teku (A) je predvideno 3.797 mio SIT,
za dograditev in prenovo Kliničnega centra Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana ter izgradnjo psihiatrije Maribor
(B) pa 9.074.500 tisoč SIT. Za nujne investicijske posege
zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti bolnišnic in zavodov
za zdravstveno varstvo ter za prenovo psihiatričnih bolnišnic
in oddelkov so predvidena investicijska vlaganja v višini 15%
vseh investicijskih vlaganj oziroma 1.930.725 mio SIT.
V obdobju od leta 1993 do 1997 bo po planu višina investicijskih vlaganj 14.802.225 tisoč SIT. Za razliko od navedenih
razlogov za investicijska vlaganja v bolnišnicah, kjer so investicije v teku, gre pri investicijah za dograditev in prenovo KC,
Onkološkega inštituta ter psihiatrije Maribor za nujne investicijske posege zaradi večletnega odlaganja potrebnih prenov
in obnov ter zaradi pomanjkljivega investicijskega vzdrževanja, ki je bilo posledica nezadostnega financiranja prek cene
zdravstvenih storitev (prenizko priznana amortizacija in materialni stroški v cenah). To velja predvsem za psihiatrične
bolnišnice in oddelke, ki delujejo pretežno v zelo starih in
nefunkcionalnih, večinoma pa tudi spomeniško zaščitenih
objektih, ter za nekatere splošne bolnišnice v Republiki Sloveniji.
Zakon določa v 5. členu vire sredstev Sklada. To so poleg
proračunskih sredstev tudi novi dodatni viri. Proračun bo
namenil za vsako leto določena namenska sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v skladu z zakonskimi obveznostmi, ki jih ima Republika Slovenija do javnih zdravstvenih
zavodov, katerih ustanovitelj je. Poleg tega se bodo v sklad
stekala tudi sredstva od prodaje in oddaje prostorov in
opreme v najem. Poleg rednih virov zakon omogoča skladu
uporabo sredstev amortizacije javnih zdravstvenih zavodov
ter razporeditev presežkov po zaključnem računu Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije za investicije po tem
zakonu. Obstajajo pa tudi možnosti, da sklad razpolaga z drugimi viri (darila, volila in druga namenska sredstva).
Ker bo z delovanjem sklada v obdobju 1993-1997 zagotovljeno dokončanje investicij v obsegu, ki je potreben za delovanje javne zdravstvene službe na sekundarni in terciarni ravni
ter nujne obnove ali prenove obstoječe mreže, bodo zmanjšani stroški investicijskega vzdrževanja, oziroma obnavljanja
stavb, ki bodo neposredno bremenili zdravstvene zavode.
Zato je predvideno, da zdravstveni zavodi v tem obdobju
v Skladu združujejo del amortizacije, ki se obračunava za
stavbe in druge gradbene objekte.
Zdravstveni zavodi namreč dobijo v ceni zdravstvenih storitev
priznano kot element cene tudi amortizacijo, predpisano
z zakonom. V ceni zdravstvenih storitev se po veljavnih izhodiščih v letu 1993 za financiranje priznava v globalu 6%
amortizacije. Obračunavanje amortizacije je določeno z Zakonom o računovodstvu (Ur.l. SFRJ, štev. 12/89) in z Uredbo
o nomenklaturi sredstev za amortizacijo z letnimi amortizacijskimi stopnjami (Ur.l. SFRJ, št. 21/89, 5/90). Za stavbe in druge
gradbene objekte za zdravstveno in socialno varstvo je predvidena amortizacijska stopnja 1,5 - 5% , pri čemer se glede
na vrsto objektov pretežno uporablja amortizacijska stopnja
v višini 1,5% . Glede na knjižno vrednost stavb in gradbenih
objektov, s katerimi upravljajo javni zdravstveni zavodi, bi
predstavljala višina amortizacije, obračunana za stavbe in
gradbene objekte, približno 20% celotne obračunane amortizacije osnovnih sredstev zdravstvenih zavodov na sekundarni
in terciarni ravni. Pri določitvi višine amortizacije, ki se bo
združevala v Skladu, bo iz navedenega razloga zgornja meja
amortizacije, ki se bo združevala, 20% . Ker je združena
amortizacija eden od virov Sklada, bo možno delež amortizacije, ki se bo združevala, natančno določiti vsako leto glede
na ostale vire Sklada. Pri tem pa ni predvideno, da bi se
s predvidenim predpisom ministra za zdravstvo višina amorti13

zacije, ki se združuje, določala različno za posamezne zdravstvene zavode.
Natančneje bodo pogoji in način združevanja amortizacije
določeni s predpisom, ki ga bo izdal minister za zdravstvo.
Zakon določa tudi način nakazovanja preostalih virov sredstev na račun Sklada (6. člen).
Predlagatelj zakona želi, da se zbrana sredstva namensko
uporabljajo za taksativno določene namene v skladu s tem
zakonom, zato je v 9. členu določeno, da se na Sklad ne
prenesejo obveznosti v zvezi z investicijami v javne zdravstvene zavode, ki sta jih sprejela Vlada Republike Slovenije in

ministrstvo, pristojno za zdravstvo, pred uveljavitvijo tega
zakona. Prav tako pa bodo Republiki Sloveniji kot ustanovitelju določenih javnih zdravstvenih zavodov še naprej ostale kot
proračunska obveznost naloge, ki izhajajo iz zagotavljanja
materialnih pogojev za delo javnih zdravstvenih zavodov in še
druge, ki se ne bodo financirale iz tega Sklada. Te naloge
namreč izhajajo iz Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki v 27.
členu določa, da mora ustanovitelj zagotoviti ustrezne materialne pogoje za delo zavoda in za razširitev zmogljivosti.
Zakon naj bi sprejeli po hitrem postopku in tako omogočili, da
se del programa financira na predvideni način že v letu 1993
ter omogoči nekatere dodatne vire že,z veljavnostjo v tem
letu.

Predlog POSLOVNIKA O PARLAMENTARNI PREISKAVI - EPA 252
- DRUGA OBRAVNAVA
Na podlagi prvega odstavka 187. člena v zvezi s 313.
členom in z drugim odstavkom 335. člena poslovnika
Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93) Vam pošiljam
besedilo
PREDLOGA POSLOVNIKA O PARLAMENTARNI PREISKAVI za drugo obravnavo,
ki ga je Komisija za poslovnik določila na seji dne 7. 9.
1993 na podlagi sklepa Državnega zbora z dne 5. 7. 1993.
V skladu s 174. in 229. členom poslovnika Državnega
zbora Komisija za poslovnik ne more biti predlagatelj
poslovnika o parlamentarni preiskavi. Predlagatelji
poslovnika o parlamentarni preiskavi so podpisani
poslanci - člani Komisije za poslovnik.
Predlagatelji na podlagi drugega odstavka 179. člena
poslovnika Državnega zbora predlagajo, da Državni zbor
odloči s sklepom o skrajšanju rokov za drugo obravnavo
predloga poslovnika o parlamentarni preiskavi.
Komisija za poslovnik je z dopisom z dne 30. 7. 1993
obvestila predsednika Državnega zbora, da bo lahko pripravila predlog poslovnika o parlamentarni preiskavi za
drugo obravnavo za septembrsko sejo Državnega zbora
šele do 9. septembra 1993. Komisija je namreč na seji, dne
21. 7.1993 sklenila, da bo obravnavala in sorejela besedilo

predloga poslovnika za drugo obravnavo šele potem, ko
bo Odbor za notranjo politiko in pravosodje pripravil in
vložil predlog zakona o parlamentarni preiskavi za drugo
obravnavo, saj gre za pravna akta, ki sta vsebinsko medsebojno povezana. Odbor je predlog zakona vložil 28. 7.
1993. Komisija za poslovnik pa se zaradi celotedenske seje
Državnega zbora (25.-30.7.1993) ni mogla sestati še pred
parlamentarnimi počitnicami in je zato sklicala sejo za 7.
9. 1993.
Komisija je predsednika Državnega zbora hkrati obvestila,
da bo ob vložitvi predloga poslovnika za drugo obravnavo
predlagala skrajšanje rokov.
Pri obravnavi predloga poslovnika o parlamentarni preiskavi na sejah delovnih teles in Državnega zbora bodo
sodelovali vsi predlagatelji.
Tone Anderlič, I. r
Janez Jančar, I. r
Zmago Jelinčič, I. r
Franc Lipoglavšek, I. r
Anton Peršak, I. r
Ignac Polajnar, I. r
Miran Potrč, I. r

Vitodrag Pukl, I. r
dr. Ciril Ribičič. I. r
Marjan Stanič, I. r
Jožef školč, I. r.
Jadranka Šturm Kocjan, I. r
dr. Vladimir Topler, I. r.
Zmago Jelinčič, I. r.

Predlog poslovnika o parlamentarni preiskavi
1.člen
Uvedbo parlamentarne preiskave lahko predlaga vsak poslanec.
Državni zbor mora odrediti parlamentarno preiskavo, če to
zahteva tretjina poslancev ali Državni svet.
2. člen
Predlog oziroma zahteva za uvedbo parlamentarne preiskave
se vloži pisno.
Predlog oziroma zahteva iz prejšnjega odstavka vsebuje:
- zahtevek za odreditev parlamentarne preiskave,
- navedbo razlogov za uvedbo parlamentarne preiskave,

preiskave, in navedbo namena parlamentarne preiskave, po
potrebi pa tudi navedbo predvidenega obsega parlamentarne
preiskave.
Zahtevek se oblikuje tako, da se lahko povzame kot vsebina
akta o odreditvi parlamentarne preiskave (4. člen).
Zahtevi tretjine poslancev za uvedbo parlamentarne preiskave
mora biti priložen seznam poslancev z njihovimi podpisi.
Tretjina poslancev oziroma Državni svet (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave) določi svojega predstavnika pri obravnavi zahteve na
seji Državnega zbora.
3. člen

- predlog dokazov, ki naj se izvedejo v parlamentarni preiskavi, kolikor so ti dokazi znani.

Predlog oziroma zahteva za uvedbo parlamentarne preiskave
se pošlje predsedniku Državnega zbora.

Zahtevek za odreditev parlamentarne preiskave vsebuje kratek opis zadeve javnega pomena, ki je predmet parlamentarne

Predsednik Državnega zbora uvrsti predlog oziroma zahtevo
za uvedbo parlamentarne preiskave na dnevni red prve
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poročevalec

naslednje seje Državnega zbora, če je predlog vložen najkasneje 30 dni pred to sejo, oziroma, če je zahteva vložena
najkasneje 8 dni pred to sejo.
Kadar so razlogi za uvedbo parlamentarne preiskave, ki jo
zahteva tretjina poslancev, nastali ali se je zanje zvedelo šele
po preteku roka iz prejšnjega odstavka, se zahteva uvrsti na
dnevni red seje Državnega zbora, če je vložena do začetka
seje.
4. člen
O predlogu za uvedbo parlamentarne preiskave Državni zbor
odloči s sklepom. Državni zbor v sklepu, s katerim odredi
parlamentarno preiskavo na predlog, lahko v celoti povzame
vsebino zahtevka za odreditev parlamentarne preiskave iz
predloga, sme pa predlagano parlamentarno preiskavo tudi
zožiti, razširiti ali dopolniti.
O zahtevi za uvedbo parlamentarne preiskave Državni zbor ne
glasuje.'V aktu, s katerim odredi parlamentarno preiskavo na
zahtevo, v celoti povzame vsebino zahtevka za odreditev
parlamentarne preiskave iz zahteve, sme pa zahtevano parlamentarno preiskavo tudi razširiti ali dopolniti, kolikor je to
v skladu s predmetom in namenom zahtevane parlamentarne
preiskave in če temu ne nasprotuje predlagatelj zahteve.
Predlogi za razširitev ali dopolnitev zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave se usklajujejo s predstavnikom predlagatelja zahteve v kolegiju predsednika Državnega zbora.
5. člen
Državni zbor za vsako parlamentarno preiskavo imenuje
posebno preiskovalno komisijo.
Državni zbor imenuje preiskovalno komisijo praviloma na isti
seji, na kateri sprejme sklep oziroma izda akt o odreditvi
parlamentarne preiskave, najkasneje pa na prvi naslednji seji.
6. člen
Preiskovalno komisijo sestavljajo predsednik in njegov
namestnik ter najmanj pet članov.
V preiskovalno komisijo se lahko imenujejo samo poslanci.
Če je parlamentarna preiskava uvedena na predlog poslanca
ali na zahtevo Državnega sveta, vsaka poslanska skupina
lahko zahteva, da ima v preiskovalni komisiji sorazmerno
število članov glede na številčno zastopanost poslanske skupine v Državnem zboru.
Če je parlamentarna preiskava uvedena na zahtevo tretjine
poslancev, imajo vse poslanske skupine v preiskovalni komisiji enako število članov. Predsednik preiskovalne komisije se
izvoli izmed poslancev, ki so vložili zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave.
Poslanska skupina lahko sklene, da v preiskovalni komisiji ne
bo sodelovala.
7. člen
Preiskovalna komisija ima sekretarja.
Preiskovalna komisija ima lahko enega ali več strokovnih
svetovalcev, ki nudijo strokovno pomoč predsedniku in članom preiskovalne komisije.
Sekretar komisije ali vsaj en strokovni svetovalec mora imeti
visoko pravno izobrazbo in pravosodni izpit.
Sekretar In strokovni svetovalci lahko po pooblastilu preiskovalne komisije opravljajo pripravljalna preiskovalna dejanja.
Poročevalec

Za sekretarja in strokovne svetovalce preiskovalne komisije
veljajo smiselno določbe 3. člena zakona o parlamentarni
preiskavi.
8. člen
Postopek parlamentarne preiskave obsega:
- pripravljalna preiskovalna dejanja, če so potrebna za pripravo ali dopolnitev dokaznega sklepa,- oblikovanje in sprejem dokaznega sklepa,- izvajanje dokazov,- posvetovanje in
sklepanje o ugotovitvah preiskave,- izdelavo in sprejem
poročila za Državni zbor.
9. člen
V teku parlamentarne preiskave sme Državni zbor na predlog
preiskovalne komisije razširiti obseg preiskave v skladu s 5.
členom tega poslovnika.
Če v preiskovalni komisiji nastane dvom o vsebini predmeta
parlamentarne preiskave, mora preiskovalna komisija na zahtevo najmanj dveh tretjin navzočih članov zahtevati odločitev
Državnega zbora. Odločitev Državnega zbora je sprejeta, če ji
ne nasprotuje tretjina poslancev.
10. člen
Predsednik preiskovalne komisije vodi postopek parlamentarne preiskave in ima zlasti naslednje pristojnosti:
- sklicuje in vodi seje preiskovalne komisije,
- izdaja odredbe za izvedbo preiskovalnih dejanj,
- določa kraj in čas dokazovanja,
- določa vrstni red zaslišanj preiskovancev, prič in izvedencev,
- daje sodiščem in drugim državnim organom zaprosila za
pravno pomoč pri izvedbi preiskave,
- predloži poročilo preiskovalne komisije Državnemu zboru.
Predsednik je pri svojem delu vezan na sklepe preiskovalne
komisije.
Predsednik skrbi za vzdrževanje reda na sejah. Iz sejne dvorane sme odstraniti preiskovance, priče, izvedence in druge
udeležence seje, ki ne spoštujejo navodil o vzdrževanju reda.
V odsotnosti predsednika izvršuje njegove pristojnosti njegov
namestnik.
Večina članov preiskovalne komisije lahko predlaga razrešitev predsednika preiskovalne komisije.
11. člen
Člani preiskovalne komisije imajo pravico:
- predlagati dokaze,
- dajati druge predloge v postopku parlamentarne preiskave,
- postavljati vprašanja preiskovancem, pričam in izvedencem,
- v poročilu Državnemu zboru navesti svoje mnenje o poteku
in izidu parlamentarne preiskave.
12. člen
Preiskovalna komisija je sklepčna, če je navzoč predsednik ali
njegov namestnik in večina članov.
Če preiskovalna komisija ni sklepčna, predsednik odloži začetek seje oziroma prekine začeto sejo za določen čas. Če tudi
po preteku tega časa komisija ni sklepčna, predsednik določi
nov datum seje.
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Če se član preiskovalne komisije večkrat neopravičeno ne
udeleži seje komisije, predsednik preiskovalne komisije predlaga predsedniku Državnega zbora, naj uvrsti na dnevni red
seje Državnega zbora vprašanje razrešitve takega člana.
13. člen
Preiskovalna komisija sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov, če ta poslovnik ne določa drugače.
Preiskovalna komisija mora opraviti pripravljalna preiskovalna dejanja, obvestiti javnost o opravljenih pripravljalnih
preiskovalnih dejanjih, postaviti vprašanja državnim organom
v zvezi s parlamentarno preiskavo ter sprejeti in izvesti
dokaze, če to zahteva najmanj tretjina članov preiskovalne
komisije.
14. člen
Če preiskovalna komisija ugotovi, da varnostni razlogi zahtevajo varovanje preiskovalne komisije ali posameznih njenih
članov, predsednik preiskovalne komisije o tem pisno obvesti
predsednika Državnega zbora z zahtevo, naj minister za
notranje zadeve zagotovi ustrezno varovanje.
Če preiskovalna komisija sklene, da bo preiskovalna dejanja
opravila zunaj sedeža Državnega zbora, predsednik preiskovalne komisije o tem pisno obvesti predsednika Državnega
zbora.
15. člen
Preiskovalna komisija lahko kadarkoli sprejme sklep o izvedbi
pripravljalnih preiskovalnih dejanj, ki jih opravijo člani preiskovalne komisije ali druge od nje pooblaščene osebe.
S pripravljalnimi preiskovalnimi dejanji se zbira in ureja gradivo za preiskavo in preskrbi potrebno dokazno gradivo, zlasti
ustrezni spisi in listine. Lahko se zbirajo tudi obvestila od
oseb, ki lahko dajo podatke o obravnavani zadevi.
Pripravljalna preiskovalna dejanja se opravijo brez navzočnosti javnosti. Preiskovalna komisija lahko sklene, da se o opravljenih preiskovalnih dejanjih obvesti javnost.
O kraju in času izvedbe pripravljalnih preiskovalnih dejanj se
obvestijo vsi člani preiskovalne komisije. Ti imajo pravico, da
so navzoči pri pripravljalnih preiskovalnih dejanjih.
O pripravljalnih preiskovalnih dejanjih se vodi zapisnik.

Preiskovalna komisija sme pri izvajanju dokazov izključiti
javnost v celoti ali pri posameznih dokazilih, če to narekuje
utemeljen interes posameznika ali če preiskovanec ali priča
v navzočnosti javnosti noče izpovedovati ali če okoliščine
kažejo, da v navzočnosti javnosti ne bo govoril resnice. O izključitvi javnosti iz teh razlogov preiskovalna komisija odloči
z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
Preiskovalna komisija sme razen v primerih iz prejšnjega
odstavka pri izvajanju dokazov izključiti javnost, če to narekuje javni interes. Odločitev o tem sprejme z dvotretjinsko
večino navzočih članov.
O izključitvi javnosti odloča preiskovalna komisija na seji brez
navzočnosti javnosti. Če je sprejet sklep o popolni ali delni
izključitvi javnosti, mora biti tak sklep objavljen na seji, ki je
odprta za javnost.
18. člen
Posvetovanja preiskovalne komisije se opravijo na seji brez
navzočnosti javnosti.
19. člen
O sejah preiskovalne komisije se vodi zapisnik in dobesedni
zapis (magnetogram).
Zapisnik vodi sekretar ali strokovni svetovalec preiskovalne
komisije, podpišeta pa ga predsednik preiskovalne komisije
in zapisnikar.
Zapisnik vsebuje: kraj in čas seje, imena in priimke predsednika oziroma namestnika predsednika in navzočih članov
preiskovalne komisije, imena in priimke drugih oseb, ki sodelujejo na seji, podatek, ali je bila seja odprta ali zaprta za
javnost, ter bistvene podatke o poteku dokazovanja. Sestavni
del zapisnika je dobesedni zapis (magnetogram) seje.
Za obravnavanje in za zapisnik o izvajanju dokazov, ki so
označeni kot zaupni, veljajo ustrezni predpisi o varovanju
tajnosti in akti Državnega zbora o ravnanju z zaupnimi gradivi.
Dokler parlamentarna preiskava ni končana, se sme zapisnike
sej preiskovalne komisije dati le sodiščem in drugim državnim
organom v okviru pravne pomoči po določbah zakonov o sodnih postopkih in upravnem postopku.
20. člen

Ko so pripravljalna preiskovalna dejanja opravljena, se o njihovem izidu obvestijo vsi člani preiskovalne komisije.

Zapisnike o preiskovalnih dejanjih zaprošenih sodišč in drugih državnih organov ter spise, ki so bili sestavljeni pri pripravljalnih preiskovalnih dejanjih ali služijo kot dokazila, je
treba pred preiskovalno komisijo prebrati.

16. člen

Na seji se lahko sporoči le bistvena vsebina zapisnikov in
spisov iz prejšnjega odstavka.
»

Dokazi se izvajajo na seji, ki je odprta za javnost.
Izvajanje dokazov poteka po vrstnem redu, ki ga določi predsednik po sklepu preiskovalne komisije.
Pred pričetkom izvajanja dokazov morajo priče na zahtevo
predsednika komisije zapustiti sejno dvorano. Če tako sklene
preiskovalna komisija, morajo zapustiti sejno dvorano tudi
osebe, za katere je predvideno, da bodo zaslišane, vendar
preiskovalna komisija o tem še ni sklepala.
Preiskovalna komisija odloči, ali dovoli magnetofonsko in
slikovno snemanje seje predstavnikom javnih občil.

Na seji, ki je odprta za javnost, se ne preberejo zapisniki in
spisi niti se ne sporoči njihova bistvena vsebina, če vsebujejo
podatke, za katere preiskovalna komisija ugotovi, da so
podani pogoji za izključitev javnosti.
21. člen
Pred koncem posvetovanj sme biti javnost obveščena
o poteku seje, ki je zaprta za javnost, samo, če je tako sklenila
preiskovalna komisija, in le v obsegu, ki ga je določila.
22. člen

17. člen
Dokazi, ki so označeni kot zaupni, se izvajajo na seji brez
navzočnosti javnosti.
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Na predlog preiskovalne komisije Državni zbor lahko prekine
parlamentarno preiskavo. Parlamentarne preiskave m
mogoče prekiniti, če temu nasprotuje predlagatelj zahteve za
uvedbo parlamentarne preiskave ali preiskovanec.
poročevalk

Prekinjeno parlamentarno preiskavo je mogoče kadarkoli
nadaljevati po sklepu Državnega zbora na predlog preiskovalne komisije, predlagatelja zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave ali preiskovanca. Predlog za nadaljevanje
prekinjene preiskave je treba uvrstiti na dnevni red prve
naslednje seje Državnega zbora, če je vložen najmanj 30 dni
pred to sejo.
Državni zbor lahko vsak čas med postopkom parlamentarne
preiskave ustavi parlamentarno preiskavo na predlog preiskovalne komisije, predlagatelja zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave ali tretjine poslancev. Preiskave ni mogoče
ustaviti, če temu nasprotuje predlagatelj zahteve za uvedbo
parlamentarne preiskave ali tretjina poslancev.
Ustavljene parlamentarne preiskave ni mogoče obnoviti v isti
mandatni dobi Državnega zbora.
Če je predlagatelj zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave
tretjina poslancev, se šteje, da predlagatelj zahteve nasprotuje prekinitvi oziroma ustavitvi parlamentarne preiskave, če
temu nasprotuje večina vseh podpisnikov zahteve za uvedbo
parlamentarne preiskave.
23. člen
Po končani parlamentarni preiskavi preiskovalna komisija
predloži Državnemu zboru pisno poročilo. Poročilo mora vsebovati opis poteka postopka, dokazila in bistvene ugotovitve
preiskave ter predlog sklepov, ki naj jih po obravnavi sprejme
Državni zbor.
Če v preiskovalni komisiji ni soglasja o ugotovitvah preiskave,
je treba v poročilu navesti tudi ločena mnenja.
Po sklepu Državnega zbora, ki ga sprejme na zahtevo predlagatelja zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave ali tretjine
poslancev, mora preiskovalna komisija med parlamentarno
preiskavo predložiti Državnemu zboru vmesno poročilo
o poteku preiskave. Vmesno poročilo lahko preiskovalna
komisija predloži Državnemu zboru tudi na lastno pobudo.

24. člen
Če se pokaže, da preiskovalna komisija ne bo mogla opraviti
svojega dela do konca mandatne dobe Državnega zbora,
mora preiskovalna komisija pravočasno, najkasneje pa za
obravnavo na zadnji seji Državnega zbora, predložiti Državnemu zboru poročilo o poteku in ugotovitvah preiskave ter
o razlogih, zaradi katerih komisija preiskave ne bo mogla
končati.
Parlamentarna preiskava, ki ni bila končana v mandatni dobi
Državnega zbora, se šteje za zaključeno. Novi Državni zbor
lahko ponovno uvede tako parlamentarno preiskavo v skladu
s tem poslovnikom.
25. člen
Državni zbor pri obravnavi poročila preiskovalne komisije
lahko ugotovitve in ocene preiskovalne komisije sprejme ali
zavrne, lahko pa tudi zahteva dopolnitev postopka parlamentarne preiskave.
Predloge sklepov iz poročila preiskovalne komisije Državni
zbor lahko sprejme ali zavrne, lahko pa sprejme tudi drugačne sklepe.
26. člen
Kolikor ni s tem poslovnikom drugače določeno, veljajo za
uvedbo parlamentarne preiskave ter za imenovanje in delo
preiskovalne komisije določbe poslovnika Državnega zbora.
27. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državnega zbora. Sprememba je v tem, da predlog dokazov in
Državni zbor je na 10. seji dne 5.7.1993 obravnaval in sprejel
navedba predvidenega obsega parlamentarne preiskave nista
predlog za izdajo poslovnika o parlamentarni preiskavi
obvezni sestavini predloga oziroma zahteve za uvedbo parlaz osnutkom poslovnika in naložil Komisiji za poslovnik, da
mentarne preiskave. Predlog dokazov se poda, kolikor so ti
pripravi predlog poslovnika, pri čemer naj prouči in upošteva
dokazi že znani. Predvideni obseg parlamentarne preiskave
mnenja in stališča delovnih teles ter stališča in predloge
pa se navede, kolikor predlagatelj šteje to za potrebno.
poslancev na seji Državnega zbora.
V skladu z drugim odstavkom 335. člena poslovnika Držav3. člen:
nega zbora je Komisija za poslovnik pripravila predlog poslovnika o parlamentarni preiskavi za drugo obravnavo. Pri priV drugem odstavku 3. člena osnutka poslovnika je bilo predvipravi predloga poslovnika je komisija izhajala iz predloga
deno, da predsednik Državnega zbora uvrsti predlog oziroma
zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je za drugo obravnavo
zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave na dnevni red
pripravil Odbor za notranjo politiko in pravosodje in sta ga
prve naslednje seje Državnega zbora, če je predlog vložen
predložila poslanca Vitodrag Pukl in mag. Janez Kocijančič.
najkasneje 30 dni pred to sejo, oziroma če je zahteva vložena
V skladu s sklepom Državnega zbora je komisija proučila
najkasneje 15 dni pred to sejo. Poslanec dr. Leo Šešerko pa je
mnenja in stališča delovnih teles ter stališča in predloge
v razpravi na seji Državnega zbora predlagal, naj predsednik
poslancev na seji Državnega zbora in jih ustrezno upoštevala
Državnega zbora uvrsti predlog oziroma zahtevo za uvedbo
oziroma se je do njih opredelila takole:
parlamentarne preiskave na dnevni red prve naslednje seje
Državnega zbora, če je predlog oziroma zahteva vložena
Naslov poslovnika:
najkasneje 48 ur pred to sejo.
Poslanec Žarko Pregelj je v razpravi na seji Državnega zbora
menil, da naslov ni ustrezen, saj bi morali imeti poslovnik
preiskovalne komisije, ki bi bil nekakšen vzorec za posamezne poslovnike preiskovalnih komisij, ki bi jih te same
sprejemale. Te pripombe oziroma predloga ni mogoče upoštevati, ker je v 313. členu poslovnika Državnega zbora določeno, da parlamentarno preiskavo ureja poseben poslovnik,
ki ga sprejme Državni zbor z dvotretjinsko večino navzočih
poslancev.
2. člen:
Drugi in tretji odstavek tega člena sta spremenjena ob upoštevanju pripomb poslanca dr. Lea Šešerka v razpravi na seji
Poročevalec

Komisija je bila mnenja, da je potrebna drugačna ureditev le
glede zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave (manjšinjska preiskava). Glede na to, da se po 52. členu poslovnika
Državnega zbora sklic seje Državnega zbora s predlogom
dnevnega reda pošlje poslancem najmanj 7 dni pred dnem,
določenem za sejo, je v drugem odstavku 3. člena predloga
poslovnika o parlamentarni preiskavi predvideno, da predsednik Državnega zbora uvrsti zahtevo za uvedbo parlamentarne
preiskave na dnevni red prve naslednje seje Državnega zbora,
če je zahteva vložena najkasneje 8 dni pred to sejo. V novem
tretjem odstavku pa je za primer, kadar so razlogi za uvedbo
parlamentarne preiskave, ki jo zahteva tretjina poslancev,
nastali ali se je zanje zvedelo šele po preteku navedenega
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roka, zahteva za uvedbo parlamentarne preiskave uvrsti na
dnevni red seje Državnega zbora, če je vložena do začetka
seje, preden Državni zbor preide na določanje dnevnega reda
seje.

zakona o parlamentarni preiskavi, zato je potrebno v petem
odstavku 7. člena predloga poslovnika določiti, da določbe 3.
člena zakona o parlamentarni preiskavi veljajo smiselno tudi
za sekretarja in strokovne svetovalce preiskovalne komisije.

4. člen:

Poslanci dr. Leo Šešerko, Ivo Hvalica in Marjan Podobnik so
v razpravi na seji Državnega zbora predlagali, da se v tem
členu dodatno določi, da ima vsak član preiskovalne komisije
svojega strokovnega svetovalca in da ima preiskovalna komisija pravico zahtevati, da neodvisna revizijska hiša, tudi tuja,
opravi revizijo za potrebe parlamentarne preiskave.

V skladu s predlogom poslanca dr. Lea Šešerka v razpravi na
seji Državnega zbora je črtan 4. člen osnutka, ki je predvideval, da predlagatelj ali predsednik Državnega zbora lahko
zahteva, naj o predlogu oziroma zahtevi za uvedbo parlamentarne preiskave da pisno pravno mnenje Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve. Tako je 5. člen osnutka postal 4. člen
predloga.
K 5. členu osnutka - sedaj 4. členu predloga - je poslanec dr.
Leo Šešerko v svoji razpravi na seji Državnega zbo,ra predlagal, naj se v prvem odstavku tega člena črta možnost zožitve
predlagane parlamentarne preiskave. Prvi odstavek tega
člena ureja večinsko preiskavo, o kateri odloči Državni zbor
na predlog poslanca. Zato je utemeljeno, da ima Državni zbor
tudi možnost zožitve predlagane parlamentarne preiskave. Te
možnosti pa ne more imeti v primeru manjšinske preiskave, ki
je urejena v drugem odstavku tega člena.
5. člen:
K temu členu, ki je bil v osnutku 6. člen, je poslanec dr. Leo
Šešerko v svoji razpravi na seji Državnega zbora predlagal,
naj se drugi odstavek črta. Ta predlog ni bil upoštevan, saj bi
črtanje tega odstavka pomenilo, da Državni zbor ne bi bil
vezan na noben rok za imenovanje preiskovalne komisije.
6. člen:
Besedilo tega člena, ki je bil v osnutku 7. člen, je določeno ob
upoštevanju predlogov, danih pri obravnavi osnutka. Komisija
se je odločila in v prvem odstavku 6. člena predloga določila,
da preiskovalno komisijo sestavljajo poleg predsednika in
njegovega namestnika še najmanj pet članov, kar je bilo
ponujeno v varianti v 7. členu osnutka. Pomemben pogoj za
učinkovito parlamentarno preiskavo je po mnenju komisije
maloštevilna preiskovalna komisija, ki je prav zaradi tega
veliko bolj operativna. V primeru parlamentarne preiskave, ki
je uvedena na predlog poslanca ali na zahtevo Državnega
sveta, ima vsaka poslanska skupina pravico zahtevati, da ima
v preiskovalni komisiji sorazmerno število članov glede na
številčno zastopanost poslanske skupine v Državnem zboru
(nov 3. odstavek 6. člena predloga). Drugačen pristop pa je
v primeru zahteve tretjine poslancev za uvedbo parlamentarne preiskave (nov 4. odstavek 6. člena predloga). V tem
primeru imajo vse poslanske skupine enako število članov.
Dodano je pravilo, da se predsednika preiskovalne komisije
izvoli izmed poslancev, ki so vložili zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave, kar je smiselni povzetek predloga
poslanca Žareta Pregla v razpravi na seji Državnega zbora.
V novem petem odstavku je zagotovljena možnost, da se
poslanska skupina odloči, da ne bo sodelovala v parlamentarni preiskavi. S temi spremembami 7. člena osnutka poslovnika je po mnenju komisije zagotovljeno varovanje manjšinske parlamentarne preiskave kot tudi večinske.
7. člen:
V 8. členu osnutka poslovnika o parlamentarni preiskavi so
bili določeni razlogi, zaradi katerih poslanec ne sme biti
imenovan v preiskovalno komisijo, oziroma mora biti razrešen
članstva v preiskovalni komisiji, če taki razlogi nastanejo ali
se zanje zve pozneje. V skladu s predlogom poslanca dr. Lea
Šešerka v razpravi na seji Državnega zbora je bila vsebina 8.
člena osnutka poslovnika o parlamentarni preiskavi, prenesena v 3. člen predloga zakona o parlamentarni preiskavi.
V petem odstavku 9. členu osnutka poslovnika o parlamentarni preiskavi, ki je v predlogu poslovnika postal 7. člen, je
bilo predvideno, da določbe 8. člena osnutka poslovnika
veljajo smiselno tudi za sekretarja in strokovne svetovalce
preiskovalne komisije. Ta določba ni bila prenesena v predlog
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Komisija za poslovnik teh predlogov ni sprejela iz naslednjih
razlogov:
- Strokovni svetovalci se imenujejo kot svetovalci preiskovalne komisije, ne pa kot osebni svetovalci njenih posameznih
članov. Strokovni svetovalci preiskovalne komisije delajo za
komisijo kot celoto, s posameznimi člani komisije pa sodelujejo, kadar posamezni člani opravljajo pripravljalna preiskovalna dejanja. Predlog, naj ima vsak član preiskovalne komisije svojega strokovnega svetovalca, je mogoče uresničiti
v okviru drugega odstavka 34. člena zakona o poslancih, ki
določa, da pripada poslanski skupini za vsakega poslanca
določen znesek za strokovne sodelavce poslancev v višini, ki
jo določi Državni zbor.
- Katere dokaze bo preiskovalna komisija izvedla in kateremu
izvedencu bo poverila revizijo, je stvar njene odločitve pri
oblikovanju dokaznega sklepa. Tako ima preiskovalna komisija brez izrečne določbe v poslovniku pravico zahtevati, da
neodvisna revizijska hiša, tudi tuja, opravi revizijo za potrebe
parlamentarne preiskave.
8. člen:
Besedilo tega člena je identično besedilu 10. člena osnutka.
Poslanec Jože Jagodnik je v svoji razpravi na seji Državnega
zbora predlagal, da se v 10. členu osnutka izraz »dokazni
sklep« nadomesti z izrazom »sklep o uvedbi parlamentarne
preiskave«. Tega predloga ni mogoče upoštevati glede na to,
da izraz »dokazni sklep« kot akt preiskovalne komisije, s katerim določi način izvedbe parlamentarne preiskave, preiskovance in dokazila, predvideva predlog zakona o parlamentarni preiskavi v 6. členu, medtem ko je sklep o uvedbi parlamentarne preiskave akt Državnega zbora, s katerim ta odredi
parlamentarno preiskavo na predlog poslanca (4. člen).
10. člen:
V osnutku poslovnika je bil to 12. člen. Upoštevaje predlog
poslanca dr. Lea Šešerka v razpravi na seji Državnega zbora,
je dodan nov peti odstavek, po katerem večina članov preiskovalne komisije lahko predlaga razrešitev predsednika te
komisije. Glede postopka razrešitve velja določilo 247. člena
poslovnika Državnega zbora.
11. člen:
Besedilo tega člena je identično besedilu 13. člena osnutka
poslovnika o parlamentarni preiskavi. Predlogi poslancev dr.
Lea Šešerka, Iva Hvalice in Marjana Podobnika v razpravi na
seji Državnega zbora so smiselno upoštevani v novem drugem odstavku 13. člena predloga poslovnika o parlamentarni
preiskavi.
13. člen:
V osnutku poslovnika je bil to 15. člen.
Ob upoštevanju predlogov poslancev dr. Lea Šešerka, lva
Hvalice in Marjana Podobnika v razpravi na seji Državnegae
zbora k 13. členu osnutka poslovnika (11. člen predloga), i
dodan nov drugi odstavek, ki določa, da mora preiskovalni
komisija opraviti pripravljalna preiskovalna dejanja, obvestili
javnost o opravljenih pripravljalnih preiskovalnih dejanjih,
postaviti vprašanja državnim organom v zvezi s parlamenporočevalec

tamo preiskavo ter sprejeti in izvesti dokaze, če to zahteva
■ najmanj tretjina članov preiskovalne komisije.
15. člen:
V osnutku poslovnika je bil to 17. člen. Poslanci dr. Leo
Šešerko, Ivo Hvalica in Marjan Podobnik so v razpravi na seji
Državnega zbora predlagali, naj se določi kot pravilo, da se
pripravljalna preiskovalna dejanja opravljajo v navzočnosti
javnosti, preiskovalna komisija pa lahko sklene, da se posamezna pripravljalna preiskovalna dejanja opravijo brez navzočnosti javnosti. Ta predlog so utemeljevali tudi s tem, da se
v postopku pred preiskovalno komisijo smiselno uporablja
zakon o kazenskem postopku, ki določa, da je obravnava pred
sodiščem praviloma javna.
Komisija za poslovnik tega predloga ni sprejela. Po predlogu
zakona o parlamentarni preiskavi se v postopku parlamentarne preiskave smiselno uporabljajo določbe zakona
o kazenskem postopku. Pripravljalna preiskovalna dejanja
v postopku parlamentarne preiskave so smiselno enaka preiskovalnim dejanjem v preiskavi po zakonu o kazenskem
postopku, ki se po tem zakoni^ opravljajo brez navzočnosti
javnosti. S preiskovalnimi dejanji se šele zbira in ureja
potrebno dokazno gradivo, ki bo podlaga za oblikovanje in
sprejem dokaznega sklepa kot akta, ki po predlogu zakona
o parlamentarni preiskavi smiselno ustreza obtožnici po
zakonu o kazenskem postopku. Gre torej za izrazito delovno
pripravljalno fazo parlamentarne preiskave, ki ne more potekati i/ navzočnosti javnosti, pač pa se javnost po sklepu
preiskovalne komisije lahko obvesti o že opravljenih pripravljalnih preiskovalnih dejanjih. Javnost dela preiskovalne
komisije je zagotovljena v nadaljnji fazi, to je v fazi izvajanja
dokazov na podlagi sprejetega dokaznega sklepa, podobno
kot je po zakonu o kazenskem postopku zagotovljena javnost
glavne obravnave, ki se opravi po vloženi obtožnici.
V 18. členu osnutka poslovnika je bila predvidena vsebina in
način oblikovanja dokaznega sklepa. Ta določba je iz predloga poslovnika izpuščena, ker ta vprašanja ureja predlog
zakona o parlamentarni preiskavi.
17. člen:
V osnutku poslovnika je bil to 20. člen.
Poslanec Marjan Podobnik je v razpravi na seji Državnega
zbora nasprotoval določbi četrtega odstavka tega člena in
predlagal, naj se določi, da o izključitvi javnosti odloča preiskovalna komisija na javni seji. Predloga ni mogoče upoštevati, ker je v 162. členu poslovnika Državnega zbora določeno,
da se sklep o tem, da bo seja delovnega telesa ali njen del, ki
je zaprt za javnost, sprejme na zaprti seji.
18. člen:
V osnutku poslovnika je bil to 21. člen.
Poslanci dr. Leo Šešerko, Ivo Hvalica in Marjan Podobnik so
v razpravi na seji Državnega zbora predlagali, naj bo javnost
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zagotovljena tudi pri posvetovanjih preiskovalne komisije. Ta
predlog so utemeljevali tudi s tem, da se v postopku pred
preiskovalno komisijo smiselno uporablja zakon o kazenskem
postopku, ki določa, da je obravnava pred sodiščem praviloma javna.
Komisija za poslovnik tega predloga ni sprejela. Posvetovanja
preiskovalne komisije se nanašajo zlasti na sprejem sklepa
o izvedbi pripravljalnih preiskovalnih dejanj, na sprejem
dokaznegasklepa, na sprejem sklepa o izključitvi javnosti in
na presojo dokazov in sprejem ugotovitev o rezultatih preiskave ter na izdelavo in sprejem zaključnega poročila. Gre
torej za izrazito delovne faze postopka parlamentarne preiskave in zlasti za izmenjavo in usklajevanje različnih mnenj,
zato je potrebno, da se posvetovanja opravijo na sejah brez
navzočnosti javnosti. To je tudi v skladu z zakonom o kazenskem postopku, po katerem se senat v vseh podobnih primerih posvetuje brez navzočnosti javnosti.
20. člen:
V osnutku poslovnika je bil to 23. člen.
Besedilo tretjega odstavka je dopolnjeno v skladu s predlogom preiskovalne komisije.
21. člen:
V osnutku poslovnika je bil to 24. člen, ki je v predlogu
nespremenjen. Temu členu je v osnutku poslovnika sledil 25.
člen, ki je določal, da pred koncem posvetovanj o ugotovitvah
preiskave preiskovalna komisija in njeni člani ne smejo javno
presojati dokazov v obravnavani zadevi oziroma dajati ocen
o odgovornosti preiskovancev. Ta prepoved je bila v 8. členu
osnutka poslovnika sankcionirana z razrešitvijo člana preiskovalne komisije, ki bi to prepoved kršil. Glede na to, da je
bila vsebina 8. člena osnutka poslovnika prenesena v 3. člen
predloga zakona o parlamentarni preiskavi, kjer pa ni predvidena tudi sankcija za kršitev prepovedi, ki je bila določena
v 24. členu osnutka poslovnika o parlamentarni preiskavi, je
taka prepoved postala brezpredmetna. Zato je v predlogu
poslovnika v skladu s predlogom poslanca Marjana Podobnika v razpravi na seji Državnega zbora ta prepoved črtana.
22. člen:
V osnutku poslovnika je bil to 26. člen.
Poslanec Marjan Podobnik je v razpravi na seji Državnega
zbora predlagal, naj se vpetem odstavku tega člena določi, da
preiskave ni mogoče prekiniti ali ustaviti, če temu nasprotuje
kdorkoli od poslancev, ki so vložili zahtevo za parlamentarno
preiskavo. Tega predloga komisija ni sprejela, ker meni, da je
ustrezna predlagana rešitev v petem odstavku tega člena, po
kateri se v primeru, če je predlagatelj zahteve za uvedbo
parlamentarne preiskave tretjina poslancev, šteje, da predlagatelj zahteve nasprotuje prekinitvi oziroma ustavitvi parlamentarne preiskave, če temu nasprotuje večina vseh podpisnikov zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave.
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Predlog zakona o POLITIČNIH STRANKAH - EPA 346 DRUGA

OBRAVNAVA

Vlada Republike Slovenije je na 21. seji dne 19. septembra
1992 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga

uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Miha KOZINC, član vlade in minister za pravosodje in
upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje in
upravo,
- mag. Jože OLUP, namestnik ministra za pravosodje in
upravo.

Predlog zakona o političnih strankah
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.6len
Politične stranke (v nadaljevanju: stranke) temeljijo na ustavni'
pravici vsakogar do svobodnega združevanja.
2. člen
Stranke so oblika političnega združevanja državljanov, ki
stalno ali na daljše obdobje sodelujejo na volitvah v organe
oblasti in v organe lokalne samouprave ter pri oblikovanju
politične volje državljanov na vseh področjih javnega življenja.
Stranke zlasti:
- pospešujejo aktivno udeležbo državljanov v političnem
življenju,
- predlagajo kandidate za poslance v državnem zboru, za
člane državnega sveta, za predsednika republike ter za
organe lokalnih skupnosti,
- vplivajo na politično in demokratično delovanje državnega
zbora, državnega sveta, vlade in organov lokalne skupnosti,
- spremljajo delo organov oblasti in organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih funkcij,
- uresničujejo politične cilje
- skrbijo za stalno povezavo med državljani ter organi oblasti
in organi lokalne samouprave.
3. člen
Stranke delujejo na ozemlju celotne države Slovenije.
Stranke ne smejo ustanavljati svojih organizacijskih oblik
v gospodarskih družbah, v zavodih in drugih organizacijah ter
v državnih organih.

članom državnega sveta, predsedniku vlade, ministrom, članom organov lokalnih skupnosti ter drugim javnim funkcionarjem, ki jih voli oziroma imenuje državni zbor, predsednik
republike, vlada oziroma ustrezen organ lokalne skupnosti ter
članom političnih strank oziroma drugim fizičnim osebam.
Sredstva in storitve iz prejšnjega odstavka dajejo službe
državnega zbora, državnega sveta in organi lokalnih skupnosti v skladu s posebnimi predpisi.
Uporabniki sredstev in storitev iz prvega odstavka tega člena
se morajo obravnavati enakopravno.
II. USTANOVITEV IN REGISTRACIJA STRANKE
6. člen
Stranko lahko ustanovi najmanj 100 polnoletnih državljanov
Republike Slovenije, ki na ustanovnem zboru podpišejo ustanovne izjave, sprejmejo statut stranke in njen program.
Ustanovitelj ne more biti oseba, ki ji je odvzeta poslovna
sposobnost.
7. člen
Z ustanovno izjavo ustanovitelj izjavi svojo voljo o ustanovitvi
stranke.
V ustanovno izjavo ustanovitelj vpiše:
- ime in priimek,
- rojstne podatke,
- državljanstvo,
- stalno prebivališče,
- funkcijo, poklic oziroma sedež zaposlitve.
- ime, kratico in sedež stranke ter datum ustanovitve stranke.
8. člen

4. člen
Delovanje strank je javno.

Član stranke lahko postane ob pogojih, določenih v statutu,
vsakdo, ki podpiše pristopno izjavo. V njej navede ime v priimek, rojstne podatke ter stalno ali začasno prebivališče.

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

Mladoletnik, ki je star najmanj 15 let je lahko član stranke
v skladu s pravili, ki jih določa statut stranke in s privolitvijo
njegovih zakonitih zastopnikov.

Javnost dela se lahko izjemoma omeji le v primerih, ki so
predvideni v statutu stranke.

Tujci ne morejo biti člani strank, lahko pa so častni člani
stranke.

5. člen
Nihče nima pravice dajati v strankarske oziroma politične
namene sredstva in storitve poslancem državnega zbora in
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9. člen
Ime, kratica in znak stranke se morajo bistveno in nedvoumno
poročevalec

razlikovati od imena, kratice in znaka druge, že registrirane
stranke.
Stranka ima lahko samo eno ime in eno skrajšano ime.
V volilnem postopku, v predvolilni dejavnosti in v pravnem
prometu stranka uporablja le registrirano ime, kratico in znak.
Notranja organizacijska enota lahko ob imenu stranke uporablja tudi dodatek iz katerega je razvidno, da gre za notranjo
organizacijsko enoto.
Notranja organizacijska enota, ki iz starnke izstopi, izgubi
pravico še naprej uporabljati ime, kratico in zank stranke.
Ime stranke ne sme vsebovati ime tuje dežele ali tuje stranke
oziroma tuje pravne ali fizične osebe.
10. člen
Kot stranke se ne registrirajo stranke oziroma organizacijske
enote strank, ki imajo sedež v tujini.
11. člen
Register strank (v nadaljnjem besedilu: register) vodi ministrstvo, pristojno za upravo (v nadaljnjem besedilu: registrski
organ), ki izda podrobnejše navodilo o načinu vpisa in vodenju registra ter o obrazcu ustanovne izjave.
Stranka mora v 30 dneh od dneva ustanovitve zahtevati vpis
v register.
12. člen
Zahtevi za vpis v register mora stranka predložiti:
- 100 ustanovnih izjav,
- zapisnik ustanovnega zbora,
- statut in program.
Registrski organ označi zahtevo stranke za vpis v register
z navedbo ure in datuma.
Če stranka pošlje zahtevo po pošti priporočeno ali brzojavno,
se dan in ura oddaje na pošto štejeta za dan in uro prejema
zahteve.
13. člen
Podpis ustanovitelja na ustanovni izjavi mora biti overjen pri
državnem organu.
In zapisnika ustanovnega zbora, ki ga s podpisom overita dva
overovitelja morajo nedvoumno izhajati:
- datum in kraj ustanovitve stranke,
- da sta statut in program stranke sprejeta.
Če je vloga za vpis v register pomanjkljiva, pošlje registrski
organ stranki v osmih dneh zahtevo za dopolnitev vloge. Če
stranka vloge ne dopolni v roku 30 dni od prejema zahteve za
dopolnitev, se šteje, da je odstopila od vloge za vpis v register.
Statut in program morata biti označena z datumom sprejema
ter s podpisom presedujočega ustanovnega zbora.
14. člen
Stranka se vpiše v register po pravnomočnosti odločbe
o vpisu.
O vpisu stranke v register, izda registrski organ odločbo.
Z dnem vpisa v register postane stranka pravna oseba.
Stranka sme začeti z delom, ko je vpisana v register.
Status pravne osebe lahko pridobi tudi notranja organizacijska enota stranke.
Poročevalec

Izrek odločbe o vpisu v register objavi registrski organ v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške objave plača stranka.
15. člen
Registrski organ zavrne zahtevo stranke za vpis v register, če
ugotovi:
- da niso izpolnjeni pogoji iz 6. člena tega zakona,
- da se ime, kratica ali znak stranke bistveno in nedvoumno
ne razlikujejo od imena, kratice in znaka druge, že registrirane stranke,
- da je Ustavno sodišče odločilo, da so akti stranke protiustavni.
/
Če registrski organ dvomi v ustavnost aktov, ki jih je stranka
predložila v postopku registracije, mora postopek prekiniti in
začeti postopek za oceno ustavnosti aktov pred ustavnim
sodiščem. Postopek pred registrskim organom se nadaljuje
po odločitvi ustavnega sodišča.
16. člen
Podatki, vpisani v register, so javni.
O spremembah imena, statuta in programa mora stranka v 15
dneh obvestiti registrski organ in zahtevati spremembo vpisa
v register.
O vpisu spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka v register izda registrski organ odločbo, katere izrek objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške objave plača stranka.
17. člen
Stranka, ki meni, da se ime, kratica in znak druge stranke ne
razlikujejo bistveno in nedvoumno od njenega že prej registriranega imena, kratice in znaka, ima pravico s tožbo spodbijati
odločbo o vpisu druge stranke v register.
Rok za vložitev tožbe iz prejšnjega odstavka je 30 dni od
objave izreka odločbe o vpisu stranke v register v Uradnem
listu Republike Slovenije.
18. člen
Registrski organ izbriše stranko iz registra, če Ustavno
sodišče odloči, da so delovanje oziroma akti stranke protiustavni.
O izbrisu obvesti registrski organ stranko. 19. člen
Registrski organ začne postopek za izbris stranke iz registra:
- na predlog stranke, ki ga sprejme s statutom določeni
organ stranke,
- če ugotovi, da je bil vpis v register opravljen na podlagi
neresničnih podatkov,
- če ugotovi, da stranka dvakrat zaporedoma ne sodeluje na
volitvah.
O začetku postopka za izbris iz registra obvesti registrski
organ v osmih dneh stranko ter jo povabi, naj se v določenem
roku o tem izjavi.
Registrski organ odloči o izbrisu stranke iz registra v primerih
iz prvega odstavka tega člena z odločbo. Stranko se iz registra izbriše, ko postane odločba pravnomočna.
Izbris stranke iz registra v primerih iz 18. člena in odločba
o izbrisu stranke iz prejšnjega odstavka tega člena se objavita
v Uradnem listu Republike Slovenije.
20. člen
Za vpis in izbris stranke iz registra se uporabljajo določbe
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splošnega upravnega postopka, če ta zakon ne določa drugače.

29. člen
Lokalne skupnosti s svojimi akti uredijo financiranje strank.

III. AKTI STRANKE

Stranka ima statut in program.

30. člen
Finančno poslovanje strank je javno. Finančno poslovanje
strank nadzoruje služba pooblaščena za nadzor nad javnimi
prihodki.

Statut stranke mora določati:

VI. KAZENSKE DOLOČBE

- ime, kratico, znak in sedež stranke,

31. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek stranka
1. ki ustanovi svoje organizacijske oblike v gospodarskih
družbah, v zavodih in v drugih organizacijah ter v državnih
organih (3. člen),
2. ki v stranko včlani mladoletnika, ki ni star najmanj 15 let, ali
v nasprotju s pravili, ki jih določa statut stranke ali brez
privolitve njegovega zakonitega zastopnika (drugi odstavek 8.
člena),
3. ki včlani tujca v stranko (tretji odstavek 8. člena),
4. ki o spremembah imena, statuta in programa v petnajstih
dneh ne obvesti registrskega organa in ne zahteva sprememb
vpisa v register (drugi odstavek 16. člena),
5. ki pridobi sredstva stranke iz prispevkov tujih zasebnikov,
fizičnih in pravnih oseb, iz prihodkov od premoženja stranke
iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma vsakršno drugo
pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev za stranko iz
tujine (tretji odstavek 24. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 9.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

21. člen

- način financiranja in odgovornost za materialno in
finančno poslovanje stranke.
22. člen
Notranje organizacijske enote stranke imajo lahko svoj statut,
v katerem urejajo vprašanja, ki niso urejena s statutom
stranke.
23. člen
Stranke določijo svoje politične cilje v programih.
IV. FINANCIRANJE STRANK
24. člen
Stranka pridobiva sredstva iz članarin, iz prispevkov zasebnikov, fizičnih in pravnih oseb, iz prihodkov od premoženja, iz
daril, iz volil ter iz proračuna.
Stranka lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje tudi
z opravljanjem gospodarske dejavnosti, ki ne sme biti izključna oziroma prevladujoča dejavnost stranke.
Prepovedano je pridobivanje sredstev stranke iz prispevkov
tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih oseb, iz prihodkov od
premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma
vsakršno drugo pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev
za stranko iz tujine.
25. člen
Pravne in fizične osebe ter zasebniki lahko prispevajo s sredstva za stranko.
Če sredstva iz prejšnjega odstavka presegajo znesek šestkratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko za
leto za katero se dela finančno poročilo, se v finančnem
poročilu navedejo podatki o firmi in sedežu pravne osebe
oziroma ime, priimek in naslov fizične osebe oziroma zasebnika.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena lahko domača pravna
oseba prispeva le iz izkazanega dobička po določbah zakona
o davku od dobička.
i
26. člen
Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih
skupnosti, sindikati, humanitarne organizacije, verske skupnosti, kot tudi podjetja, v katera je vložen javni kapital, ne
smejo financirati strank.
27. člen

32. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek javni zavod, javno podjetje, sindikat, humanitarna
organizacija, verska skupnost kot tudi podjetje, v katero je
vložen javni kapital, ki financirajo stranko (26. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 9.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
33. člen
Za prekršek iz 5. točke in 31. člena ter za prekršek iz 1. točke
33. člena tega zakona se izreče poleg denarne kazni tudi
varstveni ukrep odvzema sredstev, ki so predmet prekrška.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Politično organizacijo, ki je na dan uveljavitve tega zakona
vpisana v register političnih organizacij, vpiše registrski organ
v register strank, če le-ta vloži zahtevo, da se jo registrira kot
stranko.
Politična organizacija iz prvega odstavka priloži zahtevi za
vpis v register strank veljavni statut in program, če le-ta po
vsebini ustrezata pogojem, ki so s tem zakonom predpisani za
registracijo stranke ter ustanovne izjave iz 7. člena tega zakona.
35. člen

Stranke v državnem zboru imajo pravico do finančnih sredstev iz proračuna glede na izid zadnjih volitev v državni zbor.

Politična organizacija lahko kot stranka ohrani svoje ime,
kratico in znak. Registrski organ ne sme od dneva uveljavitve
tega zakona registrirati stranko, ki ima enako ali podobno
ime, kratico in znak kot že registrirana politična organizacija.

28. člen

36. člen

Stranke morajo državnemu zboru do 31. marca predložiti
poročilo o finančnem poslovanju za preteklo leto.

Registrski organ najpozneje v treh dneh po pravnomčonosti
odločbe o vpisu stranke v regiser obvesti občinski upravni
organ, pri katerem je ta stranka vpisana v register kot politična organizacija.

Poročilo o finančnem poslovanju mora vsebovati vse prihodke in odhodke stranke.
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poročevalec

Občinski upravni organ iz prejšnjega odstavka na podlagi
obvestila registrskega organa najpozneje v treh dneh izbriše
politično organizacijo, ki se je preoblikovala v stranko, iz
registra političnih organizacij ter o tem obvesti registrski
organ ter stranko.
37. člen
Določbe 21. člena zakona o političnem združevanju (Uradni
list SRS, št. 42/89 in Uradni list RS, št. 35/90 in 39/90) prenehajo veljati z dnem konstituiranja državnega zbora in državnega sveta za politične organizacije, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije.

38. člen
Do ustanovitve službe pooblaščene za nadzor nad javnimi
prihodki nadzoruje finančno poslovanje strank Služba družbenega knjigovodstva.
39. čien
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
1. Zbori Skupščine Republike Slovenije so na sejah, dne 10.
9. in 16. 9. 1992, sprejeli predlog za izdajo z osnutkom zakona
o političnih strankah. Predlagatelju so naročili, naj upošteva
pripombe in predloge delovnih teles skupščine in zborov ter
razprave na sejah zborov.

drugim, da listo kandidatov podpre s podpisi najmanj sto
volilcev, ki imajo prebivališče v volilni enoti). Predlagatelj je
pripombo upošteval tako, da je v 6. členu zakona določeno,
da stranko lahko ustanovi najmanj sto polnoletnih državljanov.

Večina pripomb sta dali Zakonodajno-pravna komisija in
Komisija za notranjo politiko, pripombe na sejah zborov pa so
se večinoma nanašale na ista vprašanja.

- Predlagateljh je upošteval tudi predlog Komisije za notranjo politiko in zborov ter v 8. členu določil mejo petnajst let
starosti ter privolitev zakonitih zastopnikov mladoletnikov, ki
žele postati člani stranke.

2. Predlagatelj je proučil vse pripombe in predloge ter upošteval večino tistih, ki prispevajo k izboljšanju besedila oziroma zakonskih rešitev.
- V skladu s pripombami je predlagatelj v 2. členu predloga
zakona poudaril stalno ali na daljše obdobje sodelovanje
strank na volitvah v organe oblasti, ker je tudi bistveni element, ki opredeljuje pojem strank in ga loči od pojma političnih organizacij. Politične stranke so oblika organizacije
z jasno opredeljeno politično ideologijo, ki je navedena v programu stranke, katere cilj je osvojiti oziroma obdržati oblast
na demokratično parlamentaren način - preko volitev. Zato
so politične stranke organizirane skupine s političnimi cilji, ki
se razlikujejo od drugih političnih organizacij, katerih člani se
združujejo le z namenom zaščite določenih konkretnih interesov
s političnimi sredstvi. Takšne politične organizacije so
n
Pr. ljudska gibanja, lobby - skupine. Politične organizacije
se razlikujejo od tako imenovanih interesnih skupin oziroma
skupin za pritisk (pressure groups), ki politična sredstva upodabljajo le z namenom, da bi zaščitile določene posebne
interese (npr. sindikati).
Zato predlagatelj ni mogel upoštevati pripombe iz razprave,
da sta obstoječa zakona o političnem združevanju oziroma
0 društvih že konzumirala določbo iz 42. člena ustave Republike Slovenije, ki zagotavlja vsakomur pravico do svobodnega združevanja.
~~ Predlagatelj je upošteval predlog Zakonodajnopravne
komisije, Komisije za notranjo politiko ter zborov, da tujci ne
morejo biti člani političnih strank (2. člen). Vendar je glede na
razpravo v Družbenopolitičnem zboru v zakonu določeno, da
/e tujec lahko častni član stranke. Predlagatelj je v skladu
s
pripombami v 2. členu predloga predvidel, da se kot stranke
ne registgrirajo stranke oziroma organizacijske enote strank,
*' imajo sedež v tujini. .
.7 V 2. členu je, v skladu z razpravo v Zakonodajnopravni
komisiji in Družbenopolitičnem zboru, določeno, da stranke
Predlagajo kandidate tudi v organe lokalnih skupnosti,
1 cimer je poudarjena aktivna udeležba strank pri izvajanju
okalne samouprave.
Glede na razpravo v Zakonodajnopravni komisiji, Komisiji
Č notranjo politiko ter v zborih, je v 5. členu določeno, da
anko le službe državnega zbora, državnega sveta oziroma
rganov
lokalnih skupnosti dajejo v uporabo sredstva in storie
v strankarske oziroma v politične namene, kar se uredi
s
Predpisom.
- V razpravi je bil izražen pomislek, da je 50 ustanoviteljev
tjJl fne stranke prenizko število (Komisija za notranjo politih0 Stan
'er
predlagano je bilo število stotih ali celo dvestoWah
°viteljev, (analogno ureditvi v 43. členu zakona o voliv
državni
Usto0 kandidatov
.
zbor,
ki določa, da
lahkoenoti,
politična
stranka med
vloži
v posamezni
volilni
ob pogoju,

- V skladu z razpravo v Zakonodajno-pravni komisiji in
Komisiji za notranjo politiko ter zborih, je predlagatelj v 9.
členu dodal določbo, da ime stranke ne sme vsebovati ime
tuje dežele ali tuje stranke oziroma tuje pravne ali fizične
osebe.
- Predlagatelj je upošteval tudi predlog Zakonodajno-pravne
komisije, ter v 18. členu dodal, da registrski organ izbriše
stranko iz registra, če ustavno sodišče odloči, da so ne le
delovanje temveč tudi akti stranke protiustavni.
- Predlagatelj je upošteval razprave v vseh zborih in delovnih telesih skupščine ter poenostavil postopek registracije
stranke.
Tako je v 12. členu predloga opuščena določba iz osnutka, da
mora stranka zahtevi za vpis v register predložiti tudi ime in
priimek predsednika, zastopnika ter njegova pooblastila, da iz
zapisnika mora izhajati, da so izvoljeni organi stranke oziroma, da sta statut in program stranke označena s številko.
- Predlagatelj je v skladu z razpravo v Zakonodajno-pravni
komisiji, Komisiji za notranje politiko ter v zborih upošteval
pripombe k tretjemu poglavju zakona (ki ureja notranjo ureditev stranke), ki je v osnutku predlaganega zakona vsebovalo
varianto, da se v celoti črta. Glede na deljena mnenja iz
razprave, da je najustreznejša rešitev, če se celotno tretje
poglavje črta in se tam ne posega v avtonomnost določanje
notranje ureditve stranke oziroma, da naj se v zakonu določi
le nujna notranja ureditev, ki je potrebna zaradi delovanja
stranke kot pravne osebe ter zagotavljanja demokratičnosti
v stranki, je predlagatelj preoblikoval tretje poglavje. Zato je
v 20., 21. in 22. členu predlaganega zakona določeno le katere
obvezne akte naj ima stranka (statut in program) ter njihove
obvezne sestavine, ki so nujne za postopek registracije.
- V skladu z razpravo v Zakonodajno-pravni komisiji, Komisiji za notranjo politiko, in v zborih je predlagatelj v 24. členu
dodal določbo o izrecni prepovedi pridobivanja sredstev
strank ali opravljanje storitev za stranko iz tujine. Upoštevan
je tudi predlog iz razprave v Družbenopolitičnem zboru, da
stranka lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje tudi
z opravljanjem gospodarske dejavnosti, ki pa ne sme biti
izključna ali prevladujoča dejavnost stranke.
- Predlagatelj je upošteval predloge iz razprav in kot nepotrebno črtal določbo 31. člena osnutka zakona, v katerem so
določeni odhodki strank.
- Glede na razpravo o določbah o financiranju političnih
strank v osnutku zakona v Zakonodajno-pravni komisiji, Družbenopolitičnem zboru in Zboru združenega dela, je v 27.
členu zakona določeno, da imajo stranke v državnem zboru
pravico do finančnih sredstev iz proračuna glede na izid
zadnjih volitev v državni zbor. Razdelitev teh sredstev pa je po
mnenju predlagatelja v pristojnosti državnega zbora in ne

sodi v ta zakon. V tem zakonu tudi ne kaže urejati načina
financiranja strank, ki so s prestopom poslancev »izgubile«
poslance, ki so kandidirali na njihovih kandidatnih listah
oziroma pridobile nove poslance, ki so strankam pristopili po
konstituiranju državnega zbora, kot tudi ne financiranje
strank, ki so se po konstituiranju državnega zbora združile
oziroma razcepile. Predlagatelj meni, da navedeno sodi
v notranje delovanje državnega zbora, ker so poslanci v državnem zboru predstavniki ljudstva in ne strank.
- V razpravi o ureditvi statusa obstoječih političnih organizacij ob njihovem preoblikovanju v politične stranke, so se
izoblikovala naslednja mnenja:
- tiste politične organizacije, ki so v parlamentu, naj se po
uradni dolžnosti vpišejo v register političnih strank kot politične stranke,
- v register političnih strank naj se po uradni dolžnosti
vpišejo tiste politične organizacije, ki so »starejše« (iz razprave ni bilo razbrati, kaj naj bi bil kriterij za določanje
»starosti« strank),
- že registrirane politične organizacije naj zahtevi za vpis
v register priložijo le dodatne ustanovne izjave (za vpis v register političnih organizacij - zadostuje število dvajsetih ustanovnih izjav) ter veljaven program in statut,
- treba je število političnih organizacij zmanjševati postopoma.
Glede na prevladujoče mnenje, je v predlaganem zakonu (14.
člen) predvideno, da se obstoječa politična organizacija vpiše
v register strank, če to zahteva. Iz razprave izhaja, da statuti in
programi velike večine političnih organizacij po vsebini ustrezajo zahtevam, ki jih ta zakon določa za stranko. Zato je
predlagano, da stranke lahko registrskemu organu, poleg
zahteve za registracijo kot stranke priložijo tudi veljavni statut
in program. Registrski organ bo v postopku registracije ugotovil ali so izpolnjeni pogoji za vpis. Predlagani zakon kot
pogoj za ustanovitev stranke zahteva najmanj sto ustanoviteljev, medtem ko za ustanovitev politične organizacije zadostuje že dvajset ustanovnih izjav, ga t o je potrebno zahtevi
predložiti tudi ustanovne izjave, s čemer bi se izenačili pogoji
za »preregistracijo« obstoječih političnih organizacij in ustanovitev novih strank.
- Upoštevan je tudi predlog Družbenopolitičnega zbora, da
se črta 35. člen osnutka zakona, ki je določal način financiranja političnih organizacij. Uveljavitev te določbe bi namreč
pomenila težave pri financiranju političnih organizacij
v občinskih skupščinah kot tudi predstavnikov narodnih
skupnosti v teh skupščinah.
Zato je v zakonu določeno, da z dnem konstituiranja državnega zbora in državnega sveta, prenehajo veljati določbe
zakona o političnem združevanju, ki urejajo financiranje političnih organizacij iz proračuna Republike Slovenije.
- V skladu z razpravo so v zakonu določene tudi kazenske
sankcije za prekrške, ki jih storijo stranke, pravne osebe
oziroma odgovorne osebe pravnih oseb.
3. Predlagatelj ni mogel upoštevati predlogov Zakonodajnopravne komisije, Komisije za notranjo politiko in Družbenopolitičnega zbora naj se pripravi poseben zakon o financiranju
političnih strank. Gre predvsem za zahteven zakonodajni
postopek, ki v tej fazi sprejemanja celotne zakonodaje, ki se
nanaša na volitve, ni izvedljiv.
- Predlagatelj tudi ni mogel upoštevati pripombe Komisije za
notranjo politiko in Družbenopolitičnega zbora, da predlagani
zakon lahko pomeni omejevanje političnega pluralizma. Predlagatelj meni, da je treba dosledno izpeljati določbo 42. člena
ustave ter program dela skupščine in urediti združevanje
v politične stranke.
- Prav tako ni upoštevan predlog poslanca Zdravka Zabukovca, podanega na seji Zakonodajno-pravne komisije kot
ločeno mnenje in na Zboru združenega dela, naj se s predlaganim zakonom uredi tudi financiranje delovanja tistih
poslancev, ki jih niso kandidirale politične stranke, so pa
poslanci državnega zbora. Predlagatelj meni, da ureditev tega
vprašanja ne sodi v določbe tega zakona, ki ureja le financira24

nje političnih strank in ne delovanje posameznih poslancev
v državnem zboru.
- Predloga Komisije za notranjo politiko ter zborov, da se
prouči in bolj odločno opredeli pojem »bistveno« pri razlikovanju imena, kratice in znaka stranke od imena, kratice in
znaka druge, že registrirane stranke, predlagatelj v celoti ni
mogel upoštevati. V razpravi ni bil podan noben drug predlog,
ki bi lahko nadomestil pojem bistvenega razlikovanja imen,
kratic in znakov strank. Predlagatelj pa pripominja, da bo
registrski organ ob vpisu stranke v upravnem postopku ocenil
tudi ali gre za nedvoumno razlikovanje imen strank. Zoper
odločitev s katero se stranka ne bi strinjala, pa so zagotovljena pravna sredstva.
- V razpravi v Komisiji za notranjo politiko je bil izražen
pomislek ali morebiti določba 3. člena, da stranke delujejo na
ozemlju celotne države Slovenije pomeni, da sicer stranka ne
more biti registrirana. Predlagatelj pojasnjuje, da prav ta
določba omogoča in zagotavlja strankam delovanje na
območju celotne države, ne glede na to, da iz njenega programa ali imena izhaja, da bo delovala le na lokalnem nivoju.
- V skladu z večinskim mnenjem razpravljalcev v Zakonodajno-pravni komisiji, Komisiji za notranjo politiko ter v zborih
predlagatelj ni mogel sprejeti predloga Družbenopolitičnega
zbora, po katerem naj bi zakon vseboval določbo, po kateri
stranka ne more imeti več kot eno četrtino članov tujcev in
tujcev tudi ne v kateremkoli organu.
- Komisija za žensko politiko je na seji Komisije za notranjo
politiko seznanila komisijo s predlogom, naj se v zakonodaji,
ki bo urejala financiranje strank predvidi določbo, na podlagi
katere bi se finančno stimulirale stranke, ki na volitvah predložijo določeno število žensk na volilnih listah. V razpravi
v Komisiji za notranjo politiko in v Družbenopolitičnem zboru
je bil predlog zavrnjen, zato ga predlagatelj ni mogel upoštevati.

- Družbenopolitični zbor je na seji 16/9 sprejel sklep, naj
predlagatelj prouči predlog poslanca Andreja Magajne
o financiranju izvenparlamentarnih strank. Ker predlog zahteva vsestransko proučitev in medstrankarsko usklajevanje
v tej fazi zakonodajnega postopka, predlagatelj predlog
poslanca ni mogel upoštevati, obravnaval pa ga bo ob more- '
bitnem urejanju financiranja političnih strank v posebnem (
zakonu.
<

- Predlagatelj tudi ni mogel upoštevati predloga, podanega
v Družbenopolitičnem zboru, naj se sindikatom omogoči
financiranje strank. Predlagatelj meni, da je to vprašanje trebi \
rešiti v zakonodaji, ki bo urejala reprezentativne sindikate. c
! il
- Predloga, naj se rok 31. marec, do katerega morajo stranke
predložiti poročila o finančnem poslovanju premakne na 28 P
februar ni mogoče upoštevati. Rok 31. marec, do katerega je
morajo stranke predložiti poročila o finančnem poslovanju, ie 0
določen ob upoštevanju dejstva, da so statistični podatki ze Oi
preteklo leto znani šele februarja naslednjega leta. Šele ted*l
je možno ugotoviti višino povprečne mesečne plače zaposle-,1
nega delavca v Republiki Sloveniji, ki predstavlja izhodiščPe
kriterij za določanje obveznosti poimenske navedbe pravn n
ali fizične osebe oziroma zasebnika, ki je v preteklem
prispeval sredstva stranki. Druga vprašanja, povezana z davt•
nimi olajšavami, ki naj bi jih bili deležni tisti, ki bodo s svoji0
prispevki financirali stranke, so predmet davčne zakonodaje■ $k

- Glede pripombe, naj se prvi odstavek 17. člena (16.
!!'
osnutka) osnutka dopolni tako, da ima stranka PraVlC.j v
s tožbo spodbijati odločbo o vpisu druge stranke v register1
P
krajevno pristojnem sodišču, predlagatelj opozarja, da se
vpis in izbris stranke iz registra uporabljajo določbe zakol' |
o splošnem upravnem postopku, zato predlagatelj predlo9
ni upošteval.
?ac
. ..0 |/ lav,
4. Predlagatelj je zaradi sprememb in dopolnitev, ki izhajaj 3 r0rr
sprejetih predlogov in pripomb, redakcijsko preoblikoval gia,
izboljšal besedilo posameznih zakonskih določb.
poročevalk130

Predlog zakona o VOLILNI KAMPANJI — EPA 347 — DRUGA
OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na seji 22/9-1992 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VOLILNI KAMPANJI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga

uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Jelko KACIN, član Vlade Republike Slovenije in miryster
za informiranje,
- Mirko FABčlč, namestnik ministra za informiranje,
- Jana URBAS, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za informiranje.

Predlog zakona o volilni kampanji
načini) izrabe programskega časa oziroma časopisnega prostora za predstavitev kandidatov in njihovih programov. •

'• Splošne določbe
1.člen
Ta zakon ureja določena vprašanja volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora in predsednika republike.
Molilna kampanja po tem zakonu zajema oblike javne volilne
propagande,
katerih namen je vplivati na opredelitev volilcev
Pfi glasovanju o kandidatih za poslance državnega zbora in
° kandidatih za predsednika republike, zlasti:
~ volilno propagando v javnih glasilih in drugih sredstvih
javnega obveščanja,
~ plakatiranje,
~ predvolilne shode.
2. člen

I

Molilna kampanja po tem zakonu se začne najprej 24 dni pred
gnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred
dnevom glasovanja.
3. člen
V volilni kampanji mora biti spoštovana pravica kandidatov do
°sebnega
dostojanstva, nedotakljivost človekove osebne
ln
'egritete, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

V pravilih zagotovijo enakopravnost kandidatov, političnih
strank in drugih predlagateljev list kandidatov oziroma kandidatur (v nadaljnjem besedilu: organizatorji volilne kampanje)
pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov.
6. člen
Javna glasila smejo objavljati volilna propagandna sporočila
(oglase) samo z navedbo naročnika.
Informativno-politična javna glasila iz 1. odstavka 5. člena
morajo zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje
enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil.
7. člen
V drugih sredstvih javnega obveščanja (bilteni, letaki, plakati,
transparenti, diapozitivi in fotografije v javni uporabi, fonografska in videografska sredstva ter druge oblike objavljanja
informacij za javnost s prenosom zapisa, glasu ali slike), ki
vsebujejo volilna propagandna sporočila, mora biti poleg
impresuma naveden tudi naročnik takšnega sporočila.
lil. Plakatiranje
8. člen

,

Postopek za varstvo pravic v primerih iz prejšnjega odstavka
le hiter. Sodišče odloči o zahtevi o varstvu pravic v treh dneh.
ydločba se brez odlašanja objavi v javnih glasilih iz prvega
. ^stavka 5. člena tega zakona.

Lepljenje in nameščanje plakatov je dovoljeno na plakatnih
mestih, ki jih določi organ občine, pristojen za urejanje prostora. Plakatna mesta so dostopna pod enakimi pogoji vsem
organizatorjem volilne kampanje.

j

Pristojni organ mora najpozneje 10 dni po razpisu volitev
objaviti pogoje, pod katerimi so plakatna mesta dostopna
organizatorjem volilne kampanje.

4. člen
ri

'i^ objavah raziskav javnega mnenja o kandidatih je treba
. avesti izvajalca, metodologijo ter naročnika raziskave.
đern
!' ?|®av
dni pred dnevom glasovanja ni dovoljena objava razijavnega mnenja o kandidatih.

!LVr)Vol»na

kampanja v Javnih glasilih in drugih sredstvih
ega obveščanja
5. člen

I

f
VrvQiativno"poli,iCna javna glasila (radijski in TV program
?aci. °venija in programi lokalnih in regionalnih RTV organiit iavn'a dnevn
' ,er drugi informativno-politični časopisi, razen
. r(w. 9la?'ia v zasebni lasti in časopisi političnih strank ozipo iti n h
9'aso°vanja
'. 'določijo
' organizacij)
najkasneje
dni predpogoji
dnevom
in objavijo
pravila35(obseg,
in

9* l>Oročevalec

9. člen
Plakatiranje izven plakatnih mest iz prejšnjega člena je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca zemljišča ali
stavbe, razen v primerih, ko je v skladu s predpisi o urejanju
prostora potrebno dovoljenje pristojnega organa.
Dovoljenje za plakatiranje izven plakatnih mest izda organ
občine, pristojen za urejanje prostora, na zahtevo organizatorja volilne kampanje v soglasju z lastnikom oziroma upravIjalcem zemljišča ali stavbe v teh dneh.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je možna pritožba ,
v roku treh dni. Pristojni organ odloči o pritožbi v roku dveh
dni.
25

10. člen
Ni dovoljeno prelepljanje ali uničevanje plakatov.
V času volilnega molka ni dovoljeno lepiti oziroma nameščati
novih plakatov.

Fizična oseba in zasebnik lahko prispeva sredstva za volilno
kampanjo do 5000 tolarjev v gotovini, nad tem zneskom pa
samo prek žiro računa.
Pravna oseba lahko prispeva sredstva za volilno kampanjo
samo prek žiro računa, vendar največ do višine izkazanega
dobička, v skladu z zakonom.

IV. Predvolilni shodi
11. člen

18. člen

Za predvolilne shode veljajo predpisi o javnih shodih, če ni
s tem zakonom drugače določeno.

Najkasneje v 60 dni po dnevu glasovanja je organizator volilne
kampanje dolžan predložiti državnemu zboru poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Presežek
zbranih sredstev se nameni za humanitarne namene.

12. člen
Za predvolilne shode na javnih prometnih površinah (cestah,
trgih in podobno) ni potrebno dovoljenje. Sklicatelj mora tak
shod pisno priglasiti pristojnemu upravnemu organu za
notranje zadeve najpozneje 3 dni pred dnem shoda ali zborovanja.
Sklicatelj predvolilnega shoda, zaradi katerega je potrebno
omejiti, preusmeriti ali prepovedati promet, mora priglasitvi iz
prejšnjega odstavka priložiti dovoljenje pristojnega organa za
omejitev prometa ali zaporo ceste v času trajanja predvolilnega shoda.
13. člen
Za druge predvolilne shode ni potrebna priglasitev upravnemu organu za notranje zadeve. Sklicatelj mora o kraju in
času shoda obvestiti pristojno policijsko postajo najmanj 48
ur pred pričetkom.
14. člen

Organizator volilne kampanje mora določiti osebo, ki je odgovorna za zbiranje in uporabo sredstev v skladu z zakonom ter
za pripravo poročila.
V poročilu je treba navesti tudi ime, priimek in naslov fizične
osebe in zasebnika, ki je prispeval sredstva v vrednosti nad
50.000 SIT ter podatke o firmi in sedežu pravne osebe, ki je
prispevala sredstva v vrednosti nad 500.000 SIT, podatke
o uporabi prostorov iz 4. odstavka 15. člena ter o stroških za
njihovo uporabo ter ime, priimek in naslov odgovorne osebe
iz 2. odstavka tega člena.
Poročilu je potrebno priložiti dokumentacijo o pridobljenih
sredstvih in izdatkih.
Pred obravnavo poročila mora državni zbor pridobiti mnenje
službe, pristojne za nadzor nad javnimi prihodki.
19. člen

Za uporabo zvočnih naprav na predvolilnih shodih ni
potrebno dovoljenje po predpisih o varstvu pred hrupom
v naravnem in bivalnem okolju.

Organizatorji volilne kampanje imajo pravico do povrnitve
dela stroškov volilne kampanje iz državnega proračuna
v višini 10 tolarjev za vsak dobljeni glas.

V. Financiranje volilne kampanje

Organizatorju volilne kampanje za kandidata za poslanca
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti se povrne
iz državnega proračuna 50.000 SiT.

15. člen
Organizatorji volilne kampanje lahko pridobivajo sredstva za
financiranje volilne kampanje od domačih fizičnih in pravnih
oseb, zasebnikov ter državljanov Republike Slovenije, ki
imajo stalno bivališče v tujini.
Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena lahko domača
pravna oseba prispeva le iz izkazanega dobička po določbah
zakona o davku od dobička pravnih oseb.
Organizator vplilne kampanje mora najkasneje v 30 dneh pred
dnevom glasovanja odprti poseben žiro račun z oznako, za
volilno kampanjo.
Ni dovoljeno zbirati sredstev za financiranje volilne kampanje
od državnih organov in organov lokalnih skupnosti, javnih
zavodov in javnih podjetij, sindikatov, dobrodelnih organizacij in verskih skupnosti, podjetij, v katera je vložen javni
kapital, ter od tujih držav in drugih tujih pravnih in fizičnih
oseb.
16. člen
Za potrebe volilne kampanje ni dovoljeno uporabljati prostorov, opreme in drugega premoženja, ki je namenjeno za delo
državnih organov.
V občini se sme izjemoma uporabljati prostore državnih organov in javnih zavodov, če v kraju ni drugih primernih prostorov pod enakimi pogoji za vse organizatorje volilne kampanje.
Pogoje določi odgovorna oseba organa ali zavoda.
17. člen
Sredstva za financiranje volilne kampanje se lahko pridobivajo v denarju, stvareh ali storitvah.

Zahtevek za povračilo sredstev je treba predložiti državnemu
zboru skupaj s poročilom iz prejšnjega člena.
VI. Kazenske določbe
20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek:
- odgovorni urednik javnega glasila, ki objavi raziskavo javnega mnenja o kandidatih, ne da bi navedel podatke iz 1. odst4. člena);1
- kdor objavi raziskavo javnega mnenja v obdobju sedem dni
pred dnevom glasovanja (2. odst. 4.);
- kdor trga ali drugače uničuje plakate (1. odstavek 10člena);
- odgovorni urednik javnega glasila, ki objavi volilno propagandno sporočilo brez navedbe naročnika (1. odstavek 6
člena);

o;
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21. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje z*
prekršek:

- izdajatelj sredstva javnega obveščanja, ki ne navede podat'
kov iz 7. člena.
s
- izdajatelj informativno-političnega javnega glasila, ki
sprejme in objavi pravil iz 1. odstavka 5. člena ali ki ravn'
'II
v nasprotju z 2. odstavkom 5. člena zakona;
- izdajatelj informativno-političnega javnega glasila, ki ravn'
v nasprotju z 2. odstavkom 7. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se za prekršek p/.
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

Pc
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22. člen
2 denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek organizator volilne kampanje:
- ki ne priglasi shoda najpozneje 3 dni pred organiziranjem
shoda ali zborovanja (12. člen);
- ki ne predloži poročila v roku iz 18. člena
- ki ne obvesti pristojne policijske postaje v roku iz 13. člena;
- ki opravlja plakatiranje v nasprotju z 8., 9. in 2. odstavkom
10. člena ali preleplja plakate drugega organizatorja (1. odstavek 10. člena).
2 denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se za prekršek iz
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba organizatorja
volilne kampanje.
23. člen
2 denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek organizator volilne kampanje, ki zbira sredstva za
financiranje volilne kampanje v nasprotju s 15. členom. Sredstva pridobljena s tem prekrškom se odvzamejo.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba organiztorja volilne kampanje.
VII. Prehodne In končne določbe
24. člen
Določbe tega zakona se primerno uporabljajo za prve volitve
predstavnikov lokalnih interesov v državnem svetu, ki se volijo
neposredno, razen določb o financiranju.
25. člen
Do ustanovitve službe, pristojne za nadzor nad javnimi prihodki, daje mnenje iz 5. odstavka 18. člena služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji.
26. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
1. Zbori Skupščine Republike Slovenije so na zasedanju dne
10. 09. in 16. 09. 1992 obravnavali in sprejeli osnutek zakona
o volili kampanji. Vladi Skupščine Republike Slovenije so
naložili, naj pripravi predlog zakona in pri tem ustrezno upošteva pripombe, predloge in mnenja delovnih teles, zborov ter
Pripombe iz razprav poslancev na sejah zborov.
Predlagatelj je proučil vse pripombe in predloge ter upošteval
večino tistih, ki prispevajo k večji jasnosti besedila ter izboljšanju zakonskih rešitev.
~~v1. členu je predlagatelj upošteval pripombo, naj se načela,
opredeljena v splošnih določbah, smiselno uporabljajo za vse
oblike javne volilne propagande, zato teh oblik zakon ne
našteva taksativno, temveč primeroma. Pripombo, naj zakon
Wja tudi za volitve članov državnega sveta, je predlagatelj
"elno upošteval tako, da je v prehodnih in končnih določbah
»oločeno, da se določbe tega zakona primerno uporabljajo za
Prve
volitve predstavnikov lokalnih interesov v državnem
8v
®fu, ki se volijo neposredno. S tem zakonom pa ni mogoče
to splošno uveljavljati volilne kampanje za druge člane državnoga sveta, ker se volijo v interesih skupinah, s posrednimi
'olitvami in se morebitna volilna kampanja odvija le v okviru
oh skupin, ki pa ta vprašanja same urejajo tudi glede obvešča javnosti prek javnih glasil;
v 3. členu je upoštevana pripomba, naj se črtajo določbe
®Prepovedi negativne primerjalne politične propagande, saj
?re za eno od bistvenih sestavin volilnega boja. V primeru, če
se s tako propagando prizadela čast, ugled, korist ali druga
"raw'ca, pa je možno zahtevati sodno varstvo po drugih veljavpredpisih. Zaradi nujnosti teh primerov pa je v drugem
bitltavku 3 6lena dol°čeno, da je postopek v teh primerih
".Predlagatelj je, upoštevajoč pripombe iz razprav, črtal dolo'o o oblikovanju posebnih koordinacijskih odborov, kar pa
da ne
re reiu
Usu
P medsebojne
i° organizatorjem
Vajujejo Psvoje
interese vvolilne
volilnikampanje,
kampanji da
na
9 °stovoljni podlagi;
•

- v 16. členu je predlagatelj posebej uredil možnost, da se
v kraju, kjer ni na razpolago ustreznih prostorov, dovoli uporaba prostorov državnih organov in javnih zavodov, pri čemer
je prav tako potrebno zagotoviti enakopravnost vseh organizatorjev volilne kampanje. Pogoje za uporabo prostorov
določi odgovorna oseba organa ali zavoda, ki je tudi odgovorna za to, da se načelo enakopravnosti v praksi uresni- „
čuje;
- predlagatelj je bistveno dopolnil poglavje o financiranju
volilne kampanje, izhajajoč pri tem predvsem iz zahtev, da je
nujno zagotoviti nadzor parlamenta nad zbiranjem in porabo
sredstev namenjenih za potrebe volilne kampanje; da ne kaže
omejevati višine zneska, ki ga je posameznik ali domača
pravna oseba pripravljena nameniti posamezni stranki oz.
kadidatu, pri čemer pa predlagatelj, podobno, ko to ureja
zakon o strankah, ne dovoljuje anonimnih donacij nad določeno višino, financiranje s strani domačih pravnih oseb pa,
skladno s pripombami iz razprave, dovoljuje le iz izkazanega
dobička. Prepovedano naj bi bilo financiranje iz tujine
z izjemo slovenskih državljanov. Enako kot v zakonu o strankah tudi ni dovoljeno zbirati sredstev od državnih organov in
drugih z zakonom določenih pravnih oseb;

5

- členu je predlagatelj v celoti prepustil ureditev pogojev
eina redstavltve
C
P
in programov
javnimenakoglasi#5 Pri čemer
morajo kandidatov
le-ta s svojimi
pravili zagotoviti
. 3s ni obravnavanje vseh kandidatov, pravila pa najkasneje
č pred dnevom glasovanja objaviti, da se lahko organiza[ Molilne kampanje pravočasno seznanijo z njimi in pripra* Jvoj nastop za javnost;
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mora zagotoviti, da so ta mesta vsem organizatorjem
dostopna pod enakimi pogoji. Da bi vse zainteresirane seznanil z možnostmi in pogoji plakatirnja, mora pristojni organ te
pogoje najkasneje 10 dni po razpisu volitev objaviti. Izven
določenih plakatnih mest je plakatiranje dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca zemljišča ali stavbe, razen
v primerih, ko je v skladu s predpisi za urejanje prostora za to
potrebno dovoljenje, upoštevajoč razpravo v Skupščini pa je
dopolnjen 9. člen tako, da določa možnost pritožbe zoper
odločiev občinskega upravnega organa ter kratke roke za
pritožbo in odločitev o pritožbi. Upoštevana je tudi zahteva,
naj se s tem zakonom, glede na dejstvo, da niso vse občine
uredile vprašanj plakatiranja, prepove prelepljenje ali uničevanje plakatov ter določi objektivna odgovornost organizatorja, katerega plakati so prelepljeni čez plakate drugega
orgnizatorja volilne kampanje;

členu ureja predlagatelj vprašanje plakatiranja na
mestih, kijih določi pristojni občinski organ; le - ta
Po

"w

- predlagatelj je tudi dopolnil obvezno vsebino poročila ter
predpisal obvezno predhodno mnenje SDK o poročilu;
- upošteval je stališče predstavnika narodnosti, da je predvideno nadomestilo stroškov volilne kampanje neprimerno pri
volitvah predstavnikov narodnostnih skupnostih v državni
zbor. Zato je v tem primeru predvidel nadomestilo dela stroškov volilne kampanje v višini 50.000 SIT, kar bi po kriterijih
tega zakona ustrezalo pridobitvi 5.000 volilnih glasov;
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- predpisano je, da se zahtevek za povračilo dela stroškov
volilne kampanje predloži hkrati s poročilom, kar je torej
pogoj, da organizator dobi sredstva iz državnega proračuna;
- višina najnižje možne denarne kazni za prekrške po tem
zakonu je povečana skladno z zahtevami iz razprav.
2. Predlagatelj ni mogel upoštevati predlogov in pobud, da bi
se trajanje volilne kampanje podaljšalo. Mnenja namreč je, da
je potrebno spoštovati roke, predpisane z drugimi zakoni, ki
določajo do kdaj je možno predložiti liste kandidatov oz.
kandidatur (25 dni pred dnevom glasovanja). Enakopravno
obravnavanje vseh organizatorjev je namreč možno šele po
poteku tega roka;
- predlagatelj ni upošteval predloga, naj država »zakupi« del
programskega časa ali časopisnega prostora in z zakonom
določi obseg tega časa oz. prostora, saj bi to po mnenju
predlagatelja pomenilo direkten poseg v uredniško politiko
javnega glasila:
- kar zadeva predvolilne shode predlagatelj ne more soglašati z ugotovitvijo, da predvidene olajšave niso posebno
velike. Nekateri roki so namreč bistveno skrajšani, poenostavljeni pa so se tudi postopki pri pristojnih organih za notranje
zadeve. Po predpisih s področja javnih shodov je moral sklicatelj vložiti zahtevo za izdajo dovoljenja za javni shod na
cesti najmanj 30 dni pred dnevom shoda. Zakon o volilni
kampanji nalaga sklicatelju, da takšen shod le priglasi pri
pristojnem občinskem upravnem organu za notranje zadeve
najpozneje 3 dni pred dnem shoda. O kraju in času drugih
predvolilnih shodov je sklicatelj dolžan le obvestiti pristojno
policijsko postajo najpozneje 48 ur pred pričetkom predvolilnega shoda. Uporaba določb Zakona o javnih shodih in javnih
prireditvah, ki opredeljujejo naloge, pristojnosti in odgovornosti sklicatelja oziroma vodje shoda, rediteljev in delavcev
policije, pa je potrebna zaradi zagotavljanja neoviranega
poteka predvolilnega shoda in varnosti udeležencev;
- v zvezi z vprašanjem fizičnega varovnaja je potrebno pojasniti, da so delavci policije po Zakonu o notranjih zadevah in
Zakonu o javnih shodih in javnih prireditvah dolžni skrbeti za
varnost ljudi in premoženja tudi na predvolilnih shodih.
Seveda pa ni mogoče varovati vsakega predsedniškega kandidata oziroma kandidata za poslanca posebej. Predstojnik
pristojne policijske postaje bo v sodelovanju s sklicateljem
predvolilnega shoda glede na okoliščine posameznega primera določil število delavcev, ki bodo skrbeli za varnost
udeležencev predvolilnega shoda in vzdrževali javni red in
mir.

Uredba o določitvi oseb in objektov, ki jih varujejo organi za
notranje zadeve, in o opravljanju nalog varovanja (Uradni list
RS, št. 38/92), namreč določa osebe, ki jih varujejo organi za
notranje zadeve zaradi funkcije, ki jo opravljajo oziroma iz
varnostnih razlogov. Poleg predsednika državnega zbora,
predsednika države in prsedniika vlade varujejo še ministre za
zunanje zadeve, obrambo in notranje zadeve;
- glede pripombe, da je potrebno določiti naloge in odgovornosti pripadnikov MNZ na predvolilnih shodih oz. razmejiti
naloge do predstavnikov organizatorja shoda, je treba opozoriti na naslednje:
V skladu z določbo 11. člena osnutak Zakona o volilni kampanji veljajo za predvolilne shode predpisi o javnih shodih, če ni
s tem zakonom drugače določeno. Zakon o javnih shodih in
javnih prireditvah opredeljuje in razmejuje naloge, pristojnosti in odgovornosti sklicatelja javnega shoda in delavcev policije, zato ni potrebno, da bi iste določbe vseboval tudi Zakon
o volilni kampanji. Tako je po Zakonu o javnih shodih in javnih
prireditvah sklicatelj dolžan skrbeti za neoviran potek javnega
shoda ter za red na shodu, delavci pristojne policijske postaje
pa skrbijo za varnost ljudi in premoženja ter za vzdrževanje
javnega reda in miru;
- kar zadeva prepoved nošenja orožja je prav tako v 21. členu
Zakona o javnih shodih in javnih prireditvah med drugim
določeno, da je na javnem shodu prepovedano imeti orožje ali
nevarno orodje, kršitev te določbe pa je sankcionirana v 7.
točki 29. člena. Policisti lahko v skladu s svojimi pooblastili
tudi preiščejo osebe, ki jih sumijo, da imajo orožje;
- če organizira stranka predvolilni shod v svojih prostorih,
o tem ni dolžna obvestiti pristojne policijske postaje, kot to
določa 13. člen predloga Zakona o volilni kampanji. V teh
primerih je namreč mogoče smiselno uporabiti določbe 3.
točke 4. člena Zakona o javnih shodih in javnih prireditvah,
v skladu s katerimi se ne štejejo za javne shode kongresi,
občni zbori in drugi zbori, če se organizirajo v prostorih
podjetja, državnega organa, društva oziroma druge organizacije (stranke). Če organizator ne bo obvestil pristojne policijske postaje o kraju in času predvolilnega shoda, seveda ne
more pričakovati, da bodo delavci tega organa skrbeli za
varnost udeležencev in vzdrževali javni red in mir;
- upoštevajoč organizacijo bodoče lokalne samouprave p'*
dagatelj meni, da ni potrebno dopolnjevati besedila prveg*
odstavka 12. čelna predloga zakona.

I
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Predlog zakona o IGRAH NA SREČO - EPA 196 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 25. seji dne 10. maja 1993
določila besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O IGRAH NA SREČO,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije ter 1. člena začasnega
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije za sejo
Državnega zbora Republike Slovenije dne 18. maja 1993.
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 njeni predstavniki pri delu
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- mag. Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu
za finance,
- Zvonko DRAKSLER, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za finance,
- Evelina SMREKAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za finance.

Predlog zakona o igrah na srečo
I. Temeljne določbe
1. člen
S tem zakonom se ureja sistem prirejanja iger na srečo. Igre
na srečo po tem zakonu so igre, pri katerih imajo udeleženci
za plačilo določenega zneska enake možnosti zadeti dobitke,
izid igre pa je izključno ali pretežno odvisen od naključja ali
kakšnega negotovega dogodka.
2. člen
Prireditelj iger na srečo odgovarja za obveznosti do udeležencev pri igrah z vsemi svojimi sredstvi.
3. člen
Dobitki pri igrah na srečo so lahko v denarju, blagu, storitvah
ali drugih pravicah.
4. člen
Za igre na srečo po tem zakonu se ne štejejo nagradni razpisi
v reklamne namene, ki jih prirejajo podjetja in druge pravne
osebe.
5. člen
Organiziranje iger oziroma dejavnosti, pri katerih udeleženci
vplačujejo določene denarne zneske udeležencem, ki so se
pred njimi vključili v igro oziroma dejavnost in pričakujejo
plačilo določenih denarnih zneskov od udeležencev, ki naj bi
se za njimi vključili v takšno igro oziroma dejavnost (denarne
ver
'9e), je prepovedano.
H. Prirejanje klasičnih Iger na srečo
I - Splošne določbe o klasičnih Igrah na srečo
6. člen
Klasične igre na srečo po tem zakonu so številčne loterije,
oterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, tombole,
Jota, športne napovedi in druge športne stave, srečelovi in
druge podobne igre (v nadaljnjem besedilu: igre na srečo).
7. člen
Udeleženci pri igrah na srečo so kupci oziroma imetniki
'oterijskih srečk, tombolskih tablic, srečk pri srečelovu, stavah
listkov ali drugih potrdil o vplačilu denarnega zneska za
u
deležbo v igri (v nadaljnjem besedilu: srečke).

Prodajalci srečk smejo prodajati srečke le za tiste igre na
srečo, za katere je bilo izdano dovoljenje oziroma koncesija
po določbah tega zakona.
2. Občasno prirejanje iger na srečo
a) Prireditelji in izdajanje dovoljenj
9. člen
II Igre na srečo smejo občasno prirejati samo društva, ki imajo
sedež na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prireditelji), in sicer zaradi pridobivanja sredstev za
financiranje nalog, določenih s splošnimi akti prireditelja.
10. člen
Od prihodkov, doseženih s prodajo srečk in zmanjšanih za
izplačane dobitke, mora prireditelj v skladu s posebnim zakonom vplačati 5%:
- prireditelj s področja športa za financiranje dejavnosti
športnih
- prireditelj z drugih področij za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij.
11. člen
Prireditelj lahko priredi številčno loterijo, tombolo ali srečelov
samo enkrat na leto, s tem da sme srečke prodajati največ 60
dni.
12. člen
Prireditelj, ki organizira športna tekmovanja, sme v prostorih,
v katerih so tekmovanja, prirejati stave v zvezi s temi tekmovanji.
13. člen
Prireditelj lahko priredi posamezno igro na srečo le na podlagi dovoljenja, ki ga izda Ministrstvo za finance.
14. člen
Predlogu za izdajo dovoljenja mora prireditelj priložiti izvleček iz splošnega akta, iz katerega je razvidna dejavnost prireditelja ter pravila iger na srečo.
15. člen

8. člen

Ministrstvo za finance odloča o predlogu za prireditev igre na
srečo po prostem preudarku.

j9re na srečo se lahko prirejajo le na podlagi dovoljenja
°*iroma koncesije pristojnega organa.

Pri odločanju po prejšnjem odstavku upošteva Ministrstvo za
finance zlasti namen, za katerega se prireja igra, skupno
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vrednost izdanih srečk, skupno vrednost dobitkov, ceno
posamezne srečke, premoženje, s katerim prireditelj zagotavlja izplačevanje dobitkov in izpolnjevanje drugih obveznosti
v zvezi z igrami ter skladnost pravil igre z določbami tega
zakona.
Podrobnejše kriterije iz prejšnjega odstavka predpiše Vlada
Republike Slovenije.
16. člen
Za prireditev tombole oziroma srečolova, ki se prireja v okviru
kulturnega ali zabavnega programa prireditelja, ni potrebno
dovoljenje iz prejšnjih členov, če skupna vrednost srečk ne
presega zneska, ki ga določi Ministrstvo za finance in če
vrednost posameznih dobitkov ne presega zneska, od katerega se plačuje davek na dobitke od iger na srečo.
Prireditelj iz prejšnjega odstavka mora pristojni občinski
upravni organ obvestiti o prireditvi takšne igre najpozneje
osem dni pred prireditvijo.
b) Pravila iger na srečo

18. člen
Pravila iger na srečo sprejema organ prireditelja, ki je določen
z njegovim splošnim aktom.
Pravila iger na srečo potrjuje Ministrstvo za finance.
Prireditelj mora pravila iger na srečo objaviti na krajevno
običajen način in jih udeležencem pri igrah predložiti na
vpogled povsod, kjer se prodajajo srečke.
19. člen
Prireditelj ne sme spreminjati pravil iger na sreč«?, ko je že
začel prodajati srečke.
20. člen

Pri igrah na srečo, kjer se dobitki žrebajo, mora biti žrebanje
pred komisijo, ki jo imenuje republiški upravni organ, pristojen za javne prihodke, razen v primerih iz 16. člena tega
zakona.
Pred začetkom žrebanja mora prireditelj ugotoviti število prodanih srečk ter neprodane srečke zapečatiti ali uničiti pred
komisijo.
21. člen
Ministrstvo za finance sme v utemeljenih primerih na predlog
prireditelja dovoliti, da se spremeni kraj žrebanja dobitkov ali
da se odloži dan žrebanja dobitkov, vendar največ za 15 dni.
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Če se po določbah prejšnjih odstavkov odloži dan žrebanja
dobitkov, sme prireditelj ne glede na določbe 11. člena tega
zakona prodajati srečke do novega dneva žrebanja.
22. člen
Žrebanje dobitkov mora biti javno.
O poteku žrebanja sestavi komisija zapisnik, ki ga podpišejo
vsi njeni člani. V zapisniku se navedejo zlasti kraj, čas in način
žrebanja dobitkov, število prodanih srečk, izžrebane številke
ali imena dobitnikov z navedbo dobitkov ter morebitne pripombe udeležencev pri igri.
Zapisnik o poteku žrebanja pošlje komisija republiškemu
upravnemu organu, pristojnem za javne prihodke najpozneje
v sedmih dneh po opravljenem žrebanju.
23. člen

17. člen

Pravila iger na srečo morajo vsebovati zlasti:
- ime in sedež prireditelja,
- ime organa prireditelja, ki je sprejel sklep o prireditvi igre,
ter datum in številko ustreznega sklepa,
- ime igre na srečo in njen opis,
- namen, za katerega bodo porabljena finančna sredstva,
pridobljena z igro,
- območje, na katerem se bodo prodajale srečke,
- skupno število srečk in ceno posamezne srečke,
- opis srečke z navedbo besedila, ki bo natisnjeno na njej,
- vrste, število in vrednost posameznih dobitkov ter njihovo
skupno vrednost,
- navedbo premoženja, s katerim prireditelj zagotavlja izplačevanje dobitkov in izplačevanje drugih obveznosti v zvezi
z igro,
- rok, do katerega se bodo prodajale srečke,
- način žrebanja oziroma ugotavljanja dobitkov,
- način objave izida žrebanja dobitkov,
- rok za prevzem dobitkov ter način izplačevanja oziroma
izdaje dobitkov.

c) Žrebanje dobitkov

Prireditelj mora spremembo kraja žrebanja ali odložitev dneva
žrebanja dobitkov objaviti na enak način, kot je bilo objavljeno obvestilo o prireditvi igre na srečo.

Sporočilo o izidu žrebanja dobitkov mora prireditelj objaviti
najpozneje v sedmih dneh od dneva žrebanja dobitkov.
24. člen
Po poteku roka za izplačilo oziroma izdajo dobitkov komisija
ugotovi, kateri dobitki v tem roku niso bili izplačani oziroma
prevzeti in kakšna je njihova vrednost.
Zapisnik o ugotovitvah iz prejšnjega odstavka pošlje komisija
republiškemu upravnemu organu, pristojnem za javne prihodke najpozneje v sedmih dneh po poteku roka za izplačilo
oziroma za izdajo dobitkov.
3. Trajno prirejanje iger na srečo
a) Prireditelji in dajanje koncesije
25. člen
Igre na srečo sme trajno prirejati gospodarska družba ali
druga pravna oseba, ki ima sedež na območju Republike
Slovenije, na podlagi posebne koncesije (v nadaljnjem besedilu: prireditelj).
26. člen
O dodelitvi koncesije za trajno prirejanje iger na srečo odloča
Vlada Republike Slovenije, koncesijsko pogodbo s prirediteljem pa sklene Ministrstvo za finance.
27. člen
Koncesija za trajno prirejanje iger na srečo se lahko dodeli
prireditelju, ki izpolnjuje ustrezne tehnične, prostorske in
kadrovske pogoje, ima premoženje, s katerim se zagotavlja
izplačevanje dobitkov in izpolnjevanje drugih obveznosti
v zvezi z igrami in pri katerem bo prirejanje iger na srečo
pretežna dejavnost.
Podrobnejše pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše Vlada
Republike Slovenije.
28. člen
Koncesija za trajno prirejanje iger na srečo se dodeli za 15 let
in se po poteku te dobe lahko podaljša.
Prireditelj lahko odpove koncesijsko pogodbo z odpovednim
rokom enega leta.
29. člen
Za trajno prirejanje posamezne vrste iger na srečo se lahko
dodeli le ena koncesija.
poročevalec

30. člen
S koncesijsko pogodbo se določijo: višina plačila za dodeljeno koncesijo; pravice in obveznosti pogodbenih strank;
temeljni elementi za pravila posameznih iger na srečo
v skladu z določbami 17. člena tega zakona in druga vprašanja, pomembna za trajno prirejanje teh iger.

ditelju za namene, za katere je bila igra prirejena, pri trajnem
prirejanju iger na srečo pa se prenesejo v naslednje žrebanje
ali se uporabijo za dobitke pri drugih igrah.
IV. Prirejanje posebnih iger na srečo
1. Vrste posebnih iger na srečo
37. člen

Izpolnjevanje obveznosti prireditelja iz koncesijske pogodbe
nadzira Ministrstvo za finance.

Posebne igre na srečo po tem zakonu so igre, ki jih igrajo
igralci proti igralnici ali drug proti drugemu na posebnih
igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih
panojih ali na igralnih avtomatih ter stave in druge podobne
igre v skladu z mednarodnimi standardi (v nadaljnjem besedilu: posebne igre na srečo).

31. člen

38. člen

Dodeljena koncesija za trajno prirejanje iger na srečo se
lahko odvzame, če prireditelj bistveno krši določbe tega
zakona ali določbe koncesijske pogodbe, če pri prirejanju
posamezne vrste iger na srečo ne spoštuje sprejetih pravil
iger, če prirejanje iger na srečo ni več pretežna dejavnost
prireditelja ali če prirejanje iger zaradi neuspešnih odločitev
prireditelja ne daje pričakovanih rezultatov.

Za igralne avtomate po prejšnjem členu se štejejo mehanične,
elektronske ali podobne naprave, na katerih imajo igralci ob
vplačilu določenega zneska (s kovanci, z žetoni ali z neposrednim vplačilom pri blagajni oziroma pri igralnem avtomatu) možnost zadeti dobitek.

Višina plačila za dodeljeno koncesijo se določa glede na
višino prihodkov, doseženih s prodajo srečk in zmanjšanih za
izplačane dobitke.

O odvzemu koncesije odloča Vlada Republike Slovenije. Na
podlagi odločitve iz prejšnjega odstavka Ministrstvo za
finance odstopi od koncesijske pogodbe.
b) Uporaba sredstev plačila za koncesijo za trajno
prirejanje Iger na srečo
32. člen
Sredstva plačila za dodeljeno koncesijo za trajno prirejanje
iger na srečo se uporabljajo za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij ter za financiranje dejavnosti
športnih organizacij v skladu s posebnim zakonom.

Gospodarske družbe in druge pravne osebe ter zasebniki, ki
opravljajo promet z igralnimi avtomati, smejo te avtomate
prodati, oddati v najem ali kako drugače dati na razpolago le
tistim osebam, ki smejo po tem zakonu prirejati posebne igre
na srečo na igralnih avtomatih.
2. Prireditelji

39. člen

Posebne igre na srečo sme prirejati delniška družba ali
družba z omejeno odgovornostjo, ki ima sedež na območju
Republike Slovenije, na podlagi posebnega dovoljenja (v
nadaljnjem besedilu: igralnica).

33. člen

Igralnica lahko poleg prirejanja posebnih iger na srečo opravlja v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti s področja gostinstva, ki dopolnjujejo njeno ponudbo.

Za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij se uporabljajo sredstva plačila koncesije za trajno prirejanje številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom in
lota.

Igralnica lahko prireja posebne igre na srečo le v posebej
urejenih prostorih za igro (v nadaljnjem besedilu: igralni prostori).
40. člen

Za financiranje dejavnosti športnih organizacij se uporabljajo
sredstva plačila koncesije za trajno prirejanje športne napovedi, druge športne stave in kviz loterije.

Igralnica lahko prireja posebne igre na srečo na podlagi
dovoljenja iz 44. člena tega zakona tudi v drugem kraju
v posebni organizacijski enoti, za katero se sestavlja ločen
obračun poslovanja.

Če se prične trajno prirejati nova vrsta iger na srečo, določi
namen za uporabo sredstev plačila koncesije za takšno igro
v smislu prejšnjih odstavkov Vlada Republike Slovenije ob
dodelitvi koncesije.
4. Določanje In izplačevanje dobitkov ter zastaranje pravice
do iiplačlla dobitkov
34. člen
Skupna vrednost dobitkov pri igrah na srečo mora znašati
najmanj 40% od:
- vrednosti izdanih srečk pri številčni loteriji, loteriji s trenutno znanim dobitkom, kviz loteriji, tomboli ali srečelovu,
- vrednosti prodanih srečk pri drugih igrah na srečo.
35. člen
Dobitki se izplačujejo v roku, ki ga določajo pravila iger na
srečo, s tem da ta rok ne sme poteči prej kot v 60 dneh od
dneva objave poročila o izidu žrebanja.

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na igralnice, veljajo tudi
za posebne organizacijske enote iz prejšnjega odstavka.
41. člen
Igralnico lahko ustanovijo oziroma vanjo vlagajo sredstva le
gospodarske družbe in druge domače pravne osebe
s področja turizma in gostinstva, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije in pri katerih v trajnem kapitalu ni udeležen tuj kapital.
Delnice igralnice oziroma deleži v igralnici se ne smejo prenešati na tuje osebe.
Delnice igralnice oziroma deleži v igralnici so prenosiljivi le
med osebami, ki smejo po tem zakonu ustanavljati igralnice
oziroma vlagati sredstva v igralnice.
42. člen

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka zastara pravica do
izplačila oziroma izdaje dobitka.

V ustanovitvenem kapitalu igralnice mora biti z najmanj 66%
udeležena Republika Slovenija.

36. člen

43. člen

Dobitki, ki niso bili izplačani ali dvignjeni v roku iz prejšnjega
člena, pripadejo pri občasnem prirejanju iger na srečo prire-

Za ustanovitev igralnice je potreben ustanovitveni kapital, ki
mora znašati najmanj štirideset milijonov tolarjev.

poročevalec
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Najmanjši znesek ustanovitvenega kapitala iz prejšnjega
odstavka usklajuje Vlada Republike Slovenije, tako da se
ohranja njegova realna vrednost.
3. Izdajanje dovoljenj

51. člen
Igralnica mora organizirati ustreznen nadzor za spremljanje
iger na igralnih mizah.

44. člen

52. člen

Za prirejanje posebnih iger na srečo je potrebno dovoljenje, ki
ga izda Ministrstvo za finance po prostem preudarku,
v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve in ministrstvom,
pristojnim za turizem.

Vplačila in dobitki pri posebnih igrah na srečo se določajo
v domači valuti ali v tuji valuti, ki jo določi Ministrstvo za
finance na predlog igralnice.
Dobitki se izplačujejo v tuji valuti le, če je bilo vplačilo za
udeležbo v igri vplačano v tuji valuti.

Za zaokroženo turistično območje, ki ga določi Vlada Republike Slovenije, se lahko izda le eno dovoljenje za prirejanje
posebnih iger na srečo v igralnici oziroma v posebni organizacijski enoti iz 40. člena tega zakona.

5. Upravljanje s kapitalom Republike Slovenije v igralnicah
in uporaba dobička igralnic, ki pripada Republiki Sloveniji

45. člen

53. člen

V predlogu za izdajo dovoljenja za prirejanje posebnih iger na
srečo mora predlagatelj izkazati, da so izpolnjeni pogoji, ki jih
določa ta zakon, in da ima zagotovljeno strokovno osebje za
vodenje iger.

Od dobička igralnice, ki pripada Republiki Sloveniji kot lastniku dela kapitala igralnice, se 50% vplačuje v republiški
proračun, 50% pa se preko posebne agencije iz 54. člena tega
zakona usmerja za pospeševanje razvoja turizma.

Predlogu za izdajo dovoljenja je treba priložiti tudi pravila
posebnih iger na srečo, ki se bodo igrale v igralnici in izvleček
iz vpisa dejavnosti predlagatelja in njegovih ustanoviteljev
v sodni register.

54. člen

46. člen
V dovoljenju za prirejanje posebnih iger na srečo je treba
navesti, katere posebne igre na srečo lahko prireja igralnica.
Igralnica sme prirejati le tiste posebne igre na srečo, ki so
navedene v dovoljenju.
47. člen

Za upravljanje s kapitalom Republike Slovenije v igralncah in
za uporabo sredstev od dobička igralnic, ki pripada Republiki
Sloveniji kot lastniku dela kapitala v igralnicah se ustanovi
posebna agencija (v nadaljnjem besedilu: agencija).
Agencijo ustanovi Vlada Republike Slovenije.
Agencija je za svoje delo odgovorna Vladi Republike Slovenije.
Organizacija, naloge in način poslovanja agencijo se določijo
z aktom o ustanovitvi.

Ministrstvo za finance lahko v soglasju z Ministrstvom za
notranje zadeve in ministrstvom, pristojnim za turizem odvzame izdano dovoljenje za prirejanje posebnih iger na srečo,
če ugotovi, da niso več izpolnjeni pogoji, ki jih določa ta
zakon, da igralnica ni pričela poslovati v enem letu od izdaje
dovoljenja ali da igralnica krši določbe tega zakona oziroma
sprejeta pravila posebnih iger na srečo.

Agencija imenuje člane upravnega odbora igralnice, ki predstavljajo Republiko Slovenijo kot lastnika dela kapitala igralnice.

4. Izvajanje posebnih iger na srečo
48. člen

Sredstva agencije se uporabljajo za naložbe Republike Slovenije v igralnice in v druge pravne osebe na področju turizma,
za dajanje investicijskih kreditov in garancij tem osebam ter
za nepovratno financiranje določenih dejavnosti na področju
turizma.

Za zagotovitev varnega poslovanja in izpolnjevanja obveznosti v zvezi s posebnimi igrami na srečo se v igralnici oblikujejo
varnostne rezerve, ki morajo znašati najmanj toliko, kot znaša
vrednost ustanovitvenega kapitala po 43. členu tega zakona.
49. člen
Igralnica mora organizirati recepcijsko službo, tako da je
zagotovljen nadzor nad osebami, ki prihajajo v igralne prostore.
Igralnica mora voditi posebno evidenco o igralcih, ki vsebuje
osnovne podatke za identifikacijo oseb.
Podatki iz evidence iz prejšnjega odstavka so poslovna tajnost, in se lahko sporočajo drugim osebam le, če zakon tako
določa.
50. člen
Za vsako vrsto posebnih iger na srečo mora imeti igralnica
pravila, ki morajo ustrezati veljavnim mednarodnim standardom.
Pravila posebnih iger na srečo morajo biti igralcem v igralnih
prostorih vselej na razpolago.
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55. člen

56. člen

57. člen
Agencijo upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in osem
članov.
Predsednika in člane upravnega odbora agencije imenuje
Vlada Republike Slovenije za štiri leta.
58. člen
Upravni odbor agencije sprejema statut in druge splošne akte
agencije, sprejema finančni načrt in zaključni račun, določa
merila in pogoje za uporabo sredstev agencije za posamezne
namene, odloča o uporabi sredstev agencije za posamezne
uporabnike in opravlja druge naloge, določene s statutom
agencije.
K statutu agencije in splošnemu aktu o določitvi meril in
pogojev za uporabo sredstev agencije za posamezne namene
daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
59. člen
Delo agencije organizira in vodi direktor agencije, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije za štiri leta.
poročevalec

6. Udeležba pri posebnih igrah na srečo
60. člen

dejavnosti, o obveznostih prirediteljev, o kontroli nad takšno
dejavnostjo in o drugih vprašanjih v zvezi z opravljanjem te
dejavnosti predpiše minister za finance.

Obisk v igralnih prostorih je dovoljen samo osebam, starim
najmanj 18 let.
Pooblaščena uradna oseba v uniformi sme vstopiti v igralne
prostore samo pri opravljanju službenih dolžnosti in v spremstvu odgovorne osebe igralnice.
61. člen
Pogoje za obisk v igralnih prostorih določa igralnica; pri tem
lahko posameznim osebam ali skupinam oseb prepove vstop
v igralne prostore, ne da bi bilo treba navesti razloge za
takšno odločitev. Igralcem, ki pri izvajanju posebnih iger na
srečo kršijo pravila iger, lahko igralnica prepove nadaljnjo
udeležbo v igrah.
7. Posebne določbe za delavce Igralnice
62. člen
Delavci igralnice se ne smejo udeleževati posebnih iger na
srečo kot igralci v igralnicah na območju Republike Slovenije.
63. člen
Delavci igralnice morajo kot poslovno tajnost varovati
podatke o igralcih, do katerih so prišli pri opravljanju svojih
nalog (o dobitkih ali izgubah, o številu obiskov, o spremljevalcih in podobno).
64. člen
Delavci igralnice, ki vodijo posebne igre na srečo ali nadzorujejo igre, ne smejo od igralcev sprejemati napitnin, daril,
posojil ali drugih ugodnosti zase ali za koga drugega.
65. člen

Za prirejanje iger na igralnih avtomatih zunaj igralnic plačuje
prireditelj posebno takso.
Posebna taksa je prihodek proračuna republike.
Posebna taksa se plačuje mesečno vnaprej v višini, ki jo
določi Vlada Republike Slovenije.
Podrobnejši način obračunavanja in plačevanja/ posebne
takse predpiše minister za finance.
IV. Nadzor

69. člen

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja republiški
upravni organ pristojen za javne prihodke, če ni s tem zakonom drugače določeno.
Pri opravljanju nadzora po prejšnjem odstavku ima pooblaščena oseba republiškega upravnega organa, pristojen za
javne prihodke pravico, da pri prireditelju iger na srečo pregleda poslovno dokumentacijo, poslovne prostore in naprave
za prirejanje iger na srečo.
70. člen
Če republiški upravni organ, pristojen za javne prihodke pri
opravljanju nadzora ugotovi, da se igre na srečo prirejajo
v nasprotju z določbami tega zakona, dovoljenja oziroma
koncesije za prirejanje iger na srečo ali sprejetih pravil iger,
lahko z odločbo prepove nadaljnje prirejanje teh iger.
Odločba o prepovedi nadaljnjega prirejanja posebnih iger na
srečo na igralnih avtomatih se izvrši z zapečatenjem ali začasnim zasegom igralnih avtomatov.

Pravice in obveznosti delavcev igralnice v zvezi z vodenjem
posameznih posebnih iger na srečo in njihovim odnosom do
igralcev se uredijo s splošnimi akti igralnice.

Pritožba zoper odločbo iz prejšnjih odstavkov ne zadrži njene
izvršitve.

8. Napitnina

V. Lastninsko preoblikovanje obstoječih podjetij, ki prirejajo
igre na srečo
71. člen

66. člen
Ne glede na določbe 64. člena tega zakona lahko igralci
dajejo napitnino za izvajanje določenih posebnih iger na
srečo (mancia), ki se daje v posebne za ta namen prirejene
skrinjice na igralnih mizah.
Napitnina iz prejšnjega odstavka je sestavni del prihodkov
igralnice.
S splošnim aktom igralnice se lahko določi, da se del napitnine uporablja za dodatno nagrajevanje delavcev igralnice.
9. Uporaba določenih Igralnih avtomatov zuna) Igralnic

Podjetja, ki prirejajo igre na srečo in so v družbeni lastnini, se
lastninsko preoblikujejo tako, da se preoblikujejo v delniške
družbe z znanimi lastniki na celotnem trajnem kapitalu
vključno z viri izven poslovnih sredstev.
72. člen
V podjetjih, ki prirejajo posebne igre na srečo in opravljajo
tudi druge dejavnosti, se ugotovi del premoženja, ki se
nanaša na prirejanje posebnih iger na srečo.
Del premoženja iz prejšnjega odstavka določi Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za finance.

67. člen

73. člen

Ne glede na določbe 39. člena tega zakona se lahko posebne
igre na srečo na igralnih avtomatih z omejenim najvišjim
vložkom iz z omejenim najvišjim dobitkom prirejajo tudi zunaj
igralnic v ustreznih gostinskih, zabaviščnih in drugih podobnih prostorih prirediteljev.

Podjetja, ki opravljajo samo dejavnost prirejanja posebnih
iger na srečo in deli podjetja iz prejšnjega člena (v nadaljnjem
besedilu: obstoječe igralnice) se lastninsko preoblikujejo po
določbah tega zakona.

Za prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih
zunaj igralnic je potrebno dovoljenje, ki ga izda Ministrstvo za
finance po prostem preudarku v soglasju z Ministrstvom
notranje zadeve.

Obstoječe igralnice izdajo navadne delnice na podlagi knjižne
vrednosti družbenega kapitala.

Podrobnejše določbe o pogojih za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic, o tehničnih in drugih standardih, ki jim
morajo ustrezati igralni avtomati, o načinu opravljanja takšne

Lastninsko preoblikovanje obstoječih igralnic se opravi tako,
da se:

poročevalec
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68. člen

74. člen

75. člen
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- 66% vrednosti kapitala v obliki navadnih imenskih delnic
prenese neodplačno na agencijo,
- 34% vrednosti kapitala v obliki navadnih imenskih delnic
neodplačno prenese na podjetja, ki imajo v obstoječih igralnicah delnice ali deleže na dan uveljavitve tega zakona.
76. člen
Delnice iz druge alinee prejšnjega člena se prenesejo na
podjetja v enakem sorazmerju, v kakršnem imajo ta podjetja
delnice ali deleže v obstoječih igralnicah po stanju na dan
uveljavitve tega zakona, vendar največ do višine dejanske
vrednosti njihovih delnic oziroma deležev.
Če takšnih podjetij ni ali če dejanska vrednost njihovih delnic
oziroma deležev ne dosega 34% vrednosti kapitala obstoječe
igralnice, se delnice oziroma preostale delnice iz druge alinee
prejšnjega člena prenesejo na Sklad Republike Slovenije za
razvoj.
Če dejanska vrednost delnic oziroma deležev podjetij iz prejšnjega odstavka presega 34% vrednosti kapitala obstoječe
igralnice, se razlika nad to vrednostjo izkaže kot terjatev
takšnega podjetja do agencije.
V podjetjih iz druge alinee prejšnjega člena ne smejo imeti
delnic oziroma deležev delavci, ki na dan uveljavitve tega
zakona delajo v obstoječih igralnicah, in tudi ne njihovi ožji
družinski člani.

- 15% na posebno organizacijo za financiranje dejavnosti
športnih organizacij.
83. člen
Obstoječe igralnice in Loterija Slovenije se lastninsko preoblikujejo v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
VI. Kazenske določbe
85. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba - prireditelj iger na srečo:
1. če brez dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa
priredi igro na srečo (8., 13., 25. in 44. člen);
2. če 5% prihodkov, doseženih s prodajo srečk, ne vplača za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij oziroma
športnih organizacij (32. člen)
3. če spremeni pravila iger na srečo, ko je že začel prodajati
srečke (19. člen) ali če brez dovoljenja pristojnega organa
spremeni kraj oziroma odloži dan žrebanja dobitkov (prvi
odstavek 21. člena);
4. če dobitke ne žreba pred komisijo, ki jo imenuje pristojni
organ (prvi odstavek 20. člena);

77. člen
Delnice iz drugega odstavka prejšnjega člena Sklad Republike Slovenije za razvoj proda gospodarskim družbam in
drugim pravnim osebam, ki so lahko po tem zakonu ustanovitelji igralnic oziroma lahko vlagajo sredstva v igralnice.

5. če pred začetkom žrebanja dobitkov ne ugotovi števila
prodanih srečk ter če neprodanih srečk ne zapečati ali uniči
pred komisijo (drugi odstavek 20. člena);

78. člen

7. če pooblaščeni osebi pristojnega organa pri opravljanju
nadzora ne omogoči pregleda poslovne dokumentacije,
poslovnih prostorov in naprav za prirejanje iger na srečo
(drugi odstavek 69. člena).

Dokler Sklad Republike Slovenije za razvoj ne proda delnic po
prejšnjem členu, sodeluje predstavnik sklada pri upravljanju
obstoječih igralnic v sorazmerju z vrednostjo delnic, skladu
pripada 5% dividend od teh delnic, preostali del dividend od
teh delnic pa se vplača v agenciji.
79. člen
Kupnina, ki se dobi s prodajo delnic obstoječih igralnic po 77.
členu tega zakona, se vplača v agencijo.
80. člen
Delnice iz 77. člena tega zakona, ki jih Sklad Republike
Slovenije za razvoj ne proda v enem letu po poteku roka iz 83.
člena tega zakona, se prenesejo neodplačno na agencijo.
81. člen
Delnice iz druge alinee 75. člena in iz 77. člena tega zakona so
prenosljive le med osebami, ki so po tem zakonu lahko lastniki kapitala v igralnicah.
82. člen
Lastniško preoblikovanje Loterije Slovenije se opravi tako, da
se del vrednosti kapitala v obliki navadnih imenskih delnic
v skladu s posebnim zakonom neodplačno prenese:
- 17% na posebno organizacijo za financiranje dejavnosti
invalidskih in humanitarnih organizacij,
- 3% na posebno organizacijo za financiranje dejavnosti
športnih organizacij.
Preostali kapital Loterije Slovenije se lastnini po določbah
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS
št. 55/92 in 7/93), s tem da se kupnina, ki se dobi s prodajo
delnic v skladu s posebnim zakonom vplača:
- 85% na posebno organizacijo za financiranje dejavnosti
invalidskih in humanitarnih organizacij,
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6. če ne izplača dobitkov v roku, določenem v pravilih iger na
srečo (prvi odstavek 35. člena);

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe - prireditelja iger na srečo, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
85. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba - igralnica:
1. če prireja posebne igre na srečo, ki niso navedene v dovoljenju (drugi odstavek 46. člena),
2. če v igralnih prostorih ni organizirana recepcijska služba,
tako da je zagotovljen nadzor nad osebami, ki prihajajo v te
prostore (prvi odstavek 49. člena);
3. če ne vodi posebne evidence o igralcih (drugi odstavek 49.
člena);
4. če gostom v igralnih prostorih niso na razpolago pravila
iger (drugi odstavek 50. člena);
5. če dovoli obisk v igralnih prostorih osebam, ki še niso stare
18 let (prvi odstavek 60. člena);
6. če dopusti delavcu, ki dela v igralnici na območju Republike Slovenije, da se kot igralec udeleži posebne igre na
srečo (62. člen);
7. če dopusti, da delavec igralnice, ki vodi posamezno
posebno igro na srečo ali nadzoruje igro, od igralcev sprejme
napitnino, darilo, posojilo ali drugo ugodnost zase ali za koga
drugega (64. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe - igralnice, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.
poročevalec

srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic na podlagi dovoljenja:

86. člen
! denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
irekršek delavec, ki je zaposlen v igralnici:
. če se kot igralec udeleži posebne igre na srečo v igralnici
ia območju Republike Slovenije (62. člen);
!. če od igralcev sprejme napitnino, darilo, posojilo ali drugo
igodnost zase ali za koga drugega (64. člen);
I. če kot poslovno tajnost ne varuje podatkov o igralcih, do
iaterih je prišel pri opravljanju svojih nalog (63. člen).
87. člen
! denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
irekršek pravna oseba - prireditelj iger na srečo:
j. če prodaja srečke dalj kot 60 dni (11. in 21. člen);
I. če pravil iger na srečo ne objavi na krajevno običajen način
lli če udeležencem pri igrah ne predloži pravil iger na vpogled
jovsod, kjer se prodajajo srečke, (tretji odstavek 18. člena);
. če spremembe kraja žrebanja ali odložitve dneva žrebanja
e objavi na enak način, kot je bilo objavljeno obvestilo
prireditvi igre na srečo (drugi odstavek 21. člena);
|.1 če sporočila o izidu žrebanja dobitkov ne objavi najpozneje
sedmih dneh od dneva žrebanja dobitkov (23. člen):
t denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi
dgovorna oseba pravne osebe - prireditelja iger na srečo, ki
tori prekršek iz prejšnjega odstavka.
88. člen
! denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
irekršek pravna oseba ali zasebnik, ki opravlja promet z igrallimi avtomati, če te avtomate proda, odda v najem ali kako
Irugače da na razpolago osebam, ki po tem zakonu ne smejo
prirejati posebnih iger na srečo (drugi odstavek 38. člena).
denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
dgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
dstavka.
89. člen
£ denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
irekršek pravna oseba, ki prodaja srečke za igro na srečo, za
(atere ni bilo izdano dovoljenje oziroma koncesija po določbah tega zakona (drugi odstavek 8. člena). Z denarno kaznijo
ajmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba
ravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
£ denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
Irekršek posameznik, ki prodaja srečke za igre na srečo, za
katere ni bilo izdano dovoljenje oziroma koncesija po določbah tega zakona (drugi odstavek 8. člena).
90. člen
t denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
Srekršek zasebnik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti priredi kakšno igro na srečo (8., 13., 25. in 44. člen)
ali prireja posebne igre na srečo na igralnih avtomatih brez
dovoljenja pristojenga organa (drugi odstavek 71. člena).

1. če dovoli udeležbo pri posebnih igrah na srečo na igralnih
avtomatih osebam, ki še niso stare 18 let (tretji odstavek 71.
člena)
2. če prireja posebne igre na srečo na igralnih avtomatih
v nasprotju s predpisom iz četrtega odstavka 67. člena tega
zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
92. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti organizira denarno verigo (5. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba paravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki organizira denarno verigo (5. člen).
93. člen
Za prekrške iz 1. točke prvega odstavka 84. člena, 1. točke
prvega odstavka 85. člena ter 88., 89., 90., 91. in 92. člena tega
zakona se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep
odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za
prekršek.
VII. Prehodne in končne določbe
94. člen
Loterija Slovenije nadaljuje z dejavnostjo prirejanja iger na
srečo po določbah zakona o igrah na srečo (Uradni list SRS,
št. 32/80 in 29/86) do sklenitve koncesijske pogodbe na podlagi odločitve Vlade Republike Slovenije o dodelitvi koncesije
za trajno prirejanje iger na srečo po 26. in 30. členu tega
zakona.
95. člen
Loterijski svet pri Loteriji Slovenije nadaljuje z delom po
določbah zakona o igrah na srečo (Uradni list SRS št. 32/80 in
29/86) in po dosedanjih splošnih aktih do uveljavitve zakona
o uporabi sredstev plačila za dodeljeno koncesijo za trajno
prirejanje iger na srečo po 32. členu tega zakona.
Z zakonom iz prejšnjega odstavka se določi tudi način uporabe nerealiziranih razporejenih sredstev Loterije Slovenije
po planu loterijskega sveta za posamezne namene.
96. člen
Vlada Republike Slovenije ustanovi agencijo iz 59. člena tega
zakona najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
97. člen
Obstoječe igralnice morajo ne glede na obliko lastništva svoje
poslovanje in splošne akte uskladiti z določbami tega zakona
v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.

2 denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
rekršek posameznik, ki priredi kakšno igro na srečo (8., 13.,
5. in 44. člen) ali prireja posebne igre na srečo na igalnih
avtomatih brez dovoljenja pristojnega organa (drugi odstavek
67. člena).

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon
o igrah na srečo (Uradni list SRS, št. 32/80 in 29/86).

91. člen

99. člen

>

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki prireja posebne igre na
poročevalec
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98. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
1. Uvod
Zbori Skupščine Republike Slovenije so na sejah v mesecu
aprilu in maju 1992 obravnavali osnutek zakona o igrah na
srečo. Zbori so predloženi osnutek zakona o igrah na srečo
zavrnili, ker se niso strinjali zlasti s predlaganimi rešitvami
glede kapitalske strukture in lastninjenja igralnic in glede
uporabe igralnih avtomatov zunaj igralnic.
Prvotni osnutek zakona je določal takšno kapitalsko strukturo
igralnic, po kateri mora biti v kapitalu nove igralnice Republika Slovenija udeležena z 80%. Enak delež je osnutek
zakona predvidel za republiko tudi pri lastninskem preoblikovanju obstoječih igralnic. Preostalih 20% kapitala igralnic naj
bi se neodplačano preneslo na podjetja, ki imajo deleže
oziroma delnice v igralnicah oziroma lastninilo s prodajo
delnic zainteresiranim turističnim podjetjem.
Glede uporabe igralnih avtomatov je osnutek zakona vseboval rešitve, da se lahko igre na srečo na igralnih avtomatih
prirejajo le v igralnicah in ne tudi v drugih turističnih in
gostinskih objektih.
Osnovne pripombe k predlaganim rešitvam (najbolj izrazito
so bile izražene v odboru za proračun in javne finance) so bile
v tem, da je država slab gospodar in zato republika ne sme
postati pretežni lastnik igralnic in da naj se uporaba igralnih
avtomatov pod določenimi pogoji dovoli tudi turističnim in
gostinskim subjektom izven igralnic.
Na podlagi prvotnega osnutka zakona, predlogov in pripomb
iz skupščinske razprave in pripomb zainteresiranih organov
in organizacij v nadaljnjih razpravah o tej problematiki, je za
obravnavo v Državnem zboru pripravljen novi osnutek zakona
o igrah na srečo.
Ob prikazu posameznih predlaganih rešitev je v tej obrazložitvi podrobneje navedeno, kateri predlogi in pripombe iz
skupščinske razprave o prvotnem osnutku zakona so upoštevani v tem osnutku in kako so upoštevani ter katerih predlogov in pripomb iz skupščinske razprave predlagatelj ni sprejel
in zakaj jih ni mogel sprejeti. Prav tako so v obrazložitvi
podrobneje prikazane rešitve, ki jih v prvotnem osnutku
zakona še ni bilo.
Pripombe iz skupščinske razprave so se v prvi vrsti nanašale
na poglavje zakona, ki ureja prirejanje posebnih iger na srečo.
Pri predlogih, do katerih v dosedanjih razpravah še niso bila
dokončno zavzeta stališča, so v tem osnutku predvidene
rešitve v variantnih oblikah.
2. Splošna načela
Prirejanje iger na srečo je dejavnost, ki je povsod po svetu
predmet ustrezne državne pravne ureditve. Pri igrah na srečo
gre pravzaprav za dejavnost, ki sama po sebi načelno ni
dovoljena in jo država dopušča samo v posebej organiziranih
oblikah in s posebej določenimi nameni.
Po predloženem osnutku zakona se za igre na srečo štejejo
igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zneska enake možnosti zadeti dobitke, izid igre pa je izključno ali
pretežno odvisen od naključja ali kakega negotovega
dogodka. Igre na srečo se po tem zakonu delijo v dve osnovni
skupini:
- klasične igre na srečo, to so igre, ki se jih igralci udeležujejo z nakupom srečke ali drugačnega potrdila o vplačilu
ustreznega zneska, in sicer: številčna loterija, loterija s trenutno znanim dobitkom, kviz loterija, tombola, loto, športna
napoved in druge športne stave, srečelov in druge podobne
igre;
- posebne igre na srečo, to so igre, ki se igrajo v posebnih
igralnicah in jih igralci igrajo drug proti drugemu ali proti
igralnici, in sicer na igralnih mizah s kroglicami, kockami
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oziroma kartami, na igralnih panojih ali na igralnih avtaomi
tih, razne oblike stav in druge podobne igre.
&
ta
Z zakonom se določa obveznost prirediteljev iger na srečo P'
da za obveznosti do udeležencev pri igrah odgovarjajiP'
z vsemi svojimi sredstvi.
di
/e
Dobitki pri igrah na srečo so lahko v denarju, blagu, storitvah
ali drugih pravicah.

Igre na srečo se smejo prirejati samo na podlagi posebnegčdovoljenja ali koncesije, ki ga izda pristojni upravni organ
Dovoljenje za prirejanje teh iger lahko dobijo samo subjektiK'
ki imajo sedež na območju naše države. ZaAto prodajanjist
srečk oziroma sprejemanje drugačnih vplačil za udeležbo pt fc
igri na srečo, katerih prireditelji imajo sedež na območjiP'
n
druge republike, v naši republiki ni dovoljeno.
'

Enako kot po obstoječi ureditvi nagradni razpisi v reklamni a,
namene tudi po tem zakonu ne bodo imeli narave iger nI
srečo. Takšne razpise prirejajo podjetja v obliki gospodarski p
propagande in reklame, s čimer spodbujajo potrošnike k več d.
jemu nakupu. Pri tem pa morajo podjetja upoštevati predpisi si
0 nelojalni konkurenci oz. ustrezne uzance gospodarskih
zbornice, ki določajo okvire, v katerih se lahko gibajo takšni te
reklame. Po teh predpisih se štejejo za nelojalno konkurenci
zlasti tiste oblike reklamnih razpisov, kjer je nagrada obljub P
1 jena le kupcem določenega blaga ali storitev in kjer je ponusi
jena nagrada v očitnem nesorazmerju z vrednostjo prodanegisi
blaga oziroma opravljene storitve (tako imenovani premijski b
posli).
tc
le
Poseben problem pri pripravi zakona o igrah na srečo pred n.
stavljajo t. im. denarne verige. To so igre oziroma aktivnosti, p
pri katerih vplačujejo udeleženci določene denarne zneske p
udeležencem, ki so se pred njimi vključili v verigo in pričaku- si
jejo plačilo določenih denarnih zneskov od udeležencev, k si
naj bi se za njimi vključili v verigo. Takšne denarne verige si
v preteklih letih dosegle v naši državi izreden razmah (zlasti sd V
bile prodorne igre »catch the cash« in »fair play«). Pri temsOsi
bili njihovi organizatorji zelo spretni, saj so tem igram daejall h
značaj posebne vrste računalniških storitev, ki se zagotavljajo si
udeležencem na njihovo zahtevo in ki niso imele statusa p
posebnih iger na srečo. Zato zoper njih tudi niso bili možni n
ukrepi, ki so z zakonom o igrah na srečo sicer predvideni zA n
nezakonito prirejanje teh iger.
p

Navedene denarne verige dejansko nimajo značaja iger m ^
srečo, saj pri njih vsi udeleženci nimajo enakih možnost v
zadeti dobitke. Poleg tega se pri denarnih verigah vsakemu tc
udeležencu obljublja denarni dobitek, če bo le izpolnil predvi t(
dene pogoje (če poišče ustrezno število novih udeležencev) /£
Takšna obljuba je seveda realno gledano lažna obljuba, saj si
po splošnih matematičnih zakonitostih takšna igra soraz p
merno hitro konča, ker v določenem trenutku enostavni ^
zmanjka novih udeležencev. Zato so vse navedene igre pri nai /j
po ustreznih strokovnih razlagah matematikov kaj hitri p
zamrle. Povzročile pa so zelo številne socialne probleme, sa, ji
so mnogi lahkoverni ljudje v pričakovanju hitrega in lahkegi £
zaslužka v te igre vložili vse svoje prihranke. Zato je bili b
njihovo razočaranje ob nenadnem zlomu igre zelo veliko in si b
poskušali na vse načine, tudi s pozivanjem na pomoč držav
nih organov, doseči vsaj povrnitev vloženega zneska.
D
ki
V času trajanja denarnih verig so se pri nas pogosto pojavili ^
zahteve, da naj država regulira oziroma sankcionira to dejav Vl
nost, pri čemer bi lahko pobrala tudi nezanemarljive količini „
davčnih dajatev. Stališče Ministrstva za finance kot nosilci fj
priprave zakonodaje na podorčju iger na srečo, je bilo ves čai sj
nedvoumno, in sicer - da teh iger nikakor ni mogoče zakon
sko urediti. Tu namreč po naravi stvari ni mogoče vserti p
udeležencem zagotoviti enakih možnosti za dobitke, saj je pO S|
matematičnih zakonitostih že vnaprej povsem jasno, da pre- /2
težni del udeležencev (okoli 80%) nima nikakršnih možnosti ^
za dobitke, saj se bo igra zardi pomanjkanja novih igralce» r(
prej ali slej morala ustaviti. Bistvo te igre je torej prevari n

poročevalec j

udeležencev z lažnimi obljubami, zato tega nikakor ni
mogoče dovoliti.

prihodke. Prireditelj, ki je že pričel prodajati srečke, ne sme
več spreminjati pravil iger na srečo.

Zato predlagamo, da se v zakon vnese določba, po kateri so
takšne denarne verige izrecno prepovedane in da se hkrati
čc Predvidi mehanizem za izrekanje sankcij zoper morebitne
ajiPrireditelje. Takšna ureditev je uveljavljena tudi v nekaterih
drugih državah, ki so uvidele pravi značaj teh dejavnosti. Tako
je na primer prirejanje denarnih verig izrecno prepovedano
»
/aiz nemško zakonodajo.

Z zakonom je treba zagotoviti ustrezen nadzor pri izvedbi
žrebanja in delitvi dobitkov. V ta namen mora biti žrebanje
dobitkov pred komisijo, ki jo imenuje republiški upravni organ
za javne prihodke. Pred začetkom žrebanja mora prireditelj
ugotoviti število prodanih srečk, vse neprodane srečke pa
mora zapečatitit ali uničiti pred komisijo.

VB

,gi3. Klasične Igre na srečo
tfiKlasične igre na srečo (v nadaljnjem besedilu: igre na srečo)
niise delijo na igre, ki jih smejo prireditelji prirejati občasno
01 (praviloma enkrat letno) in na igre, ki jih lahko prireditelji
čji prirejajo trajno - kot posebno obliko gospodarske dejavnosti.
mi a) Občasno prirejanje Iger na srečo
ni
t ki Po veljavnem zakonu lahko prirejajo igre na srečo občasno le
9Ć družbene organizacije in društva, da bi si s tem zagotovile
islsredstva za financiranje nalog na področju socialno humanitarnih dejavnosti, kulturno prosvetnih dejavnosti in dejavnosti
ni tehnične in telesne kulture ter rekreacije.
ib Predlagamo, da se obstoječa omejitev za prirejanje iger na
w srečo zadrži še vnaprej. Predlagamo torej, da smejo igre na
gi srečo prirejati le društva, ki imajo sedež na območju Repu;«blike Slovenije. Društva smejo prirejati le številčno loterijo,
tombolo ali srečelov, in sicer posamezno društvo le enkrat na
leto. Pri tem sme društvo prodajati srečke za posamezno igro
id največ 60 dni. Takšna časovna omejitev prodaje srečk je
tti, predlagana glede na primere v dosedanji praksi, ko se je
ki posamezna igra z nenehnim podaljševanjem roka za prodajo
u- srečk preveč razvlekla in tako dobila naravo trajne igre na
ki srečo.
sd
sd V sedanjem zakonu ni rešeno vprašanje prirejanja iger na
so srečo v obliki sprejemanja stav pri določenih športnih priredi3/1 tvah. Tu so najbolj aktualne stave pri konjskih dirkah. Te stave
jo so že dalj časa uveljavljene v drugih državah, v praksi pa so se
sBponekdo pojavile tudi v naši republiki. Menimo, da bi bilo
nI mogoče prirejanje takih iger na srečo dovoliti športnim organizacijam, s tem da bi se stave sprejemale samo pri športnih
prireditvah v prostoru, v katerem potekajo igre. Tako bi bilo
na primer mogoče stave pri konjskih dirkah sprejemati le na
ni
hipodromu, kjer poteka tekmovanje, ne pa zunaj hipodroma
s!
v obliki, kot je uveljavljena za športno napoved. Te stave bi se
. torej lahko sprejemale občasno, kadar bi bilo organizirano
tekmovanje, in tako zanje ne bi veljala omejitev na enkrat
letno, ki bo sicer veljala za druge igre.
st
2
Prirejanje iger na srečo se tudi v novem zakonu veže na
1C
dovoljenje,
ki ga za vsako igro posebej izda Ministrstvo za
a
- finance. Takšno dovoljenje se izdaja po prostem preudarku,
rC
pri čemer se upošteva zlasti namen, za katerega se prireja
a
- igra, skupna vrednost prodanih srečk, skupna vrednost dobitkov, cena posamezne srečke, premoženjsko stanje oziroma
lc
boniteto prireditelja in podobno. Podrobnejše kriterije o tem
'J- bo predpisala Vlada Republike Slovenije.
16
v
'
\:le
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Dovoljenje za prirejanje iger na srečo pa ne bo potrebno,
kadar gre za tombolo ali srečelov, ki se prireja v okviru
kulturnega ali zabavnega programa prireditelja, če skupna
vrednost srečk ne presega določenega manjšega zneska, ki
ga predpiše predstojnik republiškega upravnega organa za
finance in če vrednost posameznih dobitkov ne presega zneska, od katerega se plačuje davek na dobitke od iger na srečo.

rr
"l Pristojni organ prireditelja bo moral sprejeti pravila iger na
srečo, iz katerih bodo razvidni vsi pogoji za udeležbo v igri
f! ' (zlasti višina i vrste dobitkov, cena posamezne srečke, skupno
število srečk, namen za uporabo zbranega denarja od iger,
" rok za prodajo srečk, način žrebanja in podobno). Pravila iger
na srečo mora potrditi republiški upravni organ za javne
c
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Zakon daje Ministrstvu za finance možnost, da sme v utemeljenih primerih (na primer ob neprimernih vremenskih razmerah, če se igre prirejajo na odprtem prostoru in podobno) na
predlog prireditelja dovoliti, da se odloži dan žrebanja dobitkov ali spremeni kraj žrebanja dobitkov, pri čemer se sme
žrebanje dobitkov odložiti za največ 15 dni.
Žrebanje dobitkov mora biti javno. O poteku žrebanja sestavi
komisija zapisnik, ki ga pošlje republiškemu upravnemu
organu za javne prihodke.
V skladu z dosedanjimi razpravami o tej problematiki (predvsem v okviru invalidskih organizacij) predlagamo novo rešitev, po kateri morajo prireditelji občasnih iger na srečo vselej
nameniti del prihodka od iger za namene, za katere se prirejajo trajne igre na srečo (za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter za financiranje športnih organizacij).
Predlagamo, da se za navedene namene usmeri 5% prihodkov
od občasne igre na srečo, po izplačilu dobitkov. Prireditelji
občasnih iger na srečo s področja športa naj bi ta sredstva
usmerili za financiranje športnih organizacij, prireditelji
z vseh drugih področij pa za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.
b) Trajno prirejanje Iger na srečo
Po veljavni ureditvi sme trajno prirejati igre na srečo le Loterija Slovenije kot posebna monopolna organizacija. V predloženem zakonu ne bo več izrecno določena takšna organizacija, temveč bo postavljeno načelo, da se ta dejavnost poveri
podjetju ali drugi pravni osebi, ki izpolnjuje ustrezne pogoje.
Te pogoje bo podrobneje predpisala Vlada Republike Slovenije, nanašajo pa se na tehnične, prostorske in kadrovske
elemente, na obseg te dejavnosti pri prireditelju ter na premoženjsko stanje oziroma boniteto prireditelja. Igre na srečo se
lahko trajno prirejajo predvsem zaradi pridobivanja sredstev
za financiranje dejavnošti invalidskih in humanitarnih organizacij ter dejavnosti športnih organizacij.
Kot prireditelj bo praktično prišla v poštev v prvi vrsti obstoječa Loterija Slovenije, ki opravlja to dejavnost že dolgo vrsto
let in izpolnjuje tudi ustrezne pogoje. Poleg tega pa bo trajno
prirejanje določenih iger na srečo lahko poverjeno tudi kakšni
drugi organizaciji, zlasti kadar gre za pridobivanje sredstev za
financiranje športa. Tu je mišljena zlasti osrednja športna
organizacija v republiki, ki bi lahko v posebni organizacijski
obliki prirejala igro »podarim - dobim«, za financiranje športnih dejavnosti. Ta igra je v naši republiki uveljavljena že dalj'
časa, vendar pravno nima narave iger na srečo, temveč
posebno obliko kviza. Zato se pri tej igri ne plačuje davek od
prometa storitev in tudi ne davek na dobitke od iger na srečo,
prav tako pa za njeno izvedbo ne veljajo tudi druga pravila, ki
jih zakon predpisuje za igre na srečo.
Glede na to, da ima navedena igra »podarim - dobim« vse
bistvene značilnosti igre na srečo, jo bo mogoče po novem
zakonu prirejati le kot igro na srečo (kot kviz loterijo), pri
čemer bodo zanjo veljala vsa tista pravila in omejitve, ki bodo
veljala za trajno prirejanje iger na srečo pri drugih prirediteljih.
Trajno prirejanje iger na srečo bo možno le na podlagi koncesije. O dodelitvi koncesije bo odločala Vlada Republike Slovenije, koncesijsko pogodbo s prirediteljem pa bo sklenilo Ministrstvo za finance. Za trajno prirejanje posamezne vrste iger
na srečo se lahko dodeli le ena koncesija.
Koncesija za trajno prirejanje iger na srečo se lahko dodeli za
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15 let in se po preteku te dobe lahko podaljša. Prireditelj
lahko z enoletnim odpovednim rokom odpove koncesijsko
pogodbo, Vlada Republike Slovenije pa lahko dodeljeno koncesijo odvzame, če prireditelj bistveno krši določbe tega
zakona, določbe koncesijske pogodbe oziroma sprejeta pravila igre ali če igra ne daje pričakovanih učinkov. S koncesijsko pogodbo se določijo temeljne pravice in obveznosti
pogodbenih strank (v tem okviru tudi višina plačila za dodeljeno koncesijo), temeljni elementi za pravila posameznih iger
na srečo in druga vprašanja, pomembna za trajno prirejanje
iger na srečo.
Sredstva, dosežena s plačilom za dodeljeno koncesijo za
trajno prirejanje iger na srečo, se bodo uporabljala za financiranje določenih dejavnosti. Z zakonom je predvidena uporaba
sredstev plačila koncesije za dve vrsti namenov:
- za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij se uporabijo sredstva koncesije za trajno prirejanje
številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom in lota,
- za financiranje dejavnosti športnih organizacij se uporabijo
sredstva koncesije za trajno prirejanje športne napovedi,
druge športe stave in kviz loterije (sedanja igra »podarim
- dobim).«
Po predlagani rešitvi se bodo torej sredstva koncesije za
trajno prirejanje iger na srečo, ki so povezane s športom
(športna napoved in druge športne stave ter kviz loterija kot
igra »podarim - dobim«), uporabljala za financiranje športnih
organizacij, sredstva koncesije za trajno prirejanje vseh drugih iger na srečo pa se bodo uporabila za financiranje invalidskih in drugih humanitarnih organizacij. Če bo prireditelj na
podlagi koncesije pričel prirejati kakšno novo vrsto iger na
srečo, bo namen za uporabo sredstev koncesije za takšno
igro določila Vlada Republike Slovenije ob dodelitvi koncesije.
O delitvi sredstev, ki jih doseže Loterija Slovenije s prirejanjem iger na srečo, odloča po veljavni ureditvi loterijski svet.
Loterijski svet sprejema merila za usmerjanje loterijskih sredstev in neposredno odloča o dodeljevanju teh sredstev posameznim uporabnikom. S predloženim zakonom se odločanje
o uporabi sredstev koncesije za trajno prirejanje iger na srečo
prenaša na ustrezne subjekte zunaj prireditelja.
Ker invalidske in humanitarne organizacije nimajo ustrezne
skupne organizacijske oblike, ki bi lahko usmerjala sredstva
koncesije za trajno prirejanje iger na srečo, je bilo v prvotnem
osnutku zakona predvideno, da se v ta namen ustanovi poseben sklad (sklad za financiranje dejavnosti invalidskih in
humanitarnih organizacij). Sklad naj bi imel status pravne
osebe. Sklad naj bi upravljal upravni odbor.
Ker se športne organizacije v republiki povezujejo v osrednjo
republiško športno zvezo, je bilo s prvotnim osnutkom zakona
predlagano, da osrednja republiška športna zveza odloča
o delitvi oziroma uporabi teh sredstev. Ta sredstva naj bi se
uporabila za namene, določene v skladu z ustreznimi akti in
programi osrednje športne zveze.
Kot variantna rešitev pa je bila v prvotnem osnutku zakona
predvidena možnost, da se tudi sredstva za financiranje športnih organizacij usmerjajo v poseben sklad (sklad za financiranje dejavnosti športnih organizacij, enako kot je bilo predvideno za sredstva za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij.
Osnovni namen tega zakona je predvsem določitev sistema
prirejanja iger na srečo in zagotavljanje ustreznega pravnega
varstva udeležencev pri teh igrah. Zato je bilo v razpravah pri
pripravi novega osnutka zakona zavzeto stališče, da naj se
zakon ne spušča podrobneje v uporabo sredstev, zbranih
z igrami na srečo. V skladu s takšno usmeritvijo se s tem
osnutkom zakona ne določa režim uporabe teh sredstev,
temveč se ta ureditev prepušča posebnemu zakonu, ki bo
urejal problematiko invalidskih in humanitarnih organizacij
oziroma problematiko športa.
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c) Določanje, Izplačevanje In zastaranje dobitkov

ti
P

Zakon mora določiti najmanjšo vrednost dobitkov, ki se izpis
čujejo pri posameznih igrah na srečo. Predlagamo, da znašiZ
najmanjša vrednost dobitkov 40% od sklada dobitkov, kar jig
enako kot po veljavni ureditvi. Pri tem se sklad dobitkov pizi
številčni loteriji, loteriji s trenutno znanim dobitkom, kvhp
loteriji, tomboli ali srečelovu določa po vrednosti izdanilic
srečk, torej neodvisno od količine prodanih srečk in prejetiln
vplačil. Pri vseh drugih igrah na srečo pa se sklad dobitka
določa po vrednosti prodanih srečk (športna napoved, drugtK
športne stave, loto in podobno).
v
d
Dobitki se izplačujejo v roku, ki ga določajo pravila igeiV
vendar čas izplačevanja dobitkov ne sme biti krajši kot 60 dri p
od dneva objave poročila o izidu žrebanja.
p
n
Pravica do izplačila oziroma izdaje dobitkov zastara po preti
teku roka, določenega za izplačilo dobitkov. Dobitki, ki nisi ti
bili izplačani ali dvignjeni v tem roku, pripadejo pri občasneit
prirejanju iger na srečo prireditelju za namene, za katere > V
bila igra prirejena. Pri igrah, ki se prirejajo trajno, pa št]
morajo neizplačani dobitki prenesti v naslednje žrebanje a V
uporabiti za dobitke pri drugih igrah.
U
o
Si
4. Posebne Igre na srečo
t(
a) Vrste posebnih Iger na srečo

£

Predlagamo, da se v zakonu ne določijo taksativno vse vrsf°
posebnih iger na srečo, temveč da se določi le ustrezniJ
splošna opredelitev teh iger, v okviru katere bodo prirqdite\ v
sami uvajali določene igre v skladu s splošno priznanirt^
mednarodnimi standardi. Tako predlagamo, da se kot oblilop
iger predvidijo igre na igralnih mizah (s kroglicami, kockartf_
ali kartami), igre na igralnih panojih, stave ter igre na igralni ^
avtomatih. Te igre lahko igrajo igralci drug proti drugemu d f.
proti igralnici.

Igralni avtomati so z zakonom opredeljeni kot mehanični p
elektronske ali podobne naprave, na katerih imajo igralci di
vplačilu določenega zneska možnost zadeti dobitek. lgrali\Z
avtomat se aktivira z žetonom, kovancem ali neposrednimi
plačilom pri blagajni.
p
n
Vse navedene posebne igre na srečo se bodo lahko prirejah
le v posebej organiziranih igralnih prostorih v igralnicah, r,
b) Prireditelji

„

Prirejanje posebnih iger na srečo je posebna gospodarsko
oziroma pridobitna dejavnost, zato je izvajajo le gospodarskp
subjekti. Po veljavnem zakonu lahko te igre prirejajo podjetji n
in druge pravne osebe, ki opravljajo gostinske oziroma tur\
stične storitve ali se ukvarjajo s pospeševanjem turizma. c
Predlagamo, da se igre na srečo organizirajo le v posebni' /<
igralnicah, ki imajo status delniške družbe ali družbe z ome v
jen o odgovornostjo. Igralnico lahko ustanovijo gospodarski 2
družbe in druge domače pravne osebe s področja turizmi v
vendar le, če imajo sedež na območju Republike Sloveniji 7
Drugi pogoj, ki ga zakon določa za ustanovitelje igralnice, p c
je v tem, da v njegovem trajnem kapitalu ni udeležen tuj t,
kapital. Takšna ureditev je glede na poseben položaj igralni<
kot ustrezne oblike državnega monopola uveljavljena tui
v drugih evropskih državah. Predlagana ureditev je dobit f
v dosedanji skupščinski razpravi polno podporo.
f.

V osnutku zakona je predvideno, da igralnice zaradi dopolni (
tve svoje ponudbe lahko dopolnilno opravljajo tudi drugI t
dejavnosti s področja gostinstva. Vendar mora biti prirejanji i
posebnih iger na srečo glavna dejavnost igralnic, s kateri v
dosežejo več kot polovico svojih prihodkov.
t
v
V osnutku zakona je zajeta tudi obstoječa ureditev v praksi r
po kateri lahko igralnica na podlagi posebnega dovoljenji j
prireja posebne igre na srečo tudi v drugem kraju (v drugefi c
ožjem turističnem območju), vendar mora za to ustanovil A
posebno organizacijsko enoto z ločenim obračunom. Z> v

poročevalci j

takšno enoto velja celoten pravni režim, ki je s tem zakonom
predviden za igralnice.

ils
išiZa ustanovitev igralnice je potreben ustanovitveni kapital, ki
■ ji ga določijo ustanovitelji, s tem da bo zakon določal najnižji
pi znesek potrebnega kapitala. Tako bo za ustanovitev igralnice
viipotreben ustanovitveni kapital najmanj v višini štirideset milinitjonov tolarjev. Višino tega zneska bo zaradi ohranitve njegove
tU realne vrednosti usklajevala Vlada Republike Slovenije.
roi
igiKot delničarji oziroma družbeniki v igralnici bodo prišle
v poštev gospodarske družbe s področja turističnega gospodarstva, ki so po tem zakonu lahko ustanovitelji igralnic.
eiV takšni družbi pa bo glede na naravo dejavnosti prirejanja
Mposebnih iger na srečo kot neke vrste monopola imela po
predlagani ureditvi svoj delež tudi država, in sicer v pretežnem delu. Predlagamo, da mora biti v ustanovitvenem kapiretalu nove igralnice republika udeležena z najmanj 66% kapiistala.
3H
j V prvotnem osnutku zakona je bil delež republike v ustanoviStvenem kapitalu igralnic predviden še v večji višini - 80%.
d Vendar so poslanci takšni rešitvi v vseh zborih močno nasprotovali, in to je bil tudi eden od glavnih razlogov za zavrnitev
osnutka. Še posebej se je proti takšni rešitvi opredelil bivši
skupščinski odbor za proračun in finance. Osnovna utemeljitev takšnega stališča odbora je bila v tem, da je država
praviloma slab gospodar in da torej naj ne bo pretežni lastnik
igralnic in da je treba pri igralnicah podjetniški dobiček ločiti
od prihodkov, ki naj pripadajo državi. Postavljena so bila tudi
s
, vprašanja smisla dovoljenja oziroma koncesije, saj bi morala
n
, država v takšnem primeru dajati dovoljenje sama sebi, delavci
s
'v igralnicah pa bi imeli v bistvu položaj državnih uradnikov.
'!?Namesto predlagane rešitve je bil ponujen avstrijski model,
po katerem ima država sicer svoj delež v igralnicah (33%
j - kot obliko kontrolnih delnic), vendar pretežni del dohodkov
j/z igralništva pobira s plačilom za koncesijo za opravljanje
8
igralniške dejavnosti.
nlPri pripravi novega osnutka zakona je navedena možnost ves
olčas veljala kot realna oblika za rešitev problema lastništva.
^Zadnje ugotovitve o uporabi sredstev igralnic in o njihovem
iilastninskem preoblikovanju (primer igralnice »HIT«) pa so
predlagatelja utrdili v prepričanju, da sistem koncesije ob
manjšinskem deležu države v kapitalu igralnic ne bi dal
1
s' zadostnega jamstva, da bodo pri opravljanju dejavnosti in
razvoju igralništva upoštevani splošni družbeni interesi. Tu ne
gre namreč le za pridobivanje prihodkov za državo (kar bi bilo
mogoče zagotoviti tudi z ustrezno opredelitvijo koncesijskih
dajatev), temveč za vpliv države na določanje politike za
Mopravljanje te dejavnosti in na njen razvoj, saj gre pri tem za
področje, ki ima povsod po svetu značaj izrazitega državnega
^monopola.
Državi mora biti dana možnost, da ima kot pretežni lastnik
>1 kapitala odločilno besedo pri srejemanju strateških odločitev
v igralnicah. Pri tem ocenjujemo, da je tak interes države
w
zagotovljen že pri približno dvotretjinskem deležu države
v kapitalu igralnice, zato predlagamo ta delež v višini 66%.
i11 Takšna rešitev vendarle pomeni približevanje predlogom iz
P dosedanje parlamentarne razprave, saj se delež države v kapitalu igralnic zmanjšuje od prvotno predlaganih 80% na 66%.
H
IĆ
ih Predlagana rešitev pa seveda ne pomeni, da bo država sedaj
preko svojih organov operativno vodila izvajanje posebnih
iger na srečo kot podjetnik. Te igre se bodo še naprej opravil Ijale v gospodarski družbi kot posebni pravni osebi, katere
gi poslovanje bodo vodile poslovodne oz. menažerske strukture
i/l in ne državni uradniki. Osnovni cilj poslovodstva igralnice bo
rt v doseganju čimvečjih poslovnih učinkov igralnice, saj bo od
tega odvisen njegov materialni-položaj. Osnovna skrb poslovodstva igralnice bo torej prizadevanje za čimvečje prihodke,
si ne pa v odločanju o uporabi zbranih sredstev. Povsem jasno
i/' je, da o uporabi dobička in o politiki razvoja igralnice ne more
m odločati njeno poslovodstvo, temveč pretežni lastnik kapitala,
'iI ki je tu glede na monopolni položaj dejavnosti lahko ned2i vomno le država.
>i poročevalec

c) Izdajanje dovoljenj
Ena temeljnih značilnosti prirejanja posebnih iger na srečo je
v tem, da se lahko ta dejavnost izvaja le na podlagi dovoljenja
pristojnega državnega organa. Pri tej dejavnosti gre namreč
za ustrezno obliko državnega monopola, zato je dovoljenje
državnega organa za prirejanje takih iger predvideno povsod
po svetu.
Po veljavni ureditvi izdaja takšno dovoljenje republiški
upravni organ za finance na podlagi mnenja republiških
upravnih organov, pristojnih za turizem, notranje zadeve in
zunanje zadeve. Predlagamo, da se takšna ureditev načelno
zadrži še naprej s to izjemo, da ne bi bilo več potrebno mnenje
repuliškega upravnega organa za zunanje zadeve. Mnenje
tega organa je bilo doslej predvideno zato, ker so se posebnih
iger na srečo lahko udeleževali le tujci, ob predlagani odpravi
omejitve glede udeležbe naših državljanov pa to ne bo več
potrebno. V skladu zu dosedanjimi razpravami predlagamo,
da naj se namesto mnenja predvidi soglasje republiških
upravnih organov za turizem in notranje zadeve, s čimer bo
zagotovljena njihova večja odgovornost pri sprejemanju takšnih odločitev.
Odločanje o izdaji dovoljenja za prirejanje posebnih iger na
srečo bo tudi po novi ureditvi temeljilo na prostem preudarku.
S takšnim pooblastilom je upravnemu organu dana možnost,
da pri izdaji dovoljenja upošteva osnovna izhodišča sprejete
politike v republiki ter konkretne okoliščine v vsakem posameznem primeru in njihov vpliv na gospodarske, socialne in
druge razmere.
Igralnice so v zakonu opredeljene kot posebna oblika turistične ponudbe. Glede na splošno omejitev pri organiziranju
igralnic je v zakonu postavljeno načelo, da se lahko za posamezno zaokroženo turistično območje izda dovoljenje le za
eno igralnico oziroma enoto. Takšno turistično območje
določi Vlada Republike Slovenije. Podobne omejitve za organiziranje igralnic so uveljavljene tudi v drugih državah (v Italiji
so organizirane le štiri igralnice, v Avstriji pa dvanajst, s tem
da je to število neposredno določeno v zakonu).
V zakonu je predvidena tudi možnost za odvzem izdanega
dovoljenja za prirejanje posebnih iger na srečo. Izdano dovoljenje lahko republiški organ za finance (v soglasju z organi, ki
dajejo soglasje pri izdaji dovoljenja), odvzame v primerih, če
za prirejanje posebnih iger na srečo niso več izpolnjeni
temeljni pogoji, ki jih določa ta zakon, če igralnica krši
določbe tega zakona ali če krši sprejeta pravila posebnih iger
na srečo.
č) Upravljanje a kapitalom Republike Slovenije v Igralnicah
In usmerjanje dobička Igralnic, ki pripada Republiki
Sloveniji
Posebne igre na srečo so kot neka oblika državnega monopola povsod po svetu predmet močnejšega zajemanja sredstev za določene potrebe države. V veljavnem zakonu ni
predvidena kakšna posebna oblika zajemanja srestev iz prihodkov igralnice, saj je v zakonu postavljeno načelo, da se
vsa sredstva akumulacije iz te dejavnosti usmerijo za razvoj
turizma.
Za financiranje javnih potreb bodo igralnice plačevale enake
davke kot drugi gospodasvvki subjekti (davek od dobička
podjetij). Igralnice bodo plačevale tudi poseben davek od
prometa storitev, ki je po veljavni ureditvi predpisan v višini
20% od prihodkov pri posameznih vrstah iger.
Igralnice imajo po obstoječi ureditvi naravo posebne oblike
turistične ponudbe in so tako močno povezane z razvojem
turističnega gospodarstva posameznih območij. Glede na
takšno izhodišče je v veljavnem zakonu postavljeno načelo,
da se ves dobiček igralnic usmerja v vlaganja za pospeševanje
razvoja turizma. Načelo o povezanosti igralništva z razvojem
turizma je ohranjeno tudi v tem osnutku zakona in sicer v tem
smislu, da naj se iz prihodkov oziroma dobička igralnic zagotavljajo določena sredstva za pospeševanje turistične dejavnosti oziroma za naložbe v razvoj turistične infrastrukture.
39

V skladu z navedenim izhodiščem je v osnutku zakona predvideno, da se dobiček, ki pripada Republiki Sloveniji kot lastniku dela kapitala igralnice, usmeri 50% v republiški proračun, 50% pa za pospeševanje razvoja turizma. V ta namen se
bo ustanovila posebna agencija Republike Slovenije. V prvotnem osnutku zakona je bilo sicer predvideno, da se v ta
namen ustanovi poseben republiški sklad, vendar je bilo
v nadaljnjih razpravah ocenjeno, da je namesto sklada primernejša ustanovitev posebne republiške agencije. Agencijo bo
ustanovila Vlada Republike Slovenije v treh mesecih o uveljavitvi tega zakona. Preko agencije bo Republika Slovenija
uresničevala svoje upravljalske pravice kot lastnik dela kapitala v igralnicah v upravnih odborih igralnic.
Sredstva, ki se bodo iz dobička igralnice, ki pripada Republiki
Sloveniji, stekala v agencijo, se bodo uporabljala za naložbe
Republike Slovenije v igralnice in v druge pravne osebe na
področju turizma, za dajanje investicijskih kreditov in garancij
tem osebam in za nepovratno financiranje določenih turističnih aktivnosti. O tem bo odločal upravni odbor agencije, ki ga
bo imenovala Vlada Republike Slovenije. Vlada Republike
Slovenije bo dajala soglasje k statutu agencije in k splošnemu
aktu o merilih za uporabo sredstev agencije.
Delo agencije bo organiziral in vodil direktor, ki ga bo imenovala vlada za štiri leta. Organizacija agencije, njene naloge in
način poslovanja bodo podrobneje določene z ustanovitvenim aktom.
d) Izvajanje posebnih Iger na srečo
Za zagotovitev varnega poslovanja in zlasti še za nemoteno
izpolnjevanje obveznosti do udeležencev pri posebnih igrah
na rečo morajo igralnice zagotoviti posebna rezervna sredstva. Igralnica mora zagotoviti nadzor nad osebami, ki prihajajo v igralnico in mora v ta namen organizirati posebno
recepcijsko službo in voditi ustrezno evidenco o igralcih.
Zakon določa igralnicam obveznost, da morajo organizirati
ustrezen nadzor za spremljanje iger na igralnih mizah. Dosedanje izkušnje namreč kažejo, daje strog nadzor nujen pogoj
za učinkovito izvajanje določenih iger. V dosedanji praksi se
je kot najučinkovitejša oblika notranjega nadzora uveljavil
tako imenovani video nadzor, kjer se s posebnimi kamerami
(ki morajo biti postavljene čim manj opazno in nemoteče)
posnema celotno dogajanje na mizi. S takšnim nadzorom se
lahko naknadno ugotovijo napake, ki so bile storjene med
igro pri sprejemanju vplačil in izplačevanju dobitkov. Takšen
nadzor bodo igralnice lahko organizirale tudi preko svoje
krovne organizacije v republiki.
e) Udeleženci pri posebnih Igrah na srečo
Po veljavni ureditvi se lahko posebnih iger na srečo udeležujejo le tujci. Takšna ureditev izhaja iz prvotne predstave
o igrah na srečo iz šestdesetih let, ko so imele te igre prizvok
nedopustnih in skoraj nemoralnih poslov in so bile tako
prepovedane za naše državljane. Predlagana omejitev je
v današnjih razmerah nesprejemljiva, zato se bodo posebnih
iger na srečo po novem zakonu lahko udeleževali tudi naši
državljani.
Vendar pa udeležba pri posebnih igrah na srečo tudi drugod
po svetu ni povsem prosta oziroma neomejena. Temeljno
pravilo je, da se posebnih iger na srečo lahko udeležujejo le
polnoletne osebe. Igralnice imajo povsod po svetu pooblastilo, da lahko komur koli preprečijo igranje, ne da bi jim bilo
treba pri tem navesti vzroke za takšno odločitev. Veljavni
zakon v Avstriji pa določa igralnicam še posebno obveznost,
da morajo pri sprejemanju avstrijskih državljanov gledati na
njihovo plačilno sposobnost.
Podobna ureditev, kot velja sicer v svetu, bo uveljavljena tudi
za naše igralnice. Obisk v igralnicah se dovoljuje osebam,
starim najmanj 18 let. Pooblaščene uradne osebe v uniformi
lahko vstopijo igralnico samo pri opravljanju službene dolžnosti in v spremstvu odgovorne osebe igralnice. Pogoje za
obisk v igralnici bo določala igralnica sama, pri čemer bo
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lahko posameznim osebam ali skupinam oseb prepovedala
vstop v igralnico, ne da bi ji bilo treba navesti vzroke za takšno
odločitev. Prav tako bo igralnica lahko prepovedala nadaljnje
igranje tistim igrlacem, ki pri udeležbi v posebni igrah na
srečo kršijo pravila teh iger.

1
1

Podobno kot v avstrijskem zakonu sta bili tudi v predlogu za 1
izdajo tega zakona predvideni posebna pravica in dolžnost'
igralnice glede sodelovanja naših državljanov pri igrah. Igral■ '1
niča naj bi imela dolžnost, da našim državljanom, katerih
premoženjske in socialne razmere po mnenju igralnice ozi■ t
roma pristojnega organa niso primerne za udeležbo pn
posebnih igrah, prepove obiske ali jim omeji število obiskov'c
v igralnici. V nadaljnjih razpravah je bilo k takšnem predlogu
izrečenih več pomislekov predvsem z vidika varstva osebnihvf
podatkov. Poleg tega navedena specifična rešitev ni nujne
potrebna, saj daje igralnicam takšno možnost že načelni t
zakonska norma glede dovoljevanja obiskov. Zato je nave j;
dena rešitev v tem osnutku opuščena kot nepotrebna.

Po veljavnem zakonu se lahko posebne igre na srečo v igralni■'r
cah igrajo le za tuje konvertibilne valute. Predlagani zakon ntr
bo več neposredno določal igralne valute, temveč bo odloči■
tev o tem prepustil republiškemu upravnemu organu zi''r
finance. Ta organ bo lahko tako za posamezne vrste igel
predvidel možnost uporabe domače oziroma tuje valute"r
Zakon pa bo določil pravilo, da se lahko dobitki izplačujejo
v tuji valuti le, če so bila v tuji valuti vplačana tudi sredstva zi<
udeležbo pri igri na srečo.
f) Posebne določbe za delavce Igralnice

V zakonu je treba na poseben način urediti tudi določeniL
vprašanja, ki se nanašajo na delavce, ki neposredno sodelu 'j
jejo pri izvajanju posebnih iger na srečo.
f

Tako mora zakon postaviti načelo, da se delavci igralnice nI Fsmejo neposredno udeleževati posebnih iger na srečo1s
Takšno načelo je uveljavljeno tudi v obstoječem zakonu
vendar se nanaša samo na igralnico, v kateri ti delavci delajos
Glede na povezanost igralnic na našem območju je trebi
navedeno prepoved igranja razširiti ne vse igralnice nif-r
območju republike.

Zakon zavezuje delavce v igralnici k tako imenovani igralniškcfmolčečnosti. To pomeni, da morajo delavci, ki sodelujejo pt
vodenju posebnih iger na srečo, kot zaupne varovati podatke
ki jih zvedo pri opravljanju svojih nalog in se nanašajo nl{
goste v igralnici (o pogostosti igranja, o dobljenih oziromi /
izgubljenih zneskih, o njihovih spremljevalcih in podobno)
Takšne podatke bo mogoče od navadnih delavcev v skladi <
s splošnimi predpisi zahtevati le na podlagi zahteve sodišči f
ali drugega pristojnega državnega organa.
<
i
Prav tako je treba v zakonu postaviti načelo, da delavci igre k
niče, ki vodijo posebne igre na srečo ali nadzorujejo igre, n i
smejo sprejemati od igralcev napitnin (mimo napitnin, ki s <
dajejo na igralnih mizah), daril, posojil ali drugih ugodnost /
zase ali za koga drugega. Ta določba je zelo pomembna, si j
se z njo prepoveduje vzpostavljanje neprimernih stikov me11
igralci in delavci igralnice, ki bi sicer lahko privedli do določi t
nih nepravilnosti pri poslovanju igralnice.
i
i
Poleg navedenih zakonskih omejitev bodo posebne pravice i /
obveznosti delavcev pri vodenju posebnih iger na sreč /
podrobneje urejene s splošnimi akti igralnice v sklad f
z ustreznimi mednarodnimi pravili oziroma standardi.
/
•
j
g) Napitnina v Igralnicah
'

Poseben problem v naših igralnicah je že dalj časa napitnini 1
ki jo igralci dajejo pri določenih posebnih igrah na srečo n
igralnih mizah (mancia). Ta napitnina je drugačne narave ki
je sicer napitnina pri nekaterih drugih dejavnostih (na primi 1
pri natakarjih, delavcih na bencinskih črpalkah in podobno '1
Napitnina v igralnicah se namreč v skladu z mednarodnin
standardi zbira v posebne predale na mizi in se uporablja 2 '
namene, določene z zakonom.
po roče vale

i/a V obstoječem zakonu o igrah na srečo napitnina ni posebej
no urejena, temveč se šteje, da je to ena od oblik prihodkov
ije igralnice in se steka v celotno realizacijo igralnice,
na
Drugod po svetu se napitnina praviloma uporablja za izplačilo
plač delavcem, ki neposredno vodijo posle prirejanja določezt nih posebnih iger na srečo. Osnovni vir sredstev za plače tem
,si delavcem so torej napitnine, poleg tega pa se za ta namen
8/. izloča še ustrezen del prihodkov igralnice (na primer v Avstriji
^ in na Nizozemskem).
y'ri Številne predloge za ustrezno opredelitev statusa napitnine
ov so v zadnjem času dali zlasti novi sindikati igralniških delavgu cev. Po teh predlogih naj bi se napitnina opredelila kot vir, ki
j'■/, pripada delavcem igralnice in se uporablja za izplačilo njihonC vih plač v skladu s kolektivno pogodbo. Pri tem pa ni bilo
nS povsem razčiščeno vprašanje, ali naj bi bila ta napitnina
uporabljena za »redne plače« oziroma le za poseben stimulativni dodatek k siceršnjim rednim plačam.
nji Menimo,
nenina kot

da ne bi bila primerna rešitev, po kateri bi se napitcelota uporabljala za izplačilo plač delavcev, ki
neposredno sodelujejo pri izvajanju iger na mizah, saj bi
zS lahko negativno vplivala na nadaljnji razvoj igralnic. Izkušnje
,e< nekaterih drugih držav, kjer je uveljavljena takšna rešitev,
te kažejo na to, da izvajalci navedenih iger pogosto nasprotujejo
,jC novemu zaposlovanju in tudi uvedbi iger, kjer ni napitnin
zl (zlasti igralni avtomati), saj bi se s tem realno zoževal obseg
sredstev za njihove osebne dohodke. Poleg tega pa je oblikovanje napitnin v posameznih igralnicah glede na vrsto gostov
zelo različno (napitnine so naprimer dosti večje v igralnicah,
kjer so gostje pretežno Italijani), tako da enotna zakonska
ureditev tega vprašanja za vse igralnice ne bi bila sprejemali iva.
Po našem mnenju bi morale napitnine ostati sestavni del
J prihodkov igralnice, s tem da bi se določen del napitnin lahko
<0 uporabljal za stimulativno nagrajevanje delavcev. Ta del naj bi
w se podrobneje določil s splošnimi akti igralnic. Pri tem pa je
j0 treba poudariti, da bi moral imeti tudi del plače iz napitnin
M status »redne« plače, od katere bi bili plačani vsi davki in
nl prispevki in ki bi bila podlaga za priznavanje določenih pravic
na področju socialnega varstva. Posebej pa bi bilo treba
proučiti še možnosti, da bi se del teh sredstev uporabljal za
pokrivanje določenih izdatkov teh delavcev kot posebna
ot oblika materialnih stroškov igralnice.
(6
m S) Prirejanje določenih Iger na Igralnih avtomatih zunaj
Igralnic
o)
di Glede prirejanja posebnih iger na srečo je v veljavnem zakonu
& postavljeno načelo, da se lahko te igre prirejajo le v posebej
organiziranih igralnicah, vljučno z igrami na igralnih avtomatih.
r* y zadnjih nekaj letih so se pri nas pogosto pojavile zahteve,
s da naj bi se del posebnih iger na srečo, in sicer igre na
s' igralnih avtomatih, prirejal tudi izven igralnic v posebej prirast jenih igralnih salonih ali v drugih gostinskih oziroma zaba® viščnih prostorih. Po teh predlogih naj bi bil organizator
takšnih iger na igralnih avtomatih katerikoli nosilec opravljanja gostinske oziroma zabaviščne dejavnosti, če bi seveda
izpolnjeval predpisane zakonske pogoje. Takšen koncept pri1 rejanja iger na igralnih avtomatih je uveljavljen v Republiki
Hrvaški in delno tudi v Avstriji. Po hrvaškem zakonu se lahko
d posebne igre na srečo na igralnih avtomatih prirejajo v ustreznih poslovnih prostorih pravnih in fizičnih oseb s področja
gostinstva in turizma. V Avstriji pa so takšne igre na igralnih
avtomatih zunaj igralnic dovoljene le v treh deželah, s to
omejitvijo, da je lahko najvišji posamični vložek vreden 5 ATS
H in da lahko najvišji možni dobitek znaša 200 ATS.
n
Igre na igralnih avtomatih so se v zadnjem času močno
lt razširile v številnih evropskih državah. Zlasti močno prodirajo
0 v vzhodno evropske države, kjer so bile doslej v celotj prepon vedane. Pri tem so igre na igralnih avtomatih, ki se lahko
2 prirejajo zunaj igralnic, podrobno regulirane in strogo nadzorovane. V nekaterih evropskih državah pa so igre na igralnih
s poročevalec
i

avtomatih sploh prepovedane ali so dovoljene le v igralnicah
(na primer v Italiji in Franciji).
Igre na igralnih avtomatih so se v zadnjem letu močno razširile tudi v naši republiki po številnih gostinskih in zabaviščnih
lokalih, čeprav po zakonu to ni dovoljeno. Pristojne inšpekcijske službe opravljajo sicer kontrolo in ustrezno ukrepajo,
vendar zaradi kadrovske problematike teh služb, širine omenjenega pojava in tolerantnosti v nekaterih okoljih končni
uspehi niso zadovoljivi. Zato tudi razrešitev obstoječega nelegalnega stanja zahteva ustrezen odgovor v bodoči usmeritvi
prirejanja iger na igralnih avtomatih v naši republiki.
V skladu z omenjeno problematiko je bila v predlogu za izdajo
zakona predvidena variantna rešitev, po kateri bi se lahko
določene igre na igralnih avtomatih (z omejenim najvišjim
vložkom in z omejenim najvišjim dobitkom) prirejale tudi
zunaj igralnic v ustreznih gostinskih, zabaviščnih in drugih
podobnih prostorih prirediteljev, in sicer na podlagi posebnega dovoljenja.
V razpravah o ponujeni variantni rešitvi v predlogu za izdajo
zakona so bila mnenja močno deljena. V razpravah v skupščinskih telesih in na sejah zborov poslanci takšni rešitvi
v glavnem niso bili naklonjeni. Zavzemali so stališče, da iger
na igralnih avtomatih zaradi njihovega škodljivega vpliva zlasti na mladino ne bi bilo primerno prirejati zunaj igralnic. Po
drugi strani pa so se odbor za proračun in javne finance,
Gospodarska zbornica Slovenije in številne organizacije
s področja turizma zavzemali za liberalnejši odnos do prirejanja takih iger, pri čemer so zagovarjali uveljavitev podrobne
zakonske regulative za to dejavnost, strogo kontrolo državnih
organov in ustrezno obdavčitev.
Pri izbiri med navedenima možnostima se je predlagatelj pri
pripravi prvotnega osnutka zakona odločil za rešitev, ki je
dobila v skupščinski razpravi pretežno podporo, to je za
uporabo igralnih avtomatov izključno v igralnicah. Takšni
rešitvi pa so poslanci v razpravi o osnutku zakona v vseh treh
zborih nasprotovali, tako da je dobilo stališče odbora za
proračun in javne finance o tej problematiki povsod močno
podporo. Navedena rešitev v prvotnem osnutku zakona je bila
(poleg vprašanja lastninjenja) tudi eden glavnih razlogov za
zavrnitev osnutka.
V skladu z navedenimi usmeritvami iz skupščinske razpave
tako v novem osnutku zakona predlagamo možnost prirejanja
določenih iger na igralnih avtomatih zunaj igralnic. Ocenjujemo namreč, da v času vsesplošnega sproščanja oziroma
liberalizacije gospodarskih in družbenih odnosov v naši
družbi ne bi kazalo prirejanja takih iger zunaj igralnic v celoti
prepovedati. Igre na igralnih avtomatih (kot tudi druge
posebne igre na srečo) predstavljajo po našem mnenju družbeno zlo predvsem tam, kjer se odvijajo divje, nekontrolirano,
mimo predpisov in vpogleda pristojnih državnih organov.
Zato se zavzemamo za rešitev, da se takšne igre sicer dovolijo, da pa se hkrati uvede zelo restriktiven režim prirejanja
z močno kontrolo, ki bo preprečevala možnost nastajanja
škodljivih družbenih pojavov. Zavzemamo se torej za pristop,
ki je razen v nekaterih izjemah pretežno uveljavljen po vsej
Evropi.
Predlagamo torej, da se lahko določene igre na igralnih
avtomatih prirejajo tudi zunaj igralnic v ustreznih gostinskih
in zabaviščnih prostorih ob naslednjih izhodiščih oziroma
pogojih:
- za prirejanje takšnih iger bo potrebno dovoljenje, ki ga bo
izdal republiški upravni organ za javne prihodke v soglasju
z repuliškim upravnim organom za notranje zadeve,
- takšno dovoljenje se bo izdajalo po prostem preudarku, pri
čemer bosta pristojna organa lahko upoštevala vse okoliščine
v vsakem konkretnem primeru,
- iger na igralnih avtomatih se bodo lahko udeleževale le
osebe, ki so starejše od 18 let,
- dovoljene bodo le takšne igre, kjer bo postavljeno ustrezno
razmerje med vložkom in dobitkom in kjer med samo igro ne
bo mogoče večanje stave,
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- igralni avtomati bodo morati ustrezati določenim tehničnim
standardom, za vsak avtomat bo potreben atest pooblaščene
kontrolne organizacije,
- igralni avtomati bodo morali imeti vgrajene posebne števce
oziroma merilce, ki bodo evidentirali potek Iger - vplačila,
izplačila In ostanek.
Ureditev navedenih vprašnj in še nekaterih drugih zlasti tehničnih elementov po našem mnenju ne sodi v zakon, temveč
se za njihovo ureditev daje pooblastilo predstojniku republiškega upravnega organa za finance.
Prirejanje iger na igralnih avtomatih zunaj igralnic bo tudi
ustrezno obdavčeno. Prireditelji teh iger bodo najprej plačali
davek od prometa storitev po stopnji 20% od prejetih vplačil,
razlika med vplačili in izplačili pa se bo vključevala v njihov
dobiček, ki bo obdavčen po posebnih predpisih (davek od
dobička ali dohodnina). Poleg tega pa predlagamo še
dodatno obremenitev te dejavnosti z uvedbo plačevanja
posebne takse, ki bi jo moral prireditelj takšnih i{jer zunaj
igralnic palčevati pavšalno ne glede na dobiček pri igrah.
S takšno posebno takso v pavšalnem znesku bi se lahko vsaj
deloma izognili različnim možnostim za izogibanje davčnim
obveznostim z ustreznimi posegi v merilne tehnične naprave,
ki jih tudi najsodobnejša tehnologija ne more v celoti preprečiti.
Predlagamo, da se posebna taksa plačuje v pavšalnem znesku mesečno vnaprej. Ta znesek naj bi določila Vlada Republike Slovenije. Podrobnejši retim obračunavanja in plačevanja takse bo predpisal predstojnik republiškega upravnega
organa za finance. Taksa naj bi bila prihodek republiškega
proračuna.
Upoštevajoč nekatere ocene o zaslužkih pri nelegalnem prirejanju Iger na igralnih avtomatih v naši republiki v zadnjem
času bi bil za mesečno pavšalno takso po našem mnenju
primeren znesek v višini 120.000 tolarjev.
Ta znesek bo seveda treba usklajevati z rastjo cen na drobno.
Če bo predlagana rešitev v skupščinski razpravi načelno sprejeta, bodo konkretne zakonske rešitve v zadnji fazi zakonodajnega postopka ustrezno dograjene. Prav tako bodo poslancem prikazana osnovna Izhodišča za izvršilni predpis, ki bo
podrobneje urejal režim prirejanja iger na igralnih avtomatih
zunaj igralnic.
6. Nadzorstvo nad Izvajanjem zakona
V zakonu je treba urediti tudi sistem nadzora nad prirejanjem
Iger na srečo. To velja za klasične igre na srečo, ki jih društva
prirejajo občasno oziroma jih pooblaščene organizacije prirejajo trajno, In tudi za posebne Igre na srečo v Igralnicah.
Zakon mora dati pristojnim nadzorstvenim organom široka
pooblastila za ukrepanje ob odkritih nepravilnostih.
Nadzor nad prirejanjem posebnih Iger na srečo bo opravljal
republiški upravni organ za javne prihodke. Zakon bo dal
pooblaščenim osebam tega organa pravico, da smejo pri
izvajanju kontrolnega postopka pregledati poslovno dokumentacijo, poslovne prostore, Igralne naprave In drugo
opremo, povezano z Igrami na srečo. Če bo pooblaščena
oseba organa pri opravljanju nadzorstva ugotovila, da se igre
na srečo prirejajo v nasprotju z določbami tega zakona, izdanega dovoljenja oziroma koncesije ali v nasprotju s sprejetimi
pravili iger, bo lahko začasno prepovedala nadaljnje izvajanje
teh iger. Pri Igrah na igralne avtomate se bo ta ukrep realiziral
z zapečatenjem ali z začasnim zasegom avtomata. Pritožba
zoper prvostopno odločitev upravnega organa o začasni prepovedi nadaljnjega prirejanja Iger na srečo ne bo imela
učinka odložitve njene Izvršitve.
7. Laatnlnako preoblikovanje obstoječih podjetij, ki prirejalo
Igre na arečo
V zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij so med izjemami, za katere ne velja splošni režim lastninjenja, predvi42

f
dena tudi podjetja, katerih dejavnost je prirejanje iger nav1
srečo. Takšna izjema je predvidena glede na specifični položaj podjetij (to so igralnice in Loterija Slovenije) na trgu insP
v sistemu nasploh, saj opravljajo dejavnost na podlagi pooblastll iz zakona oziroma dovoljenja pristojnega državnegau
organa in imajo tako monopolni položaj.
!'
It
Predlagamo, da se lastninjenje obsotječih Igralnic in Loterije J
Slovenije uredi s tem zakonom.
*

Po tem zakonu se bodo tako lastninila podjetja, ki prirejajo 9
samo posebne igre na srečo in deli podjetij, ki opravljajov0
poleg posebnih iger na srečo tudi druge dejavnosti, in sicer leu
za del premoženja, ki se nanaša na prirejanje posebnih igeln
na srečo. Ta del premoženja bo določila Vlada Republike
Slovenije na predlog Ministrstva za finance.
*■
n
v
Glede na naravo dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo
kot določene oblike državnega monopola predlagamo, da s«"
lastninjenje obstoječih igralnic opravi po naslednjih načelih:8

- igralnice izdajo navadne delnice na podlagi knjižne vredno ^
sti celotnega družbenega kapitala,
"
- vrednost kapitala igralnic v obliki navadnih imenskih delnic"
J
1. v višini 66% prenese neodplačno na republiko oziroml
njeno agencijo,
v
vi
2. v višini 34% prenese neodplačno na podjetja, ki imajo ni p
dan uveljaviteve tega zakona svoje deleže oziroma delnici p
v igralnicah. Te delnice se prenesejo na navedena podjetji n,
v enakem sorazmerju, v kakršnem so na dan uveljavitve tegi e,
zakona udeležena v tem kapitalu, vendar največ do višini le
dejanske vrednosti njihovih delnic oziroma deležev.
Če takšnih podjetij ni oziroma če dejanska vrednost njihovih
delnic oziroma deležev ne presega 34% vrednosti kapitali"Z
obstoječe igralnice, se navedene delnice prenesejo na skla^r
Republike Slovenije za razvoj. Če dejanska vrednost delniif
oziroma deležev takšnih podjetij presega 34% vrednosti kapi>\
tala obstoječe igralnice, se razlike nad to vredostjo izkaže ko(|~
terjatev takšnega podjetja do agencije.
- Sklad Republike Slovenije za razvoj mora prenesene del
nlce prodati gospodarskim družbam, ki so po zakonu lahki
ustanovitelji igralnic,
- delnice igralnic so prenosiljive le med vrstami subjektov, lo
lahko pridobijo te delnice v postopku lastninjenja.

Delavski odkup po našem mnenju tu ne pride v poštev, saj t)
bili delavci teh organizacij glede na monopolno dejavnod
v privilegiranem položaju v primerjavi z delavci v drugih ^
podjetjih. Takšna ureditev velja tudi v nekaterih drugih drža "Z
vah. Tako je na primer z avstrijskim zakonom možnost ude '
ležbe delavcev igralnice v kapitalu igralnice izrecno prepove "
dana. Iz enakih razlogov je predvidena tudi rešitev, po kater.
delavci, ki delajo v obstoječih igralnicah, ne smejo imel '•
delnic oziroma deleža v podjetjih, na katere se prenaša de.
kapitala Igralnic; to velja tudi za njihove ožje družinske člane •
p
Kupnina, dosežena s prodajo navadnih delnic igralnic, se bi
usmerila v agencijo in se bo uporabljala za enake namene kti *j
dobiček Republike Slovenije iz igralnic.

Glede lastninskega preoblikovanja obstoječe Loterije Slove ?
nije predlagamo drugačno ureditev kot za Igralnice. Druga j
čen pristop k lastninjenju Loterije Slovenije narekuje nje t?!
pravni položaj oziroma narava dejavnosti. Loterija Sloveniji J
opravlja v bistvu neke vrste trgovinsko dejavnost, saj je njef '
osnovni predmet poslovanja prodajanje loterijskih srečk. Piiv
hodki, ki se pridobijo s prodajo loterijskih srečk, se pc!
odbitku dobitkov usmerijo na dva približno enaka dela: en def s
se uporabi za financiranje Invalidskih, humanitarnih ter šport
nih organizacij, drugi del pa pripada Loteriji Sloveniji ko,
prihodek podjetja. Položaj Loterije Slovenije je že po veljati
nem zakonu približno tak kot ga predvideva nova zakonski
ureditev, le da se danes sredstva za posebne namene usmei v
jajo po sklepu loterijskega sveta, v prihodnje pa se bod\
usmerjala na podlagi koncesijske pogodbe.
poročevalet

Pri organizacijah, ki bodo v prihodnje prirejale trajne igre na
v osnutku zakona ni predvidena udeležba republike
lo- * strukturi njihovega kapitala. Zato je takšna rešitev v osnutku
in Predvidena tudi za obstoječo Loterijo Slovenije. Pri lastnin,o- skem preoblikovanju Loterije Slovenije torej ni predvidena
gaUdeležbo Republike Slovenije. Glede na to, da je prirejanje
trajnih iger na srečo namenjeno predvsem dvema področjema, to je invalidskim in humanitarnim organizacijam ter
jjeiportnim organizacijam, naj bi se po osnutku zakona del
kapitala Loterije Slovenije ob njenem lastninjenju prenesel
tudi na navedene uporabnike loterijskih sredstev. Predlaže gamo torej, da se 20% vrednosti kapitala Loterije Slovenije
ije* obliki navadnih imenskih delnic neodplačno prenese na
le organizacije, na katere se bodo v skladu s posebnim zakonom
iei usmerjala sredstva plačila koncesije za trajno prirejanje iger
Id na srečo (za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in za financiranje športnih organizacij). Ta prenos na
navedena subjekta naj se opravi v enakem sorazmerju,
čcv kakršnem so se loterijska sredstva doslej usmerjala za
st navedene namene (invalidske in humanitarne organizacije
h. 85% in športne organizacije 15%).
na srečo,

I0. Menimo,

da bo takšen prenos dela kapitala Loterije Slovenije
na navedena subjekta omogočil, da bodo lahko predstavniki
,ic Invalidskih in humanitarnih ter Spornih organizacij kot delničarji sodelovali pri upravljanju podjetja, s čimer jim bo preko
kontrolnih delnic omogočen vpliv na razvoj te dejavnosti.
nI
V dodsedanjih razpravah o vprašanju lastninskega preoblikovanja Loterije Slovenije so se postavile tudi zahteve, da naj
nI postanejo invalidske in humanitarne ter športne organizacije
c? pretežni lastniki sedanje Loterije Slovenije. Takšna rešitev po
tj!1 našem mnenju ni sprejemljiva, saj so navedene organizacije
S edini uporabnik sredstev plačila za koncesijo za opravljanje
M loterijske dejavnosti, s čimer pa ni združljivo pretežno lastni-

štvo nad kapitalom loterijske organizacije. Će bi se odločili za
rešitev, da naj bodo invalidske in humanitarne ter športne
organizacije pretežni lastnik kapitala Loterije Slovenije,
potem sistem koncesije odnosno plačila za koncesijo ne bi
imel smisla, saj bi glavnina dobička v obliki dividend tako ali
tako pripadala navedenim organizacijam kot pretežnim lastnikom kapitala loterijske organizacije.
Za preostali del kapitala obstoječe Loterije Slovenije pa predlagamo takšen sistem lastninskega preoblikovanja, kot je
z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij predviden
za druga podjetja. Pri tem predlagamo le to izjemo, da naj se
kupnina, ki jo bo Sklad Republike Slovenije za razvoj dosegel
s prodajo delnic Loterije Slovenije, usmeri navedenima organizacijama, in sicer v enakem razmerju, kot bosta udeleženi
pri lastninjenju 20% vrednosti kapitala Loterije Slovenije, to je
v razmerju 85% proti 15%.
8. Prehodni retlm
V prehodnih določbah so določeni roki za uskladitev poslovanja prirediteljev iger na srečo z določbami tega zakona in za
ustanovitev agencije za upravljanje s kapitalom Republike
Slovenije v igralnicah.
9. Finančne In druge posledice
S sprejetjem tega zakona neposredno ne bodo nastale nove
finančne obveznosti za republiški proračun oziroma za občinske proračune.
Ker se z zakonom nalagajo dodatne naloge Ministrstvu za
finance in republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za
javne prihodke, bo treba v teh organih predvidoma na novo
zaposliti tri ali štiri delavce.

'ih
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te Predlog zakona o skupnosti študentov
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I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
te
,e 1. Zgodovinski pregled
Področje študentskega organiziranja je ostalo po preoblikovanju bivše družbenopolitične organizacije Zveze socialistične mladine Slovenije v politično organizacijo pravno neurejeno.
^Zaradi uresničevanja svojih specifičnih interesov so bili študentje po letu 1951 na univerzi organizirani v skupnost vseh.
M Studentov. Ta je imela status pravne osebe ter lasten koncept
gf, dela in programa ter je nastopala kot enakopraven partner
ifVseh tedanjih organizacij in forumov pri uresničevanju volje
^ Studentov, član Skupnosti študentov je bil vsak študent po
^statusu, indeks pa je veljal kot izkaznica Skupnosti študentov,
ff. Skupnost študentov je delovala na nivoju univerze v okviru
0. enotne organizacije na republiški oziroma zvezni ravni (Zveza
studentov Jugoslavij).
p vLeta 1974 je bila na 9. kongresu Zveze mladine Jugoslavije in
•/i skladu s stališči lil. konference Zveze komunistov JugoslaPoročevalec
L

vije ustanovljena nova, enotna mladinska in študentska organizacija Zveza socialistične mladine Slovenije. Na ljubljanski
in mariborski univerzi sta delovali univerzitetni organizaciji
ZSMS, preko katerih so imeli študentje možnost posredno
vplivati na družbena dogajanja ter na zakonodajno politiko.
Kljub združitvi v enotno mladinsko organizacijo so si študentje ves čas prizadevali za organiziranje lastne študentske
organizacije, preko katere bi neposredno in organizirano vplivali na vsa gibanja, ki so zadevala njihov položaj v družbi in
njihove interese. Kot rezultat teh prizadevanj in izhajajoč iz
v preteklosti nasilne združitve, sta na XIII. kongresu ZSMS leta
1989 ponovno nastali dve medsebojno neodvisni in samostojni organizaciji - ZSMS in študentska organizacija. V prehodnih določbah statuta ZSMS je bilo opredeljeno, da sta
študentski organizaciji na univerzah pravni naslednici univerzitetnih organizacij ZSMS, organiziranih po prejšnjem statutu, vendar je njun status oziroma status študentske organizacije do danes ostal pravno neurejen.
2. Obstoječe stanje
Na obeh slovenskih univerzah študentje od leta 1990 vsako
43

leto izvedejo neposredne in tajne volitve v svoj predstavniški
organ, tkim. študentski parlament, študentska parlamenta sta
sprejela akta o ustanovitvi Študentske organizacije Univerze
v Ljubljani oziroma Študentske organizacije Univerze v Mariboru ter Študentsko ustavo kot temeljni akt skupnosti študentov na posamezni univerzi. Obe študentski organizaciji sta
s to ustavo opredeljeni kot neprofitni družbeni organizaciji,
preko katerih študentje zlasti:
- ustvarjajo pogoje za čim učinkovitejše delovanje študentov
v organih upravljanja univerz, njihovih delovnih teles in v drugih skupnostih in organizacijah, kjer imajo študentje svoje
predstavnike;
- opozarjajo javnost na probleme na področju visokega šolstva in ekonomskega in socialnega položaja študentov ter
sodelujejo pri njihovem reševanju;
- pridobivajo ugodnosti in opravljajo storitve za študente ter
v okviru svojih možnosti ustvarjajo pogoje za delovanje študentov na vseh tistih področjih, za katere študenti izkažejo
interes, razen delovanja v političnih strankah in verskih organizacijah.
Pravice v študentskih organizacijah se pridobijo oziroma prenehajo s pridobitvijo oziroma prenehanjem statusa študenta.
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani se je želela registrirati kot društvo, vendar je bila njena zahteva iz formalnih
razlogov zavrnjena, ker niso bili izpolnjeni pogoji iz Zakona
o društvih. Organizacijo niso ustanovile fizične osebe, na
ustanovitveni seji pa niso bila sprejeta pravila organizacije.
Kot organizacija z nepolitičnimi cilji tudi ne izpolnjuje pogojev za vpis v register političnih organizacij.
Gre torej za specifično povezovanje in organiziranje študentske populacije, ki želi preko lastne organizacije kot skupnosti
študentov usklajevati in uresničevati svoje interese, ki se
kažejo:
- v samostojnem urejanju medsebojnih razmerij,
- v določanju svojih predstavnikov za sodelovanje pri uresničevanju pravic študentov na področjih ekonomske in socialne
varnosti ter drugih področjih, pomembnih za delo in življenje
študentov,
- v možnostih vključevanja v najrazličnejše programe stanovskih mednarodnih organizacij,
- v avtonomnem načrtovanju in neposrednem izvajanju interesnih dejavnosti študentov ter
- neposrednem (so)upravljanju dejavnosti, ki se opravljajo
za študente.
3. Pravna urejenost študentskih organizacij
v mednarodnem kontekstu
V večini zahodnoevropskih držav so študentje obravnavani
kot specifična kategorija prebivalstva. V Avstriji in Švedski so
s posebnim zakonom uredili položaj in delovanje študentske
organizacije kot skupnosti vseh študentov. V Švici določa
organiziranost študentov kantonalna zakonodaja, v Veliki Britaniji pa je z zakonom določena organiziranost študentov na
univerzah.
V Avstriji je z zakonom (Hochschulerschaftsgesetz) določena
predstavniška organizacija študentov (Osterreichische
hochschulerschaft) in je registrirana kot javna ustanova.
Članstvo v tej organizaciji se pridobi oziroma izgubi s pridobitvijo oziroma izgubo statusa študenta. Zveza na nacionalni
ravni ima z zakonom določeno pooblastilo, da daje priporočila državnim organom in drugim akademskim in zakonodajnim oblastem v zvezi z vsemi vprašanji, ki se nanašajo na
študente in univerzo. Člani vlade so dolžni, da zakonske
osnutke in uredbe, ki se nanašajo na študentska vprašanja,
dajo v obravnavo organizaciji študentov in si morajo pridobiti
njeno mnenje pred pričetkom rednega postopka za sprejem
v parlamentu oziroma vladi. Nacionalna organizacija študentov ima tudi pooblastilo za predlaganje novih zakonskih rešitev s ciljem izboljšanja socialnoekonomskega položaja študentov. Z zakonom je dololeno, da se na posamezni univerzi
najvišji organ študentske organizacije konstituira z neposrednimi in tajnimi volitvami in je hkrati predstavniški organ štu44

dentov, ki ima pristojnosti delegiranja predstavnikov študentov v najvišji akademski organ na univerzi (senat univerze) in§
v druge organe univerze. Študentska organizacija sme podi,
posebnimi pogoji neposredno opravljati ali za to ustanoviti,
različne vrste organizacij, ki opravljajo gospodarske in druge,
dejavnosti za študente ter na tej osnovi pridobivati finančna,
sredstva za svoje delovanje (založniška dejavnost, posredova-J
nja dela, posredovanja stanovanj, otroško varstvo, turistična,
dejavnost, upravljanje restavracij za študente, pravno pomoč,
zagotavljanje posojil za študente ter izrednih socialnih
pomoči, kulturne in športne prireditve itd.).
n
Organiziranost in delovanje študentske organizacije določaQ
statut, ki ga sprejme najvišji predstavniški organ študentov.
4.

&
Iz prikazanega izhaja, da obe slovenski študentski organiza-t)
ciji obstajata in delujeta, nimata pa urejenega pravnega sta-j
tuša oziroma ga na podlagi obstoječih predpisov ne moreta^
urediti. Prav tako se je pojem študentske organizacije že'
uveljavil v nekaterih novejših zakonskih predpisih (npr. ZakonSi
o dohodnini, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primeril
brezposelnosti), vendar pa ni zakonsko definiran, kar pov-lt
zroča pri izvajanju teh zakonov vrsto problemov. Zato je nujno
sprejeti zakon, ki bo zapolnil pravno praznino na tem področju.
b
II. CILJI IN NAČELA PREDLAGANEGA ZAKONA
1
it
Cilji in načela;
j.

- omogočiti študentom vpis na javne zadeve, ker zaradi^
specifičnih pogojev njihovega življena (začasno bivanje v univerzitetnih centrih) ne morejo uresničevati te pravice preko_
organov lokalne samouprave oziroma drugih, po teritorial-,j
nem principu ustanovljenih skupnosti in organizacij.
- urediti pravni status študentske organizacije, kot skupnostjj
študentov,
- urediti razmerja med študenti in državo na novih, sodobnihj,
temeljih tako, da se na njihovo organizacijo z zakonom prene-ij
sejo določena javna pooblastila,
- doseči učinkovit način za sprejemanje in izvajanje programov interesnih dejavnosti študentov, ki ga določa nacionalni
program visokega šolstva ter drugih interesnih dejavnosti;
študentov,
<),
- urediti vprašanje reprezentativnosti ter zagotoviti sodelo-u,
vanje študentov pri zadevah, o katerih odločajo držani organi(0
ali organi visokošolskih zavodov in se nanašajo na življenje in^,
delo študentov,
sl<
- načelo deregulacije oziroma svobode urejevanja medsebojnih razmerih med študenti in njihovim organiziranjem^
(zakon ureja le splošni okvir),
«o
- načelo enakopravnosti vseh študentov,
>i
- načelo javnosti - zagotoviti je treba obveščanje javnosti it
o delovanju študentske organizacije in porabi javnih sredstevsv
III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA

»I

Z uveljavitvijo predlaganega zakona ne bodo nastale bistvene
posledice za proračun Republike Slovenije.
^
Študentska organizacija že sedaj pridobiva sredstva za svoje1'1
delovanje iz prispevka (10%) od vrednosti opravljenih občas-"
nih in začasnih del študentov.
d<
Za izvajanje interesnih dejavnosti študentov študentska orga-'e
nizacija že sedaj pridobiva tudi sredstva iz proračun^v deležu, ki ga določa nacionalni program visokega šolstva. ®
BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE

...
1. člen

n°
Ho
K
3

Ta zakon ureja položaj, delovanje in dejavnost skupnost®*
študentov (v nadaljevanju besedila: študentske organizacije)af

poročevalec11

n_

2. člen

j ^Studentska organizacija je samoupravna skupnost, v kateri so
UjStudentje organizirani zaradi urejanja vprašanj skupnega
tomena in uresničevanja skupnih interesov, solidarnega
tadovoljevanja skupnih potreb ter opravljanja funkcij, za
<atere ima študentska organizacija z zakonom pridobljeno
avno pooblastilo za urejanje posameznih zadev iz državne
ć Pristojnosti.
Ih
II. STATUSNA OPREDELITEV ŠTUDENTSKE
^ORGANIZACIJE
3. člen
Studentska organizacija je skupnost, v kateri se pravice pridobijo ali prenehajo s pridobitvijo oziroma izgubo statusa študenta
na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v skladu
fa? zakonom.
:e
lf1
5tudenska organizacija je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon in temeljni akt
študentske organizacije,
o
>
4. člen
študentska organizacija ima temeljni akt, s katerim uredi:
- ime in sedež študentske organizacije,
- cilje in načela, po katerih organizacija deluje ter pravice
študentov,
- organe, njihovo sestavo in delovno področje,
.- način volitev oziroma imenovanja, konstituiranja in razrešitve članov organov ter mandatno dobo,
organiziranost in delovanje,
:0
- naloge in dejavnosti, ki jih organizacija opravlja in zastopanje v pravnem prometu,
- vire materialnih sredstev in način nadzora nad razpolaganjem s sredstvi,
- druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in
'Poslovanje študentske organizacije v skladu z zakonom ter
Njenimi cilji in načeli.
a

;
5. člen
ni
'*'2 akti študentske organizacije se določi tudi organiziranost in
delovanje študentov na visokošolskih zavodih oziroma na
''Univerzi ali skupnosti visokošolskih zavodov in delovanje teritorialnih oblik povezovanja študentov ter drugih oblik interesnega povezovanja študentov, organiziranih v okviru študentske organizacije.
Br"Z aktom o ustanovitvi oblik organiziranja in delovanja študentov iz prejšnjega odstavka se določi, da so ustanovljene oblike
irganiziranja in delovanja študentov pravne osebe s pooblasti itili v pravnem prometu, ki jih izvršujejo v svojem imenu in za
vsvoj račun.
III. POOBLASTILA IN DEJAVNOSTI
e

6. člen

cira iz sredstev, določenih z nacionalnim programom visokega šolstva oziroma drugih interesnih dejavnosti študentov
ter zagotovlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik
združevanja študentov;
4.
zagotavlja vpliv študentov na področju sprejemanja zakonskih in drugih predpisov, ki urejajo delo in življenje ter položaj
študentov;
5.
zagotavlja vpliv študentov pri upravljanju javnih zadev in pri
delu državnih organov,
6.
določa predstavnike študentov, ki sodelujejo v delu organov
in delovnih teles za študente v mednarodnih organizacijah in
skupnostih, katerih članica je Republika Slovenija;
opravlja druge z zakonom in temeljnim aktom določene
naloge in dejavnosti.
Zadeve iz 3. točke prejšnjega odstavka te teze opravlja študentska organizacija kot javno pooblastilo.
7. člen
Državni organi oziroma organi lokalne samouprave so dolžni
zagotoviti sodelovanje predstavnikov študentske organizacije
pri obravnavi vseh zadev, ki urejajo vprašanja ekonomske in
socialne varnosti študentov ter drugih področij, ki določajo
položaj študentov v družbi oziroma vplivajo na njihovo delo in
življenje.
Način sodelovanja študenov iz prejšnjega odstavka uredijo
državni organi ali organi lokalne samouprave v svojih aktih.
Pred določanjem predlogov zakonov in drugih odločitev
s področij iz prvega odstavka, ki jih sprejemajo pristojni
državni ali upravni organi ali organi lokalne samouprave,
lahko študentska organizacija poda mnenje, pristojni organ
pa mora prejeto pobudo obravnavati.
8. člen
Za uresničevanje s tem ali drugim zakonom določenih nalog
sme pod pogoji, ki veljajo za državne organe, študentska
organizacija neposredno opravljati gospodarsko ali drugo
dejavnost, za uresničevanje drugih, s temeljnim aktom določenih ciljev pa ustanavljati druge pravne osebe v skladu
z zakonom.
IV. FINANCIRANJE
9. člen
Sredstva za delovanje študentska organizacija pridobiva iz
prispevka, ki ga pri posredovanju izplačil zaračunava delodajalcem od prejemkov za občasna in začasna dela študentov, iz
proračuna, prispevkov študentov, prihodkov od dejavnosti, ki
jih opravlja za uresničevanje nalog in ciljev, od premoženja,
s katerim razpolaga, dotacij in daril ter drugih virov.
Študentska organizacija gospodari z javno lastnino, ki ji je
zaupana v upravljanje.

študentska organizacija:
jfll.
5.v skladu s statutom univerze oziroma visokošolskega zavoda
ali skupnosti visokošolskih zavodov določa predstavnike študentov v organih upravljanja in drugih organih ter organizacij
3-ter ustvarja pogoje za njihovo učinkovito delovanje;
,*
. Zagotavlja sodelovanje študentov pri upravljanju lokalnih
zadev, ki jih občina, mestna občina ali širša samoupravna
lokalna skupnost ureja samostojno na področjih, ki vplivajo
ia življenje in delo študentov ter določa predstavnike študentov v ogranih in delovnih telesih lokalnih samoupravnih skupnosti v skladu s statuti teh skupnosti;

S premoženjem študentska organizacija gospodari in razno
laga v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno.

sprejema, organizira in izvaja program interesnih dejavnosti
;td5tudentov na področju kulture, športa, tehnične kulture in
j) rugih področij interesnega delovanja študentov, ki se finan-

Visokošolski zavodi so dolžni zagotoviti prostorske in druge
pogoje za uresničevanje nalog in dejavnosti študentske organizacije na visokošolskem zavodu.

»C Poročevalec

10. člen
Finančno in materialno poslovanje in razpolaganje s pridobljenimi sredstvi poteka pod pogoji in na način, določen
z zakonom in akti študentske organizacije.
Nadzor nad zakonitostjo razpolaganja s sredstvi opravljata
ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo in računsko sodišče.
11. člen
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Študentska organizacija je ustanovljena, ko na neposrednih
in tajnih volitvah izvoljeni predstavniki rednih študentov univerz v Republiki Sloveniji sprejmejo temeljni akt študentske
organizacije.
13. člen
Obstoječe študentske organizacije so dolžne uskladiti svoje
akte s tem zakonom in temeljnim aktom študentske organizacije v roku treh mesecev po pričetku veljavnosti tega zakona.

Premoženje iz prejšnjega odstavka ugotovi v sodelovanju^
s študentsko organizacijo posebna komisija, ki jo imenuj«
Vlada Republike Slovenije v roku enega meseca po pričetku^
veljavnosti tega zakona. Na podlagi ugotovljenega premože-0
nja komisija v sodelovanju in s soglasjem študentske organi^
zacije pripravi predlog delitvene bilance, ki ga sprejme Vladi
Republike Slovenije v roku enega leta po pričetku veljavnost^
tega zakona. Pravni naslednik Zveze socialistične mladin^.
Slovenije mora v skladu s sprejeto delitveno bilanco izročit^
premoženje študentski organizaciji v roku enega meseca p«
sprejetju delitvene bilance.
,/

a/
in

14. člen

15. člen

Študentska organizacija kot pravna naslednica Zveze študentov pred združitvijo v Zvezo socialistične mladine Slovenije prevzame vse pravice in obveznosti.

Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listi
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Za dosego navedenih ciljev in načel zakon v temeljnih določbah opredeljuje študentsko organizacijo kot samoupravno
skupnost vseh študentov in pravice, ki jih študentje preko te
institucije uresničujejo.

ustvarja pogoje za delovanje in razvoj teh organizacij. Prat
tako ne omejuje pravice študentov, da delujejo v političnii
strankah, pač pa širi možnost uveljavljanja njihovih specifič
nih skupnih potreb in interesov.

Predlagani zakon opredeljuje študentsko organizacijo kot t.
im. funkcionalno skupnost, v kateri študentje kot državljani
Republike Slovenije uresničujejo ustavno pravico, da se lahko
za uveljavljanje svojih interesov samoupravno združujejo, kar
naj bi jim zagotavljalo tudi določeno stopnjo avtonomije
nasproti državi.

3. Pooblastila In dejavnosti

Takemu združenju študentov država lahko z zakonom prepusti samoupravno urejanje posameznih zadev, ki so sicer
v državni pristojnosti.
1. Statusna opredelitev študentske organizacije
Specifična dejavnost, delovanje in položaj študentske organizacije narekuje njeno posebno statusno opredelitev.
Zakon opredeljuje študentsko organizacijo kot skupnost,
v kateri pridobijo pravice državljani Republike Slovenije, ki si
v skladu z zakonom pridobijo status študenta na visokošolskem zavodu. Ustanovijo jo študentje sami s tem, da preko
svojih predstavnikov, izvoljenih na neposrednih in tajnih volitvah, sprejmejo temeljni akt, pravna subjektiviteta te organizacije pa izhaja neposredno iz zakona.
Predlagani zakon določa zadeve, ki jih mora temeljni akt
študentske organizacije vsebovati, ne določa pa vsebinskih
rešitev. Le-te so prepuščene dogovoru študentov. V prehodnih in končnih določbah določa le pristojni organ za sprejem
takega akta, in sicer predstavniški organ študentov, ki ga
sestavljajo na neposrednih in tajnih volitvah izvoljeni predstavniki študentov.
2. Organiziranost
Pravica študentov do združevanja in oblikovanja študentskih
stanovskih organizacij je že v osnutku Zakona o visokem
šolstvu - druga obravnava opredeljena kot avtonomna pravica študentov, način uresničevanja te pravice pa se po
osnutku tega zakona uredi z akti študentskih organizacij.
S tem se zapolni pravna praznina tudi na področju interesnega združevanja študentov, prav tako pa tudi združevanje
študentov po teritorialnem principu.
Zakon ne določa notranje organiziranosti študentske organizacije, pač pa določa, da se to vprašanje mora urediti z akti
študentske organizacije.
Predlagani zakon ne omejuje pravice študentov, da ustanavljajo društva oziroma druge prostovoljne oblike združevanja
študentov, nalaga pa dolžnost študentski organizaciji, da
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Zakon študentski organizaciji podeljuje pristojnost, dl
v skladu s statuti visokošolskih zavodov izvaja postopke zi
izvolitev predstavnikov študentov v organih visokošolski!
zavodov ter v skladu z akti lokalnih skupnosti določa pred~~
stavnike študentov v njihovih organih in delovnih telesih. 3^.

Nacionalni program visokega šolstva bo v finančnem de/f"F
določal tudi obseg interesnih dejavnosti študentov, za kateri
se zagotavljajo sredstva s proračunom Republike SlovenijeJl
Po predlaganem zakonu bo študentska organizacija imel'
javno pooblastilo za sprejem programa interesnih dejavnost
študentov in naloge pri organiziranju in izvajanju dejavnost
na področju kulture, športa, tehnične kulture In drugih podre
čij intresnega delovanja študentov.

Zakon določa način uresničevanja pravice študentov, da vpf
vajo na javne zadeve tako, da nalaga obveznost državnih
organom in organom lokalne samouprave, da s svojimi al
uredijo način sodelovanja študentov pri odločanju o vse T{
zadevah, ki urejajo vprašanja ekonomske in socialne varnos
študentov ali določajo položaj študentov v družbi, študents ^
organizaciji pa daje pooblastilo, da s svojimi akti uredi nai
določanja študentskih predstavnikov.
JE;
S predlaganim zakonom se obvezuje tudi državne organe, d
pred sprejemom odločitev, ki se nanašajo na v prejšnje*
odstavku navedena področja, obravnavajo prejete pobud
študentske organizacije.

Predlagani zakon pa ne določa pravic in dolžnosti študenta
v študijskem procesu. Le-te ureja Zakon o visokem šolstvu 1oVe
statuti visokošolskih zavodov.
4. Financiranje

irb,

Za opravljanje svoje dejavnosti si bo študentska organizacij ,
pridobivala javna sredstva in sredstva iz drugih virov.
<rb,
Javna sredstva za financiranje interesnih dejavnosti štude VSe(
tov bo opredelil Državni zbor s sprejemom nacionalniakor
programa visokega šolstva, zagotavljala pa se bodo v pro'
čunu Republike Slovenije. Javna sredstva se bodo iz pr°r'
čuna dodeljevala študentski organizaciji neposredno.
. j''OVQ
Študentska organizacija bo tako kot do sedaj pretežni ®kem
potrebnih sredstev za svoje delovanje pridobivala iz P

poročevalk0*

pevka, ki ga pri posredovanju izplačil zaračunava delodajalcem od prejemkov za občasna in začasna dela študentov.
IJ€
Predvidena sredstva so tudi prispevki, ki jih študentje prostovoljno plačujejo za izvedbo različnih programov, ki jih bo za
^tudente organizirala študentska organizacija ter drugi viri.
s,

'a/(on pa nalaga visokošolskim zavodom, da zagotovijo prozorske in druge pogoje za delovanje študentske organizacije,
•"ar pa je tudi že obveza po obstoječem zakonu.
i Nadzor
akon določa nadzor nad zakonitostjo razpolaganja s finančimi sredstvi in za to pooblašča ministrstvo, pristojno za

visoko šolstvo ter proračunsko inšpekcijo. Poleg tega pa
nalaga študentski organizaciji, da s svojimi akti uredi nadzor
nad namensko uporabo sredstev.
6. Prehodne In končne določbe
S prehodno določbo je določen čas treh mesecev, v katerem
morajo obstoječe študentske organizacije, ki poslujejo v pravnem prometu, nimajo pa urejenega pravnega statusa, uskladiti svoje akte s tem zakonom.
Zakon določa tudi pravno nasledstvo Zveze študentov kot tudi
urejuje način ugotavljanja in delitve premoženja, ki je bilo
pridobljeno v času združitve študentske in mladinske organizacije.

iti

al
»7
ič
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redlog zakona o GRBU, ZASTAVI IN HIMNI REPUBLIKE SLOVENIJE
JER O SLOVENSKI NARODNI ZASTAVI - EPA 335 - PRVA
OBRAVNAVA
V prilogi vam pošiljamo novo besedilo predloga zakona
o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, ki ga je Vlada Republike Slovenije
določila na 38. seji dne 29. julija 1993.

S tem nadomeščamo predlog zakona, ki smo vam ga
pomotoma poslali v napačnem besedilu z dopisom dne 30.
julija 1993.
OPOMBA: objavljen je bil v 27. številki Poročevalca

tif
ifred
redlog zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni
astavi
j

Slovenska narodna zastava je belo-modro-rdeča zastava. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve
zastave se vrste po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča
Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave.

esedilo členov
I)
^SPLOŠNE DOLOČBE
"l.člen
'"j.30vZakon

ureja grb, zastavo in himno Republike Slovenije ter
8nsko narodno zastavo.
2.člen

zastava in himna Republike Slovenije (v nadaljnjem
«»lu: grb, zastava in himna) označujejo pripadnost RepuSloveniji
zastava in himna se smejo uporabljati le v obliki in
1(1 s,a
določeni
ustavi Republike
Slovenije in v tem
°nu ter na način,
ki jevdoločen
s tem zakonom.
j/i

3. člen
nska

^kfi^
narodna zastava označuje pripadnost slovenpi
narodu.
^0r°ievalec

Slovenska narodna zastava se sme uporabljati le v obliki in
z vsebino, ki sta določena v ustavi Republike Slovenije ter na
način, ki je določen s tem zakonom.
4. člen
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba,
zastave in slovenske narodne zastave ter besedilo in notni
zapis melodije himne so sestavni del tega zakona.
5. člen
Himna je sedma kitica pesmi Franceta Prešerna »Zdravljica«,
na melodijo iz zborovske istoimenske skladbe skladatelja
Stanka Premrla.
6. člen
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih postavljena.
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položena oziroma izobešena skupaj s slovensko narodno
zastavo, z zastavami italijanske oziroma madžarske narodne
skupnosti, z zastavami lokalnih skupnosti, z vojaškimi ali
skupaj s tujimi zastavami oziroma skupaj z drugimi znamenji,
morata biti postavljena na častno mesto, če ni s tem zakonom
drugače določeno.
7. člen
Grba, zastave in slovenske narodne zastave ni dovoljeno
uporabljati, če so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni
za uporabo.
Grba, zastave in slovenske narodne zastave ni dovoljeno
uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krnita
ugled in dostojanstvo Republike Slovenije.
8. člen
Grba in zastave ali njunih sestavnih delov oziroma slovenske
narodne zastave ter besedilo in notni zapis melodije himne, se
ne smejo zavarovati ali uporabljati kot znamka, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga ali storitev.
Prejšnji odstavek se ne nanaša na kolektivne znamke, katerih
nosilci so ministrstva ali Vlada Republike Slovenije.
II. GRB

9. člen

Grb se uporablja:
1. V pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih državnih organov;
2. za označevanje državne meje, na območju mejnih prehodov in na objektih organov mejne kontrole;

3. na poslopjih, v katerih so uradni prostori organov lokalnih. <
skupnosti;
ik
ac
4. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s terrvb
zakonom.
(
■e«
11. člen
■er
!lc
Če se grb Republike Slovenije uporablja poleg drugega grba,
mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani; izjemoma,, r
sme biti na desni strani grba tuje države ali ustreznega znakao ■
mednarodne organizacije, kadar se ta grb oziroma znak uporablja ob uradnem obisku voditelja tuje države oziroma poo-. \
blaščenega predstavnika mednarodne organizacije.
ak

Če se grb Republike Slovenije uporablja skupaj z dvema' P
drugima grboma oziroma znakoma, mora biti grb Republike39 I
Slovenije v sredini.
I®
ar
Če se grb uporablja skupaj z več tujimi in domačimi grbi, njim1*"
ustreznimi znaki mednarodnih organizacij ali z drugimi
podobnimi znamenji, je grb Republike Slovenije:

1. če so grbi in znamenja razvrščeni v krogu - v sredini kroga,as
tako da ga je razločno videti;
c
2. če so grbi in znamenja razvrščeni v polkrogu - v sredini^,
polkroga;
Jvr

3. če so grbi in znamenja razvrščeni v koloni - na čelu^j
kolone;
o
4. če so grbi in znamenja razvrščeni v vrsti - na prvem mestu
P
v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani;
lov
5. če so grbi in znamenja razporejeni v skupine na čelu v
skupinie.
»k<

3 v prostorih in na poslopjih, v katerih je sedež državnih
organov, kot tudi v prostorih teh organov;

III. ZASTAVA

4. v prostorih in na poslopju predstavništva Republike Slovenije v tujini in na prevoznih sredstvih, ki jih vodja predstavništva uporablja, v skladu z mednarodnimi pogodbami, predpisi
in običaji države, v kateri je predstavništvo oziroma s pravili in
prakso mednarodne organizacije, pri kateri je predstavništvo;

Zastava je stalno izobešena:

5. v pečatu, štampiljki ter oznakah dokumentov organov lokalnih skupnosti, kadar opravljajo posamezne naloge oziroma
določene zadeve iz državne pristojnosti;
6. v pečatu, štampiljki ter oznakah dokumentov samoupravnih
skupnosti, podjetij in drugih organizacij ter posameznikov, ki
imajo javno pooblastilo, kadar opravljajo posamezne naloge
oziroma določene zadeve iz državne pristojnosti;
7. na vabilih, čestitkah, vizitka in podobnih uradnih izkazih, ki
jih uporabljajo predsednik republike, predsednik državnega
zbora, predsednik državnega sveta, predsednik vlade, ministri
ter vodje predstavništev Republike Slovenije v tujini;
8. na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih,
ki jih uporabljajo poslanci, člani državnega sveta in funkcionarji ter uslužbenci državnih organov;
9. v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa zakon.
10. člen
Grb se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih
tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih
shodih, na katerih se Republika Slovenija predstavlja oziroma
katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih
shodov;
2. na ladjah in na drugih plovilih; z grbom se označijo tudi
letala in druga javna prevozna sredstva, ob pogojih in na
način, ki jih določajo predpisi;
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asi
os
>ka

12. člen

pr
9
l
1. na poslopjih, v katerih je sedež predsednika republike^
sedež državnega zbora, sedež državnega sveta in sedež vladej^
are
2. na območju mejnih prehodov;

3. na poslopju predstavništva Republike Slovenije v tujini i/
na prevoznih sredstvih, ki jih vodja predstavništva uporablja gr
pri opravljanju uradne dolžnosti, v skladu z mednarodnir ^
predpisi in običaji države, v kateri je predstavništvo, oziron
s pravili in prakso mednarodne organizacije, pri kateri j'
predstavništvo;

4. na ladjah in na drugih plovilih; z zastavo so označena tud™
j
letala in druga javna prevozna sredstva, ob pogojih in n<rug
način, ki jih določajo predpisi.
^
astl
zirc
13. člen
jje
Zastava se izobesi:
1. Ob praznikih Republike Slovenije, in sicer:

:e je
li Vi

- na dan 8. februarja, Prešernov dan, slovenski kulturn08'1
praznik,
eje
rug
- na dan 27. aprila, dan upora proti okupatorju,
sre
- na dan 1. in 2. maja, praznik dela,
- na dan 25. junija, dan državnosti,
Sej e
- na dan 26. decembra, dan samostojnosti.
lru0
Zastava se v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena I*®, če
besi na poslopjih, v katerih so uradni prostori državnih orfl»ako,
nov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drug'
javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih prime"*-)0 6
krajih; zastava je izobešena ves čas praznikov.
'k

poročevalk0'

ih. ob uradnem slovesu od predsednika republike, predsedika državnega zbora oziroma predsednika državnega sveta
adar odhaja iz Republike Slovenije na obisk v tujo državo, in
mb njegovem sprejemu, ki se vrne v Republiko Slovenijo;
I. ob uradnem prihodu voditelja tuje države ali pooblaščetega predstavnika mednarodne organizacije v Republiko Slo'enijo oziroma, ob slovesu pri njegovem odhodu iz Republike
ilovenije;
>a». na dan žalovanja, ki ga določi Vlada Republike Slovenije, in
<ao spuščeno na pol druga;
oo-, v drugih primerih ob pogojih in na način, ki jih določi
akon.
primerih iz 1., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka tega člena,
poleg zastave lahko izobešena tudi slovenska narodna
astava; na območjih, kjer živita italijanska in madžarska
iarodna skupnost, je lahko izobešena tudi zastava narodne
mkupnosti.
ni
14. člen

3. če so druge zastave zvrščene v koloni - na čelu kolone;
4. če so druge zastave zvrščene v vrsti - na prvem mestu
v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani;
5. če so druge zastave razporejene v skupini - na čelu
skupine.
17. člen
Če je zastava izobežena na drogu, morajo biti barve zastave
razporejene od zgoraj navzdol po temle vrstnem redu; bela,
modra, rdeča; grb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani
zastave v levem zgornjem delu.
18. člen

ia'

a

astava je lahko izobešena;

ni 0'3 mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih
skmovanjih, humanitarnih, vojaških in drugih prireditvah ter
ivnih shodih, na katerih se Republika Slovenija predstavlja
ziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji
' ikšnih shodov;
ob praznikih lokalnih skupnosti;
tU .
pri javnih manifestacijah, ki so pomembne za Republiko
lovenijo, in jih določi Vlada Republike Slovenije;
lu v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem
>konom.
astava je lahko izobešena za označevanje poslopij, v katerih
o sedeži ministrstev ali drugih državnih organov in organov
»kalne skuposti.
primerih iz 2., 3. in 4. točke pravnega odstavka tega člena,
.00 poleg zastave lahko izobesi tudi slovenska narodna
'0Jistava; na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarnarodna skupnost, je lahko izobešena tudi zastava
arodne skupnosti.
jr
15. člen
Iji „ .
r grbom in zastavo so označena prevozna sredstva, ki jih
, 'prabljajo
predsednik republike, predsednik državnega
jf"0ra, predsednik državnega sveta in predsednik vlade.
16. člen
d'® je zastava Republike Slovenije izobešena poleg kakšne
rl, u
. 9®
zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi
ni
®,ave
' izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani
®'
tuje države ali mednarodne organizacije, kadar je ta
»stava izobešna ob uradnem obisku voditelja tuje države
..joma pooblaščenega predstavnika mednarodne organizae as,ava
I?I
izobešena
skupajmora
z dvema
! »eč5 drugimiRepublike
zastavamiSlovenije
na prekrižanih
drogovih,
biti,
aano od spredaj, drog z zastavo Republike Slovenije
•rt "'avljen pred drogovi teh zastav.
r

u!^maS*ava ^P^'k® Slovenije izobešena skupaj z dvema
sredit zastavama' mora biti zastava Repulike Slovenije

*J®. Ustava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema
9'ma zastavama, mora biti zastava Republike Slovenije:
i8ak'e ®° druge zastave zvrščene v krogu - v sredini kroga
j|i • da jo je razločno videti;
A
)olkr0S° druge zas,ave zvrščene v polkrogu - v sredini
<Pon*evalec

Če je slovenska narodna zastava izobešena na drogu, morajo
biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po temle
vrstnem redu: bela, modra, rdeča.
19. člen
Zastava se dviga in spušča, izobeša in snema oziroma prenaša ob uradnih priložnostih z običajno počastitvijo, v skladu
z običaji oziroma predpisi o pozdravljanju zastave.
IV. HIMNA
20. člen
Himna se izvaja v skladu s tem zakonom svečano in usklajeno
z običaji, s katerimi navzoči pozdravljajo himno.
Himna se izvaja z glasbili, s petjem ali z glasbili in s petjem.
Himne ni dovoljeno izvajati z namenom tržnega oglaševanja
oziroma zaznamovanja storitev.
21. člen
Himna se izvaja:
1. ob uradnem slovesu od predsednika republike, kadar
odhaja iz Republike Slovenije na obisk v tujo državo, in ob
njegovem sprejemu, ko se vrne v Republiko Slovenijo;
2. ob uradnem prihodu voditelja tuje države ali pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije v Republiko Slovenijo in ob slovesu pri njegovem odhodu iz Republike Slovenije;
3. pri polaganju vencev, ki jih polagajo uradni predstavniki
Republike Slovenije oziroma predstavniki tujih držav ali mednarodnih organizacij ob spomenikih, na pokopališčih ter na
drugih podobnih krajih;
4. v drugih primerih, če uporaba himne ni v nasprostju s tem
zakonom.
22. člen
Himna se lahko izvaja:
1. na proslavah in drugih slovesnostih, s katerimi se zaznamujejo dogodki, pomembni za Republiko Slovenijo;
2. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih
tekmovanjih, humanitarnih prireditvah ali podobnih akcijah in
drugih javnih shodih, na katerih se Republika Slovenija predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in
običaji takšnih shodov;
3. na pogrebu osebnosti, ki ji Republika Slovenija izkazuje
posebno čast;
4. v drugih primerih, če uporaba himne ni v nasprotju s tem
zakonom.
49

23. člen
Če se himna izvaja skupaj s himno tuje države ali s slovesno
pesmijo mednarodne ali druge organizacije, se izvede najprej
himno tuje države oziroma slovesno pesem mednarodne ali
druge tuje organizacije, nato pa himno Republike Slovenije.
24. člen
Himna se izvaja ob izkazovanju običajne počastitve v skladu
z običaji.
V. NADZORSTVO

25. člen

Izvajanje določb tega zakona, ki se nanašajo na uporabo
grba, zastave ali njunih sestavnih delov, na slovensko
narodno zastavo ter na besedilo in na notni zapis melodije
himne kot znamke, modela oziroma vzorca ali za označevanje
blaga oziroma storitev (prvi odstavek 8. člena) ter na izvajanje
himne z namenom tržnega oglaševanja oziroma zaznamovanje storitev (tretji odstavek 20. člena) nadzoruje, organ tržne
inšpekcije.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba:
1. če uporablja grb, zastavo ali slovensko narodno zastavo
v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju z ustavo Republike
Slovenije oziroma s tem zakonom (2. in 3. člen);
2. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga ali storitev grb, zastavo ali njune
sestavne dele, slovensko narodno zastavo ter besedilo in
notni zapis melodije himne (prvi odstavek 8. člena);
3. če izvaja himno z namenom tržnega oglaševanja oziroma
zaznamovanja storitev (tretji odstavek 20. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje zasebnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

1 Zbori Skupščine Republike Slovenije so na sejah v mesecu
juniju 1992 sprejeli predlog za izdajo z osnutkom zakona
o uporabi grba, zastave in himne Republike Slovenije. Predlagatelju so naročili, naj upošteva pripombe in predloge delovnih teles skupščine in zborov ter razprave na sejah zborov.
Večino pripomb sta dali Zakonodajnopravna komisija in
Komisija za notranjo politiko, pripombe na sejah zborov pa so
se večinoma nanašale na ista vprašanja.
2. Predlagatelj je proučil vše pripombe in predloge ter upošteval večino tistih, ki prispevajo k izboljšanju besedila oziroma
zakonskih rešitev.
- Predlagatelj je upošteval razpravo na zakonodajnopravni
komisiji in v zborih ter spremenil naslov zakona tako, da se
zakon sedaj imenuje zakon o grbu, zastavi in himni Republike
Slovenije ter o slovenski narodni zastavi. Razpravljalei so
namreč opozorili, da je v predlaganem osnutku zakona določena tudi vsebina in ne le uporaba državnih simbolov.
- V skladu s pripombami v zborih, je predlagatelj uredil tudi
uporabo narodne slovenske zastave. V razpravi o zakonu so
poslanci dali pripombo, da je ob obravnavi amandmaja 100
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Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje fizičn
oseba, ki stori prekršek iz 1. in 2. točke prvega odstavka teg
člena.
27. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje i
prekršek pravna oseba:
1. če uporablja grb, zastavo ali slovensko narodno zastavo, I
so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo (pr
odstavek 7. člena);
2. če uporablja grb, zastavo ali slovensko narodno zastav
v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled in dostojai
stvo Republike Slovenije (drugi odstavek 7. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje tui
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjes
odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje fizičr
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Podrobnejše predpise izda:
1. Minister za obrambo - za uporabo grba in zasta'
v obrambnih silah,
2. Minister za promet in zveze - za uporabo grba in zastai
na ladjah in drugih plovilih, na letalih ter na drugih javn'
prevoznih sredstvih.
29. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
- Zakon o himni Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 1
90),
- 11. in 13. točka 8. člena in 4. točka 12. člena zakor
o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/7
42/86 in 8/90).
30. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis1
Republike Slovenije.

k Ustavi Republike Slovenije bilo dogovorjeno, da se slovi
ska narodna zastava oziroma nje uporaba uredi v zakofl
Ustavna komisija je namreč predlagala (medzborovski usft
jevalni komisiji oziroma podskupini za državne simbole) H
varianto k citiranemu amandmaju, in sicer določitev držati
in posebej še slovenske narodne zastave.
Usklajevalna komisija je obravnavala predlog cit. amandrni
in zborom predložila v sprejem amandma 100, ki je opredeli
val le državno zastavo. Zato je v Ustavi Republike Slovel
v 6. členu določena le državna zastava.
Zelo so bila deljena mnenja na zborih, ali s tem zakon0
urediti tudi slovensko narodno zastavo. Poslanci so menili.
se nacionalni zastavi, če se jo ne uredi v predlaganem 0
odpovedujemo in jo odpravljamo oziroma nasprotno, - "
čanje o uporabi nacionalne zastave je nedotakljivo s str*
oblasti, oblast in skupščina nimata pravice ničesar poveo
o nacionalni zastavi«.

Zato je, v skladu z razpravo, predlagatelj upošteval prevlad
joče mnenje poslancev in je v predlogu zakona uredil Ur
rabo nacionalne zastave, ker, (ne glede na določbo 6. t<e •
ustave, da se z zakonom uredi uporaba le državne zasta*
poročevsl'
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dejansko in ker je smotrno v enem zakonu urediti materijo, ki
se nanaša na državno in nacionalno zastavo nasploh.
- Predlagatelj je upošteval razpravo na Zakonodajnopravni
komisiji in v zborih ter v 4. členu predlaganega zakona določil, da so geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba, zastave in slovenske narodne zastave sestavni del
predlaganega zakona ter je tako črtana varianta k 25. členu
osnutka zakona, da ministrstvo, pristojno za upravo, določi
geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje grba in
zastave.
- Predlagatelj je v skladu z razpravami v Zakonodajnopravni
komisiji, Komisiji za notranjo politiko ter v zborih upošteval
pripombe, da ni smotrno, da bi pristojni organi dajali dovoljenje, da se grb in zastava uporabljata kot sestavni del drugega
znaka. Tudi sicer je bilo izraženo mnenje, da bi predlagatelj
z navedeno rešitvijo odstopal od sedaj veljavne ureditve pri
nas ter tudi od ureditve v drugih državah. Zato je v 8. členu
predlaganega zakona določeno, da se grb, zastava in slovenska narodna zastava ter besedilo in notni zapis melodije
himne ne smejo zavarovati ali uporabljati kot znamka, vzorec
ali model ter za označevanje blaga ali storitev. Izjema so le
kolektivne znamke, katerih nosilci so Vlada republike Slovenije oziroma ministrstva, kar kaže na državni nivo kolektivne
znamke. Takšna rešitev je v skladu s Pariško konvencijo
o varstvu industrijske lastnine, ki v členu 6. ter (točka 1 a)
ugotavlja, da se države članice Unije strinjajo, da se v primerih, ko ni dovoljenja pristojnih oblasti, zavrne ali razveljavi ter
se s priložnostnimi sredstvi prepove, da se kot tovarniške in
trgovske znamke ali njihovi sestavni deli uporabijo grbi,
zastave in drugi državni emblemi držav Unije, uradni znaki,
punci za kontrolo in garancijo, ki so jih one sprejele, kakor
tudi sleherno posnemanje v heraldičnem pomenu. Države
unije so si med seboj dolžne pošiljati seznam državnih emblemov, uradnih znakov in puncev. Na podlagi Pariške konvencije so države članice Unije v zakone o znamkah vključile
določbo, s katero se ne more zavarovati znak, ki vsebuje
državni ali drug javni grb, zastavo, emblem.
Urad Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine je,
v skladu s sklepom Vlade, začel postopek in sicer pri Svetovni
organizaciji za industrijsko lastnino (WIPO) za zaščito grba in
zastave Republike Slovenije skladno s členom 6. ter Pariške
konvencije.

- V razpravi v Komisiji za notranjo politiko in zborih so se
izoblikovala zelo nasprotujoča si mnenja okrog določbe 12.
člena osnutka zakona, in sicer: ali zastavo izobešati le na tri
praznike v Republiki Sloveniji (na dan 27. aprila, dan upora
proti okupatorju, na dan 25. junija, dan državnosti, na dan 26.
decembra, dan samostojnosti) ali tudi na dan 8. februarja,
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik ter na dan 1. in 2.
maja, praznik dela, torej petkrat na leto. Mnenja niso bila
Posebej utemeljena (restriktivno - v izogib prevelike profanav(
cije stalnega izobešanja zastav; nasprotno - zastava daje
°r. Prazniku svečano obeležje in med državljani bogati praznično
•jjj vzdušje; vsi prazniki zaslužijo enako obravnavo, itn.).
,v

Zato je v 13. členu predlaganega zakona določeno, da se
zastava izobesi petkrat letno, predlagatelj namreč meni, da je
treba zastavo izobesiti tudi na dan slovenskega kulturnega
Praznika
kot tudi na dan praznika dela, ki je sicer tudi mednae
r
" odni praznik.
W
Upoštevan je predlog iz razprave, naj se na dan praznikov
tehko izobesi tudi slovenska narodna zastava oziroma na
n
. t °bmočjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skup^ n°st, se lahko izobesita tudi zastavi teh skupnosti.
f ~~ V razpravi je bil izražen pomislek, da določba drugega
j ^stavka 15. člena osnutka zakona (ki med drugim določa, da
' *adar
je zastava izobešena navpično, mora biti, gledano od
s
Predaj, bela barva na levi strani in grb v levem zgornjem delu
s
a ** tave) povzroča zmedo, zahteva izdelavo posebne zastave,
. ''[>• Zato je predlagatelj zakona, v izogib nejasnostim, v 17.
L ®'®nu
predlaganega zakona določil le zaporedje barv, če je
*astava položena; črtal je določbe iz 15. člena osnutka
gli Poročevalec

zakona, ki se nanašajo na navpično oziroma vodoravno lego
zastave, kar je doprineslo izboljšavi in jasnosti norme ter
ustreza zahtevam iz razprave, naj ne bi z zakonom predpisali
navpičnega izobešanja zastave.
- V razpravi so bila večkrat izražena mnenja poslancev, da je
treba v predlaganem zakonu določiti tudi predsedniško
zastavo, pomorsko zastavo Republike Slovenije, vojaško
zastavo obrambnih sil, skrajšano zastavo, kot tudi, da je
zastava narejena lahko samo iz svile itn. Zato je predlagatelj
zaprosil Predsedstvo Republike Slovenije, Ministrstvo za promet in zveze in Ministrstvo za obrambo za mnenje, ali naj
predlagani zakon:
- določi predsedniško zastavo in ob kakšnih priložnostih naj
bi predsednik uporabljal svojo zastavo,
- določi posebno pomorsko zastavo oziroma, ali naj bi urejal
tudi podrobnosti v zvezi z uporabo državne zastave oziroma
graba na ladjah in drugih plovilih, na letalih ter na drugih
javnih prevoznih sredstvih,
- določi posebno obliko zastave, ki se uporablja v obrambnih
silah oziroma, ali naj bi urejal tudi podrobnosti v zvezi z uporabo državne ali posebne zastave in grba v oboroženih silah
Republike Slovenije.
Predlagatelj je sledil mnenju citiranih organov, da je ureditev
uporabe grba in zastave v predlaganem osnutku zakona, torej
tudi v tem zakonu, za vse navedene situacije primerna zato,
ker:
- Po mnenju Predsedstva Republike Slovenije posebna
zastava predsednika Republike v nekaterih evropskih državah
temelji na tradiciji, ki je pri nas nimamo, zato ne kaže predpisovati obliko in uporabo posebne predsedniške zastave;
- Ministrstvo za promet in zveze podpira določbo zakona, ki
določa, da navedeno ministrstvo izda podrobnejše predpise
za uporabo grba in zastave na ladjah in drugih plovilih, na
letalih ter na drugih javnih prevoznih sredstvih. Meni, da
predlog, da se navedeno uredi le v predlaganem zakonu ni
tehten, saj gre za specifično problematiko, ki je že dosedaj
bila urejena z ustreznimi izvršilnimi predpisi, ki so usklajeni
z uveljavljenimi mednarodnimi predpisi. Ministrstvo tudi
meni, da ni nobene potrebe po določanju posebne pomorske
zastave, saj so takšne rešitve v svetu zgolj izjeme, pogojene
s posebnimi okoliščinami (naj bi le tri države imele posebno
pomorsko zastavo);
- Ministrstvo za obrambo poudarja, da posebne (vojne)
zastave obrambne sile Republike Slovenije ne bodo imele.
V teritorialni obrambi Republike Slovenije se že uporablja
posebna zastava in iz nje izvedeni praporji, katerih osnova so
slovenske nacionalne barve (bela, modra, rdeča,) in znak TO
določen z odlokom o oznakah v teritorialni obrambi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 21/91). Ministrstvo sicer
meni, da je napotilna norma 25. člena osnutka zakona primerna in je ni treba spreminjati.
- Predlagatelj opozarja, da je minister za notranje zadeve, na
podlagi zakona o nadzoru državne meje, že izdal pravilnik
o izvajanju zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št.
19/91) v katerem je podrobno urejeno, tudi z državnimi simboli, označevanje državne meje, območje mejnega prehoda in
objektov mejne kontrole, zato navedeno ni smotrno urejati še
v predlaganem zakonu.
Predlagatelj ni mogel upoštevati:
- Predloga Zbora občin, naj bi predlagani zakon določal, da
je zastava stalno izobešena na poslopjih lokalnih skupnosti.
Navedeno bo urejeno, v skladu s pooblastili lokalne samouprave, v predpisih lokalne skupnosti.
- Predloga Komisije za notranjo politiko in Družbenopolitičnega zbora, naj se v predlaganem zakonu določijo kriterij za
razglasitev »javnih manifestacij, ki so pomembne za Republiko Slovenijo'. Javne manifestacije so lahko kakršnekoli, ki
npr. predstavljajo demokratično naravnanost Republike Slovenije ali predstavljajo promocijo Republike Slovenije in bi
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določanje kriterijev pomenilo le omejevanje možnosti za uporabo te norme. Zato je predlagatelj v predlaganem zakonu
določil, da javno manifestacijo kot takšno razglasi Vlada
Republike Slovenije.

Tri zlate zvezde zgoraj označujejo duhovno-etlčne principe
v razmerju do katerih se omenjeno ravnotežje vzpostavlja.
Njihova trikotniška formacija je simbol pluralistične dinamike.

- Predlog, da se v zakonu določi pomen treh zlatih šesterokrakih zvezdic v grbu. Avtor grba, akademski kipar Marko
Pogačnik je v predlogu grba Republike Slovenije obrazložil
naslednje:

Izvor grba

Grb je zamišljen tako, da izraža identiteto Slovenije na dveh
ravneh: 1. na ravni nacionalnega krajinskega prostora in
kulturne tradicije, 2. na univerzalni ravni.
1. Nacionalna raven
Obris Triglava z dvojno valovnico predstavlja prepoznavni
znak slovenskega krajinskega prostora, ki se oblikuje med
gorskih svetom na severu in zahodu ter gladino Jadrana na
jugu in ravnino nekdanjega Panonskega morja na vzhodu. Tri
šesterokrake zvezde Celjskih grofov simbolizirajo kulturnodržavniško tradicijo slovenskih dežel, ko gre za njihovo vključenost v tokove evropske zgodovine.
2. Univerzalna raven
Simbol gore z vodno gladino ob vznožju je univerzalni arhetip, ki označuje osnovno ravnotežje sveta. To se na človeški
ravni kaže kot ravnotežje med moškim in ženskim polom, na
planetarni ravni pa kot ravnotežje med civilizacijo in naravo.
Takšen simbol je čitljiv za človeka, ne glede na to, iz katerega
kulturnega zaledja prihaja, ker se dotika pravzorca, ki je
zakoreninjen v globoki podzavesti. Poleg tega je znamenje
bodočnosti kot postmodernega časa, ki ponovno upošteva in
ceni ravnotežja na vseh ravneh.

GEOMETRIJSKO, LIKOVNO TER BARVNO
PRAVILO ZA OBLIKOVANJE ZASTAVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

France Prešeren: Krst pri Savici - prvih šest verzov Krsta
opišejo vizijo grba z zlato svetlobo zgoraj, Triglavom v sredini
in jezersko gladino spodaj.
Jože Plečnik: Marijin steber pred župno cerkvijo na Bledu,
1934 - na hrbtu Marijinega plašča je izklesan grb Slovenije, ki
ne upošteva takratnega uradnega grba, ampak kaže Triglav
s šesterokrako zvezdo.
Predlagatelj meni, da navedeno ne kaže urejati normativno,
ker namen zakona ni obrazlagati pomensko vsebino državnih
simbolov, temveč, v skladu z ustavo, urejati njih uporabo.
3. V skladu z razpravami na Zakonodajno-pravni komisiji in
v zborih je v predlaganem zakona določeno, da nadzor nad
izvajanjem določb tega zakona, ki se nanašajo na zavarovanje
grba, zastave ali na sestavne dele oziroma slovensko narodno
zastavo kot sestavnega dela blagovne ali storitvene znamke,
vzorca, modela ali kateregakoli drugega znaka za označevanje blaga oziroma storitev ter na izvajanje himne z namenom
tržnega oglaševanja oziroma zaznamovanja storitev, opravlja
tržna inšpekcija.

BARVNO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE GRBA
REPUBLIKE SLOVENIJE

CM
MODRA

Inspiracija za predlagani grb izvira iz izkušenj pri uravnoteženju krajine ter iz dveh, za slovensko identiteto pomembnih
umetnikov:

A
5

*

*

*

!
|
«9
Dolžina zastav* Je 2 x ilrina
Zastava Republike Slovenije je belo-modro-rdeča slovenska
narodna zastava z grbom Republike Slovenije. Razmerje med
širino in dolžino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve
zastave se vrste po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča.
Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Grb je
v levem zgornjem delu zastave tako, da se središčna točka
grba pokriva s točko 1/4 dolžine zastave in točko stika bele in
modre barve. Grb sega z gornjo polovico grba, na kateri so
zvezde, v belo polje, z drugo polovico pa v modro polje. Višina
grba je 1/3 širine zastave.
SCOTDIC CODE 777 - INTERNATIONAL COLOR CODIFiCATION SYSTEM (2034):
Bela - N-1 N95.
Modra N-46 N722509.
Rdeča N-23 No74014
Zlatorumena N-6 N197512.
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Grb Republike Slovenije ima obliko ščita. V sredini ščita je na
modri podlagi lik Triglava v beli barvi, pod njim sta dve valoviti
modri črti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa so v obliki
navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate šestokrake
zvezde. Ščit je ob stranicah rdeče obrobljen.
Barve:
Zlatorumena N-6 N197512, zvezde.
Bela N-1 N95, Triglav.
Modra N-46 N722509, podlaga in dve valoviti črti.
Rdeča N-23 No74014, obroba ob stranicah.

Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve
zastave se vrste po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča.
Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave.
SCOTDIC CODE 777 - INTERNATIONAL COLOR CODIFICATION SVSTEM (2034)
Bela - N-1 N95
Modra - N-46 N722509
Rdeča - N-23 No74014

SCOTDIC CODE 777 - INTERNATIONAL COLOR CODIFICATION SYSTEM (2034).
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Trodimenzionalna podoba grba je razdeljena v gornji konkavni in spodnji konveksni del. Med njima je izveden mehek
prehod, ki poteka diagonalno z leve in desne strani po zunanji
stranici lika Triglava. Grafične linije grba tudi pri trodimenzionalni izvedbi določa »Geometrijsko pravilo za risanje grba«.
geometrijsko, likovno ter barvno
pravilo za oblikovanje slovenske
narodne zastave
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(prvi odstavek 183. člena). Po končani razpravi državni zborT
odloča o predlogu predlagatelja in če ga ne sprejme, se^
uporabljajo določbe o prvi obravnavi predloga zakona (202.
člen), kar pomeni, da državni zbor odloča o možnostih iz g
prvega odstavka 185. člena.
Z{
- če državni zbor sklene, da bo odločal o zakonu po hitremZ)
postopku sledi naslednja stopnja, v kateri državni zbor združi0
vse tri obravnave predloga zakona na isti seji tako, da opravi"
splošno razpravo, razpravo in glasovanje o členih ter razpravo0
in glasovanje o zakonskem predlogu v celoti (prvi odstavekr{J
203. člena). V tej stopnji opravi državni zbor:
'■ l
iU
• najprej razpravo o predlogu zakona ob hkratni možni kon* u
kretni razpravi o posameznih členih predloga zakonaj^
poslanci pa lahko vlagajo amandmaje. Amandmaje lahkorr
poslanec predstavi in vloži ustno, vendar ga mora nato predvl
glasovanjem predložiti predsedniku državnega zbora še
v pisni obliki (204. člen).
• sledi drugi del te stopnje, ko državni zbor razpravlja po
vrstnem redu posebej o vsakem členu predloga zakona in
nato še o naslovu zakona. Razprava lahko poteka na način iz
189. člena. Pri vsakem členu lahko poslanec vloži ustni
amandma, ki ga mora še pred glasovanjem podati v pisni
obliki, nato pa zbor o tem členu glasuje (na način iz 192.
člena). Kopije amandmaja naj ne bi, razen če bi se državni
zbor odločil drugače, razdeljevali poslancem na seji zbora, saj
se pričakuje, da zaradi narave hitrega postopka, to časovno nI
primerno; hkrati pa bodo takšni zakoni imeli najbrž le nekaj
členov, zato bodo vloženi amandmaji maloštevilni.

RAZLAGA
Komisije za poslovnik 203. člena poslovnika državnega zbora
Poslanec g. Štefan Kociper je dne 30. 7.1993 podal poslansko
pobudo za razlago 203. člena poslovnika državnega zbora.
V pobudi je pristojno komisijo za poslovnik zaprosil, da
v razlagi tega člena predvsem odgovori na naslednje vprašanje:
- »ali je mogoče dikcijo prvega odstavka 203. člena tolmačiti
tako, da potem, ko je OZ sklenil, »da bo združil vse tri obravnave predloga zakona na isti seji tako, da se hkrati opravi
splošna razprava, razprava in glasovanje o členih ter razprava
in glasovanje o zakonskem predlogu v celoti«, predsedujoči
med obravnavo zakona po hitrem postopku, ko še ni bila
opravljena in zaključena »hkrati splošna razprava, razprava in
glasovanje o zakonskem predlogu v celoti« (opozarjam
hkratna in ne fazna obravnava, kar besedilo tega člena
izrecno in decidirano govori o »združitvi vseh treh obravnav
predloga, tako da se hkrati opravi...«), da državnemu zboru
na glasovanje predloga sklepa, »da je državni zbor RS opravil
obravnavo predloga sklepa, »da je Državni zbor RS opravil
obravnavo predloga zakona... kot prvo obravnavo zakona in
ga sprejema«?«
Člani komisije so, glede na določilo drugega odstavka 334.
člena poslovnika državnega zbora, obravnavali na seji, dne 7.
9.1993, poslansko pobudo g. Štefana Kocipra za razlago 203.
člena poslovnika državnega zbora. O vprašanju izvedbe
hitrega postopka za sprejem zakona so člani komisije govorili
že na 12. seji komisije, dne 21. 7.1993 in sprejeli stališče (glej
vsebino razlage). V razpravi na seji, dne 7. 9. 1993, so člani
poudarili, da če državni zbor sklene, da bo odločal o zakonu
po hitrem postopku, državni zbor združi vse tri obravnave
predloga zakona na isti seji, tako da opravi splošno razpravo,
razpravo in glasovanje o členih ter razpravo in glasovanje
o zakonskem predlogu v celoti (prvi odstavek 203. člena).
Posamezne obravnave je moč ločiti le, če tako, na predlog
poslanca, odloči državni zbor. V konkretnem primeru je
potemtakem predsedujoči lahko in moral ponuditi državnemu
zboru sprejem sklepa, da je opravljena splošna razprava
(opravljena predstavitev predloga zakona v državnem zboru
in razprava o razlogih, ki zahtevajo sprejem zakona ter
o načelih in ciljih zakonskega predloga) in s tem končana
prva obravnava, če je tak sklep predlagal državnemu zboru
vsaj eden od poslancev. Na 11. seji državnega zbora je do
obravnavane situacije prišlo pri sprejemanju predloga zakona
o prisilni1 poravnavi, stečaju in likvidaciji. Iz magnetograma
razprave je razvidno, da je bil predlog zakona uvrščen na
dnevni red 11. seje državnega zbora in da se ga bo sprejemalo
po hitrem postopku. Pri obravnavi te točke dnevnega reda pa
je predsedujoči g. dr. Lev Kreft, glede na predlog zainteresiranega delovnega telesa (in s tem poslancev - članov delovnega telesa), predlagal državnemu zboru naslednji sklep:
»Državni zbor bo obravnaval predlog zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v prvi obravnavi na tej seji.«. Državni
zbor je sklep sprejel z večino glasov.
Člani komisije so po razpravi sprejeli k 203. členu naslednjo
razlago:
203. člen poslovnika državnega zbora določa potek zakonodajnega postopka pri hitrem postopku sprejemanja zakona.
Vsebina člena poudarja, potem, ko se je državni zbor odločil
za sprejemanje zakona po hitrem postopku, združitev vseh
treh obravnav (prve, druge, tretje obravnave in glasovanja
o zakonu) na Isti seji. Dejansko hitri postopek poteka
v naslednjih stopnjah:
- državni zbor obravnava predlog predlagatelja (drugi odstavek 201. člena), da se zakon sprejme po hitrem postopku, kar
dejansko pomeni, da državni zbor opravlja prvo obravnavo
54

Člani komisija za poslovnik so na 13. seji sprejeli
sklep, da osnutek razlage 203. Člena poslovnika
državnega zbora pripravita predsednik komisije
Miran Potrč In sekretar komisije Boris Vrlier, člani
pa ga potrdijo na korespondenčni seji. Od 11 članov komisije, kolikor Jih Je poslalo odgovor, Je 10
članov komisi|e osnutek razlage potrdilo, poslanec Benjamin Henigman (ta Je sodeloval po pooblastilu na podalgl 159. člena poslovnika) pa je bil
proti takšni razlagi. Kot razlog za takšno odločitev
je navedel »Razlaga je vsebinsko drugačna od
razprave članov komisije. V razpravi Je bilo ugotovljeno, da je »posamezne obravnave« moč ločiti
le, če tako, na predlog poslanca, odloči OZ. Prvi
odstavek 203. člena poslovnika OZ določa, da se
pri hitrem postopku ZDRUŽIJO vse tri obravnave
na isti seji. Razlaga, kot Je pripravljena temu ne
ustreza, saj Je napisana tako, kot da bi poslovnik
določal, da se pri hitrem postopku opravijo vse tri
obravnave na isti seji.«
• predsedujoči državnega zbora bo nato ustno opozori'
poslance, da prehaja državni zbor na tretjo obravnavo pred'
loga zakona. Predlagatelji amandmaja (prvi odstavek 197.
člena) bodo lahko, v času razprave o zakonskem predlogu k°'
celoti in možne obravnave (drugi stavek, prvega odstavka 19°
člena), vlagali amandmaje po določbi prvega odstavka 20*
člena. Pri tem imajo poslanske skupine možnost zahtevati
prekinitev seje zaradi posvetovanja (drugi odstavek 72. člena),
poslanec pa le, če tako sklene državni zbor; ta čas bodo lahko
izkoristili tudi za pripravo amandmajev.
• sledi zadnji del te stopnje, ko državni zbor glasuje o zakof
skem predlogu v celoti (197. člen).
poročevalk '

]Vloga matičnega delovnega telesa in sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve je med hitrim postopkom določena
v drugem odstavku 204. člena.2

k členom, h katerim so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji, vlagajo amandmaje le pooblaščeni predlagatelji po
prvem odstavku 179. člena.

Združitev vseh navedenih faz zakonodajnega postopka pa ne
-.ovira možnosti, da državni zbor, na predlog vsaj enega
poslanca, sklene, da ne bo prešel na naslednjo obravnavo
oziroma na glasovanje o zakonu. Razlog za predlagani sklep
poslanca in nato državnega zbora bo v tem, da bo posalnec
""oziroma večina poslancev menila, da obravnavani predlog
zakona ne izpolnjuje predpostavk za nadaljnjo obravnavo.
or
Takšen predlog sklepa pa lahko poda tudi zainteresirano
^delovno telo.

Hkrati je treba poudariti, da poslovnik predideva:
- splošno prioriteto in obveznost glasovanja o vseh postopkovnih vprašanjih (tretji odstavek 88. člena),
- da daje pravico državnemu zboru, da vedno odloča tudi
o vrnitvi predloga zakona v prejšnjo obravnavo (tretji odstavek 197. člena) in
- da državni zbor lahko odloči, da o zadevi (tudi če je na
dnevnem redu) ne želi odločati na isti seji (prvi odstavek 73.
člena).

iz

Samo taka razlaga je mogoča iz smiselne in med seboj povezane razlage celote poslovnika. Posameznih obravnav (faz)
„„zakonodajnega postopka namreč ni mogoče izključiti niti pri
i jI obravnavi zakona po hitrem postopku. Teh obravnav tudi ni
Jvimogoče v celoti opraviti hkrati, saj so za posamezno obravvonavo predvidene različne postopkovne možnosti. Hkratno
eferazpravo je zato, v skladu s stališčem Komisije za poslovnik,
f sprejetim na 12. seji (z dne 21/7-1993), treba razumeti tako, da
jr>e obravnave brez prekinitve prelivajo iz ene v drugo, vendar
'"t te lahko pri vsaki obravnavi sprejmejo vse odločitve, ki jih
iBJiaka obravnava predvideva. Po prvi obravnavi se lahko sprejkomejo odločitve, predvidene v 185. členu, v drugi se lahko
advtagajo in sprejemejo amandmaji, v tretji obravnavi pa lahko
še

Vse te določbe je treba uporabljati tudi ob hitrem postopku,
saj niso izrecno izključene, je pa njihova uporaba tudi
logična. Državni zbor lahko, po ponovni oceni predloga za
hitri postopek, ki ga je ob dnevnem redu sicer sprejel, sprejme
drugačno odločitev. Taka razlaga končno sledi tudi četrtemu
odstavku 278. člena, ki izjemno določa, da Državni zbor mora
uporabiti hitri postopek le, če je za sprejem zakona po hitrem
postopku vlada vezala svojo zaupnico.
1

Magnetogram 11. seje državnega zbora (29. 7. 1993), točka 17. c,
stran
292, 293.
2
Navedeno stališče komisije je zapisano v zapisniku 12. seje komisije
za poslovnik z dne 22. 7. 1993 na strani 2 in 3.
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